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Abstract 
 
The aim of this final thesis was, with regards to the present assembly system, to develope a 
recommendation of how an optimal assembly system might look like with regards to 
efficiency and flexibility in an existing space.  
 
A description of the present situation has been carried out with the help of observations and 
interviews. After this analysis, several suggestions has been proposed and these have then 
been analysed by the writers. To reach a final solution, the evaluation was performed together 
with the instructor at Moving. The writers have performed benchmarking within different 
lines of buisnesses to achieve an insight into different assembly systems. This has then been 
used as ideas in the design to achieve the best possible result. 
 
The project has resulted in a suggested final layout as well as a good assembly cell  according 
to the demands that exist, foremost with regards to flexibility. A cost estimate has been 
produced to prove that these new ideas can increase the productivity and efficiency at 
Moving´s assembly. The investment cost for the new assembly layout, is approximately 
750 000 SEK. The estimated annual saving for the assembly system is about 1 215 000 SEK.  
 
 

II



Sammanfattning  
 
Examensarbetet har haft som syfte att utifrån dagens montering ta fram ett förslag på hur ett 
optimalt monteringssystem kan se ut med avseende på effektivitet och flexibilitet på befintlig 
yta.  
 
En beskrivning av nuläget har genomförts med hjälp av observationer och intervjuer. Efter att 
dagsläget analyserats har ett flertal förslag tagits fram, dessa har sedan utvärderats mellan 
författarna. För att nå en slutgiltig lösning har utvärdering skett med handledaren på Moving. 
För att få inblick i olika monteringssystem har författarna utfört benchmarking inom olika 
branscher. Detta har sedan använts som uppslag i den detaljerade utformning för att få fram 
det bästa möjliga resultatet.  
 
Projektet har resulterat i ett slutgiltigt layoutförslag samt hur en bra monteringscell enligt de 
krav som finns och då främst med tanke på flexibilitet ska se ut. För att påvisa att dessa nya 
idéer kan öka produktiviteten och effektiviteten i Movings montering har en ekonomiskkalkyl 
tagits fram. Investeringskostnaden för den nya layouten inklusive nytt monteringsupplägg 
kommer att kosta Moving cirka 750 000 kronor. Den uppskattade årliga besparingen för 
monteringssystemet blir cirka 1 215 000 kr. 
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1 Introduktion 
Detta examensarbete har utförts tillsammans med Moving AB (nedan kallat Moving) i Åstorp 
under våren 2007. Detta kapitel syftar till att ge läsaren en inblick i bakgrunden till 
examensarbetet. 

1.1 Bakgrund 
Världsläget idag har satt produktionsutveckling på agendan. Detta på grund av den ökade 
konkurrensen från låglöneländerna, vilket har gjort att produktion måste ske mer 
kostnadseffektivt i västvärlden och därmed även Sverige. Utan produktion stannar Sverige, 
enbart industrin utgör 21% av Sveriges BNP, om de industrinära tjänsterna såsom exempelvis 
transport och logistik räknas med är siffran hela 29%. Ser man även till Sveriges export så står 
industrin för 79% utav den och lägg därtill de industri nära tjänsterna så blir siffran istället  
91%. Dessa siffror talar för sig själv, produktion är och måste förbli en viktig del av Svenskt 
näringsliv. Utvecklingen av produktionen har därför gått från en åsidosatt verksamhet i 
företagen till att vara ett starkt konkurrensmedel för att överleva och utvecklas. ”Öka Sveriges 
konkurrenskraft genom att fokusera på produktionen”1 Nedan ses ett diagram över 
löneskillnaderna i världen, detta ger en indikation om hur mycket mer effektivt produktionen 
måste ske i Sverige i förhållande till låglöneländerna.  

 
Figur 1.1: Arbetskraftskostnad (metallarbetare) i EUR/timme2. 

 
Under en längre tid har Moving AB inte haft någon produktionsteknisk avdelning. Detta har 
medfört att produktionsorganisationen inte utvecklats i samma takt som resten av företaget. 
Då Moving skall kunna leverera kundspecifika produkter med hög kvalitet och med kort 
leveranstid är det en självklarhet att Moving skall ha ett förstklassigt monteringssystem. 
Montage och lager klassas idag som kärnverksamhet av företagsledningen och därför är det av 
yttersta vikt att dessa områden utvecklas. Då efterfrågan av produkter ökat kraftigt de senaste 
åren märks stor brist i dagens monteringssystem, mycket blir försenat samt övertid blir 
påtvingad. Monteringslayouten är inte den mest optimal för att tillgodose de volymer som 
önskas, lika så är uppbyggnaden inte optimal ur materialflödessynpunkt. Vad mer som har 
uppmärksammats är att arbetet vid monteringsstationerna inte är ergonomisktframtaget, då det 
kan ge upphov till sjukskrivningar och har sett ut på samma sätt de senaste femton åren. 
Försök till att förbättra monteringen har skett tidigare men dessa har inte lyckats på grund av 
bristfälligt intresse och engagemang. Även utformningen av monteringsstationen bör 

                                                 
1 Hans-Olov Olsson, styrgruppens ordförande (IVA, Teknikföretagen, KK-stiftelsen, Metall, Pro Viking, SSF) 
2 Produktion – en nyckelfaktor för Sverige, Johan Ancker, Teknikföretagen Industriell Utveckling 
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förbättras utifrån Lean Production verktygen. Produktionschefen anser att 
monteringsstationerna ska vara så bra utformade som möjligt för montörerna, även att det 
finns ett bra produktionsflöde i monteringen så att man får ut maximalt antal produkter. 

1.2 Företagsbeskrivning 
Moving utvecklar och tillverkar, implementerar och underhåller allt från enkla produkter till 
kompletta systemlösningar för lager och materialhantering. Det kan vara enstaka rullbanor 
men även helautomatiska systemanläggningar med flera hundra meter 
transportband/rullbanor. Deras främsta uppgift består av att i ett nära samarbete med kunden 
utarbeta optimala lösningar som säkerställer den höga servicenivån, produktiviteten samt 
säkerställer en god arbetsmiljö. I Åstorp sker all förmontering av banorna, då det kan vara 
komplexa banor färdigställs dessa senare på plats hos kunden av inhyrda montörer. Moving 
har över 35 års internationell erfarenhet av att utveckla, tillverka och producera 
materialhanteringsutrustning, men även efterföljande underhåll av installationer är delar av 
deras verksamhet. Det är en internationell verksamhet med kontor i Sverige (Åstorp), Norge 
och Danmark. Omsättning ligger på 250 miljoner med 125 anställda. 
Movings produktsortiment som tillverkas i Åstorp kan delas in i fyra grupper. Där tre är s.k. 
standardgrupper Midi 22, Midi 23 och Maximove. Den fjärde gruppen blir alla övriga 
produkter som inte är standard, vilket är merparten av vad som tillverkas. 

1.3 Problemdefinition 
Moving har problem med deras monteringssystem. På grund av att de har så stor spridning på 
deras produktflora kan de inte generalisera deras monteringsstationer till en produkt utan de 
måste vara flexibla. Går det att förbättra Movings produktivitet och effektivitet inom 
montaget på befintligt utrymme, med bibehållen flexibilitet. Uppslag skall ges på hur detta 
skulle se ut.  

1.4 Syfte & Mål 
Efter studie på Moving AB kring företagets produkter och dess montage skall det presenteras 
en ny version av hur ett effektivt montage kan utformas på befintligt utrymme.  
Hänsyn skall tas till flexibilitet, effektivitet, arbetsmiljö samt Lean Production. Även 
möjligheten att söka EU-bidrag för produktionsutveckling skall undersökas.  
Målsättningen är att arbetet skall resultera i ett användbart monteringssystem för Moving. 

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet skall omfatta allt montagearbete som idag utförs på Moving AB. Detta 
innefattar materialflödet till och från arbetsplatsen, samt dess inre flöde och gäller för alla 
produkter som monteringen behandlar. Även ergonomi inryms inom avgränsningarna. Det 
omfattar inte lager, packning eller några andra kringfunktioner eller stödprocesser till 
montage.  

2 Metodik 
Detta kapitel beskrivs kort metodik, metodologi och slutligen olika metoder för data 
insamling. 

2.1 Varför metodik 
Ett akademiskt arbete är ett arbete som genomförs på en högskola eller ett universitet. Arbeten 
utanför akademin kan exempelvis vara konsultarbeten eller interna utredningar på företag. 
Den akademiska kunskapen skiljer sig från yrkeskunskaper eller sunt förnuft på så vis att den 
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bygger på vetenskaplig grund, vilket i sin tur bygger på ett strukturerat tillvägagångssätt. 
Denna struktur baseras på krav att arbetet skall relatera till befintlig akademiska kunskaper, 
referenslitteratur, och även att arbetet genomförs med vetenskapliga metoder.  

2.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
Positivism har sin grund i naturvetenskapen, ordet positivism står för krav på logiskt rationellt 
tänkande, samt noggrann prövning av teorier och påstående empiriskt. Positivismens ideal är 
naturvetenskaperna och den enda metod som har vetenskapligt värde är den 
naturvetenskapliga forskningsmetoden.3 Detta medför att exempelvis känslor, uttalande, 
värderingar m.m. inte tillhör vetenskapen enligt positivistiskt förhållningssätt. Enkelt förklarat 
kan man säga att det som kännetecknar denna metod är att forskaren skaffar sig lärdom om en 
sann verklighet via en mängd observationer. Då resultatet skall bygga på logik använder 
anhängare till positivismen ofta kvantitativa metoder.4 
 
Hermeneutik kan sägas vara positivismens motpol. Ordet hermeneutik översätts vanligen som 
tolkningslära. Det vetenskapliga område där hermeneutiken från början hade sin hemvist var 
inom teologin, där man tolkade innehållet i bibeltexter.5 Forskning med utgångspunkt i 
hermeneutik syftar till att inte enbart konstatera och registrera ett visst beteende, utan att även 
försöka förstå vad beteendet innebär för de individer som studeras. Inom hermeneutiken 
studerar man även helheten och alla dess ingående delar, en enskild del kan aldrig förstås utan 
att ses i hela sammanhanget 
 
Systemteori har sin utgångspunkt i systemet och dess ingående del komponenter. 
Systemteorin kan till viss del ses som en utvidgning av positivismen och att de båda 
förhållningssättens vetenskapsideal i många fall är gemensamma. Systemteori innebär i 
praktiken att undersökaren ofta undersöker samband och relationer mellan ett systems olika 
delar för att kunna förstå de underliggande faktorerna till olika sorters beteende. Eftersom 
helhetsperspektivet betonas används förhållningssättet mycket ofta vid studier av organisation 
och planering av verksamheter. 

2.2 Metodologi 
Metodologin, läran om metoder. I teorin kan Metodologin delas upp i grenar med starka 
gränser, i praktiken är det vanligare att man inte följer någon renodlad gren utan en blandning.   

2.2.1 Kvalitativa respektive kvantitativa studier 
Kvantitativa studier är studier som omfattar information som kan mätas eller värderas 
numeriskt även s.k. hård data. Den kvantitativa studien bygger på att världen om kring oss 
kan mätas med metoder och instrument som ger information i siffror. Denna studie ger en 
bredare förståelse för ämnet än kvalitativa studier. En vanlig metod är någon form av 
frågeformulär med fördefinierade svar där test individerna får kryssa vilket alternativ som 
passar bäst. 
 
Kvalitativa studier undersöker ofta många parametrar vid ett eller ett fåtal objekt. Det ger en 
djupare förståelse för ämnet, eller situationen jämfört med kvantitativa. Kvalitativa studier 
kan sägas vara mjukare än kvantitativa studier, då den ofta syftar till att studera människor, 
och deras tolkning av verkligheten, genom deras agerande. Vanliga metoder vid kvalitativa 

                                                 
3 Carlsson, Bertil. (1991) Kvalitativa forskningsmetoder 
4 Innebörden av kvantitativa metoder förklaras närmare i avsnitt 2.2.1 Kvalitativa respektive kvantitativa studier. 
5 Carlsson, Bertil. (1991) Kvalitativa forskningsmetoder 
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studier är öppen intervju, alltså där de som undersöks får svara med ej förutbestämda svar. 
Även  observationer av olika situationer kan ses som kvalitativa. 

2.2.2 Deduktion, induktion respektive abduktion 
Deduktion utgår från befintliga teorier och utifrån dessa dras slutsatser om enskilda 
företeelser. Teorin används vanligen som grund utifrån vilken en hypotes formuleras, vilken 
sedan prövas empiriskt och undersökaren försöker finna information i empirin vilken kan 
styrka teorin. Slutsatser dras utifrån befintliga teorier. Kritik har riktats mot detta 
tillvägagångssätt då det finns risk att datainsamlingen koncentreras på att enbart leta efter den 
information som forskaren finner relevant. Detta medför en risk att forskaren bara ser de saker 
som ger stöd åt förväntningarna och kanske helt missar andra viktiga faktorer. 
 
Induktion vilket kan beskrivas som motsatsen till deduktion, utgår ifrån insamlad empiri och 
utifrån den dras slutsatser. Som forskare samlar man utan förväntningar in empiri, målet är att 
ingenting skall begränsa informationen som samlas in.6 Sedan systematisera den insamlade 
data och forskaren skapar sig en uppfattning om verkligheten. Teori formuleras sedan utifrån 
den empiri som samlats in. Kritik riktas även mot induktiv ansats då det anses omöjligt att gå 
ut i verkligheten med ett öppet sinne utan någon påverkan eller fördomar. 
 
Abduktion är en kombination av induktion och deduktion och innebär att man vandrar fram 
och tillbaka mellan de båda abstraktionsnivåerna.7 
 

 
Figur 2.1: Förhållandet mellan teori och empiri. 

2.3 Metoder för datainsamling 
Det viktigaste ledet i arbetet med att identifiera företagets nuläge är att få in kunskaper, 
intryck, erfarenheter och upplevelser. Olika sätt redovisas nedan.  
 
Observationer 
Man brukar säga att alla data som samlas in för vetenskapligt bruk består av observationer. 
Vetenskapliga data benämns som observationer även om man får dem från elektroniska 
mätinstrument eller apparater som registrerat en händelse eller ett beteende i en viss 
situation.8 När skeendet observeras samtidigt som det utspelas är det en direkt observation. 
Fördelen med observationer jämfört med intervjuer eller enkäter är att observatören kan direkt 
iaktta hur en människa beter sig i en viss situation, tillskillnad för hur hon i efterhand tror att 
hon skulle handla. En nackdel kan dock vara att människan gör selektivt intag av data, vi kan 
inte allt som sker om kring oss, utan vi väljer ut det som vi vill och anser vara väsentligt. 
 
                                                 
6 Jacobsen, Dag Ingvar. (2002)  Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen.   
7 Björklund, Maria & Paulsson, Ulf. (2003) Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera 
8 Carlsson, Bertil. (1990) Grundläggande forskningsmetodik 

EMPIRI EMPIRI EMPIRI 

TEORI TEORI TEORI 

    Induktion Deduktio Abduktion 
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Benchmarking 
Ytterliggare än metod för att samla in data och ge viktiga innovativa idéer, speciellt inom 
näringslivet och industrin är benchmarking. Benchmarking är något som människor sysslat 
med i alla tider, om än inte alltid på ett strukturerat sätt. Benchmarking innebär att jämföra sig 
med andra och då på ett väl utformat sätt. Det kan vara t.ex. att jämföra sin produktion mot ett 
liknande företag inom samma bransch eller ett företag i en annan bransch. Att se och jämföra 
vad andra är bra respektive sämre på, vilket kan beskrivas som att identifiera 
förbättringsmöjligheter för den egna verksamheten.  
 
Intervjuer 
Intervju innebär en direkt kommunikation mellan frågeställare och personen som blir 
utfrågad, vanligen via direktkontakt, telefon eller genom e-post. Intervjuerna blir ofta 
omfattande beroende på följdfrågor och förklaringar. Vilket kan uppfattas som negativt då 
framkommen data ej är relevant, positivt är dock att data bortfallet blir betydligt mindre än 
t.ex. vid enkäter. Intervjuer kan genomföras på olika sätt beroende på antalet respondenter och 
strukturen på intervjun. De kan vara kvalitativa en s.k. djupintervju/struktur intervju vilken 
genomförs på en mindre mängd personer, här tränger man sig långt in i ämnet. En 
kvalitativintervju är noggrant förbered och frågorna är formulerade i förväg. Intervjun kan 
även ta form som ett samtal utan fördefinierade frågor en s.k. ostrukturerad intervju, här 
samlas data in under samtalets gång. Givetvis finns även en mix av de båda. Fördelen med 
personliga intervjuer är möjligheten att tolka andra signaler t.ex. kroppsspråk. Det finns 
ytterligare metoder som kan användas, exempel anonyma intervjuer via telefon eller Internet 
då dessa inte anses givande beskrivs de inte utförligare. 

 
Enkäter 
Enkäter är en undersökningsmetod där kommunikation mellan frågeställare och klient ej sker 
under besvarande fasen.9 Enkäter är en vanlig metod att samla in information på, själva 
enkäten är av stor vikt för kvaliteten på informationen som erhålls. Enkäter kan ses som 
kvantitativ metod, då den med enkelhet når ut till en stor mängd personer. Det finns en mängd 
olika enkätmodeller: Postenkäter, enkäter som sänds ut via brev, e-post eller liknande, 
besvaras när respondenten har tid och respondenten kan förbli anonym. 
Gruppenkät ges ut till en grupp personer som svarar tillsammans, en stor mängd personer kan 
undersökas utan kvantitet på frågeformulär, nackdel kan vara att alla åsikter i gruppen inte 
kommer fram eller blir färgade av undersökningsledaren eller gruppmedlemmar. 
 
Litteraturstudier 
Författarna väljer att kalla litteratur allt skrivet material, det kan exempelvis vara böcker, 
broschyrer och artiklar i tidningar. Tillika blir då litteraturstudie allt skrivet material som har 
använts för att samla in data till examensarbetet. Dock är litteraturen som används i de flesta 
fall skrivet i ett annat syfte än för den aktuella studiens ändamål och kanske därför inte är 
heltäckande över ämnet eller kan litteraturen vara vinklad. De sökrutiner som används är även 
de av stor vikt för hur litteraturunderlaget blir, de kan exempelvis vara vilka databaser och 
sökords som använts. 
 
 
 

                                                 
9 Sörqvist, Lars. (2004) Ständiga förbättringar 
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2.4 Tillvägagångssätt för examensarbete 
Nedan beskrivs författarnas faktiska tillvägagångssätt för examensarbetet och även den 
arbetsmodell som legat till grund för genomförandet kommer att presenteras. Författarna har 
utgått ifrån en arbetsmetod framtagen av IVF-Linköping10 för utformning av 
monteringssystem, vilken har anpassats till situationen på Moving. Metoden består av ett antal 
faser, från Fas A förstudie till Fas H detaljerad utformning av monteringssystem. Resultatet av 
arbetet fram till och med Fas H är en beskrivning av det framtagna konceptuella 
monteringssystemet. Utifrån denna beskrivning ska monteringssystemet sedan byggas och 
implementeras. 
 

 
Figur 2.2: Tillvägagångssätt för examensarbetet. 

 
FAS A & B Bakgrundstudie & Förstudie 
Examensarbetet började med att utifrån en problemdefinition som erhållits från Moving göra 
en bakgrundsstudie. I bakgrundsstudien observerades det befintliga systemet, hur det 
fungerade, vad som var bra respektive dåligt etc. Författarna valde att använda en mängd 
olika metoder för insamling av data för att få så olika infallsvinklar på monteringssystemet 
som möjligt. Valda metoder var: omfattande observationer, ostrukturerade intervjuer med 
montörer, truckförare och produktionschef, enkäter till montörerna och tidsstudier av 
montörerna. Att valet blev dessa metoder föreföll naturligt, då författarna under sin utbildning 
                                                 
10 Institutet för Verkstadsteknisk Forskning, IVF. IVF är den svenska verkstadsindustrins forskningsinstitut med 
VI och NUTEK som huvudmän. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med industrin.  
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haft kurser i produktionsutveckling och produktionssystem, i vilka de gjort projekt mot 
företag. I dessa kurser har flera olika metoder använts och prövats för att samla in data, där de 
visat bra resultat. Författarna genomförde även tre ostrukturerade benchmarking mot företag 
inom den tillverkande sektorn. Där studerades deras monteringssystem, vilka metoder som 
användes hur montaget skedde, materialflöden m.m. Ett studiebesök på Scania chassi 
tillverkning och motor montering i Södertälje har även använts till bakgrundstudien. 
I förstudien erhölls data ifrån Moving om hur den framtida utvecklingen antogs se ut, och 
vilka förändringar som skall ske för att ”trimma” verksamheten. 
Resultatet utav de två första faserna, låg som grund för den kravspecifikation som togs fram i 
samarbete med handledaren på Moving. För att få en bra uppfattning om hur monteringen 
fungerar idag har mycket tid tagits till observationer och studier. Genom att se hur montörerna 
agerar anser sig författarna kunna skapa sig en bra uppfattning när det gäller både deras arbete 
och arbetsställningar. Även observation kring vilka verktyg och vilka komponenter, som 
används har gjorts, samt hur de kan underlätta sitt arbete.  
 
FAS C Kravspecifikation 
En ram för vad som var tänkt som examensarbete fanns redan innan denna Fas. Under 
bakgrundstudien och förstudiens gång har fler krav och önskemål växt fram vilka har beaktats 
vid framtagandet av nytt monteringssystem. Gemensamt med handledaren på Moving och 
författarna togs det fram en mer utförlig kravspecifikation med ramen för examensarbetet som 
grund. Nämnas bör att fler önskemål och outtalade krav har tillkommit efterhand som 
examensarbetet har fortskridit, dock har dessa lämnats utanför kravspecifikationen. 
 
FAS D, E & F Teoretisk referensram & Insamlad empiri 
Författarna har baserat sin teoretiska referensram på litteraturstudier och även på kurser inom 
produktionsutveckling, produktionssystem och kvalitet vilka erhållits vid Högskolan i 
Halmstad. En omfattande litteraturstudie har genomförts i en mängd ämnesområden. Det har 
dock visat sig vara svårt att finna lämplig litteratur inom området. Författarna har sökt efter 
artiklar, examensarbete och övrig litteratur och nedan visas resultatet. 
 
Litteratur sökning på Google med 
sökorden: Träffar Intressanta Artikel
Monteringscell 24 0   
Manuell monteringscell 8 0   
Monteringslayout 6 2  1,2 
Flexibel manuellmontering 1 1 3 
Materialflödes layout 8 1 4 
        
Litteratur sökning på databasen 
Uppsök med sökorden:     

  

Monteringscell 0     
Manuell monteringscell 0     
Monteringslayout 2 2 1,5 
Flexibel montering 1 0   
Flexibel manuell montering 0     
Materialflödes layout 0     
Materialflöden layout 5 3 6,2,7 
        
Litteratur sökning på databasen 
Emerald med sökorden:     

  

Monteringscell 0     
Montering 3 0   
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Manuell montering 1 0   
Monterings layout 0     

 
Artikel  

1 - Utformning av layout och monteringsupplägg på rotator vid Indexator AB 
2 - Utformning av layout och monteringsupplägg på transmissionsmontering vid Volvo CE 

Components 
3 - Ny produktdesign och tillverkningsmetod för en effektivare produktion 
4 - Värdeflödesanalys på DIAB AB i Laholm 
5 - Monteringsupplägg: examensarbete angående axelmontering på Volvo CE Components 
6 - Förstudie till layoutförändring på Volvo CE Eskilstuna 
7 - Ökad produktivitet genom förbättrat materialflöde i färdigställningsavdelningen hos 

Fundia Special Bar AB i Boxholm 

Figur 2.3: Tabell över litteratur sökning på Internet. 

 
Alla träffar som var av intresse från litteratursökningen var examensarbeten. Övrig litteratur 
har hämtats från Högskolan i Halmstads bibliotek, Köpenhamns tekniska bibliotek, Moving, 
samt Internet.  
 
Genom bl.a. brainstorming och med den teoretiska referensram som grund togs ett antal 
konceptuella monteringssystems förslag fram. Vid utformningen av monteringslayouten har 
författarna använts sig av ett ”spel” bestående av en pappersmodell av fabriken där det varit 
möjligt att flytta och prova olika monteringslayouter.  
 

 
Figur 2.4: Pappersmodell av monteringslayout. 

 
Denna metod användes för att man lätt och översiktligt kan se direkt hur hela flödet på 
monteringsytan kan bli. Efter ett antal förslag har man valt att rita upp dessa i CAD-
programmet Catia V5 för att kunna se det ur en helhetssynpunkt, detta för att kunna hålla sig 
så nära verkligheten som möjligt. Utvecklingen av monteringslayout och monteringsceller 11  
har hela tiden skett i en nära relation med både handledaren på Moving och montörerna. 
 
 

                                                 
11 Författarna har valt att benämna det uppmärkta område inom vilket en montör utför sitt montage för 
monteringscell. 
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FAS G Utvärdering 
De olika förslagen som har tagits fram har utvärderats tillsammans med handledaren på 
Moving, för att ge ett så verklighetsförankrat resultat som möjligt. Även diskussion med 
montörerna och truckförarna skedde vid utvärdering. Detta för att författarna skall få många 
synpunkter från olika håll, vilket har givit bättre helhets bild av monteringssystemet och på så 
vis bättre beslutsunderlag. 
 
FAS H Detaljerad utformning 
Fas H kan ses som slutfasen för monteringsframtagningen ur författarnas synvinkel. I Fas H 
har de slutliga detaljerna definierats, bestämts och finslipats. Även ekonomiskt underlag för 
investeringen har sammanställts. Författarna har i detta slutskede även undersökt möjligheten 
att få EU-stöd. 
 
Vald metodik 
Examensarbetet kan sägas ha en hermeneutistisk förhållningssätt, då det inte enbart ser det 
logiska sambandet, utan även försöker se helheten och med hänsyn till människan. Detta val 
föreföll inte som självklart. Då författarna har en gemensam bakgrund inom 
maskiningenjörsutbildningen vilken ofta har en svaghet för mätningar, siffror och logik. Med 
det som bakgrund borde kanske valet blivit positivism, men då studiens syfte var att se 
systemet som helhet känns systemteori närmare tillhands. Det slutgiltiga valet blev dock 
hermeneutik, då det ser människan och även helheten vilket reflekterar sig genom att det har 
varit mycket diskussion och öppna dialoger med framförallt montörerna vilka verkar i det 
system som skall förändras. Detta för att erhålla deras uppfattning och ge författarna en 
helhetsbild av monteringssystemet. Kanske hade systemteori varit ett lika lämpligt val, men 
då författarna inte ansåg det finnas anledning att undersöka saken mer föll valet på 
hermeneutik. Det som har påverkat examensarbetet och vilka metoder som använts mer än det 
valda förhållningssättet tror författarna är de näst intill omedvetna tankemodellerna och 
värderingarna som de har. Kanske har det påverkat mer än vad de tror, då de har en relativt 
gemensam utbildning har de även förmodligen något lika uppfattning på de metoder som bör 
användas i den här typen av studie och det har därför inte blivit några större invändningar från 
någon av dem. Examensarbetets ansats bör även det nämnas. Författarna har arbetat efter en 
metodologisk ansats som har rört sig mig mellan att samla in fakta för att skapa teorier till att 
använda befintlig teori för att skapa sig uppfattning om verkligheten. Den metodologiska 
ansatsen som använts kan närmast liknas vid abduktion. 

3 Teoretisk referensram 
I kapitel Teoretisk referensram behandlas teorier rörande produktion i stora drag och sedan 
mer ingående om montering och monteringssystem.  

3.1 Produktionsutveckling 
”I takt med att den industriella konkurrensen ökar blir det än tydligare att förbättrade nivåer 
av output, effektivitet och kvalitet bara kan åstadkommas genom att utforma bättre 
produktionssystem”12 
 
Produktionsutveckling 
Produktionsutveckling kan definieras som effektivisering och utveckling av befintliga 
produktionssystem i drift eller framtagning av ett helt nytt system. Det innefattar allt från 
utformning, provning, driftsättning och utveckling av system. Enligt Bellgran & Säfsten 

                                                 
12 Bennet. (1986) 
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(2005) kan produktionsutveckling även vara en del av produktframtagningsprocessen. Lika 
mycket resurser som erfordras vid produktutveckling behövs även vid produktionsutveckling. 
Detta betyder att vid framtagning av ny produkt måste även produktionsutvecklingen 
fokuseras och hållas uppdaterad. I dagsläget är satsning på produktionsutveckling väldigt 
aktuell och bör vara en viktig del för varje enskilt producerande företag i Sverige. Detta bidrar 
till att produktionsutveckling måste ges resurser och lyftas fram som en del av den totala 
produktframtagningen.            

 
Figur 3.1: Produktframtagningsprocessen. 

 
Produktframtagningen innehåller en mängd olika steg enligt Säfsten och Johansson (2005), 
däribland produktplaneringen, konstruktion, processplanering, tillverkning och montering. 
Montering utgör en liten del av den totala produktframtagningens alla steg, men är dock det 
slutgiltiga steget i många industrier och en mycket avgörande del för färdigställningen av 
produkten innan den når kund.  

3.1.1 Montering 
Monteringsverksamhet i någon form förekommer hos en stor del av våra svenska 
verkstadsföretag, oavsett om de till stor del har egen komponenttillverkning, eller mestadels 
köper in färdiga komponenter. Genom montering kan flertalet olika produktvarianter skapas 
genom att olika kombinationer av grundkomponenter monteras. Monteringen är beroende av 
resultatet från tidigare led i produktframtagningen, såsom konstruktion, materialval, 
materialstyrning, komponenttillverkning etc. Ofta är monteringen den delen av produktionen 
som sysselsätter mest människor, detta för att monteringen sker manuellt i de flesta fall. Den 
montering som är manuell är ofta svår att automatisera och kräver nästan alltid samspel 
mellan människa och maskin. Tack vare att det är låga investeringsnivåer i monteringen i 
jämförelse med högt automatiserade tillverkningssystem för t.ex. bearbetning och 
detaljtillverkning, är därför monteringen enklare att förända. Personalintensiteten som finns i 
monteringen gör att det blir intressant att pröva och studera olika sorters arbetsorganisatoriska 
koncept. Utifrån detta kan man snabbt få gensvar på hur bra systemet är i frågan om 
exempelvis utförandekvalitet och materialflöde. Ett monteringssystem som är bristfälligt 
utformat, med avseende på utförandekvalitet och materialflöde, kan medföra stora kostnader. 
Det är därför viktigt att ha en bra frågeställning vid utformningen av monteringssystemet. En 
bra frågeställning är enligt Bellgran & Säfsten (2005), hur monteringen kan göras på bästa 
sätt? både när det gäller att tillfredställa människans behov och att uppnå bra effektivitet i 
produktionen. Monteringens uppgift i produktionen är att knyta ihop tidigare delsteg och 
tillgodose efterfrågan på produkter vilket kräver en ordnad och effektiv process.13 Utifrån 
referenslitteraturen kan författarna sluta sig kring att en effektiv montering är en viktig 
grundpelare för ett framgångsrikt monteringssystem i framtiden. Vad mer som kan sägas är att 

                                                 
13 Andersson, Lars & Karlsson, Lennart. IVF, Linköping. Bellgran, Monica, LiTH. (1996) Utformning av 
monteringssystem 
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bristfälligt monteringssystem ofta resulterar i höga kostnader för företaget. Dessutom blir 
produktens förädlingsvärde högre än i de tidigare bearbetningsfaserna. Utav detta kan man se 
att monteringsprocessen är extra känslig för störningar, vilket kan resultera i förluster som kan 
bli kostsamt för företaget. I ett monteringssysystem kan det förekoma olika varianter av 
förluster, några av dessa kan vara: 
 

• Hanteringsförluster – Vid materialhanteringen av produktens delar ökar inte 
produktens förädlingsvärde, detta skapar materialhanteringsförluster. Vid korta 
cykeltider ökar materialhanteringsförlusterna i jämförelse med det produktiva arbetet. 

• Systemförluster – När montören inte kan utföra sitt montagearbete med konstant 
hastighet uppstår spilltid. Detta kan uppstå t.ex. då montörer delar på utrustning och 
får vänta på material eller måste lämna ifrån sig ej färdigmonterade produkter.    

• Störningar i produktionsflödet – Undantag i monteringen som uteblivna eller felaktiga 
detaljleveranser samt fel på eventuell utrustning i systemet kan innebära 
stilleståndstider. Orutinerad personal skapar också störningar, detta kan ge en följd av 
hög personalomsättning och frånvaro. 

• Motivationsförluster – För att monteringssystemet ska fungera på ett fulländat och 
effektivt sätt är motiverad personal viktigt.  

• Personalbikostnader – En hög frånvaro och personalomsättning gör att buffert med 
personal behövs, vilket skapar extra kostnader. Korttidsfrånvaro leder också till en 
lägre produktivitet.  

• Organisationsförluster – Vid organisationsförluster menar man det antalet 
administrativ personal i förhållande till den personal som är direkt involverad i den 
värdehöjande monteringsprocessen. Ifall den administrativa personalen är för stor 
skapas organisationsförluster.     

 
Arbetar man med att eliminera dessa förluster finns det stor potential för att göra 
kostnadsbesparingar inom monteringen och för företaget. För att kunna eliminera förlusterna 
är det viktigt att se helhets bilden av monteringssystemet så att suboptimeringar ej sker. Först 
den övergripande bilden, hur ser layouten ut över monteringsstationerna, sedan mer i detalj 
hur monteringscellerna är uppbyggda. Nedan följer mer ingående hur detta kan ske. 

3.1.2 Monteringslayout 
För att hålla lokalkostnaderna nere är det en självklarhet att utnyttjandet av den tillgängliga 
ytan sker så effektivt som möjligt. En bra layout ger en bra produktion, tillförlitlighet och en 
bra arbetsmiljö. Även resursutnyttjandet ökar. Vinsten med en bra layout är svår att beräkna, 
även då det går att vara överens om att den existerar. Kostnaderna blir däremot uppenbara i 
form av kostnaderna för flyttning, produktionsbortfall och projektering. För att få ett bra 
produktionssystem är inte layout den enda lösningen utan en rationell materialhantering är 
även viktig. En separering av materialhanteringen från layouten fungerar inte utan denna 
måste integreras. Fungerar denna integration kan en rad fördelar nås såsom materialhantering, 
genomloppstid och bättre utnyttjande av tillgänglig yta.14 De interna transporterna utgör ofta 
en hög kostnad. Så som interna transporter i och ur lager, pallställ och monteringsceller utgör 
en stor ”tidstjuv”. Om transporter och hantering av material optimeras kommer kostnaderna 
att minska. I och med mindre transportsträckor inom företaget minskar dessutom risken för att 
komponenter och produkter skadas under tillverkningsprocessen. Att optimera hanteringen av 
material leder även till att produkterna kommer till användning, bearbetning, montering så 
fort som möjligt och inte ligger och väntar i fabriken. Tiden det tar för en produkt att gå från 

                                                 
14 Phillips, Edward J. (1997) Manufactoring  Plant Layout 
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komponent till färdig produkt genom tillverkningen benämns som genomloppstid. När 
produkterna väntar i fabriken ökar genomloppstiderna, kapital binds och inget värde tillförs. 
Visserligen beror detta i första hand på produktionsplaneringen, men en dålig layout kan även 
resultera att det finns mycket produkter i arbete (PIA). 
Produktionssystemets påverkan på kapitalbindning i material gäller främst PIA. En kort tid i 
produktionsapparaten innebär få order på gång samtidigt i produktionen och därmed en liten 
mängd PIA. Detta åstadkoms främst genom att skapa så enkla materialflöden som möjligt, 
allra helst raka och ej korsande.15 
Med långa genomloppstider och mycket material i omlopp blir det svårt att överblicka läget 
och därför svårt att fatta rätt beslut. Flexibiliteten i produktionen minskar också i och med att 
många partier bearbetas och det är därför svårt att föregå med mer akuta order om så skulle 
behövas. En nyckelfaktor för att lyckas minska sina genomloppstider och PIA är god 
lokalplanering och utnyttjande av den tillgängliga ytan. 

 
Figur 3.2: Genomloppstider och PIA i produktionen. 

 
Utnyttjande av tillgänglig yta 
Att effektivt utnyttja tillgänglig yta är en grundförutsättning för att hålla nere 
lokalkostnaderna. Vid layoututformningen bör det tänkas på att layouten ska utarbetas för en 
längre tid, detta för att produktionsökning ofta kräver expansionsytor. Detta är viktigt för att 
man inte ska stänga in avdelningar. Vid flytt eller expansion av avdelningar som är instängda 
uppstår ofta en domino effekt och bidrar till stora kostnader, för att göra plats för de nya 
avdelningarna. När det tas beslut om hur utformningen av en layout skall vara uppbyggd bör 
det utföras systematisk. Just för att det ska skapas ett så korrekt beslutsunderlag som möjligt. 
En metod för hur beslutsprocessen kan se ut är enligt Slack se figur 3.2. 
 

                                                 
15 Olhager, Jan. (2000) Produktionsekonomi 
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Figur 3.3: Beslut rörande typ av process och layout samt kopplingen mellan process och layout.16 

 
En annan metod som finns för att planera den befintliga ytan är Systematisk 
lokalplanläggning (SLP), vilken ger ett ramverk för att skapa fungerande layouter i 
fabriksanläggningar, kontorslandskap eller andra ytor och lokaler på ett effektivt och 
organiserat sätt. Metoden utvecklades på 50- och 60-talen av Richard Muther och har 
vidareutvecklats efter det, både av honom själv och av andra inom området.  
 
Enligt SLP vilar varje layoutproblem på fem grundstenar: 
 

1. Produkt (P) – vad skall produceras? 
2. Kvantitet (Q) – hur mycket skall produceras? 
3. Rutt (R) – hur skall det produceras, vilken utrustning skall användas? 
4. Stödtjänster (S) – behov av kontor, service, omklädningsrum etc.? 
5. Tid (T) – när tillverkas produkterna, hur lång tid tar det? 

 
Tillsammans utgör information kring dessa frågor ryggraden i SLP. Ett SLP-projekt 
genomgår fyra faser som med fördel kan överlappa varandra för att uppnå ett gott resultat. De 
fyra faserna är; lokalisering, övergripande layout, detaljerad layout samt installation. 
Lokalisering innebär att det måste bestämmas var den yta som skall planläggas ska 
lokaliseras. Övergripande layout innebär att en grov layout först dras upp som sedan beskrivs 
mer detaljerat i fas tre, detaljerad layout. Installation innebär att layouten slutligen införs i 
praktiken. För att lösa layoutproblem erbjuder SLP ett systematiskt tillvägagångssätt som 
baseras på tre fundamentala punkter, oavsett produkter eller storlek på projekt. Dessa tre 
punkter är: 
 

1. Förhållanden – krav på närhet. 
2. Utrymme – storlek och form på det som ska planeras in i layouten. 
3. Justering – placering av utrustningen på bästa möjliga sätt. 

                                                 
16 Bellgran, Monica & Säfsten, Kristina. (2005) Produktionsutveckling, utveckling och drift av 
produktionssystem. 
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Det första steget i SLP är att samla in data rörande de grundläggande faktorerna som 
exempelvis vilka och hur många produkter som skall tillverkas på den planerade ytan, hur de 
skall tillverkas och vilka eventuella stödfunktioner som behövs. Nästa steg är att undersöka 
vilka krav på närhet som finns mellan olika maskiner och olika sorters utrustning. Krav på 
närhet innefattar också eventuella krav på att hålla isär olika funktioner, exempelvis 
mätstationer och störande maskiner. Då det gäller materialflöde ger ett högt flöde av material, 
mätt i exempelvis antal eller vikt, ett stort krav på närhet. Om materialflödet i ett projekt är 
väldigt högt eller de tillverkande produkterna är väldigt stora, tunga och/eller tillverkas i stora 
volymer kan det väljas att endast analysera materialflödet utan att analysera inverkan av 
stödjande funktioner och faktorer närmare. När krav på närhet mellan olika maskiner eller 
funktioner är bestämt måste krav på utrymme för utrustning fastställas, och slutligen måste 
hänsyn tas till olika praktiska begränsningar. När detta görs fås vanligen ett antal uppslag på 
olika varianter av layout som skulle vara möjliga i den aktuella lokalen. Likt många andra 
metoder krävs då en utvärdering för att kunna välja det mest lämpliga. När en av de 
konceptuella layouterna valts består det återstående jobbet att detaljutforma layouten och 
slutligen implementera den i praktiken. SLP betonar vikten av att visualisera flöden för att på 
så sätt förstå vilka samband som finns mellan olika funktionerna. 17 

3.1.3 Den visuella fabriken 
Att tydligt kunna överskåda och se flöden genom fabriken är viktigt. Detta för att lättare 
kunna se var problem uppstår i fabriken och på så vis kunna åtgärda dessa. Problem på 
produktionsgolvet kommer alltid att uppstå, det spelar ingen roll hur förfinad 
produktionsprocessen är. Att tidigt identifiera dessa och åtgärda dem är väsentligt för att hålla 
produktionen i rätt takt och bra flöde. Den visuella fabriken innebär även att alla anställda kan 
visuellt överskåda diverse information om produktionsprocessen. Information såsom säkerhet, 
produktivitet, produktions status, 5S och kvalitet är viktiga punkter att visualisera för all 
personal alltid.18 Där finns en mängd olika sätt att visa informationen på, ett vanligt och enkelt 
sätt är att sätta upp informationstavlor.  
 
Dessa tavlor som visar produktions status bör sitta i slutet av monteringslinjen eller vid 
monteringscellen så att den lätt kan ses av dem som arbetar där. Tavlorna skall visa takt tid 
(monteringens ärvärde kontra börvärde). När monteringen ligger utanför börvärdet skall 
problemet identifieras och lösas så snabbt som möjligt. Tavlorna kan vara white board eller 
även någon form av monitor, vilka skall delas in i:  

• Monteringsstation. 
• Hur lång tid ordern har planerats att ta. 
• Mål, ex hur många enheter som skall göras under dagen. 
• Hur många totalt som har klarats av under dagens gång. 
• Anledning varför monteringsstation inte har nåt upp till uppsatta mål. 

 
Veckovis 5S innebär att exempelvis varje fredag så gås varje avdelning i fabriken igenom. 
Där ser man vilka som lever upp till de satta kraven mot 5S. Lättaste sättet att redovisa detta 
på är med tre olika färger på informationstavlan. 
Röd – avdelningen når inte upptill 5S krav  
Gul – avdelningen når upp till minimala 5S krav  
Grön – avdelningen når upp till 5S krav 

                                                 
17 Muther, Richard (1973) Systematic Layout Planing  
18 Ortiz, Chris A. (2006) Kaizen assembly. Designing, Constructing, and Managing a Lean Assembly Line 



 Utveckling av monteringssystem   
    
   

___________________________________________________________________________ 
 15

Ett bra sätt att lösa 5S på och att skapa laganda är att dela upp personalen i olika team vilka är 
ansvariga för olika områden i fabriken lämpligen inom avdelningen där man jobbar.  
Kvalitetsbrister kan även det visas på informationstavla. Kvalitet mäts på väldigt olika sätt 
inom olika företag. Vissa mäter i procent eller promille medan andra helt enkelt mäter räknar 
antalet produkter som är defekta. Oberoende av vilket sätt mätningen sker på så skall 
informationen visas så att alla anställda kan se den. Detta är inte för att anklaga någon för 
felaktigheterna utan för att belysa de avdelningar som behöver arbeta mer med förbättring. 
 
Säkerheten skall vara det viktigaste ett företag vill visa upp. Även om produktiviteten är 
100%, kvalitetsbrister är 0% och 5S är klanderfritt i hela fabriken, kommer det ändå att uppstå 
mycket problem om personalen blir skadad och får arbetsfrånvaro. Precis som med 
kvalitetsbrister, kan säkerhet mätas på en mängd olika sätt. Det vanligaste är dock att mäta 
förlorad arbetstid på grund av skador. På informationstavlorna kan det vara bra att redovisa 
hur många timmar arbetsfrånvaro olika avdelningar har på grund av skador. På detta sättet kan 
lätt ses var förbättringar i arbetsmiljön behövs. 

3.1.4 Monteringscell 
Vid förändring av monteringsplats är det ett flertal aspekter som bör tas i beaktning. 
Vad är det för några resurser som behövs i framtiden och hur stor plats tar dessa?  
Även respekt till utrustning kring montageplatsen ska göras för att det ska fungera smidigt. 
Detta kan vara fixturer, arbetsbord, lagerplatser, buffertar och serviceutrustning. Vid 
förändring av en redan befintlig layout är det mesta redan känt. Det inträffar också att små 
förändringar görs som kan underlätta montörens arbete. I detta skede bör det också finnas i 
åtanken om den framtida efterfrågan, produktionskapaciteten och var den framtida 
kapacitetsinvesteringen kan behövas. Detta kräver därför en stor kunskap om produktionen 
vid en layoutförändring. För att få ett så pass bra resultat som möjligt är det därför 
betydelsefullt det samlas in nödvändig information från olika delar av företaget och de olika 
delarna vägs gentemot varandra för att få en bra helhetsbild. För att skapa sig en bra förståelse 
för monteringen och materialflödena kan flertalet metoder användas ex. spagettikarta, 
tidsstudier, värdeflödesanalys mm. Om det finns många metoder för att analysera och förstå 
monteringssystemet är det tyvärr färre som beskriver själva utvecklingen och utförandet av 
monteringssystemet. En metod som är lämplig att använda sig av är Lean Produktion. Lean 
Produktion består övergripande av strategier och filosofier gällande hur en verksamhet skall 
drivas på ett resurssnålt och kundorienterat sätt, kompletterat med ett antal konkreta verktyg 
och metoder som kan användas för att uppnå hög effektivitet ex. 5S.19 När det är oreda på en 
arbetsplats går det mycket tid till att leta efter material. Erfarenheter har visat att det binds 
stort kapital i extra och onödigt material som ofta driver runt på arbetsplatsen, så som t.ex. 
hjälpmedel och verktyg. Genom att använda sig av 5S och tillämpa de sju slöserierna kan man 
eliminera bort mycket av detta. 
 
Ordning och reda i monteringscellen med 5S  
I flertalet av dagens företag finns det ofta inslag av oreda och oordning. Detta kan bestå av 
onödiga, trasiga hjälpmedel eller saker som ligger där de inte borde ligga. Dessa bristerna på 
arbetsplatsen kan bidra till oordning som döljer det verkliga problemet.20 Vilket bidrar till 
slöseri och dåligt kapitalutnyttjande.  
5S verktyget utvecklades inom den japanska produktionsfilosofin med syfte att det skulle 
skapas ordning och reda i fabriken. Idag är det relevant att alla verksamhetens samtliga delar 
har ordning och reda. 5S kan implementeras såväl i tjänsteproduktion, administration eller i 

                                                 
19 Sörqvist, Lars. (2004) Ständiga förbättringar. 
20 Sörqvist, Lars. (2004) Ständiga förbättringar. 
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ett datornätverk. Metodologin gör att det på ett strukturerat sätt planeras hur man genererar 
ordningen i verksamheten och på vilket sätt denna bibehålls. Efter att man har börjat använda 
sig av 5S ger resultatet positiva effekter. Vid kund besök bidrar en strukturerad och välstädad 
arbetsplats till att ge kunden positivt intryck av företaget. Även arbetsglädjen och trivseln 
påverkas positivt beroende på hur omgivningen i verksamheten ser ut och fungerar. I vissa fall 
resulterar även 5S i ökad säkerhet och god arbetsmiljö.  
För att kunna påbörja en 5S satsning inleder man ofta detta med ett pilotförsök i någon del av 
verksamheten. I detta stadiet ger man medarbetarna vetskap om vad 5S ska resultera i samt 
vad det är för någon mening med det. De uppnådda resultaten verifieras och sprids ut i 
verksamheten, en grund är nu skapad och 5S-arbetet kan expandera till hela verksamheten. 
Nedan ses ett exempel på hur enkelt förändring med 5S kan skapas. 
 

                
Figur 3.4: Före och efter 5S. 

 
Dessa 5S utgör ofta en naturlig begynnelse i allt kvalitets och produktivitetsarbetet. Problem 
får aldrig döljas utan dessa ska visas och behandlas. För att kunna genomföra ett 5S arbete ska 
de icke värdehöjande aktiviteterna synliggöras. Detta medför att verksamheten ska följa de 5S 
faserna. 
 

• Sortera. Vad är viktigt och onödigt. Onödigt medför t.ex. obefogade rutiner, defekta 
produkter och verktyg.  

• Strukturera. Strukturera och systematisera för det material som ska vara kvar på 
arbetsplatsen, var sak har sin speciella plats. Sakerna ska finnas till hand när de 
behövs.  

• Städa. Hela arbetsplatsen ska hållas snygg och prydlig. Bidrar till både ökad kvalitet 
och trivsel. Eliminera även orsakerna till att arbetsplatsen smutsas ner. 

• Standardisera. Vanligtvis kräver standard en disciplin och förankring ifrån ledningen i 
företaget, det är därför viktigt att man gör en riktlinje som accepteras av alla. Om 
riktlinjerna inte är accepterade av alla är det troligt att den inte efterlevs i framtiden.   

• Självdisciplin. Fortsätt att följa ordningen med hjälp av de rutiner och mål som är 
uppsatta, i 5S-arbeten är det stor risk för återfall. Företaget måste därför se till att 
standarden hålls på en hög nivå, detta med hjälp av ständig städning och sortering.  

 
 



 Utveckling av monteringssystem   
    
   

___________________________________________________________________________ 
 17

De sju slöserierna 
De sju slöserierna utformades för 50 år sedan av Taiichi Ohno, under uppbyggnaden av 
Toyotas produktionssystem. Man kunde därefter dela upp slöserierna i värdeskapande och 
icke värdeskapande arbete. Då de synliggörande problemen uppstår kommer en mängd 
slöserier att blottas. De fem relevanta slöserierna tas upp nedan. 
 

• Slöseri i form av överproduktion. Överproduktion är en av de vanligaste slöserierna i 
den tillverkande sektorn. Tillverka mer än vad man behöver, snabbare än vad som 
krävs och tidigare än vad som behövs är farligt att tillämpa i praktiken.21 På detta sätt 
får man produkter tillverkade som inte behövs, detta leder till att mer material köps in 
än vad som behövs och stor kapitalbindning binds upp och mer utrymme blir en 
följdeffekt. Även vanligt förkommande till att överproduktion förkommer är att de 
anställda ska se sysselsatta ut.  

• Slöseri med tid. Arbete som binder upp tid som kan utnyttjas på bättre sätt. T.ex. en 
montör installerar en del eller väntar på att en ska levereras till deras monteringscell.   

• Slöseri genom onödiga transporter. Det är viktigt att tänka på att domino effekten kan 
bidra till att ett slöseri skapar andra. Överproduktion skapar onödiga transporter, 
material förflyttningar kräver truck, personal och framför allt pengar.  

• Slöseri i form av materiallager och inventarier. Det som krävs för att producera en 
viss produkt ska finnas vid var arbetsplats, det som är överflödigt och onödigt ska 
sorteras bort.   

• Slöseri i form av ytor. Ytor kostar pengar i form av energi, transporter, försämrad 
överblickbarhet samt tidsförluster.  

 
En monteringscell kan fungera effektivt utan ett perfekt tillvägagångssätt eller process, men 
den kan dock inte fungera effektivt, om än överhuvudtaget inte de mänskliga problemen är 
lösta. De mänskliga inställningarna till omställningen måste åstadkommas under 
monteringscellens framtagande och måste vara åtgärdat innan man implementerar den nya 
monteringscellen, annars är det vanligt att implementeringen inte lyckas.22 

3.1.5 Ergonomi 
I detta avsnitt behandlas den teori om ergonomi vilken är relevant vid montering. Utifrån 
denna kan en inblick fås hur monteringscellen bäst kan utformas för att minimera 
belastningsskador vid montage.      
 
Ordet ergonomi kan härledas genom grekiskan ”ergo & nomus” vilket betyder arbete och 
naturliga lagar. För grunden av ergonomi ligger kunskapen om människans egenskaper och 
behov både i fysiskt och psykiskt avseende. Förutsättningarna för ergonomin och dess behov 
är inte alltid samma, de varierar både över tid, ålder dagsform och framför allt människors 
olika förutsättningar. Detta förutsätter att det finns både flexibilitet och variation inom 
ergonomin. Inom montering är ergonomin extra viktig att tänka på. Ofta vid montering av 
varierande produkter kan olika monteringsställningar uppkomma, allt från att man får ligga 
ner och montera till att stå med krökt rygg för att nå dess ingående komponenter. Enligt figur 
3.5 ses ett typiskt exempel på monteringsställning. Vilken vanligtvis belastar rygg och nacke 
mer än vad som är lämpligt.  
 

                                                 
21 Ortiz, Chris A. (2006) Kaizen assembly. Designing, Constructing, and Managing a Lean Assembly Line.  
22 Phillips, Edward J.(1997) Manufacturing plant layout 
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Figur 3.5: Typisk arbetsställning vid montering. 

Eftersom att dessa ställningar inte gynnar någon part ska man försöka att undvika dessa. 
Ergonomiskt tänkande ger framförallt positivt resultat och en effektiv produktion. Det 
ergonomiska tänkandet är nödvändigt bland annat för mänskliga skäl, ekonomiska skäl, 
produktivitetsskäl, jämställdhetsskäl och legala skäl.  
 
Om risken för belastningsskador minskas innebär detta en bättre hushållning med både 
företagets och samhällets ekonomiska resurser. Det finns ingen som tjänar på att personalen 
blir utsliten på jobbet. I ergonomisk synvinkel innebär ofta att arbetsorganisatoriska 
förbättringar ger bättre produktivitet och belastningen minskar. När företaget satsar på god 
ergonomisk miljö kan företaget förebygga olyckor. Vid olycksfall är det ofta den mänskliga 
faktorn som man säger är anledningen, men vid bättre ergonomiskt tänkande i verksamheten 
skulle troligen detta ha förhindrat olyckan och den kapitalförstöring som blir följden. Företag 
som har goda ergonomiska förhållanden och bra ergonomiska produkter har ofta bättre 
konkurrenskraft än andra. Ifall arbetsplatsen uppfattas som attraktiv är det oftast lättare att 
rekrytera kunnig personal.23 
 
Om det är dåligt ergonomiskt förhållande i arbetslivet orsakar detta stora delar av ohälsan. De 
flesta skador i arbetet är på grund av överbelastning av rörelseorganen. Vissa skador beror till 
stor del av dåligt ergonomiskt utformade arbetsplatser, med förslitningsskador som följd. Stor 
del av sjukskrivningarna rör sig om besvär i rörelseorganen, detta drabbar både dem som har 
tunga arbeten kombinerat med dåliga arbetsställningar och med lättare repetitiva och ensidiga 
arbetsuppgifter. Idag är många svenskar förtidspensionerade på grund av ryggbesvär, 
muskelsjukdomar samt besvär i leder.  
 
Vid dåligt ergonomiska förhållandena medför detta att om en anställd skadar sig drabbar det 
både den skadade, företaget och samhället ekonomiskt. De kostnader som uppkommer blir för 
sjukskrivningar och förtidspensioneringar, dessa kan växa till stora belopp. 
 
Kroppsställning  
Vid ett fysiskt krävande arbete bör arbetshöjden vara lite lägre än vad som behövs för lätt 
hanteringsarbete. Tungt arbete bör därför utföras stående, på detta sätt kan hela kroppsvikten 
och kraften utnyttjas.  

                                                 
23 Bjurvald Mats &  Peterson F Nils(1998) Ergonomi 
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Det ska därför vara lätt att reglera höjden på arbetsytan på respektive lyftbord samt arbetsbänk 
för att få önskad arbetshöjd.  
De belastningsbesvär som oftast uppkommer vid stående arbetsställning är i ländryggen.   
Vid långvarig framåtböjning av bålen kan det medföra en ökad ryggbelastning av den statiska 
arten, detta förhindrar den nödvändiga cirkulationen som krävs i diskar och muskler. Vid 
vridna och kraftigt böjda ställningar är toleransen för böjning betydligt sämre, risk för akuta 
ryggskott ökar kraftigt. En annan del av kroppen som tar stor skada vid stående arbete är 
skuldra/nacke, en stor bidragande del är ofta hur pass bra synförhållandena samt dess 
bristande höjdanpassning av arbetsytan eller dess arbetsobjekt. Stående arbete med sänkta 
axlar och överarmar i stort sett lodrät ska eftersträvas.   
 
Vid sittande arbetsställning innebär detta att belastningen på benen och bålens muskler blir 
låg. Tack vare detta har man en stadigare position och kan därför utföra mer exakta rörelser. 
Trycket på diskarna i ländryggen är större vid sittande arbete än vid stående. Vid sittande 
arbete är skuldra/nacke det största dominerande besvärsområdet, detta kan medföra att 
långvarigt sittande kan skapa ländryggsproblem och cirkulationsbesvär med t.ex. bensvullnad 
samt åderbråck som följd. Därför kan det vara önskvärt att kunna växla mellan sittande och 
stående, då är ett arbetsbord vars höjd lätt går att anpassas till dessa båda arbetsställningar är 
nödvändigt. 
 
Förändringsarbete   
För att förändringsarbetet ska fungera bra är det viktigt att det är väl förankrat på 
ledningsnivån i företaget och ledningen ska ha fört ut sitt budskap om omorganisation till de 
anställda. Förutan ledningens totala stöd och de anställdas medverkan kan det uppstå problem 
att nå uppsatta mål för omorganisationen. En även lika viktig del för att få bra uppnått resultat 
är att medarbetarna får vara med redan i planeringsskedet. Det är de anställda som bäst känner 
sin arbetsplats och dessa som vet vad som kan förbättras på rätt sätt. Detta är en viktig del att 
ta med sig i förbättringsarbetet, detta för att de anställdas erfarenheter och kunskaper tas 
tillvara när man ska omorganisera arbetsplatsen. I en tidig del av planeringsprocessen bör de 
vara delaktiga. Alla skall vara delaktiga i planerings och förändringsprocessen men främst är 
det arbetsgivaren som fattar besluten.   

3.2 EU-bidrag för utvecklingsarbete 
Vid produktionsutvecklingsprojekt finns det möjlighet att få finansiellt stöd från EU. EU-
upplysningen i Stockholm och euroinfocenter i Göteborg är de två instanser i Sverige som 
hjälper till och har information om bidragssökning inom EU. Det finns ett antal program att 
söka EU-bidrag inom, cirka 1100 stycken. Alla är dock inte intressanta ur företags 
utvecklingssynpunkt och det krävs goda kunskaper inom EU:s byråkrati för att förstå vilka 
dessa är. GIA Sweden, är just ett sådant företaget. GIA Sweden har lång erfarenhet av att 
assistera företag vid sökning av EU-bidrag och annan offentlig finansiering. 
GIA Sweden erbjuder sig i en förstatjänst för 19 800:- exkl.moms att undersöka hur 
möjligheterna ser ut för företaget att få EU-bidrag, samt hur de ska gå tillväga om de 
eventuellt ska förändra något. I denna tjänsten undersöker även GIA Sweden vilka program 
som företaget skall placeras i för vidare bidrags sökning. För mer detaljerad information om 
tillvägagångssätt se bilaga 1 
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4 Nulägesbeskrivning 

4.1 Movings produktion i korthet 
Moving utvecklar och tillverkar, implementerar och underhåller allt från enkla produkter till 
kompletta systemlösningar för lager och materialhantering. I Åstorp tillverkas alla Movings 
band- och rulltransportörer, all tillverkning sker idag i egen fabrik även målning och 
montering utförs här. Fabriksritning se bilaga 10 

- Råmaterial kommer in från leverantör. Det kan vara plåt som skall bearbetas eller 
komponenter vilka kan monteras utan bearbetning, dessa hamnar på råvarulager. 

- Artikel bearbetas efter order, ofta i följande ordning laserskärning, bockning, 
svetsning, ytbehandling, målning och hamnar därefter i ett korttidsmellanlager. 

- Montörer hämtar med handtruck material från korttidsmellanlagret. Montörerna 
lämnar även plocklista till truckförare som plockar ihop komponenterna i EU-pall med 
krage. Dessa lämnas sedan i monteringscellen. 

- Montören bygger ihop komponenterna till färdig produkt. Produkten är sedan klar för 
avhämtning och paketering vilket packningsansvarig utför.  

- Produkten är färdig för utskeppning. 

4.2 Montering 
Monteringen sker i samma lokaler som den övriga tillverkningen och i samma byggnad som 
övrig verksamhet i Åstorp. I dagsläget finns totalt 11 monteringsplatser vilka är uppdelade på 
två truckgångar, varav 7-8 används för montering, beroende på beläggning. De övriga 
fungerar som material- och mellanlager, samt paketerings utrymme och färdiglager. För 
monteringslayout se figur 4.1. Montörerna skall klara av att montera alla varianter i Movings 
produktflora. Även monteringscellerna är avsedda för alla varianter. Monteringscellerna är 
därför homogena och dimensionerna är 6x8m. Monteringscellerna är utrustade med två 
arbetsbord, skruvställ med ca 160 artiklar, verktygsskåp utrustningen i dessa är ungefär den 
samma, monteringscellerna har även en uppsättning av sex monteringsbockar gjorda i 
aluminiumprofiler. Var monteringscell har tillgång till travers, dock delar fyra 
monteringsceller på tre traverser. Varje montör har ”sin” monteringscell, ordningen i dessa 
ansvarar de för själva. Tillika upplägget av den utrustning som finns tillgänglig är upp till 
montörerna att välja. Monteringsborden är ej höj och sänkbara detta medför att de måste 
arbeta vid en statisk höjd i alla lägen. Borden ger inte extremt dåligt arbetsställning vid något 
arbetsmoment, dock inte optimalt vid många heller.  
Montörerna hämtar själva sina order, detta gör alla montörer på en dator och samma dator. 
Där de får ut plocklista över vilka komponenter som skall ingå i produkten och ritning över 
den samma. De får själva välja vilken order de vill ha av dem som ligger utlagda av 
orderplaneraren. Mer detaljerad beskrivning av monteringen är svår då allt montage är 
speciellt från produkt till produkt, även montörerna jobbar på olika sätt även om produkten är 
den samma. 
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Figur 4.1: Dagens monteringslayout. 

5 Resultat 
Resultatet av examensarbetet har genererat i ett konceptuelltmonteringssystem. Där layout 
över monteringscellerna ingår, monteringscellens uppbyggnad, hjälpmedel för montering 
såsom lyftbord och även investeringsunderlag för implementering av monteringssystemet. 
Resultatet redovisas efter den arbetsmetod som har nyttjats. 

5.1 FAS A - FAS B Bakgrundsstudie & Förstudie 
Enkäter och intervjuer 
För att montörernas kunskap kring monteringen ska kunna tas tillvara har intervjuer och 
enkäter nyttjats. I Movings produktion arbetar 32 st, varav 11 st är montörer.  
Av de här 11 montörerna så valdes sex stycken. Dessa valdes ut för de hade åsikter och var ej 
likgiltiga till författarnas arbete. Vid monteringsstationerna är det endast män som jobbar, 
vilket tyder på att det är relativt tungt arbete. Medelåldern ligger på 45 år och merparten av 
montörerna har arbetat på Moving över tio år. 
 
I enkäten som lämnades ut fick montörerna besvara följande frågor. 
 

1. Vad tycker du är bra med din arbetsplats resp. vad tycker du är dåligt med din 
arbetsplats? 

 
2. Hur skulle du vilja utforma din arbetsplats för att det skulle bli lättare att montera samt 

transportera produkter till och från din station? 
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3. Säg att du tvingas byta plats med din arbetskamrat till höger eller vänster om dig, vad 

skulle du uppleva som största problemet med detta? 
 
4. Vad upplever du som lättast respektive svårast vid montering? 
 
5. Vad skulle krävas för att du skulle kunna göra ditt monteringsarbete snabbare? 
 
6. Vad skulle krävas för att ditt monteringsarbete skulle bli lättare, ex. lyfthjälpmedel? 

 
Ur intervjuer och enkäterna fick författarna god information om hur montörerna ser på sin 
monteringssituation idag.  
Montörerna har inget negativt ur arbetsmässigt synpunkt att påpeka. Utan när det väl är 
ergonomi det är tal om ser de gärna att hjälpmedel ska införskaffas så som t.ex. lyftbord för 
plockat material, lyfthjäpmedel för banor samt höj och sänkbara stativ för banor. Vid 
eventuellt byte av arbetsstationer ser montörerna att det största problemet är att de har olika 
upplägg, men är inte helt främmande för att göra en viss standardisering när det gäller både 
skruvställ och verktyg. För att se samtliga svar från enkätundersökningen se bilaga 2. 
 
Intervjuerna förenades med observationerna i monteringen, när författarna undrade något som 
var av intresse för projektet utfrågades detta och på så sätt fick man svar direkt och nya svar 
ledde ofta till nya intryck och idéer. Genom att använda sig av denna ostrukturerade intervju 
metod behöver man inte ha alla frågor färdiga till intervju tillfället, utan de växer fram under 
observationstillfällena. Under flertalet diskussioner med montörerna framkom att de många 
gånger inte fick fullständiga ritningsunderlag från konstruktionsavdelningen. Vilket ofta ledde 
till flertalet timmars diskussioner inne på konstruktionsavdelning för att få reda på vad som 
ska användas eller ej. Det uppkom även att vissa produkter är svåra att hantera eftersom de är 
så pass stora, av den orsaken att det idag bara används traverser för att förflytta produkterna är 
detta en tidsödande del för montörerna. Om ett bättre förflyttnings sätt skulle tas fram för att 
flytta de banor som monteras skulle detta spara in mycket tid.  
 
Författarna har även under sin tid på Moving gjort tidsstudier av monteringsprocessen för att 
se hur tiden fördelas vid monteringsarbetet under normala förhållanden. Detta för att få en 
uppfattning om var tid kan tjänas in. I diagrammet nedan (figur 5.1) redovisas 
sammanställning av tidsstudierna. 
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Sammanställning tidsstudie

58%

3%

11%

16%

12%
Mont.
H. skruv
H. material
Förbereder
Övrigt

 
Figur 5.1: Diagram sammanställning tidsstudierna. 

Ur diagrammet kan utläsas att utav monterings tiden så är det just ren montering som upptar 
mest tid. Detta verkar vara rimligt, dock är det bara 58%. Resterande 42% går åt till andra 
aktiviteter. Några av dessa aktiviteter är trots att författarna har valt att benämna dem som 
icke montage nödvändig för processen som den ser ut idag, dessa är hämta skruv, hämta 
material och förbereda. Aktiviteten övrigt innefattar allt som inte har med montering att göra 
såsom att röka, surfa på Internet, prata med ”grannen” m.m. Detta är en aktivitet som inte är 
värdeskapande för kunden och som måste reduceras och helst elimineras. Då all 
produktionspersonal har två raster på förmiddagen och en halvtimmes lunch plus en 
eftermiddagsrast bör de få tillräckligt med raster. De aktiviteter som är nödvändiga för 
processen men som inte är rent montage, är de som författarna vill effektivisera. Författarna 
har även gjort en studie vilken kan liknas vid spagettikarta, den kan ge ökad förståelse för 
dessa och även för monteringen. 
 
Utav de nödvändiga aktiviteterna för processen är förberedelser den aktivitet som tar mest tid 
hela 16%. Det är även den aktivitet som skiljer sig mest från montör till montör. Varje montör 
har sin rutin och sitt sätt att hantera exempelvis hämtning av order, städning av 
monteringscell, sätt utrustning för att montera m.m. Vad som kan sägas är dock att de flesta 
montörer gör sin monteringscell klar för nästa order innan de går och hämtar den nya vid 
datorn. Detta innebär att montörerna måste vänta ofta sysslolösa på truckförarna när de har 
lämnat plocklistan till dem. Tid som absolut kan användas bättre! 
 
Att hämta material tar 11% av den totala tiden. Att hämta material kan vara både att hämta 
material från närliggande EU-pallar inuti monteringscellen, men även när montörerna måste 
gå i väg för att leta efter material som antingen saknas eller inte får plats på pallen. Detta är 
definitivt en post som bör minimeras, då det är cirka 53 minuter om dagen som försvinner för 
att hämta och leta efter saker! 
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Att hämta skruv är en liten post, upptar bara 3% av total tid. Författarna har ändå försökt 
analysera hur skruv förbrukningen kan effektiviseras. En undersökning som har gjorts visar 
att det finns omkring 140 olika skruv varianter i skruvsortimentet bara i montörernas 
skruvställ, där till tillkommer ytterliggare en mängd muttrar och brickor. Här finns potential 
för att minimera antalet varianter och på så sätt effektivisera. För samtliga tidsstudier se bilaga 
3. 
 
Monteringen är även den brännande aktuell när det gäller effektivisering, och givetvis hänger 
det samman med ovan nämnda delar. Dock går den renodlade monteringen även den att 
förbättra. För att få bättre förståelse har författarna gjort spagettikarta vid monteringsarbetet. 
Spagettikarta är ungefär vad det låter som, utifrån hur personen rör sig i monteringscellen dras 
linjer på en ritning över exempelvis monteringscellen. Vilket vanligtvis innan förändring ser 
ut som en tallrik spagetti. En sammanställning av denna studie redovisas nedan i form av hur 
mycket tid varje sträcka tar.  

Sammanställning spagettikarta

28%

12%

7%7%7%
1%

38%

Arbetsbänk - Montageplats

Arbetsbänk - Materialplats

Montageplats - Materialplats

Montageplats - Skruvförrråd

Arbetsbänk - Skruvförråd

Materialplats- Skruvförråd

Utanför monteringscell
 

Figur 5.2: Sammanställning spagetti diagram. 

Diagrammet ger information om förflyttningstid för montörerna under montering. Syftet med 
denna undersökning är att få information om vilken utrustning som skall vara nära belägen 
kring montörerna. Tiden för förflyttningen mellan montageplatsen och arbetsbänken tar upp 
28% av tiden, detta är mycket tid i jämförelse med de andra förflyttningarna i 
monteringscellen. En tolkning utav detta kan vara att sträckan är onödigt lång alternativt att 
den gås väldigt ofta. Det senare alternativet är det som gäller i detta fall.  Därför är det viktigt 
vid nyutformning av cellen är att detta procenttal ska kunna reduceras, effektivaste sättet att 
göra detta på är att belägga montageplatsen och arbetsbänken nära varandra. Då det är svårt 
att minska antalet förflyttningar mellan montageplats och arbetsbänk. Exempelvis att 
arbetsbänken är centralt belägen i cellen. Annat alternativ kan vara att minska 
monteringscellens storlek så att montören ska slippa gå onödigt långa sträckor, detta kan 
endast göras vid celler som är förutbestämda att de endast ska hantera mindre varianter och 
produkter.  
 
Även den kategori författarna har kallat ”utanför monteringscell” tar upp 38% av tiden, 
exempel på denna förflyttningen kan vara att hämta delar från andra ställen i lokalen som inte 
är ”standard” i alla monteringsceller. Vad som uppmärksammats just vid att hämta material är 
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att det ofta ligger långt ifrån monteringscellen. Detta är både positivt och negativt, eftersom 
att det kostar företaget mycket pengar att hålla alla celler med mycket material och 
montörerna sparar in tid på att ha all utrustning i cellen. Författarna anser därför att det ska 
vara beläget i närheten av alla monteringsceller i den mån det är möjligt, alternativt att 
truckförare förser montörerna med allt material. 
 
De övriga posterna är i förhållandevis små men utgör tillsammans ändå en stor post. Utifrån 
vad författarna fått fram från sammanställningen av spagettikartan kan sägas att de saker som 
montörerna ofta går och tar vid montering ska vara nära till hands, effektiviteten ökar således 
och monteringstiden för produkterna kan reduceras markant. Här finns potential till 
effektivisering om allt finns i ordning och på bestämda platserna. För fullständig information 
om spagetti studie se bilaga 4. 
 
Monteringslayouten utnyttjar inte det tillgängliga utrymmet maximalt. Där är stora delar av 
lokalen som används som mellanlager och ännu större del som används som färdig lager och 
packplats. Detta är inte optimalt, vare sig ur användande av utrymmet eller ur materialflödes 
synpunkt. Truckgångarna mellan monteringscellerna är även de utnyttjade som lagerplats. 
Detta minimerar de redan snålt tilltagna truckgångarna och försvårar transport till 
monteringscellerna och ännu mera ifrån med färdiga produkter. Truckgångarna i befintlig 
layout är 2,5 meter breda vilket gör det svårt för truckarna att vända med färdiga produkter. I 
dagsläget krävs att montörerna ibland behöver flytta sina pågående arbeten i 
monteringscellerna för att produkterna skall komma ut. 
 
Den befintliga layouten saknar ett tydligt visuellt flöde över hur materialet transporteras till 
och från monteringscellerna. Detta medför att det lättare samlas onödigt material i 
truckgångarna och blir oreda kring monteringscellerna. Ett högre flöde på produkter i 
truckgången medför att montörerna ej kan ställa färdiga produkter i truckgångarna.  
I dagens layout är de långa produkterna svåra att få ut, detta för att truckgången är minimalt 
tilltagen på de flesta ställen. Även att ha många produkter i truckgången vid förflyttningen 
medför att detta blir krångligt. Genom att ha en stor truckgång i en mer flödesriktning kan 
man underlätta detta. 
 
Under förstudien fick författarna även information om att stora förändringar kommer att ske 
på Moving inom de närmsta åren. Eftersom tanken är att outsourca stor del av plåtverkstaden 
och målningen. Ytan som kommer att frigöras där plåtverkstaden är belägen idag är tänkt att 
användas som färdiglager i framtiden. Den del som används som packplats i dagens layout är 
tänkt att förflyttas till plåtverkstaden eller till ett färdiglager. Detta medför att denna yta blir 
tillgänglig för montering. 
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5.2 FAS C Kravspecifikation 
En förutsättning för att få fram ett bra monteringssystem är att man utgår från en väl 
definierad kravspecifikation. Denna beskriver hur monteringssystemet ska se ut och hur det 
ska fungera. Nedan beskrivs kraven på hur produktionen ska fastställas efter samtal mellan 
produktionschefen och författarna, samt förklaring till varför de olika kraven finns. 
 
Produktion 
 

• Öka antalet monteringsceller 
Utifrån att en ny layout tas fram ska utrymmet användas så effektivt att man ökar 
antalet monteringsceller jämfört med vad som finns idag.  
 

• Effektivare montering på befintligt utrymme 
Efter studie på Moving ska ny layout tas fram som resulterar i att produktionssystemet 
ska klarar av högre beläggning i monteringen. Det ska även utformas på ett sätt så att 
färdiga produkter lättare ska kunna lämna monteringsområdet. 

 
• Flexibel montering 

Eftersom att Moving har stor produktflora ska alla monteringsceller kunna monterade 
de flesta produkter. Endast hänsyn skall tas till de lätta produkterna, dessa ska kunna 
anpassas till mindre celler. 

 
• Personalen arbetsförhållande 

Personalen skall få en mer ergonomisk utformad monteringscell, detta för att deras 
hälsa inte ska påverkas psykiskt och fysiskt negativt. Efter studie ska förslag på 
monteringscell ges som resulterat i att hänsyn tagits till effektiv och ergonomisk 
framtagning ges.  

 
• Bättre ordning 

Utifrån att bättre ordning skapas i produktionen minimeras spilltid och onödigt 
materiel tar upp plats som kan utnyttjas bättre till värdeskapande utrymme.   

 
Ekonomi 
 

• Investering  
Investeringen ska ha en pay-off tid på 12-24 månader. 
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5.3 FAS D Monteringslayout 
Författarna har tagit fram flertalet olika layoutförslag, vilka har vidareutvecklats till en 
slutgiltigt monteringslayout. Dessa har skissats upp grovt på papper för att lätt kunna få en 
överblick över för och nackdelar med var layout. 
 
Förslag 1:  

 
Figur 5.3: Layoutförslag 1. 

 
I förslag 1 är monteringscellerna placerade för att optimera materialflödet och godshantering. 
I detta förslag har hål tagits i väggen, detta för att lättar kunna hämta och lämna produkter.  
Speciellt för denna layout, har de övre monteringscellerna utrustats med rullbanor vilka förser 
dem med material, fördelen med det är att slippa trucktransport av ingående material.  
Fördelar: Med detta förslag kan man på ett lätt sätt få bra flöde i monteringen, även en bra 
inkommande och utgående väg för komponenter delar, då framförallt de översta 
monteringscellerna vilka har automatisk komponent försörjning. 
Nackdelar: Automatisering av inkommande komponenter, dyrt och svårt att realisera på 
befintlig monteringsyta. Utnyttjar inte tillgängligt utrymme maximalt. Hål i väggen. 
 
Förslag 2: 

 
Figur 5.4: Layoutförslag 2. 
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I förslag 2 är monteringsceller placerade för att optimera materialflödet och godshantering. De 
övre monteringscellerna har gjorts något mindre för att kunna få plats med fler. 
Monteringsborden har här placerats rygg i rygg, detta för att montörerna skall kunna dela på 
viss utrustning. 
Fördelar: Bra flöde i monteringen. Lätt att hantera färdiga produkter.  
Nackdelar: Utnyttjar inte tillgängligt utrymme maximalt. Hål i väggen. 
 
Förslag 3: 

 
Figur 5.5: Layoutförslag 3. 

I förslag 3 har den tillgänglig ytan använts optimalt samtidigt som cellerna är placerade i U-
form för att skapa ett tydligt flöde. Likt förslag 2 har monteringsborden placerats så att 
montörerna kan ha viss utrustning och material gemensamt.  
Fördelar: Utnyttjar tillgängligt utrymme bra. Slipper ta hål i väggen. 
Nackdelar: Komplicerade transporter till och från monteringsceller, främst från hörncellerna. 
Trångt. 
 
Förslag 4: 

 
Figur 5.6: Layoutförslag 4. 
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I förslag 4 är antalet monteringsceller samma som i förslag 3, men layouten är något 
annorlunda upplagd. Monteringscellerna är placerade i grupper, vilka skulle kunna hantera 
olika produktgrupper.  
Fördelar: Utnyttjar tillgängligt utrymme bra.  
Nackdelar: Komplicerad transport till och från de trängda monteringscellerna längst till 
vänster. Ta hål i väggen. 
 
Förslag 5: 

 
Figur 5.7: Layoutförslag 5. 

I förslag 5 har det tillgängliga utrymmet används maximalt och även genom att ta upp hål i 
väggen skapas en mer flödesriktig layout. De övre monteringscellerna är mindre än de nedre, 
dessa skall hantera mindre snabba produkter medan de nedre skall hantera större produkter. 
Detta för att de större produkterna är svårare att transportera.  
Fördelar: Optimalt flöde, lätt att hantera färdiga produkter från nedre monteringsceller. 
Nackdelar: Måste göra hål i väggen samt att de nedre monteringscellerna är onödigt stora. 

5.4 FAS E Monteringscell 
Monteringscellens utformning har gjorts med hjälp av Catia V5, samt att montörernas åsikter 
har tagits i beaktning. Detta för att på ett så pass lätt och verklighetstroget sätt som möjligt 
kunna realisera författarnas förslag. Det hade varit svårt att förändra monteringscellen för 
mycket med exempelvis robotar och dylikt, då detta blir en allt för orealistisk uppgift att lösa. 
Resultatet för monteringscellerna har därför blivit manuell montering men att 
monteringsupplägget har anpassats mot det man monterar. Givetvis har även kraven på en 
flexibel och ergonomisk monteringscell försökts att uppnå i den mån det är möjligt. Utifrån 
tidsstudierna som har utförts kan utläsas vilket moment som åtgår mest tid. Tidsåtgången är 
störst vid montering och förberedelser, dock kan nämnas att rutinerna vid monteringen är 
bristande. Författarna anser sig att mycket tid kan tjänas in vid en bättre rutinuppbyggnad. 
Exempel på detta är att i dagsläget förloras mycket tid på att hämta och lämna order till 
truckförare och att hämta visst material, även förberedelser innan montören är klar för att 
börja montera är tidsödande. Detta har resulterat i att författarna har utformat 
monteringscellen på ett så lättillgängligt sätt som möjligt för att hämta och lämna material. 
Författarna föreslår även att antalet datorer ska ökas för att montörerna lätt ska kunna lägga en 
ny order medan de avslutar den gamla. När montörerna får en ny order ska denna direkt 
skickas till truckförarnas handenheter, detta för att på ett så snabbt och smidigt sätt kan plocka 
material till den nya ordern utan att montörerna behöver lämna plocklistan fysiskt.    
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Tack vare att monteringscellerna behövde bli mindre måste även utrymmet i monteringscellen 
utnyttjas på bästa sätt. Vilket har medfört att skruvställsvagnarna ska minimeras, tack vare att 
två montörer ska kunna dela på en skruvställs vagn reduceras kostnaden när det gäller 
lagerhållning med fästelement. I en skruvställsvagn finns idag cirka 140 olika fästelement, 
efter att ha granskat Movings årsförbrukning på fästelement kunde författarna fastlägga att 
denna siffra kunde reduceras markant och vid behov av speciella skruvar finns skruvhyllan att 
tillgå, samt att vid var arbetsbänk ska urval av speciella skruvar också finnas.   
För att få bättre flöde på produkterna och plockat material kan detta underlättas genom att ha 
en in- och en utgång ur cellen så att man lätt kan särhålla pallarna så att rätt pall alltid kommer 
dit den ska, vilket stötas av montörerna. 

5.5 FAS F Hjälpmedel 
Med hänsyn till ergonomin har författarna tittat på höj och sänkbara bord vilket kan underlätta 
monteringen av t.ex. mindre komponenter. Även förslag på att använda sig av U-bord i var 
monteringscell har givits, detta för att det inkomna materialet lätt ska kunna plockas utan att 
överbelasta montörens rygg. Ergonomiska mattor vid arbetsborden ges det även förslag på, 
detta gör att ryggen och fötterna inte belastat på samma sätt som när man står på vanligt 
betong golv. Eftersom att montören oftast utgår från arbetsbänken med det som ska monteras 
är författarna övertygade om att det är en viktig plats att lägga den ergonomiska mattan på. 
Verktygsskåpet skall vara lätt tillgängligt för montörerna och finnas så nära montörerna som 
möjligt. Därför har författarna gett förslag på ett verktygsskåp på hjul vilken montörerna kan 
rulla med sig till den plats monteringen sker. Vilket är positivt vid montage av större banor då 
avståndet annars skulle ha blivit ett par meter. Verktyg såsom mutterknackare och 
borrmaskiner är idag pneumatiska, vilket där finns delade meningar om huruvida det är bra 
eller dåligt hos montörerna. Författarna anser att i flesta användningsområde hade 
batteridrivna modeller klarat av uppgiften. Fördelen med batteridrivna verktygen exempelvis 
mutterknackare är att de är mycket smidigare och i vissa fall lättare då de inte behöver en 
onödigt lång och otymplig slang. Nackdelen med batteridrivna verktyg är att livslängden inte 
är lika lång som hos de pneumatiska, men detta kompenseras med att de är uppemot 1/5 så 
dyra. Författarna anser att fördelarna är övervägande fler med batteridrivna verktyg varför det 
bör införskaffas till alla monteringsceller. Vilken modell eller märke har ej undersökts 
närmre, lämpligt är kanske att använda samma leverantör som används idag. 
 

5.6 FAS G Utvärdering 
Gemensamt med handledare på Moving, valdes att arbeta vidare med layouten i förslag 2. 
Denna innebar att flödet kunde förbättras både för ingående komponenter och utgående 
produkter. Viktigt här var att de snabba produkterna kunde beläggas i nedre truckgången för 
att snabbt bli servade och iväg transporterade. Vidareutveckling av förslag 2 resulterade i 
ytterliggare layout förslag. I och med de fortlöpande besöken på Moving kom nya 
förutsättningar fram vilka författarna var tvungna att ta hänsyn till bl.a. att ta hål i väggen 
medför onödigt stor kostnad. Då väggen är en brandvägg måste denna uppnå vissa kriterier 
när det gäller brandsynpunkter, detta är därför inte önskvärt i denna fas. Detta var ytterliggare 
en annan fördel med förslag 2, men ändå resulterar i en funktionell layout. Den största 
förändringen var att monteringscellerna skall vara olika stora. Detta på grund av många olika 
faktorer, bl.a. ett maximalt utnyttjande av tillgänglig yta och även att dela upp olika produkter 
beroende av deras storlek till olika monteringsceller kan ske. Viktigt att ta hänsyn till är 
uppdelning av produkter. Den fördel som nås med att dela upp ”snabba och långsamma” är att 
flödet lättare optimeras, då främst vid de snabba produkterna. Enligt handledaren på Moving 
är det alltid lättare att skapa bra flöden vid hög beläggning. Det slutgiltiga layoutförslaget blev 
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därför en kombination som utnyttjar fördelen med att dela upp produkterna efter hur lång tid 
det tar att montera och maximalt utnyttjande av tillgänglig yta. 
 
Vidare har monteringscellerna optimerats både vad gäller tillgänglighet till verktyg och 
materiel, men även att optimera den disponibla ytan maximalt har varit tvunget för att få bra 
utnyttjande grad av ytan.  

5.7 FAS H Detaljerad utformning 
Utifrån layoutförslag 2 har den detaljerade utformningen skett. Den detaljerade layouten 
redovisas i bilaga 9. Alla monteringsceller skall ha tillgång till travers även om 
tillgängligheten kan bli något sämre än i befintligt. Monteringscell 13 har utrustats med 
pelartravers med en armradie på 6m och max last på 500kg för mer information se bilaga 5b 
och 5c. I den nya layouten har det skapats olika storlek på monteringscellerna, detta för att 
kunna dela upp produkterna efter dimensioner. Tanken är att mindre och ej så komplicerade 
produkter skall monteras i de små monteringscellerna vilka ligger närmast truckgången. 
Medan de större och mer komplicerad produkterna skall monteras i de större 
monteringscellerna, vilka ligger vid den ”inre” truckgången. Det nya layoutförslaget har 
jämförts med det befintliga vad gällande körsträcka till och från monteringscellerna. Detta för 
att styrka författarnas kunskaper och teorier. 
Den totala körsträckan för trucken vid hämtning och lämning av material till 
monteringscellerna reduceras totalt med 2,9 % i den nya layouten, se figur 5.8. Vid 
beräkningarna har ett antagande tagits att truckens hastighet är 10 km/h. Grundpelarna vid en 
ny layout utformning är att det ska vara lönande med investeringen, därför blir minimeringen 
av transportsträckorna med truck ett önskemål. Den stora förändringen när det gäller sträckan 
till och från monteringscellerna i den nya layouten är vid de snabba cellerna, vid den närmsta 
cellen är det en skillnad på 15,6 m vid den nya layoutens gentemot den gamla. Avståndet till 
den långsamma cellen gentemot den nya är 2,9 m. Vid snabb anblick kan dessa siffror inte 
verka vara revolutionerande, men eftersom att sträckan till de snabba cellerna är minimal kan 
man belägga dessa snabbt och lätt med material från lagret. Författarna anser att eftersom de 
snabba cellerna ska vara högprioriterade så kommer denna lösning vara gynnande för 
företaget då framför allt att framkomligheten till dessa är lättare.  
 
Körsträcka för 
truck 

Befintlig layout 
(m) Ny layout (m) 

Mont.cell 1 67,4 16,1
Mont.cell 2 55,7 26,1
Mont.cell 3 43,9 36,1
Mont.cell 4 31,7 46,3
Mont.cell 5 59,8 56,2
Mont.cell 6 48,2 66,0
Mont.cell 7 35,8 52,8
Mont.cell 8 102,3 61,0
Mont.cell 9 90,0 74,8
Mont.cell 10 77,8 89,2
Mont.cell 11 65,8 35,7
Mont.cell 12   46,8
Mont.cell 13   72,6
Mont.cell 14   80,7
Mont.cell 15   92,7
Mont.cell 16   105,2
Total körsträcka 678,3 958,4
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Sträcka/mont.cell 61,7 59,9

Förändring %  -2,9%

Tidspålägg för 
vändning i truckgång 
(s) 

20 10

Pålägg för vändning 
vid samtliga celler (s) 220 160

Tid för att köra till 
alla mont.cell (s) 462 502

Tid för att köra till var 
mont.cell 
genomsnitt(s) 

42 31

Figur 5.8: Sträckan till och från mont.cellen (beräknad utifrån att de utgår från lagret och sedan  kör tur & 
retur till mont.cellerna). 

Den visuella fabriken 
För att ett bra visuellt flöde och effektivitet ska kunna fungera i fabriken förordar författarna 
att lampor vid var monteringscell ska införas, så kallat visuellt kanban. Lamporna ska synas 
bra från hela fabriken, dessa skall visa i vilket skede av monteringen montören befinner sig, se 
figur 5.9. Dessa lampor ska vara i tre olika färgtoner och beskriver ingående hur statusen för 
montören är. T.ex. om montören saknar material trycker han på en knapp för den röda 
lampan, dessa lampor är kopplade till produktionschefen som får detta visualiserat i sin dator 
för var dag. På detta sätt får han en bra överblick var bristerna i materialhanteringen i fabriken 
ligger och vilka åtgärder som ska införas för att minimera dessa. En visuell tavla vid 
produktutgången kan även införas, på denna kan man lätt se om produktionen ligger rätt i den 
planerade monteringstakten. Likaledes hur länge produktionen har legat nere p.g.a. brist på 
material. På detta sätt får montörerna en bra översikt om de ligger i fas eller ej, beroende på 
hur pass många banor som ska produceras den dagen eller veckan.  
Genom att införa detta system kan även en viss bonus införas i produktionen. Denna bonus 
ska basera sig på hur många banor produktionen kan montera utöver det normala produktions 
mål som är uppsatt. Poängteras här kan även sägas att detta beror helt och hållet på 
beläggningen i produktionen, självklart kan de inte montera mer än vad som behövs. 
 
Eftersom ett system för att få in tider vid stopp osv. är relativt dyrt föreslår författarna att 
Movings första steg i denna riktning ska vara att börja installera lamporna. Detta för att 
visualisera de olika skedena montörerna befinner sig i. Genom denna implementering kan 
man se hur detta fungerar och hur mottagliga montörerna är till detta införandet.  
 

 
Figur 5.9: Förklaring till visuellt kanban. 

5.7.1 Ekonomi 
Syftet med investeringen är att öka produktiviteten och kan ses som en taktisk investering för 
att garantera ett hållbart monteringssystem. I investeringen ingår nya layouten samt utrustning 
till monteringscellerna som arbetsbord, verktygsskåp, pelartravers till monteringscell 13, och 

Röd Gul Grön 

Montören saknar 
material. Väntar på 
truckförare 
 

Montören väntar på 
att returen ska 
hämtas. 

Montaget av bana är 
klart, montör väntar 
på att banan ska bli 
hämtad. 
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omdragning av el. El ombyggnaden för monteringssystemet när det gäller förflyttning av 
kontakter, kabelstegar och kabel dragning uppgår till ca 100 000 SEK. Totala beloppet för 
investering uppgår till ca 750 000 SEK se bilaga 5. I den kravspecifikationen som erhölls från 
Moving i början av projektets start, framgick att investeringen skulle ha en pay off tid på 12-
24 månader.  
 
Utifrån den investeringskalkyl som tagits fram har författarna räknat med att tack vare den 
nya layoututformningen, och de visuella kanban lamporna som underlättar för truckförarna 
som ska förse monteringscellerna snabbare och lättare med material. Samt att ett helt nytt tänk 
inom monteringen införs när det gäller arbetssätt och tidsreducering, som t.ex. att ledtiderna 
ska kunna minskas. Detta kommer att medföra att den totala uppskattade årliga besparingen 
för monteringssystemet blir cirka 1 215 000 kr, se bilaga 6. Författarna anser att detta är en 
realistisk siffra då man sparar in en halvtimme på varje order som görs, en order tar ungefär 
4,3 h att göra, detta utifrån den tidsstudie som gjorts. Att taga i beaktning är att dessa siffror 
endast uppskattade utifrån att det är 11 montörer som jobbar i montaget. Med den nya 
layouten kan beläggningen teoretiskt ökas med 45% då det istället kan jobba 16 montörer. 
Vidare leder detta till att även omsättningen kommer att kunna ökas. Detta resulterar i att 
Moving tjänar in nyinvesteringen på cirka ett år.   

6 Slutsats 
Ett slutgiltigt förslag på en ny layout har tagits fram för att förbättra monteringen och dess 
ingående celler. Layouten av monteringssystemet och monteringscellerna bygger på idéer, 
utvärderingar och realistiska antagande samt önskemål från montörer och utvärderade 
datainsamlingar.  
Det slutgiltiga förslaget uppfyller enligt författarna Movings krav på flexibel och effektiv 
montering. Den nya monteringslayouten är fullt genomförbara att införa och implementera. 
De svåra delarna som författarna ser det är ekonomin, alltså att kunna räkna hem 
investeringen på ett realistiskt sätt inom pay off tiden, men även personalens och ledningens  
engagemang i förändringsarbetet.  
 
Författarnas slutsats är att Moving bör implementera det nya monteringssystemet för att 
kunna öka sin produktivitet och behålla den höga grad av flexibilitet som finns i befintligt 
system. Vad vinner företaget på det nya monteringssystemet?  Se bilaga 7. 
 
1. Ny layout ger fördelarna: Avståndet reduceras till de monteringsceller där flödet skall vara 
högt, vilket resulterar i kortade tider för interna transporter. Fler monteringsceller vilket ger 
möjlighet till att producera mer i befintlig lokal. Nya rutiner i och med nystart av 
monteringssystemet vilket leder till att det blir lättare att följa reglerna för ordning och reda 
5S. Lättare att ta sig fram med truck lastad med material vilket leder till kortare tider. Se figur 
6.1 nedan och för detaljerad ritning se bilaga 9. 
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Figur 6.1: Ny layout 

2. Ny monteringscell ger effektivare montering: Nya rutiner vilket leder till mindre väntetid 
och mindre spilltid vid montage ex ny rutin hur order skall ”beställas”. Ny layout av 
monteringscellen vilket leder till kortare avstånd mellan utrustning och montering vilket i sin 
tur ger kortare monteringstid. Nya verktygsskåp som kan förflyttas vilket leder till att 
verktygen alltid kan vara nära till hands vilket ger kortare monteringstid. Nya batteridrivna 
verktyg vilka är smidiga att hantera. Ordning och reda bidrar till att monteringen sker 
effektivare genom att alla verktyg och utrustning finns på rätt plats, så att den lätt går att finna 
och slipper lägga onödig tid på att leta. Nytt monteringssystem fungerar som renässans för 
monteringspersonalen, vilket förhoppningsvis leder till engagerad personal. Engagerad 
personal ger effektivare montering, personalen bidrar till att göra förbättringar som ledningen 
måste uppmuntra dem till att göra.  
 
3. Bättre ergonomi: Nya höj- och sänkbara bord minskar belastningen på ryggen, vilket leder 
till att personalen orkar montera mer, ger bättre humör, minskar risk för kostsam 
sjukskrivning. Nytt höj & sänkbart U-lyftbord vilket ger fördelen att den kan vara i samma 
höjd som bordet, detta för att minska tunga lyft från marknivån. Även att den är formad som 
ett U gör att man kan köra in med handtrucken för att lättare hantera pallar. Ergonomisk matta 
minskar belastning på fötter och rygg, ger även det fördelen att montörerna orkar mer, bättre 
humör och inte känner sig utsliten efter en dags montage. 
 
Ovanstående faktorer ger en ökad vinst i Monteringen på Moving. 
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6.1 Rekommendationer 
Författarna ger här sina rekommendationer efter sin studie på Moving.  
 
För att implementeringen ska gå smidigt föreslår författarna att ombyggnationen ska göras 
under industrisemestern vilken pågår under tre veckor. Inför ombyggnationen ska allt rensas 
ut i monteringsområdet, detta för att en ny layout oftast blir bäst när man utgår från noll. Även 
för att omflyttningen av el-utrustning ska gå smidigt och snabbt är det lättare när inget är i 
vägen. Varför implementeringen ska beläggas under industrisemestern är för att Moving inte 
ska förlora pengar i form av försenade orders. Om de skulle ha monteringen igång under detta 
skulle personalen inte kunna göra det de är där anställda för, vilket är att montera.  
 
I framtiden ska tre montörer dela på en dator, detta för att montören ska slippa gå onödigt 
långt för att hämta sin order. Systemet bör också förändras så att ordern skickas iväg direkt till 
truckföraren, på detta sätt slipper montörerna fysiskt leta upp och lämna ordern. Likaså att det 
visuella kanban utnyttjas hjälper montörerna att reducera sin tid på var order i form av den 
väntetid som vanligtvis uppstår.  
 
Ledningens engagemang i förändringsarbetet är kanske den viktigaste biten av alla.  
Utan ledningens fulla stöd blir det garanterat inget bra förändringsarbete, ledningen måste 
förstå och se nyttan med förändringen. 

7 Diskussion 
 
Kapitlet beskriver problem och svårigheter som projektet har inneburit. Författarnas 
måluppfyllelse och tankar behandlas även i kapitlet. 
 
Syftet med examensarbetet var att undersöka och ge Moving förslag på en ny layout och ett 
sätt för att få en snabbare montering, med tanke på de monteringsceller som finns idag. 
Projektet skulle resultera i en användbar modell för Moving, denna skulle ge bättre 
effektivitet, flexibilitet och arbetsmiljö. Resultatet skall fungera som ett beslutsunderlag och 
grund till vidare diskussion om förändringsarbete i Movings produktion. Under arbetets gång 
har dess förutsättningar för arbetet ändrats, samt att författarna hittat nya problem. Vid början 
av projektet gavs i princip fria händer med många bitar inblandade, men under projektets gång 
har fler avgränsningar och riktlinjer lagts till. Ofta är det svårt att ge företaget vad de vill och 
samtidigt kunna slutföra examensarbete. Examensarbetet innehåller många delar som 
observationer, teoristudier, idé genering och rapportskrivning, detta har gjort att tiden till 
fortsatta observationer och resonerande tankar kring monteringssystemet på Moving inte har 
räckt till.  
 
För examensarbetet har det försökts att hitta lämpliga metoder, detta har inte varit det 
enklaste. Valda metoden observation startades upp i ett tidigt skede för att få en bra inblick i 
Movings montering i dagsläget. Detta anses ha varit relevant, dock kan vissa moment tyckas 
vara överflödiga. Det kan så vara, men det har givit författarna en bredare kunskap inom 
området. Författarna anser att det inte är någon nackdel att få så stor förståelse och inblick, 
dock blir risken uppenbar att andra viktiga aspekter blir lidande eller förbisetts på grund den 
ringa tid. Resultatet av insamlad data och observationer har haft stor betydelse för det 
slutgiltiga layoutförslag som tagits fram.  
 
Författarnas första studie var att observera och se hur dagens montering fungerar, utifrån detta 
gavs det en inblick hur monteringen kan förbättras och vad som kan effektiviseras. 
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Observationerna har varit fortlöpande under hela examensarbetets gång för att få fortsatt 
förståelse, kunskap och uppdatering om dagens monteringssystem. Författarna har genom 
dessa observationer fått förståelse hur komplexa produkterna är som monteras. Det har varit 
svårt att generalisera montörernas arbetssituation då var produkt är kundanpassad. En 
uppenbar risk med detta är att författarna kan ha förbisett produkter och arbetsmoment som 
kan vara svåra att anpassas till det nya monteringssystemet. Dock finns där inga moment som 
är extremt annorlunda enligt montörerna själva. Eftersom att författarnas huvuduppgift med 
examensarbetet var att ta fram ett nytt monteringssystem har inte full fokus lagts på 
ergonomin. Detta har endast beaktats flyktigt vid framtagningen av de nya 
monteringscellerna. Även verktyg som Lean Production skulle utnyttjas, detta har skett i form 
av 5S, men även mångt och mycket har baserats på författarnas sunda förnuft. Det finns även 
fler som anser att logiskt tänkande inte skall underskattas, ”Mycket tack vare att vi dammat av 
klassisk svensk produktionsteknik” ”och tillämpat sunt förnuft på ett kompromisslöst sätt”24 
säger Stigas VD Troels Nielsen om hur han ökat Stigas produktivitet med 60%. Författarna 
anser att sunt förnuft och enkla metoder ofta kan vara lösningen i stället för att använda sig av 
krångliga system och dyra konsulter. 
 
Om mer tid funnits skulle även simulering av hela Movings monteringssystem ha varit möjlig.  
Denna studie skulle givit data på hur mycket tid Moving skulle tjäna på att använda den nya 
layouten. Även mer tyngd kunde lagts på ergonomi. 
De antagande och idéer som författarna har tagit fram har diskuterats tillsammans med 
montörerna och personal kring monteringen, detta för att få bra respons på dessa.  
 
Informationen som samlats in om monteringsprocessen och dess produkter har gjorts genom 
samtal med montörer, personal kring monteringsprocessen och personal på 
produktionsledningsavdelningen. Med tanke på deras personliga åsikter har denna 
information ibland varierat. Informationen har därför samlats in från många källor och har 
behandlats ur en objektiv synvinkel.  
 
Genom att få svar på vissa frågor är det ofta tvunget att få fram en reaktion, exempelvis har 
författarna gjort ritning på en layout och visat montörerna för att få dess åsikt om denna. På 
detta sätt kan man få uppfattning om vilka svårigheter som kan uppfattas på ett tidigt skede i 
processen. Illustreringen av de olika förslagen på ritningen visade sig vara en bra metod 
eftersom att montörerna snabbt kunde bilda sig en uppfattning om dess fördelar och nackdelar 
med förslagen. Ofta fick författarna negativ respons på dessa, detta kan förklaras med att 
tidigare försök till förändring av layout inte har lyckats på Moving.  
 
Problem som uppstått under projektets gång var att hitta relevant litteratur beträffande 
montering. Eftersom att flertalet litteraturer kring montering handlar om hög frekventa 
produkter har detta inte givit författarna så mycket i slutändan Då utbudet på litteratur kring 
manuell enstycks montering var bristfälligt har författarna baserat stora delar av sitt resultat 
från egna studier och observationer. Med den kunskap som fåtts kring Movings montering i 
dagsläget, samt den kunskap författarna fått av tidigare kurser anser författarna att resultatet är 
väldigt användbart.  
 
Arbetet har känts meningsfullt och myckets respons har getts från handledaren på Moving. 
Ifall mer resurser givits hade detta kunnat resultera i fler benchmarkingbesök, och bra idéer 
från dessa kunde ha genererats fram. De benchmarkingbesök som gjorts har varit lärorika och 

                                                 
24 Ny Teknik/Specialbilaga Automation, 9 maj  2007 nr 19 
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positiva i författarnas idé framtagning. Dessa har ofta inspirerat till nya lösningar och idéer 
som presenterats. Både vid layoututformning och vid monteringscells uppbyggnad.  
 
Författarna har förstått att en layoutförändring utan att simulera det i datorn inte är lätt att 
räkna på ekonomiskt. Investeringskostnaden är det som författarna anser sig stämmer bra. 
Däremot den vinst som ska ges vid den nya layoututformningen, och uppbyggnaden av 
monteringscellerna är något mer vag. Denna har räknats fram med hög tanke på att personalen 
är motiverad och positiv till den förändringen som ska ske vilket är ett antagande.   
 
Sammanlagt så har de mål som beskrevs i kravspecifikationen i projektets start uppfyllts. 
Arbete med den nya monteringslayouten har gett en rekommendation till Moving och 
författarna har fått nya kunskaper och erfarenheter vid layoutförändring.  
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Finansierings frågor avseende offentlig finansiering 
 
Bransch/verksamhet  
Industri  Handel  Service  Vård/med  Livsmedel  Turism  Övrigt  

Företagsnamn:  Ja Nej 
 Har Ditt företag mer än 250 anställda? Om svaret är nej, 

uppfyller företaget kravet på oberoende*  
  

 Har Ditt företag mindre än 10 anställda?    
 Är Ditt företag intresserat av att få tillgång till finansiering 

utan krav på delägande eller återbetalning?  
  

Olika projektområden; Markera de områden som ni är intresserade att söka inom:  
 Styrsystem av olika former, t ex inom kvalitet, miljö   

 Kompetensutveckling för personalen; Utbildning; 
Fortbildning; Personalutveckling; Sociala frågor;  

  

 Arbetsmiljöområdet; Fysisk arbetsmiljö; Psykosocial 
arbetsmiljö; Säkerhet; 

  

 Friskvård/hälsovård; Idrott;    

 Jämställdhet och integrationsfrågor   

 Sysselsättning och sysselsättningsstöd; Nyanställning av 
personal; Sysselsättningsskapande åtgärder;  

  

 Forskning och utveckling   

 Teknisk utveckling   

 IT och digitala lösningar;    

 Informationshantering; Kommunikation   

 Miljöområdet och hållbar utveckling; Luft, mark, vatten 
Avfallshantering och återvinning; Kemi; Klimat 

  

 Transportområdet; Transporter med farligt gods   

 Energiområdet   

 Jordbruk/landsbygd/fiske   

 Kulturområdet   

 Media; Audiovisuellt arbete   

 Telekommunikation   

 Inköp av Utrustning, maskiner och datorer   

* med oberoende avses företag som ska vara koncernmässigt oberoende.   

Med det menas att företag som är stödberättigade inte får ägas till mer än 25 % av ett eller 
flera företag. Begränsningen kan överskridas när företaget är delägt av offentliga 
investmentbolag, riskkapitalbolag och institutionella investerare.  
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Checklista avseende offentlig finansiering 2

Projektbeskrivningsfrågor 

Mål / Fokus 
• Vad är syftet med projektet/investeringen? 
• Vad innefattar investeringen? Ex utrustning, miljö- och energi, FoU, 

kompetensutveckling, IT, internationalisering, projektexport, nyanställningar, 
marknadsföring, etc 

• Vilken nivå är det på projektet (lokal, regional, nationell, europeisk eller världsnivå)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genomförande 
• Hur skall projektet genomföras? 
• Hur skall eventuella problem lösas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geografi 
• Var kommer investeringen/projektet fysiskt att genomföras? 
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Checklista avseende offentlig finansiering 3

Budget 
• Hur mycket kostar projektet totalt (gärna per delprojekt om det är ett mycket 

omfattande projekt)? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tidplan 
• Hur långt (år) eller kort (veckor, månader) är projektet? 
 
 
 
 
 
 

Innovation 
• Hur stort är ”nyhetsvärdet/innovationsgraden”? 
• Finns tjänsten/produkten/tekniken/metodiken/modellen redan på marknaden? 
• Har liknande projekt redan genomförts i Sverige och/eller Europa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partners 
• Kan ni tänka er att ha partners från Sverige, Norden eller EU i projektet?  
• Finns redan partners ni hoppas kunna samarbeta med? 
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Enkäterna besvarades av sex montörer som besvarades enskilt för att ingen 
kommunikation mellan författarna och montörerna skulle finnas, detta för att de som har 
jobbat i montering under de senaste åtta åren är väl insatt i hur det går till.  
 
I enkäten som lämnades ut fick montörerna besvara följande frågor, svaren redovisas 
under var fråga:  
 

1. Vad tycker du är bra med din arbetsplats resp. vad tycker du är dåligt med 
din arbetsplats? 
+ 

• Arbetskamrater och miljön i övrigt. 
• Bra arbetsmiljö, mångsidigt montage. 
• Själv får välja hur man skall lägga upp grejorna.  
• Ljust, rent och fint, och framför allt bra arbetskamrater. 
• Jag trivs jävligt bra på min plats så ingenting att klaga på. 
• Det som jag tycker e bäst är folket.  

 - 
• Alltför ofta fel arbetsställning, speciellt Midi 23. 
• Hög ljudnivå, mycket som är fel från konstruktion. 
• För lite plats, fler lyfthjälpmedel.  
• Att här är så förbannat varmt på sommaren.  
• Vet ej.  
• Ingenting att klaga på. 

 
2. Hur skulle du vilja utforma din arbetsplats för att det skulle bli lättare att 

montera samt transportera produkter till och från din station? 
• Höj och sänkmöjligheter för produkterna, samt vid plock av detaljer från 

pallar. Bättre plats kring arbetsytan.  
• Med ett så varierande montage är arbetsplatserna bra utformade som de är 

idag. 
• En ny mutterknackare, så jag slipper luftslangarna. 
• Bättre travers, stativ till inkommande gods. Fixtur station. 
• Svår fråga.  
• Gångar ej är blockerade.  

 
3. Säg att du tvingas byta plats med din arbetskamrat till höger eller vänster 

om dig, vad skulle du uppleva som största problemet med detta? 
• Olika verktyg, mm. 
• Alla har inte samma ordning på arbetsplatserna samt skruvställ och 

verktyg inte ligger och hänger likadant. 
• Att jag inte känner mig hemma, hittar inte. Ingen katastrof. Alla borde ha 

samma upplägg på skruvarna. 
• Att vi inte har samma ordning på arbetsplatserna samt skruvställ och 

verktyg inte ligger och hänger likadant. 
• Har ej fått någon plats, svårt att svara på. 
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• En vanesak. 
 

4. Vad upplever du som lättast respektive svårast vid montering? 
• Det svåraste är att aldrig kunna lita på passningen mellan delarna, gängor 

mm. Vidare att rota efter små delar blandade i plastpåsar. 
• Jag tycker det mesta är lätt, kan vara svårt när ritningsunderlaget är under 

all kritik. 
• Allt är lätt när man lärt sig det, kan vara svårt första gången man gör nya 

produkter.  
• Helst slippa bandtransportörer, odriven rullbana helst. 
• Svårast, dåliga ritningar. Lättast, vet ej. 

 
5. Vad skulle krävas för att du skulle kunna göra ditt monteringsarbete 

snabbare? 
• Felfria produkter, rensa ut gammalt skit och ordning och reda, samt arbeta 

i rätt nivå. Slippa leta efter grejor i påsar. Slippa att hämta skruvar från sju 
olika håll. 

• Enklare sätt att få det plockade. Bättre ordning efter målning, bättre 
möjligheter att sambygga likadana produkter.  

• Förnya och införskaffa verktyg. Lite mer positiv ”kritik” från cheferna 
(och högre lön). 

• Nya bra maskiner. 
• Klarare underlag av det jag skall montera.  
• Dra ner på skruvskallar, olika sorter. Ha målade grejor på vagnar.  

 
6. Vad skulle krävas för att ditt monteringsarbete skulle bli lättare, ex. 

lyfthjälpmedel? 
• Lyftbord till det plockade. 
• Att kunna ändra nivån på arbetsstycket. Belysning över arbetsbänken.  
• Förnya och inskaffa verktyg. 
• Lyftbord på hjul, stativ ett par stycken även dessa på hjul.  
• Lyftbord på hjul, stativ ett par st.  
• Ett bord som var höj & sänkbart. 

 
7. Om du skulle få förändra monteringen, hur skulle du göra detta då? 

• Någon form av rullbana med inkommande material. 
• Uppställningsplatser för färdigt jobb skall alltid vara ledigt.  
• Nada. 
• Någon form av rullbana med inkommande material.  
• På mitt sätt, rätt sätt. 
• Säkerställa ritningar innan dom når produktion (kontroller). 

Uppställningsplatser för färdigt jobb är alltid lediga.  
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070202 FM RBD Maxi Move Sammanställning

Löp nr. Aktivitet Min s Tid tot i s Aktivitet Tot tid
1 Mont. 30 30 Mont. 6571,00
2 H. material 40 40 H. skruv 426,00
3 Mont. 5 30 330 H. material 946,00
4 H. skruv 10 10 Förbereder 1237,00
5 Mont. 1 48 108 Övrigt 938,00
6 H. skruv 10 10
7 Mont. 2 18 138
8 Dra kedja 5 30 330
9 Mont. 2 18 138

10 Rit. 12 12
11 Mont. 24 24
12 H. skruv 1 1 61
13 Packar om skruv 1 60
14 Mont. 2 2 122
15 Letar skruv 23 23
16 Mont. 3 52 232
17 Rit. 10 10
18 H. skruv 15 15
19 Provkör 4 24 264
20 Packar om skruv 23 23
21 Provkör 1 8 68
22 Mont. 2 56 176
23 H. skruv 13 13
24 Mont. 1 36 96
25 Tillpassning plåt 2 30 150
26 Mont. 37 37
27 H. skruv 24 24
28 Mont. 1 6 66
29 Rit. 10 10
30 Mont. 4 22 262
31 H. skruv 20 20
32 Mont. 4 25 265
33 H. skruv 15 15
34 Mont. 6 2 362
35 H. skruv 20 20
36 Mont. 30 30
37 H. skruv 15 15
38 Mont. 6 360
39 Mont. 2 58 178
40 H. skruv 13 13
41 Mont. 2 40 160
42 Rit. 13 13
43 Mont. 30 30
44 Rit. 13 13
45 H. skruv 30 30
46 Rit. 2 32 152
47 Mont. 1 7 67
48 Drick paus 6 3 363
49 Mont. 2 54 174
50 Färdigställning 1 18 78
51 Skriva kontroll betäckn 2 30 150
52 Plocklager 12 720
53 I ordningställande av 5 21 321
54 H. skruv 31 31

Tid av montering

66%4%

9%

12%

9%

Mont.

H. skruv

H. material

Förbereder

Övrigt
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55 Mäter 19 19
56 Mont. 31 31
57 Mäter 23 23
58 Mont. 17 17
59 Mont. 23 23
60 Rit. 20 20
61 Märker upp 15 15
62 H. skruv 10 10
63 Packar upp 1 60
64 Mont. 2 28 148
65 Mäter 15 15
66 Rit. 30 30
67 Vänta 1 32 92
68 Omplacerar 6 53 413
69 Mont. 2 50 170
70 H. skruv 40 40
71 Mont. 5 11 311
72 Omplacerar 53 53
73 Rit. 1 5 65
74 H. material 2 38 158
75 Rit. 47 47
76 Mont. 3 58 238
77 H. skruv 40 40
78 Mont. 1 17 77
79 Mont. Luftcylinder 3 40 220
80 H. material 28 28
81 Mont. 4 42 282
82 H. skruv 39 39
83 Mont. 4 12 252
84 Pratar 30 30
85 Mont. 5 38 338
86 H. skruv 20 20
87 Fattas grejer 2 40 160
88 Mont. 3 30 210

10156
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070208 FMRBD Maxi Move

Löp nr. Aktivitet Min s Tot tid i s Aktivitet Tot i s
1 Rit. 2 19 139 Mont. 4988
2 H. material 1 54 114 H. skruv 494
3 Mäter 35 35 H. material 262
4 Rit. 11 11 Förbereder 245
5 Märker 37 37 Övrigt 744
6 H.skruv 26 26
7 Mont 1 24 84
8 H.skruv 9 9
9 Mont 2 41 161

10 Märker 1 2 62
11 Mont 2 33 153
12 H.skruv 20 20
13 Mont 1 4 64
14 H.skruv 43 43
15 Mont 38 38
16 H.skruv 23 23
17 Mont 39 39
18 H.skruv 6 6
19 Mont 1 59 119
20 Rit. 35 35
21 Mont 1 33 93
22 H.skruv 15 15
23 Mont 55 55
24 H.skruv 20 20
25 Mont 2 4 124
26 H.skruv 6 6
27 Mont 39 39
28 H.skruv 15 15
29 Mont 6 23 383
30 H.skruv 30 30
31 Mont 2 120
32 Paus 6 37 397
33 H.skruv 21 21
34 Mont 40 40
35 H.skruv 13 13
36 Mont 4 16 256
37 Rit. 15 15
38 Mont 7 5 425
39 H.grejer 2 28 148
40 Mont 1 50 110
41 H.skruv 34 34
42 Mont 6 30 390
43 H.skruv 7 7
44 Mont 1 4 64
45 Mont 5 50 350
46 Mont 27 27
47 H.skruv 30 30
48 H.skruv 1 30 90

Sammanställning

Tid av montering

74%

7%

4%

4%

11%

Mont.

H. skruv

H. material

Förbereder

Övrigt
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49 Letar grejer 3 51 231
50 Mont 19 19
51 H.skruv 10 10
52 Mont 40 40
53 H.skruv 10 10
54 Mont 1 59 119
55 H.skruv 10 10
56 Mont 1 60
57 H.skruv 40 40
58 Mont 6 40 400
59 H.skruv 14 14
60 Mont 50 50
61 H.skruv 11 11
62 Mont 1 50 110
63 Rit. 10 10
64 Mont 3 23 203
65 H.skruv 6 6
66 Mont 7 420
67 Funderar 1 56 116
68 Mont 5 34 334
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070208 EM Midi 22 Sammanställning

Löp nr. Aktivitet Min s Tot i s Aktivt Tot i s
1 Hämtar order 4 40 280 Mont. 3062
2 Förbereder 6 360 H. skruv 166
3 H. material 5 55 355 H. material 463
4 Förbereder 3 20 200 Förbereder 1964
5 Pratar 1 2 62 Övrigt 715
6 Pratar 1 60
7 Förbereder 42 42
8 Mont. 1 4 64
9 Förbereder 1 19 79

10 Mont. 4 1 241
11 Rit. 10 10
12 Förbereder 7 40 460
13 Pratar 2 14 134
14 Förbereder 3 25 205
15 Mont. 1 7 67
16 Pratar 35 35
17 Mont. 1 46 106
18 H. skruv 13 13
19 Mont. 4 12 252
20 H. material 27 27
21 Mont. 1 12 72
22 Hjälper kamrat 40 40
23 H. skruv 1 14 74
24 Mont. 4 24 264
25 Hjälper kamrat 54 54
26 Mont. 5 47 347
27 Pratar 1 21 81
28 Mont. 4 55 295
29 Hjälper kamrat 14 14
30 Mont. 50 50
31 H. skruv 23 23
32 Mont. 4 38 278
33 Hjälper kamrat 20 20
34 Förbereder 2 10 130
35 Hjälper kamrat 53 53
36 H. skruv 56 56
37 Mont. 4 30 270
38 Omplacerar 40 40
39 Letar rit. 2 38 158
40 Mont. 6 36 396
41 Rit. 40 40
42 H. material 1 21 81
43 Mont. 6 360
44 Krångel 2 42 162

6410

Tidstudie

48%

3%7%

31%

11%

Mont.

H. skruv

H. material

Förbereder

Övrigt
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070209 FM Midi 23

Löp nr. Aktivitet Min s Tot tid i s Aktivitet Tot i s
1 Förbereder 1 12 72 Mont. 3608
2 H. material 26 26 H. skruv 30
3 Rit. 1 20 80 H. material 1539
4 Förbereder 1 29 89 Förbereder 1144
5 H. material 22 37 1357 Övrigt 0
6 Mont. 8 15 495
7 Rit. 4 44 284
8 H. material 1 55 115
9 Mont. 8 34 514

10 H. skruv 0 10 10
11 Mont. 2 42 162
12 Rit. 2 9 129
13 Mont. 6 34 394
14 Rit. 1 29 89
15 Mont. 4 26 266
16 Rit. 1 9 69
17 Förbereder 1 51 111
18 Mont. 3 5 185
19 Rit. 57 57
20 Mont. 2 120
21 Förbereder 44 44
22 Mont. 11 35 695
23 Förbereder 2 120
24 Mont. 2 46 166
25 H. skruv 10 10
26 Mont. 2 38 158
27 H. skruv 10 10
28 Mont. 2 20 140
29 H. material 29 29
30 Mont. 1 20 80
31 H. material 12 12
32 Mont. 3 53 233

6321

Sammanställning

Tid av montering

58%

0%

24%

18%
0%

Mont.
H. skruv
H. material
Förbereder
Övrigt
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070216 FM 070209 EM Kurva

Löp nr. Aktivitet Min s Tot tid i s Aktivitet Tot i s
1 Letar mtrl. 4 27 267 Mont. 2324
2 Skriver rapport 4 1 241 H. skruv 61
3 Förbereder 2 16 136 H. material 665
4 Fika 4 47 287 Förbereder 1080
5 Förbereder 2 15 135 Övrigt 1819
6 Mont. 52 52
7 Förbereder 2 45 165
8 H. order 4 34 274
9 H. material 6 17 377

10 Förbereder 7 11 431
11 Rit. 30 30
12 Mont. 3 25 205
13 H. skruv 17 17
14 Mont. 4 12 252
15 H. material 40 40
16 Mont. 1 24 84
17 Rit. 22 22
18 Mont. 15 15
19 H. skruv 6 6
20 Mont. 1 43 103
21 Rit. 1 11 71
22 Mont. 2 33 153
23 H. skruv 13 13
24 Mont. 26 26
25 H. skruv 15 15
26 H. material 4 8 248
27 Mont. 10 50 650
28 H. skruv 10 10
29 Mont. 11 59 719
30 Omplacerar 1 30 90
31 Mont. 3 54 234
32 Provkör 2 0 120
33 Pratar 12 30 750

6238

Sammanställning

Tid av montering

39%

1%
11%

18%

31%

Mont.

H. skruv

H. material

Förbereder

Övrigt
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070202 RBD Maxi Move

Sträcka Antal Tot tid Tid sträcka

Arbetsbänk - Montageplats 95 237,5 2,5
Arbetsbänk - Materialplats 33 85,8 2,6
Montageplats - Materialplats 34 57,8 1,7
Montageplats - Skruvförrråd 27 67,5 2,5
Arbetsbänk - Skruvförråd 29 58 2
Materialplats- Skruvförråd 6 24 4
Övrigt 2 80 40

Antal

41%

15%

15%

12%

13%
3%1%

Arbetsbänk - Montageplats
Arbetsbänk - Materialplats
Montageplats - Materialplats
Montageplats - Skruvförrråd
Arbetsbänk - Skruvförråd
Materialplats- Skruvförråd
Övrigt

Tid

40%

14%
9%

11%

9%

4%

13%

Arbetsbänk - Montageplats
Arbetsbänk - Materialplats
Montageplats - Materialplats
Montageplats - Skruvförrråd
Arbetsbänk - Skruvförråd
Materialplats- Skruvförråd
Övrigt
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070208 FM RBD Maxi Move

Sträcka Antal Tot tid Tid sträcka

Arbetsbänk - Montageplats 52 161,2 3,1
Arbetsbänk - Materialplats 14 28 2
Montageplats - Materialplats 13 27,3 2,1
Montageplats - Skruvförrråd 17 42,5 2,5
Arbetsbänk - Skruvförråd 21 54,6 2,6
Arbetsbänk- Skruvförråd 13 15,6 1,2
Arbetsbänk - Materialplats 2 8 4
Övrigt 7 280 40

139 617,2

Antal

38%

10%
9%

12%

16%

9%
1% 5%

Arbetsbänk - Montageplats
Arbetsbänk - Materialplats
Montageplats - Materialplats
Montageplats - Skruvförrråd
Arbetsbänk - Skruvförråd
Arbetsbänk- Skruvförråd
Arbetsbänk - Materialplats
Övrigt

Tid

26%

5%

4%

7%

9%3%1%

45%

Arbetsbänk - Montageplats
Arbetsbänk - Materialplats
Montageplats - Materialplats
Montageplats - Skruvförrråd
Arbetsbänk - Skruvförråd
Arbetsbänk- Skruvförråd
Arbetsbänk - Materialplats
Övrigt
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070208 EM RBD Maxi Move

Sträcka Antal Tot tid Tid sträcka

Arbetsbänk - Montageplats 85 212,5 2,5
Arbetsbänk - Materialplats 21 92,4 4,4
Montageplats - Materialplats 32 64 2
Montageplats - Skruvförrråd 32 96 3
Arbetsbänk - Skruvförråd 21 54,6 2,6
Materialplats- Skruvförråd 4 19,2 4,8
Övrigt 7 280 40

202 818,7

Antal

43%

10%
16%

16%

10%
2% 3%

Arbetsbänk - Montageplats

Arbetsbänk - Materialplats

Montageplats - Materialplats

Montageplats - Skruvförrråd

Arbetsbänk - Skruvförråd

Materialplats- Skruvförråd

Övrigt

Tid

26%

11%

8%
12%

7%

2%

34%
Arbetsbänk - Montageplats

Arbetsbänk - Materialplats

Montageplats - Materialplats

Montageplats - Skruvförrråd

Arbetsbänk - Skruvförråd

Materialplats- Skruvförråd

Övrigt
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070209FM

Sträcka Antal Tot tid Tid sträcka

Montageplats - Arbetsbänk 80 216 2,7
Montageplats - Skruvförråd 12 20,4 1,7
Montageplats - Materialplats 17 51 3
Arbetsbänk - Materialplats 12 60 5
Arbetsbänk - Skruvförråd 6 12 2
Övrigt 10 400 40

57 759,4

Antal

59%

9%

12%

9%

4%
7%

Montageplats - Arbetsbänk
Montageplats - Skruvförråd
Montageplats - Materialplats
Arbetsbänk - Materialplats
Arbetsbänk - Skruvförråd
Övrigt

Tid

28%

3%

7%

8%
2%

52%

Montageplats - Arbetsbänk
Montageplats - Skruvförråd
Montageplats - Materialplats
Arbetsbänk - Materialplats
Arbetsbänk - Skruvförråd
Övrigt
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070216 FM

Sträcka Antal Tot tid Tid sträcka

Arbetsbänk - Montageplats 56 72,8 1,3
Arbetsbänk - Materialplats 18 36 2
Montageplats - Materialplats 14 21 1,5
Montageplats - Skruvförrråd 7 8,4 1,2
Arbetsbänk - Skruvförråd 6 6,6 1,1
Övrigt 4 160 40

105 304,8 47,1

Tid

24%

12%

7%
3%2%

52%

Arbetsbänk -
Montageplats

Arbetsbänk -
Materialplats

Montageplats -
Materialplats

Montageplats -
Skruvförrråd

Arbetsbänk - Skruvförråd

Övrigt

Antal

53%

17%

13%

7%

6%
4%

Arbetsbänk - Montageplats
Arbetsbänk - Materialplats
Montageplats - Materialplats
Montageplats - Skruvförrråd
Arbetsbänk - Skruvförråd
Övrigt
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Arbetsbord Antal kr/st Total kostnad
Verkstadsbord 16 1 260 kr          20 160 kr
Vevbordsstativ 16 11 050 kr        176 800 kr
Påbyggnad, 3 pelare 16 695 kr             11 120 kr
Verktygspanel 16 235 kr             3 760 kr

Verktygsvagn 16 1 130 kr          18 080 kr
Bänklåda 16 1 330 kr          21 280 kr

Ergonomiska hjälpmedel
Höj o sänkbara U-bord 16 17 950 kr        287 200 kr
Gummimatta(rulle) 4 8 000 kr          32 000 kr

Pelar travers 1 29 900 kr        29 900 kr
El-montering 1 100 000 kr 100 000 kr
Övrig arbetskostnad 1 50 000 kr 50 000 kr

Summa 750 300 kr

Alla priser på monteringsutrustning är hämtade från Gigant och är utan moms och eventuell 
rabatt. För att få ett optimalt pris bör förhandlas med Gigant. Att priserna valdes från Gigant var 
pga att Moving tidigare har använt dem som levernatör av annan utrustning. Pelartraversen 
valdes från ABUS med en armradie på 6m för mer information se bilaga 5b och för offert 5c. 
Priset på el-montering är en uppskattad siffra från en el-montör som har varit på Moving tidigare 
och gjort el-installationer. För bättre pris bör det tas in flertalet firmor som kan lämna offerter på 
arbetet. 
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Hörnpressning: max. 200 KN/m² enligt DIN 1054

Fundament: betong B25 enligt DIN  1045

Fastsättning med ankarskruvar i fundament

Tomrör för strömmatning

Undergjutning

M278
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Homepage : www.abus-kransysteme.de

Industrigatan 50
291 36  KRISTIANSTAD

LB Tekniklyft AB

Fax +46 44 106599

© ABUKonfis  Version 3.0w39

Tel +46 44 106990
Offert:  / 1

500 kg x 6000 mm
Bearbetare: Patrik Kjell
Datum: 2007-05-03

EMail : lbtl@jjgruppen.se
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LB TeknikLyft AB  Tel:  +46 44 – 10 69 90 
Industrigatan 50  Fax: +46 44 – 10 65 99 
291 36  KRISTIANSTAD  Mobil:  +46 709 – 566 593 
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Martin Berg 
 

 
 Er ref. Vårt nr. Vår ref. Datum 
Martin B 2416.17                       Patrik Kjell 2007-05-03 
                   044-106990 
 
 

 
Vi tackar för Er förfrågan och har nöjet att offerera leverans av: 
 
1 st ABUS Pelarsvängkran typ LS enligt bifogade prospekt och offertskiss. 
 
  Maxlast 500 kg 
  Kranarmens längd 6000 mm 
  Kranpelarens höjd 3800 mm 
  UK kranarm  3010 mm 
  Lyfthöjd (krokväg) 2554 mm 
  Aktionsområde 270 grader 
  Svänghastighet Handdragen 
 
 
Pelarsvängkranen förses med: 
 
1 st ABUS kättingtelfer typ GM2 500.3-2 försedd med skjutlöpvagn i utförande enligt bifogade 

prospekt och dimensionerad för följande huvuddata: 
 
  Maxlast 500 kg 
  Lyfthastighet 3/0,8 m/min 
  Åkhastighet Handdragen 
  Lyfthöjd (krokväg) 3 m 
 
Exkl. montage av ovanstående svängkran. 
 
   PRIS KRONOR 29 900.- 
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forts 
 
 
ALTERNATIV 
 
Svängkran som ovan med kranarms längd 5000mm. 
 
Exkl. montage av denna svängkran. 
 
   PRIS KRONOR 29 300.- 
 
 
 
 
 
TEKNISK BESKRIVNING Pelarsvängkranen levereras med komplett elutrustning. 
 Kättingtelfern är försedd med slirkoppling som överlastskydd. 

Svängkranen är dessutom utrustad med huvudströmbrytare 
och nödstoppknapp. 

 
STRÖMSYSTEM Driftspänning 3-fas 400 V 50 Hz 
  
MANÖVRERING Sker med manöverdonet nedhängande från telfern.  
 
LEVERANSPLATS Priset gäller netto fritt vårt lager, exkl moms.  
 Svängkranen levereras oemballerad. 
 
LEVERANSMÅLNING Svängkranen levereras grund- och färdigmålad med matt 

alkydhartslack i gul kulör RAL 1007. 
 Telfern levereras målad med ABUS  
 blå alkydhartslack i kulör RAL 5017,sidenglans. 
 
LEVERANSBESTÄMMELSER Enligt SMF NL 01 
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forts 
 
 
MONTAGE Ingår ej men kan offereras separat. 
 
GARANTI 4 år vid enskiftsdrift, 2 år för slitdetaljer. 
 Garantin gäller under förutsättning att ett inspektions-besök 

per år utförs av ABUS utbildad och godkänd servicetekniker. 
 
LEVERANSTID ca 6 arbetsveckor efter fullt klarlagd order. 
 
BETALNINGSVILLKOR Per 30 dagar netto 
  
 
Offerten gäller en månad. 
 
Vi hoppas att vår offert motsvarar Era önskemål samt att vi får nöjet att leverera  
ABUS kvalitetsprodukter. 
 
Med vänlig hälsning 
LB TeknikLyft AB 
 
 
Patrik Kjell 
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Investeringsunderlag

Kostnad montör kr/h 540
Antal montörer i dag 11
Antal arb.timmar/år 1750
Totalt tillgängliga timmar i montage/år 19250
Genomsnittlig antal order/år 4500
Genomsnittlig tid/order (h) 4,28
Uppskattad tidsbesparing/order (h) 0,5

Uppskattad investerings besparing 1 215 000 kr

Investerings kostnad 750 300 kr          

Pay-off tid (år) 0,62

Uppskattad tidsbesparing/order är utifrån den tidsstudie som gjorts. En genomsnittlig order tar ca 
4,3 timmar detta är siffor baserade på tiden när ordern hämtas respektive bockas av i datorn. Tiden 
där i mellan är montering dock är det inte effektivt arbete hela tiden. Enligt gjord tidsstudie så är det 
endast 58% av denna tid som är dirket effektiv montering alltså ca 2,5 timmar. Att hämta material, 
förbereda och örvigt utgjorde 39% (1,7 timmar) av de 4,3 timmarna. Om man ser till de förbättringar 
som författarna har tagit, vilka kan reducera tiden och då främst 5S alla saker är alltid på rätt plats, 
interna transporter kortas ned, nya rutiner vad gällande order hämtning så är 0,5 timmar en rimlig 
uppskattning. 

Sammanställning tidstudie

58%

3%

11%

16%

12%

Mont.
H. skruv
H. material
Förbereder
Övrigt
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