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Förord 
Den här rapporten, ”Effekt och konsekvenser av en gemensam produktionslina inom 
slutmonteringen på Atlas Copco Kalmar”, är slutprodukten av ett 20 veckor långt 
examensarbete inom Industriell Produktion på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 
Arbetet har utförts på Atlas Copco Construction Tools AB i Kalmar och har pågått mellan 
juni och oktober 2010.  
 
Ett examensarbete är ett tillfälle att tillämpa de kunskaper som man som student har 
tillskansat sig under studietiden.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till min handledare på Atlas Copco, Mats Martinsson, och alla 
montörer som jobbar i verkstaden V2. Hade ni inte mottagit mig så bra så hade jag aldrig 
klarat det här. Alla ni andra på Atlas som också har hjälpt mig med stort eller smått vill jag 
självklart också tacka.  
 
Tack även till Mats Bejhem, handledare på KTH.   
 
Till slut vill jag även tacka min söta lilla mamma och min älskade sambo, ert stöd under hela 
min studietid har gjort det här möjligt. Det verkar ju ändå vara så, att ingenting är omöjligt. 
 
 
 
 

 
Anna-Karin Norin  
Kalmar, oktober 2010 
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Sammanfattning  
Atlas Copco Construction Tools AB i Kalmar tillverkar demolerande spett som drivs 
pneumatiskt, hydrauliskt och med förbränningsmotorer. De tre grupperna slutmonteras i 
enskilda avdelningar med olika förfaranden men i samma lokal, V2. I dagsläget läggs mycket 
tid och energi på förflyttning av produkter och operatörer då verkstadens layout inte är 
optimalt planerad. Dessutom tillverkas produkterna i batcher vilket försvårar möjlighet att 
följa varianter i orderingång och skapar mycket slöserier i form av väntan. Det finns även 
stora problem med saknade komponenter på grund av förseningar från underleverantörer.  
 
Uppdraget var att undersöka vilka konsekvenser ett enstycksflöde med beräknad produktmix 
skulle få för monteringen och vilka balanseringsförluster som skulle uppkomma av en sådan 
layoutförändring. Utifrån tillgängliga operationslistor har en processmatris upprättats och 
produkterna har därefter kunnat delas upp i elva monteringsgrupper. En tidsstudie har 
genomförts på dessa produktgrupper för att kunna balansera flödet i stationer utefter en 
önskad takttid. Även spagettikartor har upprättats för att visa på slöserier och möjliga 
förbättringar i produktflödet. 
 
En slutsats som kunde dras av resultaten från tidsstudien och beräknade balanseringsförluster 
var att ett enstycksflöde med en produktmix av alla produkter inte är att föredra. Inte heller 
skulle tre separata linor vara fördelaktiga på grund av att arbetsinnehållet inom de olika 
grupperna är för olika. Förvånande nog visade tidsstudien att det inte var de motordrivna 
spetten som hade längst genomloppstid vilket var den allmänna uppfattningen, utan en grupp 
av hydrauliskt drivna spett. En jämförelse mellan total genomloppstid och procentuell 
försäljning visade dessutom på att för en av de tre produktgrupperna var det den 
monteringsgrupp som hade längst genomloppstid som även hade högst procentuell 
försäljningsandel. En tydlig indikation på vart fokus för processförbättringar borde ligga. 
 
Under arbetets gång har beslut tagits inom företaget att flytta monteringen av de pneumatiskt 
drivna spetten till Indien, varför balanseringsförluster och en möjlig layoutförändring har 
studerats även för kombinationen förbränningsmotordrivna och hydrauliska spett. Inte heller 
detta alternativ visade sig gynnsamt varför en slutsats kunde dras om att produkternas 
genomloppstider måste åtgärdas, till exempel med metoden ständiga förbättringar.    
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Abstract 
Atlas Copco Construction Tools AB, manufacturer of handheld pneumatic, hydraulic and 
petrol drills and breakers is placed in Kalmar, Sweden. These three groups of products have 
its final assembly located in separate areas but in the same workshop, V2. In current situation 
a lot of time and effort are placed on the movement of products and employees because the 
workshop´s layout is not optimally planned. Futhermore, products are assembled in batches 
which make it harder to follow variance in incoming order. Batches also create wastes in form 
of waiting. Another serious problem is missing components due to delays from suppliers. 
 
The assignment was to investigate the consequences of a one-piece-flow with a calculated 
mix of products in the final assembly and which balance delay such layout would develop. 
Based on available operation lists a process matrix has been established and the variants 
within the product groups have been subsequently divided into eleven sub-assemblies. A time 
study has been conducted to these eleven product groups in order to, along with a desired tact 
time, balance the flow within the stations. Some layout flow diagrams have also been 
conducted to visualize waste and possible improvements in the product flow.  
 
One conclusion easy to be drawn from the results of the time study and calculated balance 
delays is that a one-piece-flow with a mix of products is not preferable in this case. Nor would 
three separate lines be beneficial because the work content within the eleven product groups 
vary too much. Surprisingly, according to the time study it was not the petrol machines that 
had the longest lead time, which was the general opinion, but a group of hydraulic breakers. A 
comparison between total throughput and the percentage of sales within the three main 
product groups showed that the product with highest percentage of sale also had the longest 
lead time. A clear indication of where the focus of process improvement should be.  
 
During the work with this thesis, a decision has been taken within the company to move the 
assembly of pneumatic breakers to India. Therefore the effect of having hydraulic and petrol 
drills and breakers on the same line has also been investigated. Even this alternative showed  
not to be beneficial why a conclusion could be made that that product lead times need to be 
adjusted, for example with the method continuous improvements.  
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Atlas Copco Construction Tools i Kalmar har ansvaret för utveckling och produktion av 
riggmonterade hydraulspett, handhållna luftspett samt handhållna motordrivna spett och 
borrmaskiner (Atlas Copco, 2010). Inom dessa tre produktområden finns drygt 30 
produktvarianter där slutmonteringen utförs med olika metoder.   
 
Det nuvarande förbättringsarbetet inom montering på Atlas Copco fokuserar på att 
implementera några av Lean-principerna så som standardiserat arbete, balansering av 
beläggning och att skapa dragande produktion i alla nivåer. I det stundtals komplicerade 
arbetet med att eliminera slöserier är fordonsindustrin och speciellt Toyota en stor förebild då 
dessa företag har väldigt korta takt- och ledtider trots många produktvarianter. I dagsläget har 
Atlas Copco stora rester och ofta materialbrist, varför ett behov av åtgärder har 
uppmärksammats.  

1.2 Problemformulering 
Uppgiften är att studera effekten av att ha slutmonteringen av alla produkter (pneumatisk 
drivna, hydrauliskt drivna och motordrivna spett) på en enda monteringslina och analysera 
vilka konsekvenser och fördelar en sådan layout skulle ha jämfört med nuvarande situation. 
En jämförelse ska även göras med en separat lina för varje produktgrupp, vilka konsekvenser 
de längre takttiderna skulle ge.  
 
Förutsättningarna är att flödet måste jämnas ut och vara efterfrågestyrt. Monteringslinan 
måste därmed taktas med avseende på nuvarande genomsnittliga kundbehov.  
 
I studien ska regler för utjämning av flödet föreslås. Grundläggande inställningar för buffertar 
eller lager efter monteringslinan ska även det föreslås.  

1.3 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheten att montera alla produkter på en lina, 
vilka konsekvenser det skulle få och vilka förbättringar det skulle ge jämfört med nuvarande 
situation. Metoder och filosofier från Lean Produktion och Toyota Production System ska 
användas för att minska slöserier av olika slag, som i sin tur leder till att problem kommer upp 
till ytan och kan åtgärdas. Detta är ett steg i att fullfölja företagets vision om att få en mer 
Lean verksamhet och på så sätt öka säkerheten, kvalitén och leveransförmågan inom 
företaget, vilket till slut kommer resultera i en förbättrad ekonomi.  

1.4 Avgränsningar 
• Materialförsörjning till monteringslinan kommer inte att beaktas utan förutses anpassad 

efter beräknad takt.  
• Skisserna av fabrikens layout kommer bara att vara principiella för att få en uppfattning 

om nödvändig lokalstorlek. Fixturer antas vara optimala för nödvändiga produktvarianter.  
• En fysisk implementering ska inte genomföras men riktlinjer för en möjlig framtida sådan 

ska sättas upp. 
• Förslag för standardiserade arbetssätt kommer att baseras på nuvarande 

monteringsprinciper, men om uppenbara förbättringsmöjligheter finns kommer dessa att 
föreslås.  
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• Fokus i projektet kommer att ligga på själva utförandet av monteringslinan, inte hur 
anställda på olika befattningar ska arbeta.  

• Den organisatoriska grunden i Lean kommer inte beaktas. 
• Totalt Produktivt Underhåll, TPU, kommer inte att beaktas, trots det är en viktig del i en 

Lean verksamhet. 
• Den ekonomiska aspekten kommer inte att beröras.  
• Takttiden är beräknad utifrån ett, från företaget, önskat målvärde för årsförsäljning, inte på 

nuvarande försäljning eller prognos. 

1.5 Metod 
En litteraturstudie har genomförts inom området Lean Produktion, främst med inriktning mot 
enstycksflöden med produktmix, för att skapa förståelse för ämnet samt dess för- och 
nackdelar. Ett antal metoder för att implementera just enstycksflöden med produktmix har 
studerats. Utifrån litteraturstudien har regler för utjämning av flödet föreslagits. 
 
För att få en uppfattning om företagets nuläge har de studerade metoderna inom Lean 
Produktion tillämpas på processerna i V2, till exempel genom tidsstudier och kartläggning av 
materialflöden. Tillsammans med tillgängliga operationslistor och utförda tidsstudier har en 
processmatris upprättats för att visualisera operationsföljder för de olika produktvarianterna. 
Väldigt många operationslistor var inte uppdaterade varför videofilmer från tidsstudier och 
intervjuer med montörer togs till hjälp. Efter utförda tidsstudier beräknades 
balanseringsförluster och operationerna delades in i stationer utefter beräknad takttid, vilka 
lades till grund för upprättandet av ett balanseringsdiagram. Därefter har några olika 
layoutförslag för verkstaden samt alternativa lösningar arbetats fram.  

1.6 Definitioner och akronymer 
TPS – Toyota Production System 
PDCA – Plan Do Check Act 
PIA – Produkter i Arbete 
JIT – Just In Time 
SMED – Single-digit Minute Exange of Die 
CONWIP – Constant Work In Progress 
VS och IVS – Värdeskapande respektive icke värdeskapande tid 
Cykeltid – den tid produkten tillbringar inom varje station 
FIFO – first in first out 
Supermarkets – små beräknade buffertar mellan stationer baserad på FIFO 

2. Lean Produktion 
Benämningen Lean Produktion myntades år 1990 i boken ”The Machine that changed the 
world”, en studie mellan olika biltillverkare vad gäller kvalitet och produktivitet. Lean 
innebär att tillgängliga resurser används på ett så effektivt sätt som möjligt. I följande avsnitt 
är informationen till stor del hämtad från boken The Toyota Way (Liker, 2009), som var ett 
beställningsjobb just från Toyota.  

2.1 Toyota Production System 
Toyota började få blickarna på sig på åttiotalet då det uppmärksammades att Toyotas bilar 
höll bättre än konkurrenternas, även fast de inte var dyrare. Sedan dess har de haft stora 
framgångar. I mars 2008 var Toyotas börsvärde större än det totala börsvärdet för både den 
tyska och amerikanska bilindustrin (Petersson et al., 2008, 29).  
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Toyotas egenutvecklade produktionssystem Toyota Production System, eller TPS som det 
också kallas, har fått spridning till företag över hela världen. Det som förmodligen har gjort 
Toyota så framgångsrika är att de inte bara har byggt upp ett system eller metod att följa utan 
en hel filosofi, företagskultur och struktur som genomsyrar hela verksamheten. TPS grundare, 
Taiichi Ohno, förklarar TPS på följande sätt: 
 
      ’Det enda vi gör är att titta på hur lång tid som går åt från det ögonblick då kunden 

ger oss en order till den punkt då vi får in pengarna. Den tiden förkortar vi genom 
att ta bort det som inte tillför något värde (Ohno 1988).’ (Liker, 2009, 25) 

 
TPS utvecklades efter andra världskriget för att kunna tillgodose kundbehov och på så sätt 
kunna konkurrera mot bland andra Ford, som vid den tidpunkten var framgångsrika med att 
tillverka bilar på löpande band men utan hänsyn till kunders önskemål. Marknaden i Japan var 
dessutom inte tillräckligt stor för att massproduktion skulle löna sig. 
 
Flexibiliteten att kunna tillverka flera olika bilmodeller i en och samma lina och på så sätt 
kunna möta olika kundbehov stod i fokus för Toyota. Ohno insåg när han studerade den 
massproduktion som Ford tillämpade att även om massproduktionssystemet fokuserade på att 
eliminera bortslösad tid genom att ständigt producera så var det än viktigare att eliminera 
aktiviteter som inte tillför råvaran något värde, vilket än idag är en av grundpelarna inom 
TPS. Exempel på icke värdeskapande aktiviteter är alla former av förflyttningar och 
lagerhållning då produkten inte förädlas på något sätt. 

PDCA 
Under utvecklingen av TPS har Toyota inspirerats av fler aktörer än Ford. Det ”dragande 
systemet” där efterfrågan styr materialförsörjningen kommer från snabbköp i USA där varor 
fylldes på allt eftersom de förbrukades. Även kvalitetskonsulten W. Edwards Deming 
inspirerade genom att vidga begreppet kunder till både interna och externa. Den interna 
kunden är till exempel nästa operation i tillverkningsprocessen eller inköp som vill ha IT-
support, som på samma sätt som den externa kunden, slutkunden, inte vill vänta på sin 
leverans eller för den sakens skull upptäcka bristande kvalitet på levererade varor eller 
tjänster. Inom TPS är det kunden som står i fokus.  
 
Även det så kallade ”Demings hjul”, förbättringshjulet eller PDCA (se figur 1) har inspirerat 
Toyota mycket som ett led i arbetet med ständiga förbättringar.  

 
Figur 1. Demings hjul 
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PDCA står för Plan, Do, Check, Act vilket på svenska får betydelsen Planera, Genomför, 
Kontrollera, Agera (eller standardisera). Cirkeln ska visa på att arbetet med ständiga 
förbättringar är just ständigt pågående. 

TPS-huset 
När Toyota började växa och TPS skulle läras ut till fler och fler medarbetare inrättades det så 
kallade TPS-huset för att illustrera systemet. Anledningen till att Toyota visualiserade 
systemet som ett hus är för att ett hus är starkt enbart om grunden, pelarna och taket är starka, 
”en svag länk försvagar hela systemet” (Liker, 2009, 55). Med tiden har många varianter av 
TPS-huset utvecklats anpassade efter olika företags värderingar medan grundsyftet är det 
samma. Huset i figur 2 är en något förenklad version av det TPS-hus som redovisas i boken 
The Toyota Way, detta för att bättre passa omfattningen i detta arbete.  
 

 
Figur 2. TPS-huset, förenklad version 

 
Toyotas grundprincip är ”Gör det rätta för företaget, för de anställda, för kunderna och för 
samhället som enhet” (Liker, 2009, 99) men inom TPS så pratas det om 14 principer som 
sammanfattar kulturen bakom Toyotas tillvägagångssätt, The Toyota Way. För att göra en 
verksamhet Lean bör företaget ta fram egna principer som är anpassade efter företagets 
situation, vision och kultur. 
 
Bakom dessa principer och filosofier, som är sätt att tänka, finns metoder, som är sätt att göra. 
Viktigt är att skilja dessa åt, en rad metoder gör inte en verksamhet Lean utan principerna och 
filosofin måste genomsyra hela företagets tankesätt. Precis som att grunden i ett hus är det 
som bär upp hela huset ska filosofin vara grunden som bär upp metoderna. Det filosofiska är 
alltså en väldigt viktig del i TPS.   

JIT 
JIT står för Just In Time och innebär rätt del i rätt mängd i rätt tid. Som visades i figur 2 så är 
det en av pelarna i TPS-huset och en huvudprincip i en Lean verksamhet. Att sträva efter JIT 

Jidoka 
• Inbyggd kvalitet 
• Felsäkra 
• Andon 
• 5 Varför 
 

Utjämnad produktion 
Standardiserade arbetssätt 

Visuell styrning 
Filosofi 

 

JIT 
• Takt 
• Kontinuerligt flöde 
• Dragande system 
• Snabb omställning 
 

Mål: 
Högsta kvalitet – Kortast ledtid –  
Lägst kostnad – Bästa säkerhet –  

Hög arbetsmoral 
 

Ständiga 
förbättringar 
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innebär att produkterna produceras efter takt i ett kontinuerligt flöde med dragande system 
och snabba omställningar. Dessa begrepp förklaras mer ingående senare i rapporten.  

Jidoka 
Jidoka är den andra pelaren i TPS-huset vilket innebär att sträva efter noll fel i processen 
genom att synliggöra problem. Om ett problem inte syns så är det svårt om inte omöjligt att 
åtgärda det. Det finns en mängd metoder för att synliggöra problem, till exempel genom 
Andon, 5 Varför och Rättsäkring. Dessa metoder förklaras mer utförligt senare i rapporten.  

3M 
Inom TPS läggs mycket fokus på att eliminera slöserier, icke värdeskapande aktiviteter, eller 
muda som det också kallas. Det var återigen Taiichi Ohno, en av TPS grundare, som 
ursprungligen beskrev sju olika typer av slöserier som är nödvändiga att eliminera, nämligen: 

1. Överproduktion 
2. Väntan 
3. Onödiga transporter eller förflyttningar 
4. Överbearbetning eller felaktig bearbetning 
5. Överlager 
6. Onödiga arbetsmoment 
7. Defekter 
 

Dessa slöserier är konkreta och lättförståeliga men gör ändå en stor skillnad om de bekämpas 
kontinuerligt. Självklart finns även andra typer av slöserier, till exempel att inte motsvara 
externa kunders krav (Quest Worldwide, 2007, 126) vilket kan leda till extraarbete med att 
hantera returer eller klagomål.  
 
För att få en verksamhet Lean bör fokus inte bara läggas på att bekämpa slöserier. Det första 
steget som måste tas är att eliminera ojämnhet i produktionen, mura, då muda är en direkt 
följd av mura. Ett tredje steg är att eliminera muri, överbelastning på människor och maskiner. 
Överbelastning av människor kan leda till säkerhets- och kvalitetsproblem och överbelastning 
av maskiner kan leda till stillestånd och felaktiga produkter. Dessa 3M måste således 
tillämpas i samverkan för att få en verksamhet Lean (se figur 3) (Liker, 2009, 146). 
 

 
Figur 3. 3M – icke värdeskapande aktiviteter 

 
Det är i princip omöjligt att reducera allt slöseri i en verksamhet, men så är Lean inte heller ett 
projekt som utförs och sedan slutförs utan det är ett ständigt pågående arbete.  

Muda
Slöseri

Muri
Överbelastning

Mura
Ojämnhet
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Avigsidor 
Eftersom TPS och The Toyota Way bygger så mycket på kultur och engagemang från alla 
anställda kan en strävan mot Lean möta mycket motstånd. Det är inte lätt att få anställda som 
har jobbat på samma sätt med samma värderingar i tiotals år att helt plötsligt byta tankesätt 
och följa en rad principer som ledningen i företaget har satt upp. Det är därför viktigt att 
noggrant förmedla anledningarna till förändringarna och att ständigt motivera och utbilda de 
anställda. Detta kan vara ett tungt arbete eftersom resultaten låter vänta på sig då Lean är mer 
en långsiktig satsning, men med tålamod och stöttande ledning kan resultat uppnås som är väl 
värda att vänta på.  

2.2 Utjämnad produktion 
Att utjämna produktionen, heijunka som det kallas inom TPS, innebär att volym och 
produktmix (således även beläggning) ska variera så lite som möjligt från dag till dag 
eftersom det är en förutsättning för både JIT och Jidoka. Om variationen är stor finns risken 
att personal och maskiner bli överbelagda eller överflödiga vilket kan leda till haverier, 
kvalitetsproblem eller brist på arbete. För att underlätta en utjämning måste först hela arbetet 
kartläggas och standardiseras, mer om detta i kapitel 2.3.   
 
Fördelarna med en utjämnad produktion är: 

• Flexibilitet att tillverka det kunderna vill ha när de vill ha det 
• Balanserat utnyttjande av arbetskraft och maskiner 
• Utjämnad efterfrågan på processer uppströms och på leverantörer 
• Minskade lager vilket för problem upp till ytan 
• Färre förflyttningar vilket minskar genomloppstid 
• Fel upptäcks tidigare och kan därför åtgärdas snabbare 
• Kvalitet ”byggs in” i produkten 
• Skapar högre produktivitet 
• Frigör golvyta 
• Förbättrar säkerheten  
• Förbättrar arbetsmoralen (de anställda ser snabbt resultat, vilket motiverar) 
• Minskar lagerkostnader (mindre bundet kapital) 
• Minskad risk för osålda varor 

 
I stället för att producera mot kundorder säger sig Toyota ha ett system som ”anpassar sig 
efter beställning” (Liker, 2009, 155). Med det menas att produkterna fortfarande produceras i 
en planerad mix, men att de kan ändras under tillverkningens gång så länge inte satta gränser 
har nåts. Det enda som inte kan ändras i till exempel bilmontering är karossen, som är 
grundkomponenten och ”utgångsmaterialet” vid monteringen.  

Ställtider 
Om långa ställtider är orsaken till att en produktion inte har utjämnas tidigare så förutsätter 
möjligheten till utjämning att ställtiderna kan förkortas. En tillämpbar metod är att identifiera 
de inre och yttre omställningstiderna. Med yttre omställning menas den omställning som kan 
utföras medan processen fortfarande är igång. Många inre omställningar kan förberedas 
medan processen fortfarande körs och blir på så sätt en yttre omställning. Det i sin tur 
förkortar hela processens ställtid.  
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SMED – Singe Minute Exange of Die är en metod för att förkorta ställtider. Metodens syfte är 
att den inre omställningen inte ska ta mer än nio minuter (därav single-digit), vilket åstadkoms 
bland annat med hjälp av omvandlingar av inre ställtider till yttre ställtider, standardiseringar, 
funktionella fästanordningar och förhandsjusterade fixturer.   
 
I Japan har omställningar av maskiner utvecklats till en prisbelönt sport, till exempel har en 
tillverkare av bildörrar ställt om en press med presskraft på flera hundra ton på 52 sekunder 
(Liker, 2009, 153).  

Enstycksflöden 
I ett enstycksflöde tillverkas produkter en efter en med kortast möjliga ledtider. Detta kräver 
dock att varje operation i processen tar exakt lika lång tid, vilket oftast inte är fallet. Trots 
detta uppmanar The Toyota Way till att alltid sträva efter enstycksflöden utan några 
mellanlager. Orsaken är att lager alltid innehåller dolda problem och ineffektivitet. Finns ett 
lager skapas lätt ovanan att inte söka och åtgärda grundorsaker till problem och åtgärdas inte 
problemen är risken stor att de återkommer.  

Dragande system 
Vid ett dragande system startas produktion först när efterföljande process signalerar ett behov 
vilket ger rätt produkter i rätt kvantitet i rätt tid, alltså JIT. Det är kundordern som styr flödet. 
Fördelen med ett dragande system är att överproduktion inte sker eftersom ett dragande 
system bara beordrar ett faktiskt kundbehov.  

 

 
Motsatsen till ett dragande system är ett tryckande där produktion sker enligt en beräknad 
prognos vilket ofta leder till överproduktion och hög beläggning. Se figur 4 för principskiss 
över skillnaden mellan tryckande- och dragande system.  
 
  

Figur 4. Skillnaden mellan tryckande och dragande system 
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Takttid 
Takttid definieras som tillgänglig arbetstid till exempel per dag, dividerat med den 
genomsnittliga efterfrågan per dag (se ekvation 1) (Quest Worldwide, 2007). En produktion 
utan takt är som en orkester utan dirigent, det blir kaos och oordning, men så länge takten 
hålls så undviks både överproduktion och förseningar.  
 

𝑇𝑇 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 (𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔)
𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛 (𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔)

 
  

 
Takttid baseras på kundens efterfrågan till skillnad från cykeltid som baseras på tekniska 
förutsättningar, alltså den tid det tar att utföra en operation eller att färdigställa en produkt. Att 
producera efter takttid jämnar ut flödet och om takten inte hålls visar det på en avvikelse som 
ska uppmärksammas och åtgärdas, till exempel med hjälp av metoden 5 Varför.  

5 Varför 
En av anledningarna till att utjämna produktionen är för att få problem upp till ytan och på så 
sätt kunna åtgärda dem. Men viktigt är att åtgärda problemen permanent och inte bara 
tillfälligt. Om olja från en maskin har läckt ut på golvet och den enda åtgärden som vidtas är 
att torka upp oljan så kommer förmodligen maskinen läcka igen. I stället bör grundorsaken till 
problemet sökas vilket kan utföras med hjälp av metoden 5 Varför. Förfarandet är att frågan 
”Varför?” ställs fem gånger, se exemplet i figur 5 (Liker, 2009, 301). 
 

           

Figur 5. Exempel på hur en grundorsak till ett problem kan hittas 
 med hjälp av metoden 5 Varför 

Produktmix 
Ett utjämnat enstycksflöde går att tillämpa även vid produktion av olika produktvarianter. En 
förutsättning är att produkterna har samma operationstider vid de olika 
produktionsresurserna/arbetsstationerna och att ställtiderna är korta (Olhager, 2000, 280). En 
lämplig produktmix beräknas utifrån minsta gemensamma nämnare för att produkterna ska 
tillverkas så nära dess egen cykeltid som möjligt.  
 
Följade exempel på beräkning av produktmix är taget från boken Produktionsekonomi 
(Olhager, 2000, 280):  

Problemnivå Åtgärder 
Det finns en oljepöl på 
verkstadsgolvet 

Torka upp oljan 

Därför att maskinen läcker 
olja 

Laga maskinen 

Därför att packningen har 
blivit dålig 

Byt ut packningen 

Därför att vi köpte packningar 
tillverkade av sämre material 

Ändra specifikationer på 
packningarna 

Därför att vi fick packningarna 
till ett bra pris 

Ändra inköpspolicy 

Därför att inköparen värderas 
efter kortsiktiga 
kostnadsbesparingar 

Ändra värderingspolicy för 
köpare 

(Ekv. 1) 
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Företaget ABCD monterar en produkt i fyra olika modeller: A, B, C och D. Det 
månatliga behovet ligger stabilt på 1000 stycken A, 500 stycken B, 400 stycken C och 
100 stycken D. Varje månad består av 20 arbetsdagar och varje arbetsdag av 8 
timmar à 60 minuter, det vill säga totalt 480 minuter per arbetsdag. Den totala 
monteringstiden är densamma oberoende av modell. Beläggningsgraden är 100 %. 
Ställtiden för monteringsarbetet är försumbar. I och med att kvantitetsrelationerna 
mellan produkterna i mixen är fastlagd medför det en minsta möjliga serie med 
produktionssekvens om 10 stycken A, 5 stycken B, 4 stycken C och 1 stycken D. Om 
man även ser till varje enskild produkts önskade takt så skulle varannan produkt vara 
en A, var fjärde en B, var femte en C och var tionde en D. En sekvens som nästan 
tillgodoser dessa önskemål är: ABACABACABACABACABAD. Åtminstone 
produkt A, B och D tillverkas helt enligt sina egna cykeltider, medan produkt C 
jämkas något. Man kan se denna sekvens som fem sekvenser om ABAC, men där C 
byts ut mot D var femte cykel. 

 
Fördelen med att producera enligt en produktmix i stället för batcher visualiseras i figur 6 
(Mahoney, 1997, 101). Som synes vid jämförelse mellan sekvens 1 och 5 så behöver inte 
enstycksflöde vara snabbare än batchtillverkning, men däremot blir flexibiliteten mycket 
högre och möjlighet att delleverera skapas. I sekvens 1 tillämpas enstycksflöde både inom 
processen och mellan processtegen. I sekvens 2 däremot är storleken per batch 2, både inom 
och mellan processtegen medan sekvens 4 har 2 produkter per batch inom processen men 
enstycksflöde mellan stegen. 

Sekvens 1 
 
 
 
Sekvens 2 
 
 
 
Sekvens 3 
 
 
 
Sekvens 4 
 
 
 
Sekvens 5 
 
 
 

Figur 6. Jämförelse mellan batchtillverkning och enstycksflöde 
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Utjämning av efterfrågan 
Stor variation i efterfrågan är den största fienden för ett jämnt flöde. Därför måste variationer 
försöka jämnas ut så mycket som möjligt, både för den interna och externa efterfrågan 
(Bincheno, 2009).  
 
Variation i den externa efterfrågan kan minskas genom att: 

• Modulindela produkterna vilket senarelägger kundorderpunkten (den punkt då 
produkten ”adresstämplas”) 

• Engagera sälj- och marknadsavdelningen och analysera variationerna 
• Engagera underleverantörer så att de blir mer flexibla för att följa variationerna, det 

underlättar även för dem 
• Om kunden är återkommande kan bonus och rabatt ges för regelbundna order, men 

undvik kvantitetsrabatter 
• Erbjud kunden rabatt vid förhandsbokning som exempelvis hotell gör 

 
Variation i den interna efterfrågan kan minskas genom att: 

• Minska ställtider 
• Inte överproducera 
• Analysera produktstrukturen hos flera produkter och anpassa produktgrupper efter 

delmontage och komponenter, efterfrågan är förmodligen jämnare än för varje 
slutprodukt var för sig 

• Beräkna kontrollgränser utifrån nuvarande efterfrågan och inte ändra 
produktionsplanen så länge efterfrågan håller sig inom dessa gränser 

• Planera in stopptider för avvikelser och problem 
• Dela upp stora order i mindre partier, kanske kan kunden tänka sig delleveranser? 
• Omfördela kapacitet, kräver personal med större kompetens eller att maskiner lätt kan 

ställas om 
• Använda lämpliga supermarkets 

 
Vid en beräknad produktmix med tillhörande sekvens så kan en viss variation i efterfrågan 
anpassas genom multiplar av produktmixen. Olika strategier för kapacitetsändringar kan 
också tillämpas men det gör att beläggningen varierar kraftigt eller att stora färdigvarulager 
måste hållas vilket inte är att föredra.  

Avigsidor 
Att planera in stopptider kan ge känslan av att fel och avvikelser är tillåtna och att det därför 
inte finns någon anledning att åtgärda dem. Syftet är i stället att börja med en grov målbild där 
en viss andel stopp är tillåtna för att målet ska vara uppnåeligt inom en rimlig framtid. När 
målet med att reducera stopp har nåtts sätts nya, snävare mål upp. Att sätta orealistiska mål 
hämmar motivationen då utförda ansträngningar aldrig visar resultat.   
 
Det finns även nackdelar med att införa ett flöde i produktionen, åtminstone till en början. 
Införandet kommer att kosta pengar. Till exempel om en maskin går sönder eller om 
omställningar tar längre tid än beräknat så stannar produktionen vilket i sin tur försenar 
leveranser, eller så kan det vara nödvändigt att göra investeringar i processer för att kunna 
utföra hela arbetet internt.  
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Det viktiga är att se långsiktigt på investeringen, stopp kan undvikas med förebyggande 
underhåll, omställningar kan kortas med ständiga förbättringar och SMED, dessutom gör en 
taktad produktion att problem förs upp till ytan som sedan kan åtgärdas. Till följd av detta 
kommer effektiviteten så småningom öka.  

2.3 Standardiserat arbete 
Standardiserat arbete betyder att alla medarbetare som ska utföra samma uppgift gör det på 
det för närvarande bästa möjliga sättet. Syftet är att sträva efter den optimala kombinationen 
med hänsyn till mänskliga faktorer, maskiner, utrustningars kapacitet och materialens 
egenskaper. Standardisering är nödvändigt för att kunna arbeta med ständiga förbättringar 
inom processen.  
 
Det finns flera fördelar med att standardisera. Dels att kvalitet ”byggs in” i produkten, att 
avvikelser blir lättare att se och åtgärda och att säkerheten och ergonomin blir bättre för de 
anställda. Alla dessa förutsättningar resulterar i att effektiviteten ökar.  
 
Att standardisera är att visa på en ”normal” situation och på så sätt kunna driva ut slöserier – 
hur ska en operatör kunna se och åtgärda en avvikelse om han eller hon inte vet hur det ser ut 
i normala fall? Effekten blir att kvalitet, som nämndes, byggs in eftersom operatörerna 
tillsammans med metoden Rättsäkring aldrig lämnar ifrån sig en felaktig produkt.  
 
Det ska finnas standarder för alla processer, även för hur en möjlig avvikelse ska åtgärdas. 
Standarden ska vara visuell, kortfattad och beskriva det viktigaste (Per Petersson et al., 2008). 

Ständiga förbättringar 
Ständiga förbättringar är ett uttryck som nämns frekvent inom Lean, eller Kaizen som det 
kallas inom TPS. För att kunna konkurrera på marknaden måste företag hela tiden utvecklas. 
Ständiga förbättringar är ett led i den riktningen som innebär att små förändringar och 
förbättringar som minskar slöserier så småningom leder till stora resultat.   

Rättsäkring 
Det ska vara lätt att göra rätt! Inom TPS kallas det Poka Yoke vilket på svenska betyder 
ungefär rättsäkring. Rättsäkring innebär att operatörens arbete ska vara standardiserat på en 
sådan nivå att det i princip är omöjligt att göra fel. På så sätt förebyggs problem och slöseri i 
stället för att de ska kontrolleras och justeras i efterhand, kvalitet ”byggs in” i produkten.   
 
Vid rättsäkring kan avvägningar få göras mellan kvalitet och slöseri i form av onödiga 
rörelser och förflyttningar. Ett exempel är om fler skruvar av samma sort ska sättas på en 
produkt så är det enklaste ur minska slöseri synpunkt att först placera alla skruvar i gängorna 
och sedan dra åt dem, men då finns risken att någon skruv glöms att dra åt vilket i ett senare 
steg kan leda till haveri. Kvaliteten ska helst prioriteras eftersom det skapar kundvärde.    

Avvikelser 
När en avvikelse uppstår, till exempel en monteringsrelaterad kvalitetsbrist, är det viktigt att 
åtgärda avvikelsen snarast möjligt. En tillämpbar metod är att använda förbättringssnurran 
(se figur 7) (Petersson et al., 2008, 73). 
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Så fort en avvikelse inträffar eller påträffas ska en analys göras för att hitta grundorsaken till 
avvikelsen, till exempel med metoden 5 Varför. Utifrån det kan förbättringar göras som gör 
att standarden möjligtvis behöver skrivas om.  

Avigsidor 
Det finns en risk vid implementering av standardiserat arbete att de anställda får fel 
uppfattning och tror att det enbart handlar om att de måste jobba mer utan att själva få ut 
något av det. Det är därför viktigt att skapa förståelse för metoden så att den situationen inte 
uppstår. Att förmedla anledningen till en implementering och att låta de anställda vara 
delaktiga från början för att skapa egna standarder är åtgärder som kan tas för att undvika 
missförstånd och förargad personal. Det är trots allt de anställda som är experter på arbetet de 
utför. En ytterligare anledning till att låta operatörerna vara delaktiga är att det på så sätt blir 
lättare att förankra det nya arbetssättet. 
 
En annan risk uppstår om ständiga förbättringar inte tillämpas på det standardiserade 
arbetssättet för då kan operatörerna lära sig arbetet utantill vilket gör dem mindre 
uppmärksamma på avvikelser.  

2.4 Visuell styrning 
Visuell styrning används för att synliggöra problem och ska innebära en möjlighet att urskilja 
avvikelser med en enda blick. Det finns en mängd verktyg för visuell styrning, där 5S ligger 
till grund, men grundtanken är att systemet ska bli lättöverskådligt och funktionellt.  
 
Viktigt är att ständigt uppdatera den visuella styrningen med tydliga scheman. Det ger en 
lagkänsla och engagerar de anställda när resultat av ansträngningar direkt syns.  
Tillvägagångssätt (Quest Worldwide, 2007, 59): 

1. Identifiera den information som ska vara känd eller de misstag som ska förhindras 
2. Konstruera ett enkelt, visuellt sätt att visa upp och att styra dessa aktiviteter 
3. Testa metoden – sök feedback från dem som berörs 
4. Utbilda och träna alla för att säkerställa att de kan dra nytta av tekniken 
5. Utvärdera regelbundet och förbättra. 

Standard

Avvikelse

Analys

Förbättring

Figur 7. Förbättringssnurran 
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5S 
För att kunna urskilja avvikelser med en enda blick krävs en välorganiserad och funktionell 
arbetsplats (Petersson et al., 2008, 163). Detta kan realiseras med hjälp av verktyget 5S som 
står för:  

• Sortera – rensa ur sällan använda artiklar genom att märka dem 
• Strukturera – organisera och märk upp en plats för varje sak, placera sakerna där de 

ska användas, begränsa antalet 
• Städa – gör rent 
• Standardisera – skapa regler för att upprätthålla de första tre S:en 
• Skapa vana/självdisciplin – genomför granskningar regelbundet för att upprätthålla 

disciplinen, använd synliga checklistor och logglistor 
 
5S är även ett bra stöd för att skapa ett jämnt flöde eftersom komponenter och verktyg blir 
mer lättillgängliga.  

Kanban 
Om en produktion ska kunna taktas förutsätter det att material finns tillgängligt vid behov, 
utan att produktionen för den sakens skull har stora lager av komponenter. Ett sätt att lösa 
tillgängligheten är med så kallade Kanban, som betyder kort eller en sorts signal. Signalen 
beordrar materialtransport eller produktion bakåt i processen då en beräknad minimal 
buffertnivå mellan stationerna har underskridits.  
 
En Kanban kan vara något så enkelt som ett litet kort, en boll eller en tom låda, så länge 
innebörden är klar. När behov av material eller produktion uppstår skickas de Kanban som 
används till bakomvarande station som en beordring för tillverkning eller materialtransport. 
Detta genererar ett dragande system eftersom endast förbrukat material fylls på. Kanban 
tillhandahåller en visuell övervakning av processen och kan kallas för ”ett organiserat system 
av buffertlager” (Liker, 2009, 142). 
 
Om ett stopp skulle inträffa i produktionen i ett Kanbansystem så skulle bakomvarande 
stationer snart behöva stanna för att buffertnivåerna fylls, samtidigt töms de framförvarande 
stationernas buffertlager. När felet har avhjälpts och produktionen sätts igång igen kommer 
det således bli brist på komponenter i de framförvarande stationerna medan de bakomvarande 
har fått stå stilla en längre tid.  

CONWIP 
Metoden CONWIP (Constant Work In Progress), (Bicheno, 2009), kan sägas vara en 
kombination av ett tryckande och ett dragande system. Metoden använder kort precis som 
Kanban men i stället för att dra produktionen utifrån definierade buffertnivåer mellan varje 
station så skickas tillverkningsorder utifrån kundorder till den första stationen där produkten 
får ett kort som sedan följer med under hela tillverkningsprocessen (se figur 8) (von Axelson, 
2009). När produkten är färdig och en ny order har lagts skickas kortet tillbaka till första 
stationen och initierar tillverkning. På det här sättet tillverkas varken mer eller mindre än 
kundorder vilket leder till att PIA blir minimalt och konstant. Metoden går att tillämpa för 
cyklisk produktion, då bestäms antal kort av den beräknade produktmixen och antal sekvenser 
av kundbehovet.  
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Om ett stopp skulle inträffa i ett CONWIP-system så skulle de bakomvarande stationerna 
kunna jobba på så länge de har en order, precis som vanligt, medan de framförvarande 
stationerna är de som står stilla eftersom de inte har någon buffert att jobba vidare med. Så 
fort felet är avhjälpt kan däremot de framförvarande stationerna jobba på, precis som vanligt, 
och tömma den buffert som har byggts upp bakom stoppet. Förseningen jämfört med den 
”vanliga” leveranstiden blir inte större än tiden för stilleståndet till skillnad från ett 
Kanbansystem där förseningen både består av stilleståndet och genomloppstiden för de 
bakomvarande stationerna.  
 
I en CONWIP-styrd process är det lämpligt att tillämpa FIFO (First In First Out) mellan 
operationerna. FIFO är ett prioriteringssystem som innebär att den produkt eller komponent 
som först har anlänt till stationen är den som först bearbetas vidare. På så sätt garanteras att 
bästföredatum hålls och att alla produkter produceras enligt beordring, vilket i sin tur 
förebygger slöserier i form av stort antal PIA och bundet kapital. Finns det prioriterade order 
så är det med CONWIP tillåtet att hoppa över kön vid den första operationen eller vid ett 
buffertlager.  

Hybrid 
Om det finns en flaskhals i produktionen där bakomvarande stationer är snabba så kan ett 
CONWIP-system skapa stora buffertlager innan flaskhalsen. För att avhjälpa detta kan en 
hybrid av Kanban- och CONWIP-system användas (se figur 9). En sedvanlig rotation av 
Kanbankort sker då i stationerna innan flaskhalsen för att inte få stort PIA. Stationerna efter 
flaskhalsen behöver inte ha Kanbankort eftersom de arbetar i ett tryckande system.  

Figur 8. Jämförelse mellan Kanban och CONWIP 
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Enligt forskning från MIT i Massachusetts, USA så kan ett hybridsystem minska PIA med 
ungefär 25 % och öka leveranssäkerhet med 40 % (se figur 10) (Bonvik et al., 1996). 

 
Figur 10. Jämförelse i PIA-nivå och leveranssäkerhet för Kanban och Hybrid 

Andon 
Andon är den japanska termen för ett signalsystem som är till för att uppmärksamma problem 
i produktionen. Syftet är att rätta till problemen så fort de dyker upp i stället för att låta det 
fortsätta nedströms i processen vilket kan skapa ännu mer problem. Det är när operatören inte 
kan åtgärda ett problem själv som han eller hon rycker i ”andonsnöret”. Då ljuder en signal 
eller blinkar en lampa som påkallar uppmärksamhet från någon ansvarig. Den ansvariga har 
takttiden på sig att avhjälpa problemet, lyckas han eller hon inte så stoppas hela linan för att 
inte skapa stora köer i den bakomvarande processen. På det här sättet byggs kvalitet in redan 
från början, Jidoka, vilket är både billigare och effektivare än att inspektera och reparera i 
efterhand.  
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Figur 9. Hybridsystem – den mörkare grå triangeln visar på en sedvanlig Kanban  
medan de ljusare respresenterar CONWIP 
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Avigsidor 
För att underhålla den visuella styrningen på företaget är det viktigt att tillämpa ständiga 
förbättringar, precis som i alla verktyg inom Lean. Som nämndes i avsnittet Avigsidor i 
föregående kapitel finns annars en risk att operatörerna lär sig arbetet utantill och därför blir 
mindre uppmärksamma på avvikelser. 
 
Att få personalen att våga använda Andon kan kräva mycket uppmuntran och motivation 
eftersom inte många gillar att erkänna att de har ett problem i sin station. Därför är det viktigt 
att någon med högre befogenhet hela tiden uppmuntrar genom att skapa förståelse för att 
Andon visar på problem i processen och inte fel som de anställda gör.  
 
Visuell styrning i form av till exempel 5S är en väldigt konkret metod som är lätt att 
implementera och att ta till sig. Nackdelen är att det är lätt att tro att företaget automatiskt 
kommer bli Lean bara för att det är ordning och reda, så är inte fallet. Lean handlar om att få 
hela företaget att jobba mot samma mål och efter samma filosofi, vilket har nämnts tidigare, 
där verktygen bara är ett litet steg på vägen.  

2.5 Layout 
Hur fabrikens layout ser ut påverkar flödet av material, människor och information i allra 
högsta grad. Lämplig layout bestäms utifrån den produktionsprocess som ska användas, där 
volym och antal produktvarianter är de beroende variablerna (Olhager, 2000). 

• Fast position: tillämpas på fysiskt stora produkter där produktion och montering sker 
på plats, till exempel hus och broar. 

• Funktionell verkstad: layouten är maskinorienterad, alltså står till exempel fräsar i ett 
område, svarvar i ett och svetsar i ett annat. Passar bra för tillverkning av 
kundspecifika produkter med låg volym 

• Flödesgrupp: layouten är produktorienterad, maskinerna är alltså placerade i den 
ordning som produkten tillverkas med en grupp för varje produktvariant. Detta 
förfarande skapar korta genomloppstider och låg kapitalbindning och lämpar sig bäst 
för få produkter och varianter men hög efterfrågan. 

• Lina: en linjebaserad layout är precis som flödesgruppen produktorienterad, skillnaden 
är att alla produktvarianter tillverkas i en och samma lina. Produkterna förflyttas taktat 
mellan stationerna antingen manuellt med så kallat flytande band eller mekaniskt med 
styrande band.   

• Kontinuerlig tillverkning: tillämpas på produkter som mäts i till exempel meter, ton 
eller liter i stället för styck.  

 
För alla produktionsprocesser är det optimalt med en öppen layout för att underlätta 
kommunikation och synlighet (Bonvik et al., 1996). Enligt uppgiftslydelsen kommer fokus i 
detta arbete ligga på linjebaserad layout. 

Linjebalansering 
Vid tillverkning i en linjebaserad layout måste varje arbetsstation ha lika stort arbetsinnehåll 
för att undvika köbildning och flaskhalsar. Att skapa sådana stationer kallas linjebalansering 
(Olhager, 2000, 130). Ekvationerna i detta avsnitt är hämtade från boken High Mix Low 
Volume (Mahoney, 1997)  
 
Vid linjebalansering är ett lämpligt tillvägagångssätt att först kartlägga precedensrelationerna 
mellan operationsföljderna för de aktuella produkterna, alltså hur följden av operationer beror 
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n = antal arbetsstationer 
c = cykeltiden  
ti = operationstid för operation i 

n = antal arbetsstationer 
Σ t = total cykeltid  
TT = takttiden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ekv. 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ekv. 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ekv. 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

av varandra. Därefter kan antingen kundbehovet bestämma takttiden för att minimera antalet 
erfordrade stationer (se ekvation 2), eller så beslutas takttiden utifrån till exempel en flaskhals 
(Olhager, 2000, 130). Enligt uppdragslydelsen är det efterfrågan som ska styra takttiden. Det 
beräknade antalet stationer, tillika resurser, avrundas alltid uppåt för att ta hänsyn till all 
operationstid.  

 

𝑛 =
∑ 𝑡𝑖𝑖

𝑇𝑇
 

där  
 
 
 
 
Det kan vara svårt att få exakt lika mycket arbetsinnehåll i alla arbetsstationer. Med hjälp av 
ekvation 3 kan linans balanseringsförluster, d, beräknas. Detta värde indikerar hur effektiv en 
lina är. 
 

𝑑 =
𝑛 × 𝑇𝑇 − ∑ 𝑡𝑖𝑖

𝑛 × 𝑇𝑇
 

 
där 
 
 
 
Viktigt är att skilja på antal fysiska resurser (operatörer) och antal stationer. En automatiskt 
styrd process kräver inte lika många operatörer som vid manuellt arbete. Antal arbetsstationer, 
n, beräknas enligt ekvation 4, där ”ceiling” refererar till minsta antal stationer som krävs 
utifrån den längsta totala operationstiden. 
 

𝑛 = 𝐶𝐸𝐼𝐿𝐼𝑁𝐺 �
∑ 𝑡𝑖𝑖

𝑡
� 

 
Tabell 1. Exempel på hur balanseringsförluster kan beräknas 

 t1 t2 t3 
A 8 10 15 
B 10 5 8 
C 15 4 6 

�𝑡𝑖
𝑖

 33 19 29 

n 33
15

= 2.2 ≈ 3 
19
10

= 1.9 ≈ 2 
29
15

= 1.93 ≈ 2 

d 
3(15) − 33

3(15)
= 0.27 

2(10) − 19
2(10)

= 0.05 
2(15) − 29

2(15)
= 0.03 

 
Se exemplet i tabell 1 ovan (Mahoney, 1997, 122). Där kan utläsas att operation 1 har en 
balanseringsförlust på 27 %. Denna bör minskas genom att till exempel minska ställtider. 
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De precedensrelationer som nämndes tidigare har också en påverkan vid linjebalanseringen. 
Stationer kan planeras och balanseras utifrån produktens precedensrelationer. I detta arbete är 
dock precedensrelationerna en avgränsning och kommer därför inte behandlas vidare.   
 
En linjebaserad layout behöver inte slaviskt följa läroböckernas exempel. De nackdelar som 
presenteras i tabell 2 (Bellgran & Säfsten, 2005, 292) kan avhjälpas genom att till exempel 
planera för störningar med buffertar eller att operatören får följa med produkten genom hela 
flödet. De olika layoutförslagen som presenterades i början på detta avsnitt går alltså att 
kombinera. 

Tabell 2. För- och nackdelar med linjebaserad layout 
Fördelar Nackdelar 
Korta genomloppstider 
Lågt PIA 
Enkelt materialflöde 
Högt resursutnyttjande 
Kort upplärningstid 
Hög utbytbarhet 
Enkel styrning 
Enkel kontroll 

Störningskänsligt 
Oflexibelt 
Svårt att balansera 
Monotona arbetsuppgifter 
Bundenhet 
Få sociala kontakter 

 
Ett annat sätt att avhjälpa nackdelar som kan uppstå vid linjebaserad layout är att ha en U-
formad lina. Detta innebär att utgångsmaterial och färdig produkt lämnas och hämtas på 
samma ställe vilket i sin tur leder till att avstånden mellan stationerna minskar, 
transportsträckorna blir kortare och det blir lättare för montörerna att ha kontakt med 
varandra.  

Processmatris 
För att kunna linjebalansera ett flöde krävs att arbetsinnehållet i varje station är känt. Detta 
kan utredas med hjälp av en processmatris. En processmatris visar samband mellan produkter 
och nödvändiga operationer och ger en lättöverskådlig blick däremellan (se exempel tabell 3) 
(Minerva, 2010). Verktyget kan dessutom användas för att tydliggöra nödvändig utrustning 
för de olika operationerna.  

Tabell 3. Processmatris 
 Operation 1 Operation 2 Operation 3 Operation 4 
Produkt A x x  x 
Produkt B x x x x 
Produkt C x  x x 

 

Balanseringsdiagram 
Ett annat verktyg för att visualisera balansering är ett balanseringsdiagram. Ett målvärde för 
varje stations beläggningsgrad skall vara uppsatt som gräns, sedan ska stationen fyllas med 
operationer så att önskvärd beläggningsgrad uppnås. Viktigt är att inte överstiga takttiden för 
då bildas en flaskhals. Det är genom detta verktyg som svårigheterna med att balansera 
arbetsstationerna med lika mycket arbetsinnehåll visualiseras. För att reducera de slöserier i 
form av väntan som här blir synliga måste metoden ständiga förbättringar anammas 
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(Ekv. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Betrakta balanseringsdiagrammet i figur 11 nedan (Stjernstoft, 2009). Som synes är inte 
någon station optimalt balanserad men genom att utnyttja ständiga förbättringar skulle till att 
börja med operationer från station 2 kunna fylla upp station 1 och sedan flyttas operationer 
från station 3 för att fylla upp operation 2 och så vidare. Till slut kommer alla stationer att ha 
en tillfredställande beläggning och station 5 kommer att kunna rationaliseras bort.    

 
Figur 11. Balanseringsdiagram 

Buffertnivåer 
Så länge det finns processer i kedjan som tar längre tid än takttiden, både i den interna 
processen och gentemot den externa underleverantören, så krävs en buffert. Lämplig 
buffertnivå beräknas enligt ekvation 5 (Mastec Stålvall, 2010) vilken innebär att det krävs en 
buffert som är lika stor som den tid det tar för leverantören att utifrån kundens behov fylla på 
lagret. Målet är självklart att minska återpåfyllningsledtider genom att jobba med ständiga 
förbättringar i hela kedjan vilket leder till att storleken på buffertarna kan minskas.  
 

𝐵𝑢𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡 =
å𝑡𝑒𝑟𝑝å𝑓𝑦𝑙𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑙𝑒𝑑𝑡𝑖𝑑

𝑡𝑎𝑘𝑡
× 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 

2.6 Spagettikarta 
En spagettikarta identifierar slöseri av tid i form av onödiga transporter och rörelser (Bicheno, 
2009). Tillvägagångssättet är att en karta ritas över nuvarande layout inklusive olika 
produktionsavsnitt, till exempel maskiner, arbetsplatser och förråd. Produkten eller berörd 
operatör och dess flöde inom cellen eller fabriken studeras och ritas upp på kartan, alternativt 
kan trådar sättas på en nåltavla. Den ritade sträckan eller trådens längd mäts för att få reda på 
avståndet som produkten eller operatören förflyttas. Utifrån detta kan möjligheter till 
förbättringar identifieras för att minska slöseriet med långa transportvägar.  

2.7 Regler för utjämning 
Boken Verktyg för Lean Produktion (Quest Worldwide, 2007) har ett väldigt lättförståeligt 
och överskådligt förslag för tillvägagångssätt när en verksamhet ska göras mer Lean. Nedan 
följer ett urval anpassat efter den här uppgiftens karaktär och företagets utformning.   
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1. Lär känna processen  
Att lära känna processen är grundläggande för vilken förändring som än ska implementeras. 
Om kunskap inte finns om den nuvarande situationen kan heller inga förändringar anpassas 
efter där behovet är som störst. Det finns en mängd verktyg för att lära känna processen, där 
många redan har blivit presenterade tidigare i rapporten.  

• Värdeflödesanalys (VFA). Kartlägg ledtider från underleverantörer, både interna och 
externa för att kunna planera materialbehov och anpassa kanban- och buffertnivåer. 

• Spagettikarta, synliggör slöserier i form av oönskade transporter av produkter och 
operatörer  

• Standardiserat arbete, börja enkelt med att besluta i vilken ordning operationer ska 
utföras. Gå sedan ner på detaljnivå och hur operationerna ska utföras. 

• Visuell styrning, det ska vara möjligt att med en enda blick avgöra produktionens 
tillstånd.  
 

2. Jämna ut flödet  
Eftersom det i dagsläget är omöjligt att se in i framtiden så måste materialbehov planeras 
utifrån prognos. Men för att underlätta prognosberäkningar bör flödet jämnas ut så gott det går 
i alla led, alltså från den administrativa sidan till verkstadsgolvet. Detta kan göras med hjälp 
av verktygen:  

• Självstyrande arbetslag, ge mer ansvar och uppmuntra en genomgripande Vi-känsla. 
Minskar väntetider och revirtänkande. 

• Lagträning, satsa på utbildning för att skapa förståelse. Minimerar även risker vid 
bemanningsbrist. 

• 5S, att slippa leta efter föremål när behov uppstår minskar slöserier och 
säkerhetsrisker. 

• Snabbare omställningar (SMED), försök att lägga så mycket ställtid som möjligt som 
extern så att inte slöserier i form av väntan uppstår. 

• Rättsäkring – Poka Yoke, det ska vara lätt att göra rätt. Reklamationer, kassationer och 
omarbeten kostar både tid, säkerhet och pengar. 

• Andon, våga älska avvikelser. Utan dem kan inte processen förbättras. 
• Enstycksflöden, minskar risk för dolda fel, ökar flexibiliteten. 

 
3. Ställ om från tryckande till dragande produktion 
Att ha en dragande produktion kan minska många slöserier så som överproduktion eller 
förseningar.   

• Planerad utjämning, utjämna både efterfrågan och belastningen för att kunna balansera 
flödet. 

• Takttid, skapar förutsägbarhet och gör materialplanering enklare att utföra 
• Reduktion av cykel- och ledtider, eliminera all icke värdeskapande tid. 
• Kanban, visualisera behov av material och tjänster så att brister aldrig uppkommer. 

 
4. Fortsätt att bekämpa slöseri  
Ett Lean-arbete blir aldrig klart utan slöserier kommer alltid att finnas och måste således alltid 
bekämpas.  

• Informationstavlor, visualisera framgångar och problem så att det är tydligt vart fokus 
för förbättringsarbete ska ligga 
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• Stående möten, håll effektiva och informativa möten så att alla berörda vet hur 
situationen ser ut just nu och kan agera utefter det 

• 7 (+1) former av slöseri, uppmärksamma slöserier, hitta orsaken och åtgärda.  
• PDCA, använd samma metod varje gång slöserier ska elimineras så att det blir gjort på 

rätt sätt och därför blir en långsiktig lösning.  
• Orsak-verkananalys, variant av metoden 5 Varför. Ta reda på grundorsaken till ett 

problem och åtgärda den i stället för att tillfälligt lösa problemet. 
 

Ge inte upp, att sträva efter att få en verksamhet Lean tar tid och blir egentligen aldrig färdigt 
för det går alltid att göra mer förbättringar. ”Det krävs tid och tålamod att åstadkomma et 
flöde” som Taiichi Ohno sa (Liker, 2004, 119). Tänk på att Lean är en långsiktig satsning. 
Underlätta genom att planera för en treårsperiod med procentsatser, till exempel minska lager, 
transportkostnad, andel fel och olyckor. Använd färgkoder för uppnådda mål, grönt för över 
förväntan, gult för som förväntat, rött för sämre än förväntat och fokusera mer på säkerhet, 
kvalitet och leveransförmåga i stället för ekonomi.  

3. Nuvarande situation 
3.1 Produkter 
De produkter som tillverkas på Atlas Copco Construction Tools i Kalmar är handhållna spett 
och borrar som antingen drivs med hjälp av pneumatik, hydraulik eller förbränningsmotorer. 
Dessa maskiner är mer eller mindre lämpliga för att demolera en mängd olika material så som 
tegel, betong (både armerad och oarmerad), sten och asfalt (Atlas Copco Podshop, 2006). 
Verktygen som utför den bearbetande operationen finns dessutom i flera varianter och är 
utbytbara för att kunna tillfredställa fler kundbehov. 

Pneumatiskt drivna spett 
Inom de pneumatiskt drivna spetten finns i princip tre olika storlekar (se figur 12). 
Sammanlagt finns det 53 aktuella artikelnummer av produktvarianter men variansen kan bestå 
av små detaljer så som olika dekaler. 
 

Figur 12. Från vänster TEX 05PE, 190PE och P90. Foto: Atlas Copco 
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De minsta modellerna heter TEX 05, 09 och 12, varav den minsta väger så lite som 5,5 kg 
men har en slagfrekvens på 2 760 slag/min.  

 
De mellanstora modellerna heter TEX 140, 150, 180, 190, 220, 230, 270 och 280 med olika 
varianter av PE och PS. Siffrorna motsvarar olika storlekar och bokstäverna indikerar att det 
finns vibrationsdämpande handtag (PE) eller ljuddämpare (PS). 
 
De största modellerna heter TEX 32, 33, 39, 40, P60, P90, 20 och 21, där P60 och P90 är 
nyare modeller med en helgjuten underdel för att minska antalet delmonteringar. Även dessa 
modeller finns i varianterna PE eller PS. Se bilaga 1 för utförligare teknisk beskrivning av 
några av de pneumatiskt drivna spetten (Atlas Copco Podshop, 2010). 

Hydrauliskt drivna spett 
De hydrauliskt drivna spetten är de enda av de maskiner som tillverkas på Atlas Copco i 
Kalmar som inte är handhållna utan kräver en bärare eller robot (se figur 13). Det finns flera 
olika varianter i olika storlekar, från 55 till 520 kg i arbetsvikt (se bilaga 1). Det finns 64 olika 
artikelnummer för produktvarianter men liknande som för luft-maskinerna kan det vissa 
gånger vara enbart dekaler som skiljer dem åt.  

 
Figur 13. Olika modeller av hydrauliskt drivna maskiner. Foto: Atlas Copco 

 

Motordrivna spett 
De motordrivna spetten finns i tre varianter; Cobra Pro & TT, Cobra Combi och Pionjär (se 
figur 14). Dessa är de enda maskinerna som tillverkas av Atlas Copco Kalmar som inte är 
beroende av externa kraftkällor (Atlas Copco Podshop, 2006). Skillnaden mellan de tre olika 
varianterna är till största delen effekten. För motordrivna maskiner finns 20 artikelnummer, 
även här kan den enda skillnaden vara dekaler men det finns även varians i till exempel 
dämpade - eller odämpade handtag. 
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3.3 Layout och tillvägagångssätt 
De tre olika huvudgrupperna av produkter; pneumatiskt driva, hydrauliskt drivna och 
motordrivna maskiner (luft, hyd och motor i dagligt tal) monteras i enskilda avdelningar i en 
stor lokal kallad V2 (se figur 15). Det finns totalt 19 heltidsanställda montörer men de olika 
grupperna har i princip inget arbetsutbyte sinsemellan. De är däremot uppbyggda på samma 
sätt med en gruppsamordnare som ansvarar för att underlätta för montörerna så att dagliga 
mål uppnås.  
 

 

De fem stora delmomenten som utförs i V2 är delmontering, slutmontering, provning, 
målning och packning. Dessa moment utförs i olika stor omfattning och inte nödvändigtvis i 
nämnd ordning. Likvärdigt för alla avdelningar är att de monterar produkterna i batcher. 
Storleken på batcherna varierar beroende på kundorder och tillgängligt material och arbetsyta. 
Alla färdiga produkter levereras från godsmottagningen. 
 

In- och 
utleverans 

målade 
produkter 

Godsmottagning Hyd Luft Motor 

Hyd 
Provning 

Hyd 
Packning 

Inleverans 
komponenter, 

utleverans 
färdiga 

produkter 

Figur 14. Motordrivna maskiner, från vänster Cobra PRO & TT, Cobra Combi och Pionjär.  
Foto: Atlas Copco 

Figur 15. Principskiss över lokalen V2 
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Den fysiska layouten för V2 får enligt uppdragsgivaren planeras förutsättningslöst för att 
passa ett enstycksflöde, men nämnas bör att provningen för de hydrauliskt drivna maskinerna 
har en komplex utformning och är väldigt kostsam att omplacera. Mitt emellan Hyd och 
Godsmottagningen går dessutom en brandvägg som inte är önskvärd att omplacera. 
 
Monteringen planeras dagligen men det finns inget gemensamt planeringsförfarande för de 
olika avdelningarna. Förfarandet kan variera från att gruppsamordnaren planerar utifrån 
tillgängligt material eller att någon högre instans lägger planeringen. Väldigt ofta saknas 
delkomponenter vilket leder till att order inte kan färdigställas och stora förseningar skapas. 
Det finns ett materialplaneringssystem tillgängligt, SAP, men montörerna har ingen tilltro för 
systemet då det inte tar hänsyn till restorder, vilket leder till ständiga felplaneringar. 
Lagersaldo på ingående komponenter kan även det vara felaktigt vilket tyder på brister i 
materialhanteringen. På grund av detta måste gruppsamordnaren för till exempel hyd 
inventera lagret varje dag för att kunna planera avdelningens möjliga dagsmontering.   

Pneumatiskt drivna spett 
I dagsläget kan alla montörer inom montering av pneumatiskt drivna spett sköta alla 
arbetsuppgifter, alltså delmontering, montering, provning, målning och packning. De är fyra 
heltidsanställda och dessa har en kapacitet att bygga 45 stycken maskiner om dagen. De 
minsta maskinernas komponenter är målade innan montering, medan de övriga målas på plats 
efter monteringen.  
 
De små och stora maskinerna monteras i något som liknar fast position. Det finns fasta 
fixturer där maskinerna spänns upp och sedan monteras de olika komponenterna (se figur 16). 
Nödvändiga komponenter och verktyg finns placerat i pallställ och behållare runt fixturen. 

  

 
Till de mellanstora maskinerna finns en upprättad lina, ett i dagligtal kallat monteringshjul (se 
bilaga 2). Monteringshjulet är upprättat för att förenkla monteringen och på så sätt minska 
icke värdeskapande tid, IVS. Hjulet underlättar dessutom ett enstycksflöde men eftersom de 
övriga operationerna utförs i batcher, till exempel förflyttningar och packning, kan inte hjulets 

Figur 16. Principskiss över luftmonteringen 
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fulla kapacitet utnyttjas. Dessutom sker bara montering på ena sidan av hjulet vilket ger ett 
slöseri när fixturen (och montören) måste förflyttas tillbaka till startpunkten. 
 
Luftmonteringen har egen målningsutrustning. Denna är uppbyggd som en automatiserad, 
ovalformad lina med plats för 30 maskiner. Maskinerna spraymålas en åt gången och får 
sedan torka med hjälp av fläktar. Genomloppstiden är ungefär 30 minuter men färdiga 
produkter kommer ut varje tredje minut. Betrakta figur 17: maskinerna som ska målas hängs 
upp någonstans mellan punkt A och B, men det är inte förrän efter punkt C som 
värdeskapande arbete utförs. Detta innebär att sträckan mellan punkt A och C är slöseri i form 
av väntan och förflyttningar och borde därför rationaliseras bort. Det finns så mycket som 14 
platser för maskiner på den ”öppna” delen av upphängningslinan. Med en takttid på 3 minuter 
betyder det att en maskin kan få vänta hela 42 minuter på att få målas.  
 

 

 
Det finns tre provriggar tillgängliga för luftmaskinerna (figur 16) men det är bara TEX 05, 09, 
12 och 20/21 som provas där. De andra maskinerna funktionstestas direkt i 
monteringsprocessen. 

Hydrauliskt drivna spett 
På hyd-monteringen finns 10 heltidsanställda varav två enbart jobbar med packning och en 
enbart med delmonteringar.  
 
Eftersom maskinerna varierar så mycket i storlek och vikt har olika ”monteringsrutor” byggts 
upp med speciella fixturer för de olika varianterna. Till exempel kräver maskinen HH10 en 
fastsvetsad fixtur då vissa komponenter ska dras med så mycket som 650 Nm. Se figur 18 för 
principskiss över produkternas monteringsrutor. 
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Figur 17. Principskiss över målningsstationen, EJ skalenlig 
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Alla produkter utom tidigare nämnda HH10 skickas efter provningen på målning till en extern 
leverantör. Därefter kommer maskinerna tillbaka för att till viss del monteras och sedan 
packas. Målningen är den största flaskhalsen i den här processen då det kan ta upp till fyra 
dagar innan maskinerna återvänder.  
 
De hydrauliskt drivna maskinerna provkörs i provrigg, alla utom TT 110 då den levereras som 
en reservdel. Det finns två provriggar tillgängliga men de är inte universala så många fixturer 
och anslutningar måste bytas mellan de olika produktvarianterna. Själva 
provningsprogrammet som är lika för alla varianter tar inte mer än 5 minuter men det kan 
även ta upp till 5 minuter att rigga om för en ny produktvariant. Det är datorn till Rigg 1 som 
är huvuddatorn så om ett problem uppstår i Rigg 1 måste även Rigg 2 startas om.  
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Figur 18. Principskiss över produkternas monteringsrutor (utan materialförvaring). 
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Figur 19. Principskiss hydmonteringen 
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Som kan ses i figur 19 ovan så är provningen för hyd-maskinerna inte placerad i anslutning 
till monteringen. Detta innebär slöserier i form av onödiga förflyttningar.  

Motordrivna spett 
På den avdelning där de motordrivna maskinerna monteras finns idag 5 heltidsanställda. Alla 
kan och bör utföra alla olika operationer men utifrån montörernas egna önskemål är 
arbetsuppgifterna något uppdelade.  
 
Även på motorsidan finns ett monteringshjul. Detta har funnits ända sedan början på åttiotalet 
och används för att slutmontera alla produktvarianter. Innan slutmonteringen utförs en rad 
delmonteringar, inte sällan i stora batcher för att ”det är ju lika bra när man ändå är igång” 
(Montör, 2010).  
 
På motorsidan finns ett dagsmål att bygga 20 maskiner. Montörerna utför då delmontering på 
förmiddagen och slutmontering, provning och packning på eftermiddagen, detta i form av 
batcher som varierar i storlek. Själva flödet töms alltså varje dag, inga maskiner lämnas 
halvfärdiga. En maskin tar ungefär 40 minuter att montera, delmonteringar inräknade, men 
eftersom monteringen är uppdelad på beskrivet sätt så kan genomloppstiden för en 
färdigmonterad maskin bli upp till 8 timmar.  
 
Alla färdigmonterade maskiner provkörs i provrigg. Provningen tar cirka 5 minuter och är den 
största flaskhalsen för dessa maskiner. Det finns två provriggar tillgängliga men två 
produktvarianter, Cobra Combi och Cobra Red Hawk, har ett eget provningsförfarande på 
grund av tidigare kvalitetsproblem. Detta tar ungefär 2 timmar i anspråk och måste därför 
åtgärdas, till exempel med verktyget 5 Varför, för att ett taktat enstycksflöde ska vara möjligt.  
 
Trots att de endast är fem anställda på motormonteringen så finns förutom monteringshjulet 
ungefär 17 stationer för delmonteringar (se figur 20). Detta innebär, tillsammans med 
monteringshjul, provning och packning, att 14 av dessa utrymmen alltid står outnyttjade. Ett 
tydligt exempel på slöseri. 
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Figur 20. Principskiss över motormonteringen 
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Buffertnivåer 
I dagsläget finns inga beräknade buffertnivåer för färdigmonterade produkter. Vissa 
förbrukningskomponenter styrs med Kanban men dessa nivåer är ej uppdaterade.  

3.4 Försäljning och leverans 
I dagsläget finns målvärden i form av antal produkter att montera per år. Dessa målvärden är 
för tillfället en maxgräns för utnyttjande av tillgänglig kapacitet. Tillgänglig arbetstid är satt 
som 225 dagar per år och 6½ timmar per dag (390 minuter). Målvärden för monterade 
produkter per år är: 

• 12 000 hydrauliskt drivna maskiner 
• 10 000 pneumatiskt drivna maskiner 
• 4 000 motordrivna maskiner 

 
Alla produkter som produceras i Kalmar hämtas med lastbil en gång per dag för att 
transporteras till ett centrallager i Belgien och därifrån till slutkund. Från det att en kundorder 
kommer in har Kalmar 3 veckor på sig att leverera hydmaskiner och 2 veckor att leverera luft 
och motor. Trots att det finns goda marginaler att leverera inkomna order så har Atlas Copco 
en stor rest och har svårt att jobba ifatt den (se figur 21). På grund av denna rest blir det ofta 
förseningar och problem med prioritetsordningen. Anledningen är oftast att komponenter inte 
levereras i tid från underleverantörer eller att tillverkningssidan i företaget inte har kapacitet 
att producera så mycket som krävs. För att kunna skapa ett enstycksflöde krävs att dessa 
problem åtgärdas, men i det här arbetet förutsätts att flödet fram till slutmonteringen är 
tillfredställande. 

 
Figur 21. Försäljning - levererat 2010 

3.5 Standardisering 
I dagsläget finns en del utarbetade standardiserade arbetssätt som är dokumenterade i 
standardoperationsblad (SOB, se bilaga 3). Både motor- och luftmonteringen har sina 
”monteringshjul” där arbetsgången är satt för vissa produkter men för hyd och alla 
delmonteringar jobbar montörerna på det sätt de tycker är lämpligast. På hydmonteringen 
finns en vision och plan att utför standardoperationsblad för alla produktvarianter men arbetet 
där är långt ifrån klart och prioriteras inte  

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Januari Februari Mars April Maj Juni

An
ta

l

Månad

Försäljning - levererat TOT

Försäljning

Levererat

Rest



 
 
 

35 
 
 
 

 
Det finns operationslistor för i stort sett alla produktvarianter men alla är inte uppdaterade. 
Vissa uppdaterades för så länge sen som år 2003. I många operationslistor finns 
korsreferenser till andra operationslistor och/eller ritningar vilka många gånger är svåra att 
hitta och därför försämrar förståelsen.  

4. Resultat 
4.1 Utjämnad produktion 

Takttid 
Takttiden beräknas efter uppsatta målvärden för antal monterade produkter per dag och 
tillgänglig tid per dag enligt ekvation 1. Detta motsvarar en takttid på 3 minuter och 23 
sekunder.  
 

𝑇𝑇 =
390

(12000 + 10000 + 4000) 225⁄ = 3.375 𝑚𝑖𝑛 ≈ 3𝑚𝑖𝑛 23 𝑠 

Produktmix 
Produktmixen beräknas utifrån uppsatta målvärden för antal monterade produkter per år och 
minsta gemensamma nämnare, se tabell 9. 
 

Tabell 4. Minsta gemensamma nämnare 
 Målvärde monterade/år MGN 
Hydmaskiner, H 12 000 6 
Luftmaskiner, L 10 000 5 
Motormaskiner, M 4 000 2 

 
Detta ger en produktmix som lyder:  

H L H L H L M H L H L H M 

4.2 Standardisering 
Eftersom alla operationslistor inte var uppdaterade har en sammanställning utförts som sedan 
har jämförts med hjälp av de videoinspelningar som har genomförts för att mäta 
operationstider. Operationsordningarna har därefter sorterats om för att stämma överrens med 
dagsläget och grupperats utefter liknande operationsföljd produktvarianterna emellan (se 
exempel bilaga 4). Det som kan utläsas från grupperingen av operationsföljder är att de olika 
monteringsgrupperna kan delas in i mindre grupper. För pneumatiska maskiner fås 5 grupper 
och för hydrauliska och motordrivna maskiner fås 3 grupper vardera, alltså 11 produktgrupper 
sammanlagt. Detta underlättar balanseringsproblemet avsevärt än om hänsyn skulle tas för 
alla 137 olika artikelnummer.   

4.3 Layout 
Några principiella layoutförslag kan ses i figurerna 22 till och med 24. Det första förslaget är 
helt förutsättningslöst förutom lokalens ytterväggar medan figur 23 och 24 tar hänsyn till den 
nuvarande placeringen av de hydrauliska maskinernas provrigg och den brandvägg som finns 
placerad genom lokalen.  
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Närheten till godsmottagningen gör att materialtransporter förkortas både vid tillförsel till 
linan och när färdiga produkter ska utlevereras. Med ett taktat flöde blir buffertlager mycket 
lättare att beräkna vilket gör att det inte krävs lika mycket materialförvaring kring 
monteringsplatserna. Material för montering kan förvaras till höger om monteringslinan 
medan packmaterial förvaras till vänster om packningslinan (se figur 22).  
 
Den U-formade monteringslinan är menad att vara uppbyggd kring de stationer som krävs 
utifrån total cykeltid och takttid (se avsnitt Linjebalansering). Beroende på hur många 
stationer som krävs så kan U-formen göras ”djupare”, vilket gäller för alla u-formade linor. 
Produkterna ska transporteras med hjälp av en fixtur och en räls i golvet. Rälsen ska vara 
sluten runt hela linan för att en tom fixtur som just har lämnat en produkt till provning snabbt 
ska komma tillbaka till startpunkten och påbörja en ny produkt. Eftersom flödet är taktat 
behövs varken fler eller färre fixturer på rälsen än beräknade stationer där variant av fixtur 
bestäms av produktmixen. Fixturen i sig måste däremot vara utformad på ett sådant sätt att 
den klarar av flera produktvarianter och dessutom måste den vara höj- och sänkbar för att ta 
hänsyn till ergonomin. Anledningen till att samma fixtur inte bör följa med produkten runt 
hela flödet är att momenten provning, målning och packning inte kräver lika komplicerade 
fixturer som monteringen.  
 
Materialförsörjningen ska vara utformad på samma sätt som monteringshjulet för Luft, alltså 
att material fylls på bakifrån. Verktygen ska i möjligast mån hänga från taket i elastiska 
vajrar. Mellan varje station ska det finnas mellanrum för att göra linan lättillgänglig.  
 
Eftersom målning av hydmaskiner idag hanteras av en underleverantör är det svårt att 
uppskatta tidsåtgång och nödvändig golvyta för en tillfredställande utrustning, däremot är 
utrustningen en förutsättning för ett taktat enstycksflöde. Den bör också ha en U-form så att 
avstånden blir så korta som möjligt mellan de olika momenten vilket gör att produkter som 
inte ska målas inte behöver transporteras en onödigt lång sträcka. Ett antagande görs att 
målningen skulle ta lika lång tid som för luftmaskinerna, alltså cirka 30 minuter.  
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Figur 22. Layoutförslag 1 
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I layoutförslag 2 (se figur 23 ovan) så skulle utrymmet mellan den nuvarande packningen och 
provningen för hyd behöva byggas in för att få ett så optimalt flöde som möjlig mellan 
montering och provning.  
 
Genom layoutförslag 3 (figur 24) behövs minst ombyggnationer av lokalen genomföras. Det 
enda nödvändiga är att provningen av Luft och Motor flyttas.   

 

Linjebalansering 
Linjebalansering har utförts med hjälp av ekvation 2 utifrån den produkttyp som tar längst tid 
i anspråk att producera, de äldre modellerna av hydrauliskt drivna maskiner i detta fall (se 
tabell 10). Med alla delmonteringar i flödet ger det en längsta genomloppstid på över en 
timme, inklusive provning, målning och packning. Den produktgrupp som tar kortast tid i 
anspråk är TEX 05, 09 och 12, dessa tar drygt 16 minuter.  
 

𝑛 =
1 ℎ 8𝑚𝑖𝑛 23 𝑠

3𝑚𝑖𝑛 23 𝑠
≈ 21 
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Figur 23. Layoutförslag 2, med hänsyn till nuvarande placering av hydprovning och brandvägg 

Figur 24. Layoutförslag 3 
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Tabell 5. Balanseringsförluster, d 
Tid montering n d Tid total n d

Pro & TT 00:44:09 14 6,8% 00:59:39 18 16,0%
Combi & Red 00:32:40 10 31,0% 00:46:38 14 34,4%
Pionjär 00:36:50 11 22,2% 00:48:27 15 31,8%
CP 00:08:37 3 81,8% 00:55:49 17 21,4%
SB gammal 00:22:31 7 52,5% 01:08:23 21 3,8%
SB ny 00:14:27 5 69,5% 00:59:56 18 15,6%
TEX 05, 09, 12 00:11:02 4 76,7% 00:16:29 5 76,8%
TEX 140-280 00:04:34 2 90,4% 00:40:58 13 42,3%
TEX 32-40 00:08:55 3 81,2% 00:42:11 13 40,6%
TEX P60, P90 00:04:38 2 90,2% 00:43:25 13 38,9%
TEX 20,21 00:06:43 2 85,8% 00:41:17 13 41,9%   

 
Angående beräknat antal stationer tillika resurser (n) så är det viktigt att inse att målningen 
och provningen är två moment som är självgående. Detta innebär att det inte krävs någon 
fysik operatör för dessa moment förutom vid laddning av produkter i och ur stationerna. 
Eftersom provningen tar 5 minuter och målningen 30 minuter kan åtminstone 9 stationer 
räknas som obemannade. Detta innebär att antal operatörer kan reduceras med en för motor 
och nio för hyd. Det ger ett maximalt antal operatörer på 17 stycken.    
 
Skulle de tre grupperna delas in i enskilda linor skulle balanseringsförlusterna se ut enligt 
tabell 11. 

Tabell 6. Balanseringsförluster vid tre separata linor 
takttid tid total n d

Pro & TT 00:59:39 3 9,3%
Combi & Red Hawk 00:46:38 3 20,3%
Pionjär 00:48:27 3 44,8%
CP 00:55:49 8 23,7%
SB gammal 01:08:23 10 6,5%
SB ny 00:59:56 9 9,0%
TEX 05, 09, 12 00:16:29 2 62,5%
TEX 140-280 00:40:58 5 6,7%
TEX 32-40 00:42:11 5 3,9%
TEX P60, P90 00:43:25 5 1,1%
TEX 20,21 00:41:17 5 6,0%

00:21:56

00:07:19

00:08:47

 
 

Processmatris 
Alla operationslistor har sammanställts i en processmatris. Där har även resultaten från 
tidsstudierna skrivits in. Dokumentet är för om fattande för att rymmas på ett bra sätt i 
rapporten men ett exempel ses i figur 25 och i bilaga 4 finns ett utförligare exempel. 
Operationsordningarna har ordnats om utefter hur montörerna jobbar idag.   
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Balanseringsdiagram 
Balanseringsdiagram för den produkt som tar längst tid i anspråk att processa, de äldre 
modellerna av hydrauliskt drivna maskiner, se bilaga 5. 

Buffertnivåer 
Provning av Hyd och Motor och målningen av Hyd och Luft är de enda stationer som inte går 
att dela upp i takter. Resultat från beräkning av nödvändiga buffertnivåer efter dessa stationer 
ses i tabell 12. 

Tabell 7. Buffertnivåer 
Operation Tid Takt Buffert [st]
Provning 00:05:00 2
Målning 00:30:00 9

00:03:23
 

 
Eftersom färdiga produkter skickas till centrallagret i Belgien en gång per dag krävs en buffert 
på en dags montering, alltså cirka 115 produkter.  

4.4 Försäljning 
Försäljningen för första halvåret 2010 har betraktats för att få en generell överblick av 
behovet inom produktgrupperna Hyd, Luft och Motor. En jämförelse inom produktgrupperna 
mellan andel av gruppens försäljning och längsta totala processtid ses i tabell 13, detta för att 
visualisera var behovet av att reducera processtid ligger. De gråmarkerade fälten visar på den 
produkttyp som har högst andel försäljning och vilken som tar längst tid i anspråk att 
processa.  
 

Figur 25. Exempel på processmatrisen 
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Tabell 8. Jämförelse inom produktgrupperna mellan försäljning 
 och total värdeskapande genomloppstid 

Andel Tot tid
SB gammal 16% 01:08:23
SB ny 71% 00:59:56
CP 13% 00:55:49
TEX liten 8% 00:16:29
TEX mellan 50% 00:40:58
TEX 32-40 16% 00:42:11
TEX P60 P90 25% 00:43:25
TEX 20/21 10% 00:41:17
PRO & TT 80% 00:59:39
Cobra combi 12% 00:43:22
Pionjär 8% 00:45:14   

4.5 Spagettikarta 
Grova spagettikartor har utförts över de tre avdelningarna för att få en bättre förståelse för 
materialflödet.  

Pneumatiskt drivna spett 
Utmärkande för monteringen av pneumatiskt drivna maskiner är att stora areor av golvyta står 
öppna och tomma (se figur 26). Vid packningen utnyttjas platsen något genom att 
operationerna utförs i batcher, men det leder i stället till långa förflyttningar för operatören. 
För en högre upplöst spagettikarta se bilaga 6. 

 

Hydrauliskt drivna spett 
Utmärkande för monteringen av hydrauliskt drivna maskiner är att de olika avdelningarna 
montering, provning och packning ligger väldigt långt ifrån varandra vilket i sin tur innebär 
långa transporter (se figur 27). Mätningar visar att en maskin kan förflyttas upp till 200 meter 

Figur 26. Spagettikarta luftmonteringen 

Målning 

Prov. 

Packning 

Monteringsfixtur 

Arbetsplats 

Press 

Materialförvaring 

Monteringshjul 

Komponent- och 
produktflöde 



 
 
 

41 
 
 
 

inom lokalen, adderat att måleriet ligger drygt fem kilometer bort enkel väg. En operatör kan 
dessutom förflytta sig drygt 300 meter, bara inom sin monteringsruta. För högupplöst 
spagettikarta se bilaga 7. 

 

Motordrivna spett 
Utmärkande för monteringen av motordrivna spett är som tidigare nämnts att väldigt många 
delmonteringar utförs. Som synes i figur 28 ger detta väldigt många, långa och onödiga 
transporter. Många av delmonteringarna tar dessutom inte mer än några sekunder i anspråk 
och komponenterna är inte skrymmande. Detta innebär att delmonteringarna mycket väl 
skulle kunna fasas in i en linjemontering. För en högre upplöst spagettikarta se bilaga 8. 
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Figur 27. Spagettikarta hydmonteringen 

Figur 28. Spagettikarta motormonteringen 
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5. Analys, diskussion och slutsats 
Det finns många påståenden inom TPS som tåls att fundera på. Till exempel förutsätter TPS 
att alla motiveras av att utsättas för de problem som dyker upp när man ”sänker vattennivån”, 
alltså tar bort slöserier så att problem blir synliga, men det måste inte alls vara en självklarhet. 
Det finns en hel del människor som inte motiveras av utmaningar och har de dessutom arbetat 
på samma sätt i flera årtionden kan det vara svårt att ändra deras värderingar. Med den 
arbetspolitik som gäller i Sverige idag är det heller inte så lätt att ”göra sig av med” anställda 
som inte anstränger sig.  

En annan aspekt är standardiseringarna. Visst är det bra om anställda får skapa egna 
standarder men det innebär ju att bara en anställds standard kan användas, vad tycker de andra 
om det egentligen? Hur hanteras detta i praktiken för att undvika förargelse och avundsjuka 
bland de anställda?  

5.1 Utjämnad produktion 
För att utjämna produktionen krävs att en ordentlig kartläggning av hela processens flöde 
utförs, från underleverantörernas underleverantör till leverans av färdiga produkter. Först efter 
att förståelse har erhållits för hela värdekedjan så kan åtgärder sättas in.  
 
Vad gäller takttid så kan en fördel med att montera alla produkter på en gemensam lina vara 
att takttiden blir kort. Det skapar förmodligen ett bättre driv i linan än om varje produkt skulle 
monteras på en varsin lina med långa takttider som följd. Långa takttider skulle i det här fallet 
kunna skapa känslan av ”jag har gott om tid” eftersom operationerna många gånger tar väldigt 
lite tid i anspråk. Nackdelen blir i stället att linan blir mer störningskänslig, som nämndes 
tidigare. TPS menar att ett taktat flöde minskar stress på arbetsplatsen, men eftersom 
störningskänsligheten ökar så borde stresspåkänningar initialt bli värre. Detta är en av 
anledningarna till att det är så viktigt att hela tiden jobba bort problem och avvikelser. Ur ett 
långsiktigt perspektiv är en kortare takttid att föredra.  
 
De flesta av Atlas Copcos produkter har delmonteringar som utföres innan slutmonteringen. 
Även om dessa delmonteringar skulle integreras i flödet så blir de ju ett slöseri när 
delmonteringarna utförs eftersom själva maskinen då står still utan att processas. Om däremot 
delmonteringarna utförs i ett parallellt flöde och försöker fasas in i takten så tar det mer plats i 
anspråk och blir mycket svårare att balansera. Här måste därför en avvägning göras över 
vilken parameter som är viktigast för företaget, men att ha ett parallellt flöde för vissa 
delmonteringar så att genomloppstider jämnas ut verkar i dagsläget vara mest fördelaktigt.   

5.2 Standardisering 
Att standardisera arbetet genom hela processen anser undertecknad borde prioriteras. 
Eftersom det inte finns några standardiseringar i nuläget är det svårare att avgöra var 
problemen härstammar från och att uppskatta arbetets tidsåtgång. Enligt TPS är det 
operatörerna själva som ska sätta standarden för att få bästa förståelse och ansvarskänsla, men 
deras arbete med till exempel standardoperationsblad (SOB) måste underlättas och 
uppmuntras från högre instans. Vissa avdelningar har tillgängliga sprängskisser på 
produkterna (se exempel bilaga 9) och dessa tillsammans med den uppförda processmatrisen 
och ett precedensrelationsschema kan vara behjälpligt vid utförandet av SOB.  
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5.3 Layout 
Angående de layoutförslag som har tagits fram så måste en ekonomisk avvägning göras. Att 
flytta provningen för Hyd (layoutförslag 1) är sagt att vara den mest kostsamma 
layoutförändringen men de fördelar det skulle ge i form av optimerat flöde kanske överväger 
ur ett mer långsiktigt perspektiv. Enligt TPS är långsiktiga beslut att föredra före kortsiktiga.  
 
Layoutförslag 2 har en nackdel i att monteringsavsnittet inte blir lika flexibelt på djupet som 
en u-lina skulle vara. Hydprovningen har i dagsläget en onödigt stor golvyta utanför 
provriggarna och att de ligger bredvid varandra i stället för mitt emot varandra fördröjer 
flödet.  
 
Layoutförslag 3 har nackdelar i att in- och utflödet av produkter inte är på samma ställe. 
Eftersom linan dessutom inte är placerad i anslutning till godsmottagning ökar 
materialtransporterna och tillgängligheten försämras.  

Linjebalansering 
Den tidsstudie som har utförts till grund för linjebalanseringen är inte giltig så till vida att det 
inte finns några standardiserade arbetssätt och det är bara en operatör som har betraktats vid 
ett tillfälle. För att en tidsstudie ska vara giltig bör den utföras ett tiotal gånger på samma 
operation för att kunna avgöra ett medelvärde. Resultaten från beräkningarna visar dock 
tydligt att balanseringsförlusterna blir alldeles för stora om ett enstycksflöde med produktmix 
av alla produkter skulle införas i dagsläget. Om ständiga förbättringar skulle genomföras efter 
att processen är standardiserad för att på så sätt reducera de längsta genomloppstiderna att 
matcha de kortaste så kan möjligheten till enstycksflöde med produktmix åter beaktas.   

Processmatris 
Processmatrisen som har utförts är grundad på de videoinspelningar som har gjorts och 
tillgängliga operationslistor. Många operationer kan utföras i annan ordning och varierar i 
dagsläget beroende på operatör. Ett schema över precedensrelationer borde uppföras för att 
finna den lämpligaste operationsordningen med hänseende på taktindelning och flöde. 

Balanseringsdiagram 
Ett balanseringsdiagram är ett bra sätt att visualisera förbättringar. Som i det här fallet när en 
station består av flera olika operationer, kan operatörerna själva gå och flytta operationsblock 
mellan staplar när de har gjort en förbättring. Det motiverar och skapar ansvarskänsla. 
Diagrammet ska vara lätt att ändra och följas upp kontinuerligt så att standardiseringar kan 
uppdateras.  

Buffertnivåer 
Vid användande av beräknade buffertnivåer kan slöserier uppstå i form av väntan, detta på 
grund av att uträkning avrundas uppåt till närmsta heltal. Som nämndes tidigare är det därför 
viktigt att jobba med ständiga förbättringar för att minska återpåfyllningsledtider.  

5.4 Försäljning 
Ur tabell 13 kan utläsas att för Motor är de produktgrupper som det säljs mest av även de som 
tar längst tid i anspråk att processa. Detta är en stark indikation på att reducering av 
genomloppstider är nödvändigt och visar även vilka grupper som fokus ska läggas på. Som 
nämnts tidigare är inte tidsstudien helt giltig men eftersom det endast är värdeskapande tid 
som har mäts och skillnaderna i processtider är så pass stora så är ändå resultatet 
anmärkningsvärt.  
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5.5 Spagettikarta 
Generellt gäller för alla produktgrupper att mycket mindre lokalyta skulle krävas med ett 
enstycksflöde i stället för batchproduktion, en slutsats som lätt kan dras vid studie av 
spagettikartorna. Speciellt anmärkningsvärd är layouten för motormonteringen där 14 
arbetsstationer alltid står obemannade. Vid de stationer där produkterna monteras enligt fast 
position är inte materialtransporterna så långa men däremot operatörens förflyttningar, vilket 
också innebär ett stort slöseri.  
 
De spagettikartor som har upprättats är inte exakta men har heller inget behov av att vara det 
eftersom deras uppgift är att ge en övergripande bild av problemen.  

5.6 Alternativ lösning 
Eftersom balanseringsförlusterna för ett enstycksflöde med produktmix av alla 
produktvarianter har visat sig bli alldels för stora och nya uppgifter har tillkommit om att 
luftmonteringen ska flyttas till ett låglöneland är det lämpligt att betrakta alternativet att 
montera Motor och Hyd i samma lina. Takttiden måste beräknas om vilket i sin tur påverkar 
balanseringsförlusterna (se tabell 14).  

 
Tabell 9. Balanseringsförluster Motor Hyd 

takt tid n d
Pro & TT 00:59:39 11 16,3%
Combi & Red Hawk 00:46:38 9 34,6%
Pionjär 00:48:27 9 32,0%
CP 00:55:49 11 21,7%
SB gammal 01:08:23 13 4,1%
SB ny 00:59:56 11 15,9%

00:05:29

 
 

Som kan utläsas ur tabellen ovan så uppkommer stora balanseringsförluster även i detta fall. 
Processtiden för gamla SB är en stor anledning till detta. Alltså behöver processtiden för dessa 
produkter förkortas, gärna till under en timme, till exempel genom att flytta ut delmonteringar 
till parallella stationer och jobba med ständiga förbättringar. Ett möjligt resultat ses i tabell 15. 
 

Tabell 10. Balanseringsförluster med mer utjämnat arbetsinnehåll. 
Tid montering n takt total tid n d

Pro & TT 00:44:09 9 00:59:39 11 1,1%
Combi & Red Hawk 00:32:40 6 00:46:38 9 22,7%
Pionjär 00:36:50 7 00:48:27 9 19,7%
CP 00:20:15 4 00:55:49 11 7,5%
SB gammal 00:22:36 5 00:59:59 11 0,6%
SB ny 00:14:27 3 00:59:56 11 0,6%

00:05:29

 
 

 
Ett problem med layouten är att Motor kräver mycket längre tid för montering än vad Hyd gör 
och att Hyd till skillnad från Motor måste målas. Detta kan tas hänsyn till genom att göra ett 
parallellt flöde av delmonteringar för motor så att genomloppstiderna för själva 
slutmonteringen blir den samma, se figur 29. Däremot uppstår då problem med att återigen 
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föra samman produkterna i taktat flöde vid packningen. Detta på grund av att målningen tar 
längre tid än motors ”andra del” av montering varför behov av parallella flöden bör utredas. 
 

5.7 Fördelar och avigsidor 
Att bygga med ett utjämnat, taktat flöde kommer inte öka produktiviteten så till vida att fler 
maskiner kan byggas per dag, däremot kommer det att öka effektiviteten eftersom icke 
värdeskapande tid minimeras. Förseningar från underleverantörer, som är det största 
problemet idag, kan avhjälpas med taktning eftersom de får en bättre inblick i vad som 
förväntas av dem. Med hjälp av standardiseringar kommer kvalitet att ”byggas in” i produkten 
vilket kan minska reklamationer och omarbete, dessutom är det lättare att upptäcka fel i ett 
tidigare stadium och att utreda grundorsaken till att felet uppstår. Stresspåkänningar för 
operatörer minskar eftersom orderingångar inte varierar lika kraftigt och genom att visualisera 
framgångar och förbättringar motiveras de anställda.  
 
Det som är det stora utropstecknet inom Lean är vikten av att hela filosofin och alla metoder 
är förutsättningar för varandra. Att använda enstaka metoder eller verktyg kan vara lönsamt 
till en början, men för att få en långsiktig vinning krävs att alla aspekter tillämpas och 
studeras. Frågan Varför ska aldrig sluta ställas.  

6. Framtida arbete 
För att lyckas ställa om från ett tryckande till dragande system, en gemensam lina med 
produktmix, krävs en del åtgärder. Att jobba enligt avsnitt 2.9 Regler för utjämning kan vara 
en bra grund, men det kan inte nämnas nog många gånger att alla berörda måste vara 
delaktiga i hela processen. Satsa på utbildning och förståelse så att alla jobbar mot samma 
mål, annars finns risken att åsikten ”det var bättre förr” ligger kvar och förhindrar 
utvecklingen. Att bara ge order utan att förklara varför motiverar inte till eget ansvar. 
 
För att uppmuntra att avvikelser eller idéer om förbättringar rapporteras krävs möjlighet att 
enkelt göra rapporteringen. Ett sätt kan vara att ha datorer vid arbetsstationerna så att en 
avvikelse kan rapporteras eller ett förslag till förbättring noteras på en gång, en princip som 
används på BT Truck i Mjölby. Det borde även uppmuntras att allt som operatörerna anser 
besvärande på något vis skrivs upp även om det inte har blivit någon avvikelse eller de har 
någon lösning på problemet, någon annan kanske råkar ut för avvikelsen eller kommer på en 
lösning. Uppmuntra dessutom till att alltid söka rotorsaken till problemet. Det är förmodligen 
mer frustrerande och tidskrävande att råka ut för samma problem flera gånger än den 
ansträngning det krävs att en gång för alla hitta orsaken och åtgärda problemet.  

Inleverans 
komponenter, 

utleverans 
färdiga 

produkter 
 

Godsmottagning 
 

Målning 
 

Montering 
 

Provning 
 

Figur 29. Layoutförslag 4, hyd och motor 
 

Packning 
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Använd processmatrisen som ett verktyg för operationsbeskrivning i stället för de 
operationslistor som finns men knappt används idag. Matrisen är visuellt överskådlig och kan 
delas upp till de olika arbetsstationerna. Principen går även att använda för nödvändiga 
verktyg och ingående komponenter, då blir det lättare att planera nödvändiga buffertnivåer 
och arbetsytor vid stationerna.  
 
Om flödesmontering ska tillämpas så vore det intressant med en enkät som operatörerna får 
svara på innan och efter med avseende på huruvida arbetsbelastningen har ökat eller minskat. 
Den borde minska på grund av att jämnare flöde ger jämnare arbetsbelastning men skulle 
även kunna öka på grund av att operatörerna är mer låsta.  

En fixtur som kan ta flera produktvarianter och är ergonomiskt utformad skulle kunna vara ett 
examensarbete för någon som läser till exempel produktutveckling.  
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Bilaga 1. Tekniska data  
 

  TEX 05 TEX 09 TEX 12 
Vikt kg 5,5 10,1 – 11,9 10,6 – 12,3 
Luftförbrukning l/s 9,5 18,5 21,3 
Längd mm 380 500 545 – 550 
Slagfrekvens slag/min 2 760 1 800 1 600 

 
  TEX 140PS TEX 220PS TEX 280PE 

Vikt kg 15,5 22-23,5 31,5 
Luftförbrukning l/s 25 30 32 
Längd mm 590 625-670 690 
Slagfrekvens slag/min 1530 1320 1230 

 
  TEX 20-21 TEX 32PS TEX 40PE TEX P90 
Vikt kg 20-21 34 42 40-42 
Luftförbrukning l/s 23 34 40 40 
Längd mm 600-650 745 750 712 
Slagfrekvens slag/min 1200 1200 1100 1260 

 
Vikter 

 
SB 52  SB 102  SB 152  SB 202  SB 302  SB 452  SB 552 

Bärarens vikt t 0,7-1,2 1,1-3,0 1,9-4,5 2,8-6,0 4,5-9,0 6,5-13 9,0-15,0 
Arbetsvikt kg 55 87 140 200 304 441 520 
Hydraulik 

        Oljeflöde l/min 12-27 16-42 25-49 35-73 50-83 55-105 65-115 
Tryck bar 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 100-150 

Slagfrekvens slag/min 
720-
1680 

720-
2280 

780-
1920 

840-
1800 

600-
1380 

540-
1260 

660-
1140 

Mått 
        Längd utan mejsel mm 444 571 686 727 805 849 919 

Mejselns 
arbetslängd mm 255 250 250 300 420 465 475 
Mejselns diameter mm 40 45 50 65 80 95 100 
 

Vikt 
 

Cobra PRO  Cobra TT Cobra Combi Pionjär 
Vikt kg 25 25 25 25-27 
Kapacitet 

    
 

Slagenergi Joule 12-27 16-42 25-49 24 
Slagfrekvens slag/min 720-1680 720-2280 780-1920 2600 
Mått 

    
 

Längd  mm 444 571 686 700-760 
Djup mm 255 250 250 - 
Bredd över handtagen mm 400 450 500 330-390 
Största borrdjup m - - 2 6 
Motor 

    
 

Typ 

 

90 kubik, 
encylindrig,  

tvåtakt 

90 kubik, 
encylindrig,  

tvåtakt 

185 kubik, 
encylindrig,  

tvåtakt 

185 kubik, 
encylindrig, 

tvåtakt 

Effekt kW 
2,0 (vid 5 800 

rpm) 
1,5 (vid 6 500 

rpm) 
2,0 (vid 2 600 

rpm) 2,0 
Bränsleförbrukning l/h 0,9 0,8 1,4 1,3-1,5 
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Bilaga 2. Monteringshjul luft 

  

START 

MÅL 
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Bilaga 3. Standardoperationsblad, SOB  
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Bilaga 4. Processmatris 
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Bilaga 5. Balanseringsdiagram 
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Bilaga 6. Spagettikarta luft 
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Bilaga 7. Spagettikarta hyd 
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Bilaga 8. Spagettikarta motor 
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Bilaga 9. Sprängskiss 
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