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SAMMANFATTNING 
 
 
Detta arbete har gjorts i samband med ett företag som säljer sina produkter på en global nivå. 
Företaget och dess produkter kommer inte att namnges i detta arbete på grund av sekretesskäl. 
Detta företag håller på att utveckla en ny produktgrupp med åtta olika produkter och då dess produkter 
delar vissa komponenter och monteringssteg vill företaget veta om det är möjligt att montera dessa 
produkter på en och samma monteringslinje. Företaget vill också få ett förslag på hur monteringslinjen 
skulle kunna se ut. Syftet med arbetet är att analysera hur ett monteringsupplägg kan se ut för den nya 
produktgruppen.   
 
Arbetet har strukturerats efter Design Thinking Processen. Metoder som har använts i arbetet är bland 
annat intervjuer, observationer, litteraturstudie, brainstorming och peer review. De resultat som har 
erhållits är ett förslag på hur en monteringslinje för sex av de åtta produkterna kan se ut. Förslaget 
inkluderar även ett förslag på hur materialförsörjningen till en av linjens stationer kan se ut. Två av 
produkterna exkluderades ur den tänkta produktgruppen på grund av att dessa produkter skiljde sig för 
mycket komponentsmässigt gentemot de andra. För en av produkterna var det inte rimligt att innefatta 
denna i produktgruppen av orsaker som ekonomi och bemanning. Den andra produkten som 
exkluderades ur produktgruppen uteslöts på grund av ett felaktigt antagande hade gjorts angående 
produktens montering. Då det felaktiga antagandet upptäcktes i ett väldigt sent skede av projektet 
fanns inte möjlighet att hinna åtgärda felet; således valdes det att exkludera produkten ur 
produktgruppen.  
 
En slutsats som kan dras från detta arbete är att produkter som ska monteras på en och samma taktad 
monteringslinje måste vara väldigt lika i fråga om monteringssekvens, antalet ingående komponenter 
och monteringstid. Ytterligare en slutsats är att det behövs åtminstone två olika 
materielförsörjningsprocesser för att få en effektiv materialförsörjning till taktade linjer där olika 
produkter monteras. Den tredje slutsatsen som kan dras är förmontage bör användas till produkter som 
består av komplexa komponenter ifall de ska monteras med andra mindre komplicerade produkter på 
en taktad linje.  Andra slutsatser för detta projekt är att supermarkets och kittning är bra metoder att 
använda för att minska material som måste ligga i direkt anslutning till monteringslinjen. 
 
Nyckelord: Taktad monteringslinje, linjebalansering, materialförsörjning 
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ABSTRACT 
 
The master thesis is performed in cooperation with a company which sells products on a 
global scale. This company and its products will not be named due to confidentiality. The 
company is developing a new product group with eight products and since these products 
share some common components and assembly steps the company whishes to know if it is 
possible to assemble all of the eight products in the same assembly line. Furthermore, the 
company also wants to know what a design of that assembly line could look like. The purpose 
with this master thesis is to analyze how a new assembly line could be designed for the 
product group in question.  
 
The project has been conducted by the Design Thinking Process. The methods that have been 
used in this thesis are interviews, observations, literature study, brainstorming and peer 
review. The result that has been obtained is a suggestion regarding how the assembly line for 
six of eight products in the product group could be designed. The suggestion also included a 
proposal on how the material supply to one of the proposed line’s station could be carried out. 
Two products were excluded from the product group due to different reasons. One of the 
products was excluded because it differed too much in terms of components compared to the 
other products. The other product was excluded from the product group because of an 
incorrect assumption regarding the product’s assembly sequence.  
 
One conclusion that can be drawn is that all the products that will be assembled on the same 
paced assembly line have to be very similar in terms of components, assembly sequence and 
assembly time. Another conclusion that has been drawn in this thesis is that it requires at least 
two different material supply processes to achieve an effective material supply to a paced line 
where different products are assembled. The third conclusion in the thesis is that pre-assembly 
is a necessity to use when products with a complex structure are to be assembled on a paced 
line together with other products. Further conclusions for this project are that the use of 
supermarkets and transport components in kits are efficient ways to reduce the amount of 
material that has to be placed next to the assembly line.  
 
Keywords: Paced assembly line, line balancing and material supply 
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1 INTRODUKTION 
 
 
I detta avsnitt kommer bakgrunden, syftet och målet för arbetet att presenteras. Även en kortare 
introduktion om företaget och uppgiftsformulering för examensarbetet innefattas under denna rubrik.  
 

1.1 Företaget 
 
Detta arbete har genomförts i samarbete med ett företag i Sverige vars produkter säljs på en global 
nivå. Företaget är ett väl etablerat företag med mångårig erfarenhet inom branschen. Av sekretesskäl 
kommer inte företaget namnges utan det kommer benämnas Företaget. Inte heller produkternas namn 
kommer att presenteras av samma anledning. I Företagets sortiment ingår ett stort antal olika 
produkter som är väletablerade på den globala marknaden. Företaget jobbar också mycket med 
hållbarhet. Till följd av detta håller Företaget just nu på att utveckla en ny produktserie av mer 
miljövänliga och effektiva produkter. Dessa produkter vill Företaget kunna montera på en och samma 
monteringslinje och för att detta ska vara möjligt behövs det byggas en helt ny monteringslinje.  
Det ska också belysas att alla angivna antal och tider, som exempelvis antal tillverkade enheter och 
stationstider, har modifierats och stämmer därmed inte överens med det verkliga antalet. 
 

1.2 Uppgiftsformulering 
 
Den uppgift som ska lösas i detta arbete är att Företaget önskar bygga en helt ny monteringslinje för en  
specifik produktgrupp som finns i företagets sortiment. Det finns i nuläget ingen monteringslinje där 
alla produkter i produktgruppen kan monteras. Tre av produktgruppens produkter monteras idag på tre 
separata linjer. På grund av likheter i produkternas uppbyggnad har Företaget kommit fram till att 
dessa produkter bör monteras på en och samma linje för att öka effektiviteten. Produkterna förväntas 
att öka i efterfrågan de kommande åren och det är viktigt att planera för en linje som kan klara av de  
förväntade volymökningarna. 
 
Företaget vet dock inte hur fördelningen mellan produkterna kommer att se ut framöver för varje 
enskilt år. Det är också mycket svårt att förutse hur de olika beställningar kommer att se ut. Det är 
därför av stor vikt att ha en flexibel och effektiv monteringslinje som klarar av volymförändringar och 
där det går att växla mellan monteringen av de olika produkterna på ett smidigt och effektivt sätt.  
 

1.3 Historik om ämnet 
 
Den första monteringslinjen uppkom i samband med den andra industriella revolutionen. Den andra 
industriella revolutionen ägde rum från år 1871 fram till 1914 och den innefattade bland annat 
utvecklandet av massproduktion. I och med fenomenet massproduktion ställdes det högre krav på 
effektivitet i produktionen och detta ledde till uppkomsten av monteringslinjer. En tidig 
monteringslinje byggdes år 1913 av biltillverkaren Henry Ford. Införandet av monteringslinjen fick ett 
starkt genomslag eftersom den kom att effektivisera monteringsarbetet i mycket stor grad. [1, 2] 
 
Ytterligare ett stort steg i utvecklingen av produktionseffektivitet kom i samband företagsfilosofin 
Lean, som har fått en stor spridning bland företag i världen. Lean är, enligt Liker [3], en filosofi som 
bland annat förespråkar eliminerandet av icke-värdeskapande processer och aktivt arbete med 
förbättringar inom verksamheterna. I likhet med monteringslinjen så har filosofin sitt ursprung från 
bilindustrin. Den inledande tanke som komma att utvecklas till tillverkningsfilosofin väcktes dock i 
samband med vävstolstillverkning i Japan av en man vid namn Sakchi Toyoda. Tankesätt kom att leva 
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vidare i efterkommande generationer i familjen Toyoda och filosofin började användas och utvecklas 
av Kiichiro Toyoda. Kiichiro Toyoda applicerade tankesättet på hans biltillverkande företag i syfte att 
öka företags konkurrenskraft gentemot amerikanska biltillverkare. Lean-filosofin som den känns igen 
idag är en utveckling av Toyota Production System kom att utvecklas av Taiichi Ono på bilföretaget 
Toyota.  
 
Denna filosofi rönte stor uppmärksamhet i slutet av 1900-talet då Toyotas framgång gjorde sig till 
känna i västvärlden. Detta gjorde att många av de västerländska företagen började implementera Lean 
i sina egna produktioner och idag tillämpar ett stort antal företag Lean världen över. [3] 
 

1.4 Relaterat arbete 
 
Det finns en hög efterfrågan på monteringslinjer där det går att växla mellan produkter på ett smidigt, 
effektivt och flexibelt sätt. Mycket forskning bedrivs inom dessa områden, där bland annat ämnen som 
linjebalansering och olika typer av monteringsupplägg studeras med stort intresse. Olika metoder för 
att effektivisera materialförsörjning till linjen är också något som har börjat att utforskas allt mer hos 
forskare så väl som hos företagen själva.  
 
Då den globala konkurrensen blir allt intensivare tvingas företag att bli allt mer effektiva i sin 
produktion.  I boken Produktionsutveckling: Utveckling och drift av produktionssystem väljer 
Bellgran och Säfsten att benämna fyra huvudkategorier som avgörande för ett företags 
konkurrenskraftighet. Dessa kategorier är följande: Kostnad, leveransförmåga, flexibilitet och kvalitet. 
[1] 
 
Kostnad ses som en av huvudfaktorerna då det är nödvändigt för ett företag att hålla nere 
produktionskostnaden för att överhuvudtaget ha en chans på marknaden. En låg produktionskostnad 
möjliggör en bättre prissättning på produkterna, vilket ökar konkurrenskraften gentemot andra företag 
i branschen. En annan konsekvens som blir av att sänka produktionskostnaden är att vinsten per såld 
produkt ökar. [1] 
 
Leveransförmåga räknas också in i de fyra huvudkategorierna då det är av yttersta vikt för kunden att 
få sin produkt inom en rimlig leveranstid. Vad som kan betraktas som en rimlig leveranstid beror på 
produkt och bransch. Leveranstiden är mycket viktig då ju snabbare ett företag kan leverera en produkt 
desto mer intressant blir företaget för kunden. [1] 
 
Den tredje kategorin är kvalitet som anses vara den viktigaste faktorn för en produkt enligt Bellgran 
och Säfsten. God kvalitet ger nöjda kunder och nöjda kunder leder till ett välrenommerat rykte vilket i 
sin tur attraherar fler kunder. [1] 
 
Flexibilitet är den sista huvudfaktorn som ger konkurrenskraft gentemot andra företag. Flexibilitet i 
exempelvis monteringslinjer har stor betydelse då det ger möjlighet att hantera skiftande volymer 
och/eller monteringen av olika produkter på ett smidigt sätt. Att kunna ställa om snabbt i olika 
situationer är nödvändigt för företag inom produktion för att kunna hävda sig på marknaden. [1] 
 
Många företag arbetar således aktivt med dessa faktorer och detta arbete kan därför vara av intresse för 
ett flertal företag då arbetet bland annat rör flexibilitet och produktivitet inom monteringen.  Företagen 
kan ta inspiration av de presenterande koncepten då principerna går att tillämpa i många olika 
sammanhang.  

1.5 Produkterna 
 
På den tänkta monteringslinjen kommer åtta produkter indelade i två olika klasser att monteras. Då 
information om dessa produkter är sekretessbelagd kommer dessa produkter benämnas enligt tabell 1 
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nedan.  Produkterna är främst tillverkade för att användas av företag men det finns även några 
konsumentversioner. Produkterna kan förekomma i ett flertal varianter. Med varianter menas att 
strukturuppbyggnaden fortfarande är densamma men att en del av de ingående komponenterna kan 
förekomma i olika material och storlekar. 
 
 

 
Tabell 1:Information om produkterna i produktgruppen 

Namn: Vikt: 

Produkt A 156 kg 

Produkt B 233 kg 

Produkt C 776 kg 

Produkt D 252 kg 

Produkt X 78 kg 

Produkt Y 168 kg 

Produkt Z 388 kg 

Produkt Å 485 kg 

 

1.6 Syfte  
 
Syftet med detta arbete är att analysera hur ett nytt monteringsupplägg för den ovannämnda 
produktgruppen kan se ut.  

1.7 Mål 
 
Målet är att kunna besvara frågeställningen nedan samt att kunna presentera ett konkret förslag på hur 
den nya monteringslinjen skulle kunna se ut för den specifika produktgruppen.  

1.8 Frågeställning 
 
De frågor som har ställts i detta arbete är följande: 
 
1. Hur kan en taktad monteringslinje för upp till åtta olika produkter byggas upp så att den kan hantera 
volymvariation över tid?  
2. Vad kan påverka möjligheten att tillverka många olika produkttyper i en linje? 
3. Vilka processer behövs för att få en effektiv material- och komponentförsörjning till en taktad 
monteringslinje? 
 

1.9 Avgränsningar 
 
De avgränsningar som har gjorts är följande: 
 

▪ Materialflöden mellan olika verkstäder och avdelningar är inte inkluderade.   
▪ Den sista delen av flödet där vissa av produkterna skickas iväg till målning och/eller test ingår 

inte. 
▪ Monteringslinjen anpassas efter den bedömda efterfrågan som finns för produkterna från år 

2020 fram till och med 2030. 
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▪ Produktens förflyttning mellan stationerna på linjen kommer inte att ingå i detta arbete. 
▪ Materialförsörjningen kommer endast studeras för en utvald station då det skulle bli för 

komplext och vara för tidskrävande att ta fram ett materialförsörjningsförslag som rör hela 
linjen i detta arbete. 

1.10 Antaganden 
 
Då produkt A, produkt C, produkt D, produkt X, produkt Z ej har börjat produceras än har vissa 
antaganden varit tvungna att göras på grund av avsaknad av data och information. Dessa antaganden 
har gjorts i samråd med erfarna montörer, produktionstekniker och produktkoordinatorer. 
 
De antaganden som har gjorts är följande: 
 

▪ Maskinen som producerar komponent 19 kommer att kunna producera det önskade antalet 
komponenter utan problem. 

▪ Produkterna A, C och D monteras ihop på exakt samma sätt som produkt B. 
▪ Produkt A och produkt C tar lika lång tid på varje station som produkt B gör. 
▪ Produkt X och produkt Z monteras ihop på exakt samma sätt som produkt Y. 
▪ Produkt X och produkt Z har samma stationstider som produkt Y. 
▪ Efterfrågan på produkterna är jämnt fördelad över hela året. 
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2 TEORI 
 
I den här delen beskrivs teori samt begrepp som är relevanta för detta arbete. Teorin berör bland annat 
monteringsupplägg och kittning. 

2.1  Definition av en monteringslinje 
 
Michel Baudin i boken Lean Assembly: The Nuts and Bolts of Making Assembly Operations Flow på 
sidnummer 86 [4] definiera en monteringslinje enligt följande: 
 
”An assembly line is an assembly system in which product units move through a sequence of stations, 
each set up with all the materials, machines, tools, jigs/fixtures, instructions, and operators needed for 
one operation, and in which each unit is processed as it passes through.”[4] 
 
En fri översättning av denna definition är: 
 
 En monteringslinje är ett monteringssystem där produktenheter rör sig genom en sekvens av 
stationer, där varje station är utrustad med det material, de maskiner, de verktyg, de jiggar/fixturer, 
de instruktioner och montörer som behövs för en operation och där varje enhet är bearbetad när den 
passerar. 
 
Det är denna definition som används i examensarbetet. 

2.2 Taktad monteringslinje 
 

En taktad monteringslinje innebär att montören har en viss tidsram på sig att utföra sina uppgifter vid 
varje station. När den bestämda tiden har gått ut kommer produkten att förflyttas till nästa station. En 
taktad monteringslinje kan antingen vara uppbyggd så att produkten rör sig kontinuerligt i en låg 
hastighet eller att produkten stannar helt vid en station under en given tidsperiod. [2]  
 
När produkten rör sig kontinuerligt har montören en viss sträcka på sig att utföra monteringen, innan 
nästa station tar vid. Hastigheten är satt efter den tid som montören har att montera ihop komponenten 
och när tiden är slut är också stationssträckan slut.  I de fall där produkten stannar helt står produkten 
still den givna tiden innan den åker vidare till nästkommande station. [2] 
 
Fördelen med taktade monteringslinjer är att de anses ha högre produktivitet än de linjer som inte är 
taktade. En nackdel som dock brukar lyftas fram i samband med taktade monteringslinjer är att 
montörerna kan uppfatta det som stressande att jobba under tidspress. [2] Ytterligare en nackdel är att 
det blir stopp längs hela monteringslinjen ifall ett problem skulle uppstå vid någon arbetsstation. Det 
som kan uppfattas som positivt med att det blir stopp i en hel linje är att inga fel kan döljas och att 
problemen blir synliga. Detta leder i sin tur till en effektivare montering, av den orsaken att montörer 
och verkstadspersonal får en större medvetenhet om vilka problem som kan uppkomma. Stopp i en 
taktad linje generera också påtagliga krav på snabba och effektiva åtgärder av problemen, vilket 
resulterar i att problem blir lösta direkt istället för att lämnas olösta en längre tid. [3] 

2.3 Monteringsupplägg 
 

Det finns enligt Groover tre olika sorters monteringslinjer. Den första linjetypen som nämns är den 
linje där det endast monteras en produkt på. En-produkts-linjen används när man har en hög volym av 
en enskild produkt. Den andra linjen som har identifieras är batch-linjen. Där monteras ett visst antal 
av samma produkt i en så kallad batch, ett förutbestämt antal enheter, innan linjen ställs om för att 
kunna montera ihop en batch av en annan produkt. I den sista linjen som nämns av Groover, linje med 
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blandade produkter, använder sig företaget inte av batcher utan de olika produkterna monteras ihop i 
ett flöde. [2]  
 
Två vanliga fysiska utformningar av monteringslinjer är räta monteringslinjer samt U-formade 
monteringslinjer. De räta monteringslinjerna innebär att monteringslinjen går som en rak linje från 
första arbetsstationen till sista arbetsstationen. I räta monteringslinjer kan montören endast jobba vid 
en station, medan en montör som jobbar i en U-formad monteringslinje har möjlighet att jobba vid två 
stationer. Alltså de stationer som ligger parallellt med varandra. [5] En grafisk representation av de två 
linjeutformningarna ges i figur 1.  
 

 
Figur 1: Bild på en U-formad linje och en rak linje. 

 
 
Produktivitet är A och O för ett företag och Sternatz [6] hävdar att det som styr produktiviteten på 
monteringslinjer är antalet arbetsstationer i monteringslinjen och balanseringen av dessa. Även 
logistiken runt monteringslinjen är en avgörande faktor för produktiviteten av monteringen av 
produkter. Det vill säga de transporter som krävs för att leverera material och komponenter till 
monteringslinjen. Ju mer onödiga rörelser och onödiga icke värdeskapande moment som finns i 
monteringsprocessen desto ineffektivare blir linjen. [6] 
 
Montering av komplexa produkter är någonting som kan påverka effektiviteten då monteringen av 
sådana produkter ofta är tidskrävande. Författarna Bellgran och Särfsten menar att komplexiteten i ett 
monteringssystem kan minska genom att använda delmontage i en monteringslinje. Ytterligare ett 
exempel som ges för att minska komplexiteten är att ha linjer där förmontage av vissa komponenter 
utförs. Dessa linjer bör enligt författarnas rekommendationer ligga i närheten av 
huvudmonteringslinjen. Att använda förmontage-linjer kan vara bra för att underlätta de problem som 
ofta uppkommer med produkter som det finns ett flertal varianter av. Monteringslinjer som innefattar 
låg komplexitet bör alltid eftersträvas i och med det att komplexa system kan leda till problem med 
utrustningen. Det kan exempelvis handla om att tidskrävande inställningar i utrustningen behövs 
göras, vilket stör både effektiviteten och flexibiliteten. [1] 
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2.4 Linjebalansering 
 
Begrepp som oftast diskuteras i samband med monteringslinjer är takt och cykeltid. Takt definieras i 
denna rapport som antalet enheter som måste produceras per timme. Utifrån takten går det också att få 
fram maxtiden som det får ta på varje station. Cykeltiden är den faktiska tid som det tar att utföra 
momentet. Cykeltiden får aldrig överstiga stationens maxtid på grund av att takten inte kommer att 
hållas ifall maxtiden är längre än cykeltiden. [7] 
 
I samband med monteringslinjer brukar även det så kallade linjebalanseringsproblemet diskuteras. 
Med linjebalanseringsproblem menas den svårighet som uppstår med att fördela in arbetsmoment till 
varje station på linjen så att cykeltiden för varje station motsvarar exakt den tid som varje station 
maximalt får ta. Vanligtvis brukar det skilja ett visst antal sekunder mellan stationens cykeltid och den 
maximala stationstiden vilket gör att det uppstår tidsförluster i linjen. Det är problemet med de 
tidsförluster som uppkommer i samband med linjebalansering som refereras som 
linjebalanseringsproblemet. En balanserad linje innebär att cykeltiden på samtliga av linjens stationer 
är lika lång. Är stationernas cykeltid inte lika långa sägs linjen vara obalanserad. [7]  
 
I figur 2 ges ett exempel på en obalanserad linje. Maxstationstiden är satt till sju minuter i exemplet 
och det är endast station 1 och station 4 som håller sju minuter. Station 6 och station 7 överstiger sju 
minuter och på grund av detta kommer takten inte att hållas. Station 2, 3 och 5 har ett annat typ av 
problem, där är cykeltiden för kort. Detta kommer att resultera i att produkter kommer att byggas upp 
efter dessa stationer på grund av att efterkommande stationer tar längre tid. Ytterligare en konsekvens 
av detta är att montörerna som står vid stationer där cykeltiderna är kortare kommer spendera mycket 
tid på att vänta på produkter från nästkommande stationer. Resultatet av en obalanserad linje blir 
därmed ett dåligt flöde med flaskhalsar som orsakar köbildning. [2]  
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Figur 2: Ett exempel på en obalanserad linje. 

 
I figur 3 ges ett diagram över hur en perfekt balanserad linje skulle kunna vara utformad. Där tar 
samtliga stationer sju minuter och cykeltiden stämmer väl överens med den maximala stationstiden. 
Detta förhållande är näst intill omöjlig att skapa i verkligheten eftersom det är mycket svårt att fördela 
en produkts arbetsmoment jämnt över linjens stationer så att tiden blir precis lika lång som takttiden på 
samtliga stationer. Cykeltiden variera mycket ofta med ett antal sekunder.  Det är skillnaden mellan 
maxstationstid och cykeltiden som refereras till som balanseringsförlust. Ju mindre 
balanseringsförluster en linje har desto effektivare är linjen. [2] 
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Figur 3: Ett exempel på en balanserad linje 

 
Det bedrivs mycket forskning på balanseringsförluster och metoder för att minska dessa då de 
förlorade sekunder blir till ett stort antal timmar på ett år. Att balansera linjer är alltid en utmaning 
men som Yagmahan påpekar i artikeln Mixed-model assembly line balancing using a multi-objective 
ant colony optimization approach blir detta problem extra stort när det är olika produkter som 
monteras på samma linje [8].  
 

2.5 Formler för beräkning av stationstid 
 
Nedan beskrivs de formler som används för att beräkna takttid respektive den tid som en station 
maximalt får ta för monteringen av en produkt. Formlerna är hämtade från Groovers bok: Automation, 
Production systems and Computer-Integrated Manufacturing [2] .  
 

 
 

 
 
 

Stationstiderna får vara kortare än denna maxtid men ingen station får vara längre än maxtiden om 
takten ska kunna hållas.  
 

2.6 Materialförsörjning till linjen 
 
Materialtransporten till monteringslinjer sker vanligtvis med någon form av truck men det förekommer 
även Automated Guided Vecichles, AGV:er, och så kallade tåg. Ett tåg i detta sammanhang är 
materialtransport med flera vagnar. Truckar kan förekomma i olika varianter, både eldrivna och 
handdrivna. De handdrivna truckarna brukar kallas för handtruckar med de eldrivna burkar benämnas 
eltruckar. Fördelen med handdrivna truckar är att de kostar mindre att köpa in och underhålla. 
Nackdelen med transportmedlet är att det endast går att transportera låga volymer på dessa, till 
skillnad från eltruckar där större volymen kan transporteras. Fördelen med eltruckar är att de kan 
transportera mer material åt gången samt att det går att transportera materialet i en högre hastighet. 
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 Nackdelen med eltruckar är att de mycket dyrare att köpa in än handtruckar samt att de kostar mer att 
underhålla. Fördelen med AGV:er är att användandet av dessa frigör resurser i form av människor som 
annars hade behövts till att sköta transporterna. Nackdelen med dessa är dock att AGV:er kostar 
mycket att köpa in och implementera i den dagliga verksamheten samt att de saknar den flexibilitet 
som användandet av truckar ger. [2] 
 
Materialförsörjningen brukar i de flesta fall koordineras via någon typ av påfyllnadssystem. Ett vanligt 
system är det så kallade kanban-systemet. Kanban- systemet innebär att strax innan materialet tar slut 
skickas en signal till den materialansvariga som kommer och fyller på material. Kanban-signalen kan 
utformas på lite olika sätt. Signalen kan exempelvis ske elektroniskt via ett datasystem eller analogt 
när exempelvis en flagga ställs upp för att signalera att påfyllning behövs. [3]  
Ett annat alternativ är att styra påfyllningen utifrån takten på linjen, det vill säga att om takten är fem 
stycken enheter per timme kommer det en gång i timmen fyllas på med fem stycken enheter [2]. 
 
Ett problem som ofta omnämns i samband med materialförsörjning till linjen är materialets placering. 
Ofta placeras majoriteten av materialet eller komponenterna vid linjen för att säkerhetsställa att 
montörerna har det material de behöver. Problemet som blir vid detta tillvägagångssätt är att det blir 
trångt vid linjen vilket bland annat kan hindra en optimal layout av linjen. Anledningen att många 
företag väljer att placera materialet till linjen är för att det minskar stopp i monteringen på grund av 
materialbrist, på grund av att montörerna allt som oftast har tillgång till det material som behövs. [9] 
 

2.6.1 Supermarket 
 

Ett alternativt sätt att hantera materialförsörjning på, enligt Emde och Boysen [10], är att använda så 
kallade supermarket. Supermarket är ett mellanlager där materialet till närliggande linjer förvaras.  
Materialet transporteras från de större lagren och placeras sedan i mellanlagren med hjälp av 
exempelvis truckar. Materialet transporteras från mellanlagret till de linjer där materialet behövs. Ett 
vanligt sätt att hantera materialtransporten från supermarkets är via tåg, där materialet transporteras i 
olika vagnar. Materialförsörjningen till linjerna sker på det sättet att varje tåg har förutbestämda stopp, 
avlastningspunkter vid linjerna, dit det anländer enligt en bestämd tidtabell.  Vid varje stopp levereras 
en vagn med nytt material samtidigt som den gamla tomma vagnen plockas upp för att fyllas på. [10] 
 
Fördelen med att använda supermarkets är att det bidrar till en mer flexibel montering, eftersom det 
blir lättare att transportera material till linjen. Detta innebär i sin tur att det går att leverera material till 
linjen snabbare. Detta är fördelaktig då det bland annat innebär att linjen blir mindre känslig ifall 
produktordningen av monteringen skulle ändras, eftersom det nya materialet snabbt kan levereras till 
linjen. En annan fördel är att mindre material vid linjen behövs då material fylls på mer regelbundet 
och där med kan materialet förvars i mindre förvaringsutrymmen. [10]   
 

2.7 Kittning 
 
Kittning innebär att vissa komponenter, ofta olika delar, eller material till en eller fler produkter 
plockas ihop i en låda eller pall som sedan transporteras till den arbetsstation där delarna behövs. 
Enligt Hanson och Medbo [11] är fördelarna med att kitta upp komponenter att det krävs mindre 
material vid monteringslinjen, risken för felmontering reduceras, monteringstiden blir kortare i och 
med att montörerna inte behöver gå och hämta materialet samt att det bidrar till en kortare 
inlärningstid för nya montörer. En nackdel som finns med kittning är att det krävs extra resurser i form 
av tid och personal. Ytterligare en nackdel med kittning är att det kan tillkomma extra transporter ifall 
kittningen inte sker i samband med monteringslinjen [11]. 
 
I artikeln Design of kitting system in lean-based assembly lines nämner Kilic mfl.[12] mellanlagringen 
av själva kitten som ytterligare en nackdel med kittning. En annan sak som tas upp som en negativ 
aspekt av kittning är att defekta delar kan missas vid iordningställandet av kitten. Författarna 
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framhåller dock möjliggörandet av flexibla byten mellan monteringen av olika produkter som en 
fördel. [12] 

2.8 Ergonomiska aspekter med monteringslinjer 
 
Arbetsmiljöverket [13] menar att en av nackdelarna med att placera montörer vid fasta stationer istället 
för att låta dem montera ihop hela produkten är att det blir enformigt för medarbetarna. Fördelen med 
detta arbetssätt är att det blir effektivare montering [2] . För att komma till rätta med problemet med 
monotont arbete förespråkas det av arbetsmiljöverket att montörerna bör skifta mellan några 
arbetsstationer för att skapa ett mer omväxlande arbetet. Variation är bra ur en ergonomisk synpunkt 
då variation av arbetsrörelser minskar förslitningsskador. Ytterligare en positiv aspekt med varierat 
arbete är att det förhindrar mental understimulans [13] . 
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3 METOD 
 
I detta avsnitt kommer det beskrivas hur det olika stegen i arbetet genomfördes. Kapitlet kommer även 
innefatta en beskrivning över de metoder och verktyg som användes i projektet.  
 

3.1 Design Thinking Processen 
 

Design Thinking är en process som användas för problemlösning.  Luchs m.fl. [14] menar att Design 
Thinking också kan ses som en filosofi. Luchs m.fl. menar att Design Thinking är er metod som är 
fördelaktig att använda då exempelvis problem är dåligt definierade eller då användarna försöker 
generera och utveckla en helt ny lösning av det mer revolutionerande slaget. [14]  
 
Design Thinking processen kan enligt Johansson och Larsson [15] delas upp i följande faser: 
 

▪ Initiation 
▪ Inspiration 
▪ Ideation 
▪ Implementation  

Den första fasen, initiation, är där ramarna för projekt sätts. Det är här som problemet eller uppgiften 
för projektet definieras och i samband med detta bestäms även avgränsningar och mål. Det är också 
här som upplägget för genomförandet av projektet bestäms. Den andra fasen, Inspiration, i projektet 
går ut på att införskaffa relevant fakta för projektet och förståelse för de potentiella användarnas 
behov.  I den tredje fasen genomförs idégenerering och i den sista fasen, implementation görs bland 
annat pretotyper och prototyper. [15] 
 
Det går sällan att jobba igenom ett projekts faser i ”en rak linje” utan kräver allt som oftast iteration 
mellan de olika faserna en eller ett flertal gånger. Se bild nedan för en visualisering av hur iterationen 
mellan de olika projektstadierna kan se ut. Design Thinking är en metod som tillåter iteration mellan 
de olika faserna, något som ökar till en högre flexibilitet i genomförandet av projekt. [15] I figur 4 
illustreras det hur iterationer mellan de olika faserna kan se ut. 

 
Figur 4: Bild över Design Thinking Processen. 
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3.1.1 Design Thinking Processen för detta arbete 
 
Design thinking processen implementerades i det här projektet genom att dela upp projektets faser i 
Initiation, Inspiration, Ideation och Implementation. I den första delen av projektet Initiation sattes 
ramarna för projektet. Under initiation-fasen bestämdes projektets syfte och mål och även 
avgränsningar klargjordes. Vidare togs även en övergripande tidsplan fram. I den andra fasen, 
Inspiration, utfördes benchmarking, TechWatching och införskaffandet av information om 
produkterna. Även litteraturstudier bedrevs i denna fas. Beräkning av takttid och stationstider gjordes 
också under denna period. 
 
 I Ideation-fasen utfördes brainstorming för att generera idéer. Dessa idéer kom sedan att utvecklas till 
fem olika koncept. I fasen implementation hölls en peer review där de olika koncepten utvärderades. 
En omröstning om vilket av koncepten som skulle vidareutvecklas hölls i samband med peer review:n.  
De som deltog på peer review:n var kunniga produktionstekniker och produktkoordinatorer. Det valda 
konceptet kom sedan att vidareutvecklas till det slutgiltiga konceptet och även förslag på 
materialförsörjningen till en av linjens stationer togs fram.  
 
Under projektets gång gjordes några iterationer. Det var bland annat under utvecklingen av koncepten 
som det togs ett steg tillbaka för att söka mer information om produkterna. Det förekom även att det 
itererades tillbaka från implementation-fasen till inspiration-fasen på grund av att det upptäcktes att 
det behövdes mer information om exempelvis hur stora komponenterna till produkterna var. Från 
implementation-fasen itererades det också tillbaka till initiation-fasen eftersom det stod klart att fler 
avgränsningar behövde göras. 
 

3.2 Ingående studier av produkterna i produktgrupperna 
 
I detta avsnitt kommer det beskrivas hur studierna av produkterna bedrevs i detalj. Även en 
beskrivning av vilka metoder som användes i studierna kommer att delges. 

3.2.1 Intervjuer och Observationer 
 
Av författarna Ekholm och Fransson [16] klassificeras intervjuer som en indirekt metod att införskaffa 
information på.  Indirekt införskaffning av information innebär att informationen erhålls från andra 
personer som har skaffat sig kunskapen i första hand. Vidare kan informationsinförskaffandet klassas 
som strukturerad och ostrukturerad.  Strukturerad innebär att intervjuaren är förberedd med färdiga 
frågor och har en förutbestämd ordning som frågorna ska ställas i. Ostrukturerad innebär att endast 
knapphändiga förberedelser har gjorts, det vill säga att intervjuaren inte har förberett några specifika 
frågor. Författarna nämner också den så kallade fria intervjun som en variant på intervjustilar. 
Begreppet fri intervju innebär att den som intervjuar inte har så stor bakgrundskunskap inom ämnet 
utan vet på ett ungefär vilka områden som denne bör fokusera på. Under dessa intervjuer ställs också 
mer öppna frågor där de som blir intervjuade har möjligheten att utveckla längre svar. Denna stil anses 
vara fördelaktig att använda när intervjuaren vill sätta sig in i ett nytt ämne.  Motsatsen till fria 
intervjuer är enkäter där deltagare får välja mellan olika svarsalternativ. Det finns också mellanting 
mellan dessa motpoler, som exempel kan nämnas enkäter där deltagarna får skrivna sina egna svar. 
[16] 
 
Häger i boken Intervjuteknik[17] menar att ledande frågor i intervjuer är något som bör undvikas och 
att det istället ska ställas öppna frågor. Exempel på öppna frågor som presenteras i boken är frågor 
som Har ni… och Är det… Häger menar att slutna frågor har en negativ effekt på grund av att dessa 
frågor ofta får de som blir intervjuade att svara ja eller nej, medan öppna frågor får de som blir 
intervjuade att ge längre berättande svar. [17] 
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Ekholm och Fransson nämner också exempel på direkt insamling av information, där bland annat 
observation klassas som en sådan metod. Direkt insamling av information innebär att en person får ta 
del av informationen i första hand, genom att exempelvis observera hur en maskinoperatör jobbar. 
Även här kan direkt införskaffning av information delas upp i planerad observation eller spontan 
iakttagelse. Där planerad observation innebär att den direkta insamlingen av informationens utförande 
har planerats i förväg och utförs på ett strukturerat sätt där föremålen för observation har valts ut i 
förväg. Spontan iakttagelse däremot innebär att observatören endast ser det denne behöver se. I figur 5 
ges en schematisk överblick över hur de olika informationsinförskaffningsmetoderna kan 
kategoriseras. [16]      
 

 
Figur 5: En schematisk bild som visar hur Ekholm och Fransson väljer att kategorisera in olika 

informationsinsamlingsmetoder metoder i direkt metod eller indirekt metod. 
 
 
Bland de första sakerna som gjordes i arbetet var att göra planerade observationer av dagens 
monteringsupplägg vid de aktuella monteringslinjerna. Vid dessa observationer gjordes också 
intervjuer med erfarna montörer. Under besöken vid linjen studerades monteringen av en produkt från 
början till slut. Det vill säga att observationer av monteringsmoment samt hur montörerna rörde sig 
mellan material, verktyg och produkten gjordes för varje station. Denna procedur upprepades ett flertal 
gånger per specifik produkt, det vill säga att observationer av monteringen från början till slut gjordes 
ett flertal gånger per produkt. Dessa planerades observationer gjordes vid ett antal olika tillfällen med 
olika montörer. Samtidigt som de planerade observationerna gjordes ställdes olika frågor till 
montörerna. De intervjuer som gjordes med montörerna var mestadels ostrukturerade även om en del 
strukturerade intervjuer också genomfördes med montörerna.  
 
Även erfarna produktionstekniker intervjuades vid ett antal tillfällen. Under dessa möten låg fokus på 
att skapa en förståelse för hur produkterna är uppbyggda och varför det är uppbyggda på det sättet som 
de är.  Dessa möten syftade också till att införskaffa kunskap om varför produkternas monteras ihop på 
det specifika sätt som de gör och om det var möjligt att ändra på ordningen i vissa fall. Ytterligare 
personer som intervjuades var produktkoordinatorer. Detta var för att återigen få en mer detaljerad 
inblick i hur produkterna är utformade och varför de är konstruerade på det sätt som de är.  
Frågorna till produktionsteknikerna och produktkoordinatorerna var till största del produktspecifika 
frågor, det vill säga att det genomfördes mestadels strukturerade intervjuer med dessa personer. 
Exempel på frågor som ställdes hittas under rubriken 8.1 Exempel på ställda intervjufrågor i Bilagor.  
 

3.2.2 Studiebesök på företagets olika verkstäder 
 
Det gjordes även studiebesök på ett flertal av företagets olika verkstäder där det undersöktes hur 
materialförsörjningen till linjerna genomförs idag på företaget. Även vilket typ av system som 
användes vid materialhanteringen undersöktes. Vidare studerades också de olika monteringsuppläggen 
som finns i verkstäderna och hur dessa fungerar rent praktiskt. I samband med dessa besök så ställdes 
det frågor till produktionstekniker och montörer i syfte att få en uppfattning om deras åsikter om de 
olika uppläggen. Samtliga montörer som tillfrågades hade jobbat vid ett flertal olika monteringslinjer 
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och hade därmed erfarenhet av olika monteringsupplägg. Detta var mycket fördelaktigt eftersom de då 
kunde nämna fördelar och nackdelar med de olika linjerna samt jämföra olika linjerna med varandra.  

3.2.3 Produktspecifikationer  
 
Produktspecifikationer har också studerats i syfte att få information om vilka beståndsdelar som finns 
för varje produkt. I dessa informationsblad finns information om variationer av olika komponenter när 
det kommer till material, storlek m.m. Målet med att studera produktspecifikationerna var att erhålla 
kunskap om vilket material eller vilka komponenter som behövs till varje produkt samt hur många av 
dessa komponenter som behövs per produkt. Denna information kom sedan att användas i de analyser 
som gjordes för materialförsörjning till linjen samt för analysen av ett lämpligt monteringsupplägg för 
dessa produkter.  Mer om hur analysen genomfördes finns att läsa under rubrik 3.4 Analys av allt 
material.   

3.2.4 Arbetsbeskrivningar för monteringen 
 
Arbetsbeskrivning för monteringen av varje enskild produkt har studerats i detalj. Studien av 
arbetsbeskrivningen gjordes först efter att ett flertal besök vid linjerna hade gjorts, detta för att 
underlätta förståelsen av den information som arbetsbeskrivningen innehåller.  Arbetsbeskrivningen 
lästes igenom och de frågor som uppkom vid dessa tillfällen skrevs ner för att sedan diskuteras med 
montörer respektive produktionstekniker. Dessa frågor och svar renskrevs sedan för att sparas som 
komplement till arbetsbeskrivningarna. Arbetsbeskrivningarna tillsammans med det kompletterade 
fakta användes sedan som underlag för analyserna. 

3.2.5 Tidsstudier  
 
I vissa fall fanns det även tidsstudier utförda för några av produkterna. Dessa tidsstudier studerades för 
att få en uppfattning om hur lång tid det tar att montera ihop en hel produkt samt för att se hur mycket 
tid som gick åt till varje station.  Detta material kom att användas under de analyser som gjordes inför 
idégenereringen. 

3.2.6 Materialfakta 
 
Dokumentation över produkternas huvudkomponenter och material studerades också. En lista över 
antalet varianter och storlekar sammanställdes med hjälp av produktionstekniker och 
produktkoordinatorer. Detta material användes främst som underlag till analysen av hur lämplig 
materialförsörjningen till linjen bör ske då dessa siffror ger en indikation på vilket material samt vilka 
komponenter som kan ligga vid linjen och vilka som inte kan det. 
 

3.3 Teoretiska studier  
3.3.1 Litteraturstudier 
 
Litteraturstudier har bedrivits för att erhålla teoretisk kunskap. De ämnen som har berörts i 
litteraturstudien är följande: taktad monteringslinjer, monteringsupplägg, linjebalansering, 
materialförsörjning till linje samt Design Thinking. Litteraturen har införskaffats dels genom att låna 
böcker från högskolans bibliotek men också genom att använda sökdatabasen Summon som samlar 
relevanta artiklar från bland annat olika tidskrifter. Även Google Scholar har använts som sökmotor 
för lämpliga artiklar. 
 
Litteraturstudien har bedrivits dels genom att studera läroböcker i monteringsupplägg och 
materialförsörjning och dels genom att läsa artiklar från olika forskningstidskrifter som International 
Journal of Production Economics och International Journal of Production Research. Även läroböcker 
som Automation,Production systems and Computer-Integrated Manufacturing av Groover har använts 
i litteraturstudien. 
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3.3.2 Benchmarking 
 
Benchmarking innebär att de existerande lösningarna på samma eller liknande problem undersöks och 
analyseras. Syftet med att utföra Benchmarking är att få en överblick av vilka möjliga lösningar som 
finns på dagens marknad. Benchmarking ger också en bra överblick på vad som saknas på marknaden. 
Det är också nyttigt att utföra Benchmarking då det inte bara visar vilka alternativ som existerar men 
också anledningen till varför de finns och i vilka sammanhang det lämpar sig att använda lösningen. 
Benchmarking kan exempelvis genomföras genom studiebesök hos företag, via hemsidor på internet 
etc. [18]  
 
Benchmarking genomfördes i samband med litteraturstudien. Syftet med benchmarkingen var att se 
vilka möjliga lösningar som används av olika företag i dagsläget. Under benchmarkingen studerades 
bland annat olika tekniska lösningar som behandlar effektivisering av monteringslinjer och 
materialförsörjning. Vid efterforskningarna används främst Youtube, där videor från olika 
väletablerade företag inom bland annat hushållsmaskinindustrin och bilindustrin studerades med 
särskilt intresse. 

3.3.3 Techwatching 
 
Techwatching används för att få kunskap om vilka nya tekniker, lösningar eller produkter som är på 
ingång. Techwatching kan bland annat genomföras genom att studera den så kallade Hypecycle vilket 
tas fram av företaget Gartner[19]. Hypecycle är ett diagram som visar vilka nya lösningar eller 
tekniker som är på gång och när de beräknas kunna tas i bruk av företag [19]. 
 
TechWatching genomfördes i detta arbetet för att hitta nya kommande tekniker som skulle kunna vara 
intressant att implementera i det egna förslaget på en ny monteringslinje. Precis som i benchmarkingen 
var det främsta sökmediet Youtube där videos som presenterade nya tekniker, både befintliga och 
kommande studerades.   
 

3.4 Analys av allt material  
3.4.1 Uppdelning av arbetsstationer 
 
För att kunna ta fram förslag på hur monteringslinjen skulle kunna utformas behövdes det först 
fastställas vilka av produkternas monteringsmoments som skulle ingå i vilka stationer. Detta gjordes 
genom att först undersöka i vilken ordning/vilka ordningar som monteringen av produkterna kunde 
genomföras. Anledningen till varför det var just denna ordning/ dessa ordningar var möjliga 
undersöktes också. När monteringsordningar var fastställda, beräknades den takt och den stationstid 
som var tvungen att hållas för att kunna klara det behov som en prognos visade. 
  
När takten och stationstiden var bestämd studerades de tidsstudier som finns för befintliga produkter. 
Utifrån detta delades sedan de olika momenten upp till stationerna. För de produkter som ännu inte 
existerar gjordes de antaganden som redogörs under rubrik 1.10 Antaganden Dessa antaganden baserar 
på information och råd från produktionstekniker, produktkoordinatorer samt projektledare. Förslag på 
stationsuppdelningen visade och diskuterades också med produktionstekniker. Stationerna utformades 
först och främst för att kunna klara stationstiderna men också så att monteringslinjen skulle bli så 
balanserad som det var möjligt efter förutsättningarna. 
 
 

3.4.2 Materialförsörjning till linjen 
 
Via litteraturstudier studerades också möjliga alternativ till att implementera en effektiv 
materialförsörjning. Den nuvarande materialförsörjning på företaget studerades också för att se vilka 
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för-och nackdelar som montörerna upplevde med detta system.  Studierna bedrevs genom att besöka 
olika monteringslinjer och observera samt prata med montörer och truckförare om 
materialhanteringen. 

3.5 Idégenerering 
 
Brainstorming är en metod som används för att generera idéer. Brainstorming kan utföras på lite olika 
sätt men ett vanligt sätt att utföra brainstorming på är att skriva ner idéer på papper alternativt skissa 
upp idéer på papper. Brainstorming kan göras själv eller i grupp. [20] 
 
Då materialet hade blivit analyserat var det dags för att generera idéer. Vissa idéer hade redan 
genererats under tiden då materialet analyserades, under observationerna samt under utförandet av 
techwatching och benchmarkingen. Dessa idéer hade då antecknats och sparats för att sedan bli 
upptagna igen vid den riktiga brainstorming-tillfället. Då det var dags för en riktig idégenerering 
användes metoden brainstorming. Idegenereringen delades upp i två steg, där första steget var att 
generera idéer på hur monteringsupplägget kan se ut. Det andra brainstorming-omgången handlade om 
hur materialförsörjning till en av linjens stationer skulle kunna utformas.  
Brainstorming av monteringsuppläggen genomfördes genom att de olika idéerna som dök upp 
skissades ner på papper. När denna omgång var klar utfördes ytterligare en brainstorming-session 
några dagar senare. Under detta tillfälle generades det dels nya idéer men också förslag på 
förbättringar av de idéer som hade genererats tidigare. Det var endast författaren själv som deltog på 
de båda brainstorming tillfällena. I figur 6 visas exempel på några av alla idéer som genererades. 
 

 
Figur 6: Bild på några av de idéer som genererades under brainstormingen. 

3.6 Utveckling av koncept 
 
De idéer som blev utvecklade till koncept valdes ut genom att utvärdera om utformningen var rimlig i 
förhållande till tid och praktiska moment. Delmontage av produkt Å var exempelvis en idé som kom 
att vidare utvecklas till ett koncept då detta möjliggör ett smidigare monteringsflöde i de delar av 
linjen där samtliga produkter monteras. Även en del diskussioner förekom med erfaren personal under 
framtagandet av koncepten. 
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3.7 Utvärdering av koncepten och framtagandet av det 
slutgiltiga förslaget 

3.7.1 Peer review 
 
Peer review beskrivs av Grainger [21] som en metod för att granska och utvärdera det tekniska och 
vetenskapliga innehållet i exempelvis litterära verk som rapporter, böcker och artiklar men också på 
koncept och idéer i projekt med mera. Även återkoppling på layout och språk förekomma vanligtvis 
när peer reviews utförs litterära verk. [21] 
 
En peer review kan enligt Ford [22] antingen utföras anonymt, delvis anonymt alternativt icke-
anonymt. Anonym peer review innebär att granskarna inte vet vem författaren är och författaren vet 
inte vilka granskarna är [22]. En delvis anonym peer review innebär att att granskarna vet vem 
författaren är men författaren vet inte vem granskaren är eller tvärtom [21]. En icke-anonym peer 
review betyder att författaren vet vem granskarna är och granskarna vet vem författaren är [22]. 
 

3.7.2 Utvärdering av de olika koncepten 
 
Utvärderingen för de olika koncepten i arbetet utvärderades i form av en icke-anonym peer review. 
Peer review utfördes genom att presentera samtliga förslag för en grupp av kunnig personal som fick 
ge återkoppling på var och ett av förslagen. När samtliga förslag hade presenterats och fått feedback 
fick gruppen rösta på vilket förslag som skulle vidareutvecklas.  
 
När det prioriterade förslaget hade utsetts var det dags att vidareutveckla detta på en mer detaljerad 
nivå. Det som gjordes först var att se över stationsuppdelningen mer i detalj. Detta behövde göras på 
grund av att det inte fanns någon tidsstudie på monteringen av produkt Y. En översiktlig 
stationsuppdelning hade sedan tidigare gjorts, men för att verkligen säkerhetsställa att det var en rimlig 
stationsuppdelning i förhållande till tiden diskuterades stationsuppdelningen med en 
produktionstekniker. Produktionsteknikern hade videoinspelningar på en provmontering av produkt Y 
som användes för att verifiera monteringstiden av de olika momenten.  Det visade sig att det tog längre 
tid att utföra monteringen på en station än beräknat. Efter diskussion med produktionsteknikern togs 
beslutet att flytta ut stationen från linjen och göra om den till en förmontagestation istället. Resultatet 
av ändringen blev att flödet av monteringen i linjen inte störs samtidigt som komponenterna ändå 
skulle kunna monteras och åka in i flödet på ett relativt enkelt sätt.  
 
Vidare skulle även materialförsörjning till linjen undersökas. Då det skulle bli alldeles för stort och 
komplext att undersöka materialförsörjningen till hela linjen, undersöktes materialförsörjningen till en 
station. Valet av station gjordes genom att först fastställa på en övergripande nivå vilket material som 
skulle ligga vid vilken station. Därefter gjordes en analys på var det skulle uppstå problem till följd av 
mängden material. Utifrån detta valdes den aktuella stationen ut. 
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Figur 7: Bild över hur processen att få fram ett slutgiltigt koncept gick till. 

 

3.8 Felaktigt antagande 
 

I arbetets senare fas upptäcktes det att ett felaktigt antagande hade gjorts gällande produkt C. Under 
utvecklingen av koncepten antogs det felaktigt att produkt C monterades på samma sätt som produkt 
A, produkt B och produkt D. Det visade sig emellertid att produkt C hade en helt annan 
monteringsordning än de två andra produkterna. Det framgick dock att produkt C var mycket lik en 
annan produkt som produceras på Företaget idag, både när det kom till komponenter och 
monteringsordning. Då detta fel upptäcktes väldigt sent i projektet, beslöts det att helt enkelt exkludera 
produkt C ur den produktgrupp av produkter som ska monteras på den nya monteringslinjen. För att 
åtgärda problem beräknades takttid och cykeltid om och stationerna fick till följd av detta 
ombalanseras. Ombalanseringen gjordes på samma sätt som var beskrivet tidigare. 
Materialförsörjningen för en utvald station påverkades inte då detta upptäcktes innan ett förslag för 
detta togs fram. 
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4 RESULTAT 
 
Detta kapitel behandlar resultaten från arbetet, vilket innefattar resultaten från idégenereringen i form 
av de fem olika koncepten, det slutgiltiga konceptförslaget, beräkningarna av takttid och stationstid, 
stationsuppdelningen för det slutgiltiga konceptförslaget samt resultatet på materialförsörjningen för 
en utvald station. 

4.1 Beräkning av stationstid 
 
Då volymerna gör en markant ändring åren 2020,2024 och 2030, har beräkningen gjorts för dessa år 
för att se vilken takt och stationstid som behövs för dessa volymer. 
 
2020 
Då antalet enheter för 2020 och den tillgängliga monteringstiden hade tagits fram kunde takttiden för 
dagtid beräknas fram till 11,7 enheter per timme. 
 
Beräkningen av stationstid med formel (2) blir följande: 
 

 
 
2024 
På samma sätt som för 2020 beräknades takten för dagtid år 2024 till 21,8 enheter per timme. 
 
Beräkningen av stationstid dagtid med formel (2) blir följande: 
 

 
 
För 2-skift erhölls takten 11,0 enheter per timme och beräkningen av stationstiden med formel (2)  
blev följande: 
 

 
 
2030 
Takten för 2030 dagtid beräknades fram till 41,7 enheter per timme. 
 
Beräkning av stationstiden med formel (2) blir således: 
 

 
 
Takten för 2030 2-skift blev framräknad till 21,7 enheter per timme. 
Därmed blir beräkningen av stationstiden med formel (2) följande: 
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4.2 Koncept 
 
Koncepten från idégenereringen presenteras nedan. 

4.2.1 Förslag på 26-linjen 
 
26-linjen utgör början av flödet och är tänkt att sitta ihop med, eller ligga i nära anslutning till de 
nästkommande förslagen. Beroende på vilka komponenter som ska tillverkas börjar linjen på två olika 
stationer. Komponenterna fortsätter sedan till två gemensamma stationer för att sedan skiljas åt i slutet 
då slutmonteringen av de olika komponenterna sker annorlunda. Linjen är taktad och drivs framåt med 
hjälp av ett löpande band. 

 
Figur 8: Skiss på 26-linjeförslaget. 
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4.2.2 Koncept 1 
 
I koncept 1 finns det så kallade parallella stationer, som innebär att vissa moduler av produkt Å 
monteras ihop samtidigt för att sedan sättas ihop i den nästkommande stationen. Parallell montering av 
produkt Å valdes för att dessa moduler var så pass olika jämfört med resterande produkterna att 
monteringen av dessa krävde egna stationer. En annan anledning till att parallell montering valdes var 
för att korta ner monteringstiden, då produkt Å:s monteringstid är mycket längre än övriga produkters.  
Meningen är att direkt där 26-linjen slutar ska Koncept 1 ta vid. 

 
Figur 9: Skiss på Koncept 1 
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4.2.3 Koncept 2 
 
I Koncept 2 monteras produkt Å på en egen dellinje medan resterande produkter monteras ihop på en 
annan dellinje. De två dellinjerna sitter ihop med 26-linjen då båda får komponenter levererade från 
26-linjen. De båda linjerna startar alltså direkt efter att 26-linjen slutar. De resterande produkterna 
A,B,C,D,X,Y,Z monteras ihop på den andra linjen. Produkterna följs åt till och med station 4 för att 
sedan skiljas åt. 
 

 
Figur 10: Skiss på Koncept 2 

 



 

32 

 

4.2.4 Koncept 3 
 
 
I det tredje konceptet används delmontagelinje till komponent 22-8 som sedan kommer in i 
huvudflödet vid montering av 11-8-5.  Delmontagelinjen rör alltså endast produkt Å medan resterande 
produkter monters helt på huvudlinjen med start på station 1. Vid slutet av linjen separeras 
produkterna åt då den sista montering för produkterna A,B,C,D, produkterna X,Y,Z och produkt Å 
skiljer sig åt. Produkt Å går ut till en egen station, 7C vilket är dess slutstation. produkt A,B,C,D går 
igenom stationerna 7A och 8A, där 8A är sista stationen i flödet för produkt A,B,C,D. Produkterna 
X,Y,Z går istället vidare genom stationerna 7B och 8B, varav station 8B är sista stationen i flödet för 
produkterna X,Y,Z. Även i detta koncept är det meningen att linjen ska vara i direkt anslutning till 26-
linjen. 

 
Figur 10: Skiss på Koncept 3 
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4.2.5 Koncept 4 
 

I det sista förslaget utesluts produkt Å och de produkterna som ska monteras på linjen är produkterna 
A, B, C, D, X, Y, Z.  Upplägget med stationerna är samma som i tidigare förslag, där alla produkter 
går igenom samma stationer till och med station 4 för att sedan skiljas åt i de två sista stationerna. 
Produkterna A, B, C, D monteras på stationerna 5A och 6A medan produkterna X,Y,Z två sista 
monteringsstationer är 5B och 6B. Meningen är precis som i tidigare koncept att 26-linjen ska vara 
ihopsatt med Koncept 4-linjen. 
 

 
Figur 12: Skiss på Koncept 4 
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4.3 För- och nackdelar med koncepten 
 

 
 
Tabell 2: En tabell med för-och nackdelar för koncept 1, koncept 2, koncept 3 och koncept 4. 

Koncept Fördel Nackdel 

Koncept 1 

▪ Kortar ner 
monteringstiden för 
produkt Å 

▪ Tar bort komplexa 
monteringsmoment från 
huvudlinjen 

▪ Parallellstationen kräver 
fler montörer 

▪ Linjen kräver mer yta 
med parallellstationer 
 

Koncept 2 

▪ I och med sidlinjen blir 
monteringslinjens 
utformning mindre 
komplex, då Produkt Å 
inte behöver passa in 
med de andra 
produkterna 

 

▪ Att ha två sidlinjer 
kräver betydligt mer yta 

▪ Det blir dyrare att bygga 
en monteringslinje med 
två sidmonteringslinjer 

▪ Underhållet av linjen 
kommer att kosta mer 

Koncept 3 

▪ Då den mer 
komplicerade 
monteringen av produkt 
Å läggs i en förmontage 
linje, blir 
monteringsflödet i 
huvudlinjen smidigare 

 

▪ Det är ytkrävande att ha 
en förmontage linje till 
huvudlinjen 

▪ Det kostar mer att bygga 
en förmontagelinje plus 
en huvudlinje 

▪ Det krävs fler personer 
för att bemanna linjen 

Koncept 4 

▪ Monteringslinjen kräver 
mindre yta 

▪ Den kostar mindre att 
bygga upp 

▪ Den kräver mindre 
bemanning 

▪ Produkt Å exkluderas 
från linjen 

 

4.4 Slutgiltigt koncept 
 
Det slutgiltiga konceptet är en vidareutveckling av Koncept 4, där en detaljerad stationsuppdelning har 
tagits fram och där ett förslag på materialförsörjningen till en av linjens stationer har inkluderats. Även 
en mer överskådlig skiss på var materialet till de övriga stationerna innefattas i det slutgiltiga 
konceptet. 
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Det slutgiltiga konceptet utvecklades från Koncept 4 genom att först och främst definiera stationerna 
tydligare. Det vill säga att en mer precis stationsuppdelning av stationer gjordes. Stationsuppdelningen 
för det slutgiltiga konceptet bygger på stationsuppdelningen för Koncept 4. Vissa moment har dock 
flyttats om i det slutgiltiga konceptets stationsuppdelning då det visade sig att vissa av momenten tog 
längre tid än beräknat vid en noggrannare genomgång. De tydligt definierade stationerna möjliggjorde 
också att de olika komponenterna samt material kunde kopplas till de enskilda stationerna. Detta i sin 
tur ledde till att linjen kunde kopplas ihop med materialförsörjning och materialplacering vid linjen. 
Detta är också en vidareutveckling av Koncept 4 eftersom inget material och inga komponenter var 
kopplade till en specifik station i det förslaget. Utifrån stationsuppdelningen och materialplacering 
från linjen kunde potentiella problem definieras. Dessa problem innefattade bland annat alltför 
tidskrävande arbetsmoment och stationer där det behövde placeras mer material än vad som fick plats 
vid stationen. Detta kom bland annat att resultera i förmontagestationer och en kittningsstation. De 
identifierade problemen kom att diskuteras med kunnig personal. De lösningar som innefattar 
vidareutveckling av Koncept 4 till det slutgiltiga konceptet baseras således delvis på diskussioner med 
personalen men också på resultat från litteraturstudien.  
 

4.4.1 Utformning av monteringslinje 
 

Monteringslinjen kommer som tidigare beskrivet att vara taktad. Den består av 5 stationer och på ena 
sidan av stationerna kommer produkterna A,B,D att monteras medan produkterna på X,Y,Z kommer 
att monteras på stationernas andra sida. Detta till följd av att produkterna behöver lite olika verktyg till 
monteringen samt för att de behöver olika material och komponenter och det därför vara lämpligt att 
dela upp linjen efter detta. I Figur 13 visas det hur linjen är tänkt att vara utformad samt hur de olika 
produkterna är tänkt att gå igenom linjen. Stationerna kommer fortfarande att bemannas av en 
alternativt två personer och den praktiska konsekvens som blir av uppdelningen av detta är att 
montören kommer stå på stationens ena sida då denne monterar produkt X, Y, Z och den andra då 
produkterna A, B, D ska monteras. Produkterna X, Y, Z fortsätter en station längre än vad produkt A, 
B, D gör. Slutstationen för produkt A, B, D är med andra ord station 4 medan slutstation för 
produkterna X, Y, Z är station 5. Utformning av linjen kommer att vara en så kallad rät linjen. 
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Figur 11: Skiss över det slutgiltiga konceptet 

 
Det är också tänkt att det kittade materialet kommer att placeras på handtruckar vid linjen för att göra 
det mer ergonomiskt för montören. Handtruckar går att justera i höjdled vilket gör att montörerna kan 
hissa upp materialet till en nivå som passar deras längd. Det är också tänkt att stationerna ska vara höj-
och sänkbara så att även dessa kan anpassas efter montörernas längd.   
 

4.4.2 Stationsuppdelning 
 
Nedan följer en översiktlig stationsuppdelning för det slutgiltiga konceptet. En mer detaljerad 
stationsuppdelning återges i Bilagor under rubriken 8.2 Detaljerad stationsuppdelning. 
 
För produkterna A, B, D: 
 
Station 1: 
 
På den första stationen monteras den så kallade mittenmodulen för produkterna A,B,D ihop. 
Även operation 12:20 genomförs på denna station. 
 
Station 2: 
 
På den andra stationen monteras mittenmodulen ihop med komponent 11-8- 5. 
Även påfyllning av olja görs på denna station. 
 
Station 3: 
 
Operation 10:2 och Operation 16:16 utförs. 
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Station 4: 
 
Montering av 16-8 på mittenmodul. 
 
 
För Produkterna X,Y,Z: 
 
Station 1 
 
På den första stationen monteras den så kallade mittenmodulen för produkterna X,Y,Z ihop. 
Även operation 12:20 genomförs på denna station. 
 
Station 2: 
 
På den andra stationen monteras mittenmodulen ihop med komponent 11-8- 5. 
Även påfyllning av olja görs på denna station. 
 
Station 3: 
 
Operation 10:2, 16:16 och 20:7:16 utförs. 
 
Station 4: 
 
Montera komponent 16-15 på mittenmodul. 
 
Station 5: 
 
Packning 
 
Kontrollstation: 
 
Kontroll av 22-1-4 
 
Förmontagestation 1 (gäller för samtliga produkter): 
 
Komponent 11-8-5 monteras ihop. 
 
Förmontagestation 2: 
 
Montering av 12-24-5 
 
Kittningsstation: 
 
Kitta ihop komponenter till 16-8 
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4.4.3 Materialförsörjning till station 4 
 

 
Figur 12: Bild över vilka processer som kommer att användas för att försörja station 4 med material. 
 

 
Materialförsörjningen i det slutgiltiga förslaget kommer att bestå av en supermarket, kittningsstationer 
samt kanban-system. Valet av att implementera dessa lösningar baseras på resultatet av 
litteraturstudien men också efter diskussioner med erfaren personal så som montörer, 
produktionstekniker och materialhanterare. Supermarketen kommer ligga i anslutning till linjen och 
rymma det material som behövs till att montera linjens produkter. I mellan supermarketen kommer 1 
kittningsstation att ligga och den kommer att fungera som en kittningsstation till station nummer 4. De 
stationer som ska kittas är 9-18, 16-8 och 16-8-10. Komponenterna kommer att kittas upp i pallar för 
att sedan med truck köras iväg till stationen vid given tidpunkt. Komponenterna kommer att vara 
kittade efter den ordning som produkterna kommer längs monteringslinjen. Varje kittat komponentset 
kommer vara märkt i produktionsordningen så att montören vet i vilken ordning som denne ska ta 
kitten. Komponenterna till station 4 kittas då dessa komponenter kan förekomma i många olika 
varianter och det är inte möjligt att kunna förvara allt det material som behövs för att kunna montera 
alla varianter.   
 
Komponenterna 16-15, 7-18 och 16-18 som används till produkt X,Y och Z kommer alltid att vara 
placerade vid linjen. Dessa komponenter kommer att fyllas på efterhand med hjälp av ett kanban-
system. Mindre material som skruvar och dylikt kommer också att fyllas på genom ett kanban-system. 
Det är tänkt att kanban-system ska vara elektroniskt och skicka signaler till materialhanterarens dator. 
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4.4.4 Bemanning och stationstid 
 

Tabell 3: En sammanställning av den bemanning som kommer att krävas åren 2020, 2024 och 2030. 

* Det är inte rimligt att ha samma bemanning för 2020 och 2024 då arbetarna i så fall skulle ha nästa dubbel så lång tid på 
sig att utföra monteringsmomenten 2020 jämfört med 2024. Det som kan göras är att använda alternativa lösningar de år då 
tiden den reella tiden stämmer mindre bra med den satta cykeltiden. Exempelvis skulle man kunna låta tre montörer dela på 2 
stationer. 
 
Samtliga stationer har balanserats efter år 2030. Stationerna 1,2,3, och 4 har fått cykeltiden 2,5 min för 
produkterna A, B, D. Stationerna 1,2,4 har cykeltiden 2,5 för produkterna X,Y,Z.  medan stationerna 3 
och 5 har fått cykeltiden 5 för produkterna X,Y,Z. För de stationer som har den dubbla cykeltiden 
kommer bemanningen att regleras så att det kommer ut en produkt från stationerna efter 2,5 min. 
 

År 2020 2024 2030 

Antal produkter som 
måste monteras per 

timme [st] 
11,7 21,8 21,7 

Skiftform Dagtid Dagtid 2-skift 

Total Bemanning [st] 
(Enbart linje) 

7* 7 14 

Total Bemanning [st] 
(Med 
förmontagestationer 
och kittningsstation) 

13* 13 26 

Den maximala tid det 
får per station ta ifall 

takten ska hållas [min] 
5,15 2,8 2,77 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 
 
 
I denna avslutande del kommer forskningsfrågorna och resultaten att analyseras och diskuteras. 

5.1 Taktad monteringslinje med volymvariation 
 
Arbetets första frågeställning är som tidigare nämnt, Hur kan en taktad monteringslinje för upp till 
åtta olika produkter byggas upp så att den kan hantera volymvariation över tid? Svaret på denna 
frågeställning är det slutgiltiga konceptet. Det slutgiltiga konceptet bygger delvis på den kunskap som 
har införskaffats rent praktiskt men också på den kunskap som har erhållits via litteraturstudien. 
Utifrån den kombinerande kunskapen kan det fastslås att en taktad monteringslinje som ska hantera 
volymvariation över tid bör generellt innefatta följande: 
 

▪ Väl definierade och balanserade stationer när det kommer till arbetsmoment och cykeltid 
▪ En väl fungerande materialförsörjning 
▪ Del- eller förmontage av komplexa komponenter där det är möjligt 

5.1.1 Balansering 
En monteringslinje som innehåller ovanstående faktorer kan byggas upp som det förslag som 
presenteras som det slutgiltiga förslaget. Förslaget innehåller stationer där alla stationer har blivit 
någorlunda balanserade för att följa den satta cykel- och takttiden. Även om balanseringsförluster 
förekommer så har dessa försökt att minimeras så gott det går. Stationerna är utformade så att de 
moment som de olika produkterna har gemensamt monteras på samma stationer.  På de ställen där det 
inte är möjligt att ha en station med den satta cykeltiden utan där stationen kräver den dubbla 
cykeltiden har bemanningen istället regleras för att det fortfarande ska komma ut en produkt i enlighet 
med linjens takt. Att utforma monteringslinjen så att olika stor bemanning och olika skiftformer kan 
användas för att klara volymvariationen över tid är också mycket viktigt. Detta är något som har tagits 
hänsyn till i samtliga av de presenterade förslagen. Att kunna alternera mellan bemanningsstyrkan och 
utöka med fler personer alternativt fler skift är ett av de mer effektiva sätten att hantera volymökning 
på monteringslinjen. 
 

5.1.2 Materialförsörjning 
Att ha en välfungerande materialförsörjning till linje är väsentligt eftersom den dålig 
materialförsörjning skulle kunna orsaka stopp i linjen. Detta är något som skulle kunna få katastrofala 
konsekvenser för företag om stopp i linjen uppstår med jämna mellanrum.  
 

5.1.3 Del- och förmontage 
Delmontage är också något som används i förslaget vid station 2, där komponenterna 11-8-5 och 11-1 
monteras ihop. Detta görs dels för att minska materialet som måste ligga vid linjen men också för att 
minska monteringstid i huvudlinjen samt för att förbättra flödet i huvudlinjen.  Att ha delmontage 
alternativt förmontage av komponenter med komplex uppbyggnad alternativ avvikande montering är 
något som rekommenderas av bland annat Bellgran och Särfsten. Komplexa produkter tar i regel lång 
tid att montera och kan i vissa fall också kräva specialredskap. I det slutgiltiga förslaget där 
förmontage används rör det sig just om komponenter som är mer komplexa att montera.  
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5.2 Faktorer som kan påverka möjligheten att tillverka många 
olika produkter i en linje 
 

 
Från litteraturstudien samt från den praktiska erfarenheten som har erhållits i arbetet kan ett flertal 
faktorer nämnas som svar på den andra frågeställningen, Vad kan påverka möjligheten att tillverka 
många olika produkttyper i en linje?  
Dessa faktorer är följande: 
 

▪ Likheten av monteringssekvens 
▪ Monteringstid 
▪ Likhet av produkternas komponenter 

 

5.2.1 Likhet i monteringssekvens 
Monteringssekvenserna för de olika produkterna bör vara mycket lika varandra. Om det är för stora 
skillnader i monteringssekvensen mellan de olika produkterna kommer det att resultera i ett 
svårarbetat flöde där speciallösningar måste användas. Det är något som produkt Å vittnar om i detta 
arbete. För att överhuvudtaget möjliggör att monteringen av produkt Å behövdes det ta till åtgärder 
som bland annat delmontage och parallellmontering. Ingen av dessa lösningar är dock optimala då 
dessa lösningar kräver extra resurser i from av både bemanning och yta. I produkts Å:s fall skulle det 
även behövas köpa in nya verktyg och maskiner vilket också tillför en extra belastning rent 
ekonomiskt. Lösning i detta arbete blev således att exkludera produkt Å ur produktgruppen som ska 
monteras på den nya monteringslinjen. 
 

5.2.2 Monteringstid 
För att hålla takten sätts en tid som varje station maximalt får ta för varje produkt. Det är därför viktigt 
att den tid det tar att montera produkterna från linjens början till slut är någorlunda lik. Det finns 
lösningar som parallellmontering, vilket testades med produkt Å, att tillgå ifall någon eller några 
produkter skulle längre tid att montera, men det skulle återigen kräva extra resurser. Det är därför 
viktigt att den totala monteringstiden är så lik som möjligt. 
 

5.2.3 Likhet av produkternas komponenter 
Den tredje faktorn som har en stor inverkan är likheterna i produkternas komponenter, det vill säga om 
produkterna har många gemensamma komponenter eller inte. Det finns begränsningar i hur mycket 
material som kan placeras vid monteringslinjen och ju mer material som behövs för monteringen desto 
mer komplex kommer materialförsörjningen att bli då det kommer att krävas flera olika processer för 
att få en fungerande materialförsörjning. Även det här problemet påvisas i arbetet då det behövdes 
både material placerat vid linjen samt kittning och supermarket.  
 

5.3 Processer för en effektiv materialförsörjning  
 

Det finns en rad olika processer som kan användas för att effektivisera material- och 
komponentförsörjningen, men det som har undersökts och använts i detta arbetet är en form av 
kittning, kanban-system och supermarkets. Det är också dessa processer som anges som svar på 
arbetets tredje frågeställning, vilka processer behövs för att få en effektiv material- och 
komponentförsörjning till en taktad monteringslinje? 
 

5.3.1 Kanban-system 
Anledningen till att kanban-system anses vara ett effektivt sätt att hantera materialförsörjningen på är 
för att materialet kommer till linjen först när det behövs vilket gör att onödigt material inte ligger 
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framme vid linjen. Att ha kanban-system ger också en bättre insyn på vilka artiklar som går åt i hög 
utsträckning och vilka artiklar som går åt i mindre utsträckning. Detta gör att det går att skapa en 
effektivare placering av materialet vid linjen, då det material som är mer frekvent använt bör ligga 
närmare linjen medan det material som används mer sällan kan ligga lite längre ifrån linjen. Att ha en 
väl planerad placering av material möjliggör i sin tur en effektivare montering. Det blir en effektivare 
montering eftersom montörerna har det material de behöver nära tillhands vilket reducerar onödig 
förflyttning, som både är tidsslöseri och i längden fysiskt slitsamt för montören. Det bör dock 
poängteras att användandet av kanban-system gör påfyllnadssystemet av materialet mer känsligt och 
att om materialet inte fylls på i tid kan det leda till att monteringen stannar av helt. Det som skulle 
kunna göras för att gör systemet lite mindre känsligt är att planera påfyllningen så att det fortfarande 
finns lite material kvar när materialhanteraren förväntas komma och därmed finns ett litet buffertlager 
med material ifall ett problem skulle uppstå. 
 

5.3.2 Kittning 
Kittning är också en metod som kan effektivisera materialförsörjningen. Detta då kittning dels gör så 
att mindre material behövs förvaras vid själva linjen, vilket gör att montörerna inte behöver gå lika 
långt och hämta material som de annars hade behövt i fall allt material låg vid linjen. Det kittade 
materialet levereras och placeras oftast i direkt anslutning till den aktuella stationen vilket gör att 
montören inte behöver göra några större förflyttningar. Precis som nämndes i teoridelen så är en 
nackdel med kittning att det krävs extra resurser för att utföra kittningen samt att mellanlagringen av 
kitten kräver utrymme. Det bör därför ställas i relation till den vinst som fås av att kitta upp material. 
Är det en linje där det kanske bara monteras en produkt alternativt ett fåtal produkter där det inte krävs 
speciellt mycket material till monteringen så kan det vara mer givande att ha materialet vid linjen 
istället. Då en det monteras ett flertal olika produkter på linjen kan det däremot vara mycket givande 
att använda sig av kittning i vissa fall, som i detta arbete, kan till och med vara nödvändigt att använda 
sig av kittning för att överhuvudtaget få materialförsörjningen att fungera. I detta arbete hade det varit 
mycket svårt att kunna lagra allt material vid linjen och därför ansågs kittning som en bra lösning på 
problemet.  
 

5.3.3 Supermarket 
Supermarkets är också något som används i förslaget till materialförsörjningen. Supermarket bidrar till 
en effektiv materialförsörjning på det sättet att allt material som behövs till linjen kan lagras på ett och 
samma ställe samtidigt som den ligger i nära anslutning till linjen. Detta är viktigt för att dels blir det 
enklare för materialhanteraren att hitta det material som behövs. Det är speciellt viktigt då materialet 
till taktade monteringslinje fylls på via kanban-system, eftersom om det skulle dröja för länge innan 
det nya materialet anländer skulle det gamla materialet hinna ta slut vilket skulle orsaka stopp i hela 
linjen. En annan aspekt som gör supermarketen viktig är att materialhanteraren inte behöver åka lika 
långt för att hämta materialet, vilket spara tid. Detta kan i sin tur också innebär att färre personer 
behövs för att sköta materialhanteringen då tiden används på ett effektivare sätt. 

5.4 De olika koncepten 
 

I arbetet presenteras det fyra olika förslag för monteringslinjens senare del och ett förslag på 
monteringslinjens början. Dessa förslag och deras för-och nackdelar kommer att diskuteras lite mer i 
detalj i nedanstående rubriker. 
 
 

5.4.1 26-linjen-konceptet 
 
På monteringslinjens början den så kallade 26-linjen, så skiljer sig förslaget inte speciellt mycket 
gentemot den linje som finns idag. Den enda skillnader är att linjen är taktad och att det därför 
kommer vara löpande band mellan stationerna samt att utformningen ser lite annorlunda ut jämfört 
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med dagens linje. Ingen ny stationsuppdelning har gjort för den linjen. Anledningen till att det inte har 
gjorts något större arbetet med denna del av linjen är för att Företaget har en projektgrupp som håller 
på att arbeta med att utveckla och förbättra denna del. Av den anledningen ansågs det därför vara mer 
relevant att i detta arbete fokusera på den senare delen av linjen. Konceptförslaget av 26-linjen kan 
därför ses som ett förslag på eventuella förbättringar. De fyra andra förslagen för linjens fortsättning är 
däremot helt nya koncept och det finns ingen liknande linje idag.  
 

5.4.2 Koncept 1 
 

Koncept 1 innefattade parallellmontering för att möjliggöra monteringen av produkt Å. Idén med 
linjen var att de mer komplexa delarna av produkt Å:s montering skulle göras i två parallella stationer 
dessa komponenter skulle sedan åka vidare till en station där dessa förmonterade komponenter sedan 
monteras ihop. Därefter skulle produkt Å fortsätta på huvudlinjen för att sedan gå ut på en egen station 
då de sista momenten skulle utföras på produkten. Det visade sig dock att volymen av produkt Å var 
för låg för att det skulle kunna vara rimligt att använda sig av parallellstationer. Koncept 1 visar ett 
möjligt sätt att kunna inkludera produkter som tar längre tid en genomsnittlig monteringstid för övriga 
produkter. En nackdel med detta koncept är att användningen av parallellstationer gör det väldigt 
känsligt. För att detta upplägg ska funka måste parallellstationerna leverera komponenterna till ihop 
monteringsstationen vid exakt rätt tillfälle. Om en av komponenterna blir försenad från sin 
parallellstation kan det bli stopp längs hela linjen. Detta är en av riskerna med att använda en taktad 
monteringslinje, går något fel på en station kommer det att påverka hela linjen. Att då ha upplägget 
med två parallellstationer gör således linjen extra känslig eftersom det är en stations montering är 
beroende av komponenter från två olika stationer. Detta gäller som tidigare nämnt bara för produkt Å. 
Övriga produkter har inte behov av några parallellmonteringsstationer utan monteras endast på 
huvudlinjen.  
 
 

5.4.3 Koncept 2 
 

Det andra förslaget bestod av två monteringslinjer, där monteringslinjerna som hölls samman av 26-
linjen. På den ena linjen var det meningen att produkt Å skulle monteras medan övriga produkter 
skulle monteras på den andra linjen. Skälet till att produkt Å skulle monteras på en egen linje var för 
att produktens montering skiljde sig betydligt från de övriga produkterna. Detta var ett av de förslagen 
som ansågs vara bland de bättre eftersom skillnaden i monteringsmoment mellan produkt Å och 
resterande produkter inte skulle bli ett problem i och med att produkt Å går på en egen linje. Att 
montera produkt Å på en egen linje skulle innebära att smidigare monteringsflöde. Det skulle också 
innebära att potentiella problem med materialförvaringen vid linjen skulle underlättas. Hade alla 
produkter monterats på en och samma linje hade det blivit problem med materialförvaringen vid linjen 
då alla komponenter inte hade fått plats. Det hade därför underlättat att ha två dellinjer eftersom det då 
ger mer utrymme till materialförvaring vid linjen. Nackdelen med dessa koncept är som tidigare nämnt 
att det kostar mer att bygga upp linjen och det kostar även mer att underhålla linjen. Detta upplägg 
kräver också fler montörer. Upplägget kräver dessutom mycket yta, vilket inte är önskvärt eftersom 
det göra att linjen blir svårplacerad. 
 

5.4.4 Koncept 3 
 

Det tredje konceptet innebar användandet av förmontage till produkt Å:s mer komplicerade 
monteringsmoment. Förmontagelinjen användes för att få ett bättre monteringsflöde i huvudlinjen då 
det visade sig vara högst komplicerat att montera alla produkter på en och samma linje utan att ha 
några speciallösningar som förmontage, delmontage alternativt parallellmontering. I avseendet att få 
ett smidigare monteringsflöde på en linje där alla produkter åtminstone delvis monteras så verkar det 
som Koncept 4 lyckades bäst. Om produkt Å inte hade exkluderats från produktgruppen hade detta 
varit det bästa alternativet. Visserligen blir inte monteringsflödet lika smidigt som i Koncept 2, men 
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Koncept 3 är mer yteffektiv och det blir ett smidigare flöde på huvudlinjen än vad det skulle ha blivit 
med parallellmontering som i Koncept 1. Med Koncept 3 kommer dock liknande problem som för 
Koncept 1 och Koncept 2. Koncept 3 är känsligare när det kommer till potentiella stopp på linjen än 
vad Koncept 2 är eftersom den för produkt Å får in komponenter från en förmontagelinje. Det betyder 
att synkroniseringen av dessa två linjer måste vara perfekt för att orsaka stopp i linjen. Det innebär 
också att linjen är extra riskutsatt för stopp då det både kan uppkomma stopp i huvudlinjen och i 
förmontagelinjen. Förutom att Koncept 3 är mer känsligt för stopp i linjen kräver den också en hel del 
yta. Den kräver inte lika mycket yta som Koncept 2 men den kräver mer än Koncept 1vilket gör den 
svår att placera i en verkstad.  
 

5.4.5 Koncept 4 
 

Koncept 4 var det som kom att vidareutvecklas efter feedback från peer reviewn. Anledningen var 
främst att produkt Å ansågs tillföra allt för stora bekymmer på monteringslinjen för att det skulle vara 
värt att inkludera produkt Å på monteringslinjen. Mer om anledningarna till varför produkt Å 
exkluderades ur produktgrupp står att finna under rubriken 5.7 Exkluderandet av produkt Å i 
produktgruppen. I och med att produkt Å exkluderades ur produktgruppen blev antalet stationer på 
monteringslinjen färre vilket i sin tur innebar att linjen krävde mindre yta samt att ett mindre antal 
montörer behövdes för att bemanna linjen.  
 

5.5 Det slutgiltiga konceptet 
 

Det slutgiltiga konceptet är väldigt likt förslaget gör Koncept 4 även om stationsuppdelningen kom att 
ändras en del till följd av exkluderandet av produkt C. I det slutgiltiga förslaget inkluderas även 
förslaget på hur materialförsörjningen till station 4 ska se ut. Det som skiljer det slutgiltiga förslaget 
mot Koncept 4 är, förutom en mer välutvecklad stationsuppdelning av huvudlinjen, att en 
kittningsstation, två förmontagelinjer och en kontrollstation av 22-1-4 har tillkommit. Den främsta 
anledningen till att använda kittningsstationerna är att minska materialet vid linjen men också för att 
effektivisera monteringen genom att minska onödiga förflyttningar för montörerna. 
Förmontagestationen tillkom främst för att förbättra monteringsflödet då dessa komponenter är relativt 
komplicerade och tidskrävande att montera. Ytterligare en anledning till att inte ha med monteringen 
av 11-8-5 och 11-1:an var att det finns många olika varianter av både 11-8-5 och 11-1:an och det hade 
inte varit möjligt att ha alla varianter liggandes vid linjen. Kontrollstationen lades till för att minska att 
fel skulle uppstå i station 3 samt för att snabba på själva 16:16-processen. 

5.5.1 Förslaget på materialförsörjning till station 4 
 

Förslaget på materialförsörjning till station 4 innefattar en kombination av kittning och kanban-
system. Där de stora komponenterna 9-18, 16-8 och 16-8-10 kittas upp från en kittningsstation. 
Materialet i sin tur kommer från den ovannämnda supermarketen. Kanban-systemet används till de 
små komponenterna som skruvar. Anledningen till att kittningen används till station 4 är att materialet 
inte hade fått plats att ligga vid stationen dels på grund av storleken på vissa av komponenterna. 
Ytterligare en anledning till att kittning förespråkades för station 4 var att säkerhetsställa att montören 
monterar ihop rätt varianter av de ovannämnda komponenterna. Då det finns ett flertal olika varianter 
per komponent finns risken att montören kan blanda ihop dessa, men med kittningens hjälp minskar 
risken markant. Anledningen till att kanban-system föreslås är att det skulle vara ineffektivt att kitta 
upp skruvar och muttrar då det är resurskrävande både tids-och personalmässigt. I fallet med små 
komponenter är det därför bättre att förvara dessa vid linjen i en låda eller dylikt som fylls på 
efterhand.  Anledningen till att det även används kanban-system till komponenterna 16-15, 7-18 och 
16-18 är på grund av att dessa komponenter är mindre än 16-8-10 samt att det inte finns lika många 
varianter på 16-15, 7-18 och 16-18. 
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5.5.2 Balanseringen av stationerna 
 

När den ursprungliga stationsuppdelningen gjordes så baserades den på att alla åtta olika produkter 
skulle monteras på linjen. Det gav en betydligt kortare stationstid än vad som blev med att bara ha sex 
olika produkter. Då linjen balanserades om för att anpassas efter det nya antalet resulterade det i att 
stationsuppdelningen för de olika produkterna blev svårare att utforma. Station 3 för produkterna 
X,Y,Z tar dubbelt så lång tid än vad det gör för produkterna A,B,D, vilket gör bemanning av denna 
station svårare att hantera. Hade dessa stationer tagit lika lång tid hade det krävts en person per station 
men nu när det tar dubbelt så lång tid för vissa produkter försvåras bemanningen av den stationen. Det 
går inte att bara ha en person som bemannar stationen då det kommer att uppstå resursslöseri i form av 
väntan när två montörer är placerade vid linjen. Det som eventuellt skulle kunna tillämpas är att tre 
montörer delar på två stationer. Detta är något som skulle kunna reducera tidsförluster i form av 
väntande montörer.  
 
Ytterligare en sak som bör belysas i samband med detta är att stationstiderna stämmer någorlunda för 
2024 och 2030 då olika typer av skift och bemanning används. Åren 2020, 2024 och 2030 valdes som 
tidigare nämnt för att det var vid dessa år som volymen ändrades signifikant. För resterande år 
stämmer tiderna inte lika väl för de skriftformer som används samt för samma bemanningsantal. I 
vissa fall är det precis att stationstiden inte fungerar använda dagtid som skiftform och i vissa fall är 
det bemanningsantalet som blir problem. I dessa fall har det lett till att 2-skift tagits i bruk alternativt 
att antal personer vid linjen har ökats upp trots att stationstiden egentligen är för lång för dessa 
lösningar.  Detta resulterar i att effektiviteten blir lidande. Det är dock mycket svårt att kunna anpassa 
tiderna så att det stämmer bra överens med takten för mellanåren. De år där stationstiderna inte är 
inom en önskad tidsram går det att använda lösningar som 1.5-skift alternativt att antalet montörer per 
station modereras.  1.5-skift är detsamma som dagtid plus ett halvt kvällsskift. 
Den satta cykeltiden för stationerna är satt efter år 2030, där det är störst volym. Det gör att det även 
uppstår balanseringsförluster vid åren 2020 samt 2024, vilket kan ses i tabell 2 som ligger under 
rubriken 4.4.4 Bemanning och stationstid i Resultat. Dessa förluster är dock svåra att adressera och det 
är inte möjligt att göra något åt förlusterna i dagens läge.  
 

5.6 Felkällor som bidrar till osäkerhet i slutresultat 
 

Två faktorer som skapar en viss osäkerhet i resultatet är tidsstudierna och arbetsbeskrivningarna av de 
befintliga produkterna. Tidsstudierna bidrog till en osäkerhet eftersom de dels inte var utformade på 
den detaljnivå som hade krävts. Det var också så att på en del av produkternas tidsstudier hade vana 
montörer klockats medan det på andra tidsstudier hade varit oerfarna montörer som monterat 
produkterna. Detta bidrog till en viss förvanskning av resultaten. Utformning av tidsstudierna 
varierade också mellan de personer som hade sammanställt den, vilket i sin tur skapade en viss 
förvirring.  Att ha standardiserade och detaljrika tidsstudier för alla befintliga produkter hade därför 
varit att föredra i arbetet. Ytterligare en faktor som försvårade arbetet var att ett flertal produkter var 
under utveckling och att en del nya komponenter tillkommer på de produkter som produceras idag.  
De nämnda faktorerna bidrar således med en viss osäkerhet till resultatet av stationsuppdelningen då 
cykeltiden både kan var kortare eller längre än vad den har blivit uppskattad till. Även 
stationsuppdelningen och bemanningsantalet kan komma att ändras till följd av detta. 

5.7 Exkluderandet av produkt Å i produktgruppen 
 

Det fanns redan från start en viss osäkerhet över ifall produkt Å verkligen skulle monteras på den nya 
monteringslinjen eller inte. Anledningen till detta var att produktens uppbyggnad skiljde sig stort i 
förhållande till de andra produkterna. Vid sammanställningen av de olika koncepten stod det klart att 
det skulle krävas mycket extra resurser för att kunna inkludera produkt i monteringsflödet. Lösningar 
som parallellmontering och delmontage fick implementeras för att det överhuvudtaget skulle vara 
möjligt att kunna montera produkt Å med de övriga produkterna.  
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Då produkt Å i dagens läge redan kan monteras utan större problem på en annan linje med produkter 
som har större likhet med produkt Å än de nya produkterna känns det inte hållbart att försöka tvinga in 
produkt Å på den nya linjen. Tanken med den nya monteringslinjen är att den till största del ska 
byggas upp med maskiner och verktyg som redan finns idag på Företaget. Detta skulle inte vara 
möjligt i produkt Å:s fall eftersom de verktyg som används för att montera produkt Å idag behöver 
vara kvar då dessa behövs för monteringen av andra liknande produkter.  Införandet av produkt Å 
skulle således ge en extra kostnad i form av att nya maskiner skulle behövas köpas in samt att 
särskilda stationer för produkt Å:s montering skulle behöva byggas upp.  Detta skulle följaktligen öka 
den totala kostnaden för uppbyggnaden av linjen. De specifika stationerna för produkt Å skulle också 
leda till att monteringslinjen skulle behöva mer yta vilket också är en negativ aspekt, då man vill ha en 
yteffektiv linjen till följd av dåligt med utrymme i fabriken. 
 
Då det redan finns en linje där produkt Å redan kan monteras utan problem tillsammans med mer 
likvärdiga produkter känns det därför inte ekonomiskt hållbart att inkludera produkt Å i 
produktgruppen. Då det dessutom inte finns några indikationer på att den nuvarande linjen inte skulle 
kunna klara av de stigande volymerna av produkt Å finns det heller inga andra skäl till varför 
monteringen av produkt Å skulle flyttas. På grund av dessa anledningar exkluderades produkt Å från 
produktgruppen, vilket gjorde att Koncept 4 blev det valda konceptet.  
 

5.8 Produkt C inverkan på monteringen. 
 

Produkt C fick uteslutas från monteringslinjen på grund av felaktigt antagande och detta kom givetvis 
att påverka slutresultatet. Då felet upptäcks så sent in i projektet hann produktens monteringssekvens 
inte analyseras med någon större noggrannhet, men efter en lättare undersökning stod det klart att 
monteringsordningen särskilde sig från de övriga produkterna. Frågan är om det hade varit möjligt att 
montera produkt C med de övriga produkterna då skillnaden i monteringssekvens var så stor, men för 
att säker kunna svara på detta monteringsupplägget för produkten studeras i detalj innan några 
slutsatser kan dras. Något som dock stod klart var att produkt C var mycket lik en annan produkt som 
idag tillverkas av företaget, produkt R, både när det kommer till monteringssekvens och komponenter. 
Det hade därför också varit intressant att undersöka möjligheten att montera produkt C med produkt R 
på samma linje som produkt R monteras idag. Anledningen till att detta skulle vara intressant att 
undersöka är för att det bland annat skulle kunna vara mer gynnsamt ur materialförsörjningssynpunkt 
att ha dessa produkter på samma linje då de har ett flertal gemensamma komponenter. Det är något 
som återstår att se efter en fortsatt utredning. 
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6 SLUTSATS OCH REKOMMENDATION FÖR FRAMTIDEN 
 

I detta avsnitt kommer de slutsatser som har dragit i detta arbete att presenteras. Även framtida 
rekommendationer innefattas i detta kapitel. 
 

6.1 Slutsatser 
 
Arbetets frågeställning är som tidigare nämnt: 
 

▪ Hur kan en taktad monteringslinje för upp till åtta olika produkter byggas upp så att den kan 
hantera volymvariation över tid?  

▪ Vad kan påverka möjligheten att tillverka många olika produkttyper i en linje? 
▪ Vilka processer behövs för att få en effektiv material- och komponentförsörjning till en taktad 

monteringslinje? 
 
Utifrån de svar som har erhållits på frågorna kan följande slutsatser dras. 
 

1. För att det ska vara möjligt att montera flera olika produkter på en och samma monteringslinje 
måste produkterna vara mycket lika i avseende på ingående komponenter, monteringssekvens 
och monteringstid.  

2. För att få en effektiv materialförsörjning till en taktad linje där flera olika produkter monteras 
bör materialförsörjningen bestå av ett flertal olika processer, där minst en av processerna bör 
kunna ge en effektiv materialförsörjning av material som används i låga kvantiteter och minst 
en process som kan hantera en smidig och effektiv påfyllning av material används i höga 
kvantiteter.  

3. Delmontage eller förmontage bör användas då produkter med komplex uppbyggnad monteras 
ihop med andra produkter på en gemensam linje. 

4. Supermarket är en lämplig metod att använda för att minska materialet vid linjen. 
5. Kittning är en bra metod att använda där en effektivare materialförsörjning av olika produkter 

med många varianter behövs. 

6.2 Framtida rekommendationer 
 
Då det felaktiga antagandet angående produkt C:s montering togs aldrig produktens 
monteringsordning i beaktande i några förslag rörande monteringslinjen utformning och det bör därför 
undersökas ifall det är möjligt att ha med produkt C i produktgruppen och hur en monteringslinje med 
produkt C skulle kunna utformas. Nästa steg i undersökningen av produkt C är att gå igenom och 
analysera produktens monteringssteg. Därefter bör en jämförelse mellan produkt C:s monteringssteg 
och de övriga produkternas monteringssteg utföras för att sedan gör en utvärdering om det är möjligt 
att inkludera produkt C i produktgruppen. 
 
Vidare valdes det att inte inkludera vissa varianter av produkt Y och produkt Z i detta arbete. Det 
skulle därför vara lämpligt att som nästa steg försöka innefatta även dessa varianter i den nya linjen. 
 
I det här arbetet avgränsades förslag på materialförsörjningen till en station och arbetet med 
materialförsörjning bör därför vidareutvecklas. Ytterligare en sak som exkluderades ur arbetet var 
produkternas förflyttning mellan de olika stationerna, detta är något som bör undersökas vidare då 
detta utgör en av monteringslinjens byggstenar.  Vidare bör även en mer detaljerad genomgång av hur 
stationerna ska utformas när det kommer till placering av verktyg. Även placeringen av mindre 
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komponenter som skruvar bör ses över då det är viktigt att verktygen och materialen är stationerade på 
ett sätt som är ergonomiskt riktigt för montörerna.  
 
En kostnadsanalys för vad konceptet skulle kosta att bygga upp behöver också göras i nästkommande 
skedde. För kunna göra kostnadsanalysen behövs det först göras en detaljerad analys över vilka 
verktyg, maskiner m.m. som behövs till linjen. Därefter kan en uppskattning av kostnaden göras. 
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8 BILAGOR 
 
 

8.1 Exempel på ställda intervjufrågor 
 

I detta arbetet gjordes en del intervjuer med kunnig personal. Nedan visas några exempel på vilken typ 
av frågor som ställdes till olika personer. Det ställdes givetvis fler frågor än vad som presenteras 
nedan. En del av frågorna som ställdes var mer produktspecifika medan andra frågor var mer av det 
allmänna slaget. 
 
Exempel på intervjufrågor till montörer: 
Hur länge har du jobbat som montör? 
Hur länge har du jobbat med att montera dessa produkter? 
Vad är det bästa med att vara montör? 
Vad är det sämsta med att vara montör? 
Har du monterat på olika monteringslinjer i företaget och på vilka? 
Skiljer sig de olika linjerna mycket när det kommer till utformningen? 
Hur tycker du det är att montera produkt Y?  
Vad är det svårast med att montera produkt B? 
Om du hade möjlighet att ändra någonting på den här monteringslinjen som du tycker fungerar mindre 
bra vad skulle det vara? 
Varför måste komponent… smörjas med fett? 
Hur kommer det sig att ni monterar komponent… innan ni skruvar fast komponent…? 
Varför måste ni använda detta verktyg? 
 
Exempel på intervjufrågor till produktionstekniker: 
Vad gör en produktionstekniker? 
Måste monteringsordningen på produkt Y vara så som den är idag eller går det ändra på ordningen? 
Varför kan man inte montera komponent… efter att man har gjort …? 
Finns det någon annat sätt som man skulle kunna göra…på? 
Hur tänkte ni när ni utformade den nuvarande monteringslinjen för produkt Y? 
Vad var det som gjorde att ni valde lösning 1 istället för lösning 2 när ni byggde upp linjen för produkt 
Y? 
Som det är idag byggs produkt Å upp med komponent… som grund, hade man kunnat börja på ett 
annat sätt? 
 
Exempel på intervjufrågor till produktkoordinator: 
Vad gör en produktkoordinator? 
Hur är produkt B uppbyggd? 
Varför finns det olika varianter av komponent…? 
Är det olika storlekar på? 
 
Exempel på frågor till materialhanterare: 
Vad gör en materialhanterar? 
Hur länge har du jobbat som materialhanterare? 
Använder du alltid truck när du fyller på material? 
Hur vet du när du ska fylla på material? 
Hur vet du var någonstans du ska fylla på material? 
Hur tycker du det är att använda systemet? 
Om du fick ändra på något inom materialhantering vad skulle det vara? 
Vad tycker du fungerar bäst med systemet idag? 
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8.2 Detaljerad stationsuppdelning 
 

 
För produkterna A, B, D: 
 
Station 1 
 
Placera 13-19 i fixtur 
Hämta 13-5 
Slå i 14 i hålen som ej ska användas till 13-15 
Montera fast 13-5 i fixtur 
Montera 29-6-19 
Montera 15-18 vid 17-8-6 
Smörj 16-20:s yttre och inre 15-18 med rött fett 
Placera 16-20 på 13-1 
Placera 12-18 på 13-1 
Tryck fast 12-18 med monteringsverktyg 
Applicera rostskyddsmedel på 11-11 
Slå i 19-16 i 20-8-12 
Placera 15-18 i 20-8-12 
Montera 20-8-12 mot 11-11 
Skruva fast 2 st skruvar för fastsättning av 20-8-12 m.h.a skruvdragare 
Montera och dra fast 15-16 med 15-18 ovanför 
19-11-18 för fastsättning av 13-5 
Placerar 20:28:16 på 13-5 
Starta 12:20 
 
Station 2: 
 
Bred 2 stycken15-16 med 15-18 
Fyll upp 15-8 med olja 
Montera 15-18, drag åt med momentdragare 
Applicera rostskydd på 20-8-12-6 
Applicera även rostskydd för 6 vid anslutning av 11-8-5 
Koppla 11-1:or från 13-5 
Bunta fast samtliga 11-1 med tre klämmor 
Placera 11-19 med 22-4 under 10-11 på 13-5 
Kontrollera att alla 19-19-19 sitter fast 
Rotera 11-8-5 och ta bort häng-anordningen 
Placera 11-8-5 på 13-5 
Montera fast 4 stycken skruvar för fastsättning av 11-8-5 
Korsdrag sedan skruvarna 
 

Station 3: 
Tryckfast 12-2 på 11-8-5 
Applicera loctitet på 2st skruvar och montera med momentdragare 
Koppla in enheten i panelen. 
Koppla in 11:s 10-11 i 10-11-28 och sätt den svarta 10-11-28 i enheten 
Läs in streckkod 
Genomför 10:2 
16:16 
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Station 4: 
Placera 11-28-8. 
Applicera vit fett på skruven och skruva denne för hand så att den nästan är i 
botten 
Placera 19-25-18 på presstation 
Placera 9-18 på 19-25-18 
Placera 16-8 på 9-18 med hjälp av lyftverktyg 
Kör in i press och pressa tills att 9-18 ligger i rätt läge 
Placera 16-8 på 13-5 
Placera16-8 på 16-8-10 
Montera  4 stycken skruvar för att fästa 16-8 
Korsdrag skruvarna enligt följande schema 
Rotera till trimningsposition 
Placera mothåll i 16-8 och vrid fram 16-8-10 så att det fäster 
Fäst trimningsverktyg på 16-8 
Trimma in 16-8-10  till önskad position 
Ställ in rätt moment 
Drag fast 16-8-10 med moment/vinkeldragare 
Ta bort trimverktyg och mothåll samt kontrollera avstånd för 16-8-10 

 
För produkterna X,Y,Z: 
 
  Station 1 
 
Lyft 13-5 till monteringsfixtur. Placera den ovanför 11-18. Dra fast den 
Smörj 20-28-12 på 1 med rött fett 
Smörj 20:s yttre 15-18 med vitolja 
Lägg dit 19-18 
Dra ner 20 med avsett monteringsverktyg 
Kontrollera att 19-18  är riktigt i spåret genom att knacka lätt med skruvmejsel. 
Montera 15-18 på 15-8 
Smörj den yttre 15-18 med rött fett 
Lägg på 15-8 
Lägg dit 4st 20-2 
Smörj skruvarnas gänga och under skruvskallen med vitt fett 
Dra 6-29. 
Dra den första 15-16 
20:28:16 
Montera 16-8 i 7-18 och placera på 15-8 
Smörj 19-11-8: gänga med vitt fett 
Dra 6-29 
Vrid enhet och smörj 1 med rött fett 

 
Station 2 
 
Fyll på olja 
Dra den andra 15-16 
Trä över 13-2 
Montera 15-18 
Sätt fast fixtur 
Ta fram 11-8-5 och placera i fixtur 
koppla 11-1:or från 13-5 
Bunta fast samtliga 11-1 med tre klämmor 
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Placera 11-19 med 22-4 under 10-11 på 13-5 
Kontrollera att alla 19-19-19 sitter fast 
Rotera 11-8-5 och ta bort häng-anordningen 
Placera 11-8-5 på 13-5 
Montera fast 4 stycken skruvar för fastsättning av 11-8-5 
Korsdrag sedan skruvarna 
 
 
Station 3 
 
Sätt fast 12-24 
Koppla in maskinen i 16-16:s inkopplingsbox och gör 10:1, 16:16 och 20:7:16 
Placera 19-28-8 på 1. Smörj utsidan av 19-28-8 med rött fett.  
 
Station 4 
 
Smörj under 19-19- med vitt fett 
Skruva ner 16-15-19 för hand.  
Spänn fast 13-2 
Vid stor 16-15 monteras ytterligare en 13-8 över den lilla. Även denna smörjs med rött fett 
Placera 16-15 över 13-8 med hjälp av lyftverktyg 
Kontrollera så 13-8 går ner riktigt i 7-18 
Dra fast 16-15 
 
Station 5 
 
Smörj 16-16-16: med vitt fett 
Montera 15-18 i 16-16-16 
Skruva fast 16-16-16 i 16-15 och knacka till med en klubba 
Packning 
 
 
Kontrollstation: 
 
Kontrollera av 22-1-4 
 
Förmontagesstation 1 gemensam för alla produkter: 
 
Ta fram 11-8-5 och 13-11 
Klistra fast 5-20 
Placera 16-2, 20-8, 16-2-11 i 11-7 
Smörj in och montera 13-6-19 
För igenom 13-11 genom 13-6-19 och dra fast 13-6-19 
Rotera 11-16-8-5 för inkoppling 
Klistra fast märkning i 11-8-5 
Montera fast 16-19 för 10:2 av 11-8-5 
Trä på 10-11 och fäst med 13 
Skruva fast 10-11 på 13-5 
Trä över och fäst inkommande 10-11 ovanpå 13 på 16-19 
Fäst 22-19-11 med skruv 
Klipp inkommande 13-11 
Applicera 2 stycken 19-16 på inkommande 6-1:or 
Skala samtliga 12-5:or och ta bort skyddsplast 
Koppla in 6-1:or 
Koppla in 6-12-19 i plint …& … 
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Applicera skyddshölje för de vita 20-11 20A&20B 
Koppla 20A till plint… och därefter 20B till plint… 
Koppla in 3-3-9 
 
   
Förmontage 2: 
   
Kitta upp och montera ihop 12-24, 7-18 och 16-12-16. 
 
Kittningsstation 1: 
 
Kitta ihop 16-8, 16-8-10 och 9-18 
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