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Sammanfattning 
Abstract 
 
Examensarbetet har genomförts på SB Truck AB i Vreta Kloster. Tyngdpunkten i arbetet var att filma tillverkningen 
av en ståstaplartruck, för att sedan analysera tillverkningsmetoderna och räkna fram den totala tiden för tillverkningen 
av en typ av truck. I studien ges förslag på förbättringar av tillverkningsmetoderna. Förslagen berör främst 
huvuddelarna i produktionen som är mast-, chassi- och gaffelvagnstillverkning.  
De förslag på förändringar som är viktigast är följande:    
       
 - Kontrollera vilka svetsfogar som verkligen behöver slipas.   
       
 - Se till att mastbalkarna som köps in håller den tolerans på rakhet som krävs.  
          
 
 
 
This thesis has been carried out at SB Truck AB in Vreta Kloster. The emphasis of the project was to capture the 
manufacturing of a forklift on tape, to be able to analyse the manufactoring methods and calculate the total time of 
manufactoring. The project contains suggestions for improvements of the manufactoring methods. The suggestions 
mainly deals with the vital  parts in the production process of the forklift. 
The most important suggestions are:     
       
 - Determine which of the weldingjoints that really needs to be grinded.  
       
 - Make sure that the purchased girders reaches the required tolerance level of straightness. 
 



 



 

Förord 
Examensarbetet har genomförts på SB Truck AB i Vreta Kloster. Arbetet genomfördes 
med syfte att fastställa tidsåtgången för företagets produktion och att ge förslag på 
eventuella förbättringar av företagets tillverkningsmetoder. Därför skulle en tidsstudie 
göras. 
 
Ingemar Lorin, VD på SB Truck har varit vår handledare vid företaget och Lars 
Wennström vid institutionen för konstruktions- och produktionsteknik (IKP) på 
Linköpings Tekniska Högskola. 
 
Vi vill tacka våra handledare och alla anställda på SB Truck för all deras hjälp under 
arbetets gång. Vi vill även tacka Alf Segersäll på IKP för lånet av 
digitalvideokameran.  



 



 

Sammanfattning 
Examensarbetet har genomförts på SB Truck AB i Vreta Kloster. Tyngdpunkten i 
arbetet var att filma tillverkningen av en ståstaplartruck, för att sedan analysera 
tillverkningsmetoderna och räkna fram den totala tiden för tillverkningen av en typ av 
truck. I studien ges förslag på förbättringar av tillverkningsmetoderna. Förslagen berör 
främst huvuddelarna i produktionen som är mast-, chassi- och gaffelvagnstillverkning.  
De förslag på förändringar som är viktigast är följande: 
 

- Kontrollera vilka svetsfogar som verkligen behöver slipas. 
 
- Se till att mastbalkarna som köps in håller den tolerans på rakhet som krävs. 



 



 

Abstract 
This thesis has been carried out at SB Truck AB in Vreta Kloster. The emphasis of the 
project was to capture the manufacturing of a forklift on tape, to be able to analyse the 
manufactoring methods and calculate the total time of manufactoring. The project 
contains suggestions for improvements of the manufactoring methods. The suggestions 
mainly deals with the vital parts in the production process of the forklift. 
The most important suggestions are:  
 

- Determine which of the weldingjoints that really needs to be grinded. 
 
- Make sure that the purchased girders reaches the required tolerance level of 

straightness. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
SB Truck AB är ett mindre företag som tillverkar elektriska inomhustruckar. 
Specialtruckar som utformas efter kundens önskemål utgör 50 % av produktionen. 
Produktionen bygger på manuellt arbete för att den mängd variationer som 
förekommer ska kunna utföras flexibelt. Företagsledningens mål är att ständigt höja 
produktiviteten. Ett sätt att nå detta mål är att minska produktionstiden. Då gäller det 
att hitta var i produktionen man kan tjäna tid. Det kan vara allt från lagerhantering till 
slutmontage. Företaget vill också behålla eller förbättra kvaliteten på produkterna. 
Tillverkningsmetoderna som används måste därför förbättras. Ledningen har kommit 
fram till att någon form av tidsstudie, där samtliga delmoment som utförs inom 
företaget skall studeras för att sedan utgöra ett bra underlag för framtida förändringar. 
 

1.2 Syfte 
Arbetet gick i första hand ut på att fastställa tidsåtgång för företagets produktion. För 
att kunna justera produktionsmetoder behövdes en mer detaljerad information om 
tidsåtgången för de olika delmomenten i produktionen. Företaget önskar även få 
studerat om de metoder som används kan anses effektiva eller om små eller stora 
justeringar behövs för att minska tidsåtgången ytterligare. Företaget räknar med att 
göra justeringarna på egen hand, eftersom kompetensen inom detta område finns 
tillgänglig. Företaget är öppet för förslag på eventuella justeringar. Tanken var att 
arbeta fram en mall som kan användas för framtida tidsstudier av företagets samtliga 
truckmodeller. Inom de närmaste åren kommer företaget att ta fram en ny truckmodell 
och studien ska hjälpa dem att optimera denna. 
 

1.3 Avgränsningar 
Eftersom företaget producerar ett tiotal olika huvudmodeller kan en uppsjö av olika 
kombinationer uppstå och arbetet begränsas därför till ståstaplarmodellen som är den 
vanligaste modellen i produktionen. Även ståstaplaren kan förekomma i en mängd 
olika varianter. Variationerna avseende truckspecifikationer innefattar: lyftkapacitet, 
lyfthöjd, initiallyft och utformning av gaffelvagn. Det finns även möjlighet för kunden 
att få sin truck specialanpassad efter specifika behov. Exempel på anpassningar som 
kan väljas av kunden är reglage, inredning och kupéhöjd. Arbetet begränsades till en 
variant av ståstaplaren.   
 
Tiden för inlastning mellan lastbil och lager är inte inräknad i studien. Det är svårt att 
avläsa tiden för just ståstaplarmodellen eftersom komponenterna som kommer in med 
lastbilen kan tillhöra flera olika modeller. 
 
Vid monteringen används ett stort antal fästelement, till exempel skruvförband och 
buntband, som gör det svårt att avgöra om tiderna ska tillhöra komponenten som 
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monteras eller fästelementet. Därför har hanteringstiden och monteringstiden för 
fästelementen valts att ingå i den komponent som ska monteras. 
 
Tiden för transport av lastpallar mellan de olika arbetsstationerna har utelämnats, den 
tid som åtgår anses vara svår att påverka utan att ändra på hela strukturen av 
verkstaden. 
 
En förutsättning för en korrekt tidsstudie är att samtliga komponenter finns vid 
arbetsplatsen. 
Tid som uppstår för att hämta komponenter på lager räknas som spilltid och tas inte 
med i studien med undantag för mastbalkarna. Som spilltid räknas även rådfrågning 
och samtal kollegor emellan. 
 

1.4 Metod 
För att kunna utföra den valda arbetsstudiemetoden måste man ha kännedom om hur 
produktionen går till. Därför gjordes intervjuer och observationer på företaget. Flera 
anställda intervjuades för att ta reda på vilken funktion de olika komponenterna har 
och allmänt om truckens funktion. Trucktillverkningen filmades och observationer 
gjordes. Arbetsstudiemetoden anpassades efter företagets tillverkningsmetoder. 



 13

2. Produkten 
Truckmodellen som studerades har beteckningen 16 SA 5.50 TTFY 480.  
Det betyder att:  
 

• Lyftkapaciteten är 1600kg. 1300kg finns som alternativ. 
• Trucken är en ståstaplare (SA). Sittstaplare (SV) finns som alternativ. 
• Lyfthöjden är 5.5m. 
• Masten är en trippelmast med frilyft (TTFY). 
• Batterikapaciteten är 480 Ah. 600 Ah finns som alternativ.  

 
 
 

 
Figur 1. Ståstaplare. 
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                       Figur 2. Chassi.                                                                    Figur 3. Mast. 

 
 
 

 
                               Figur 4. Gaffelvagn. 
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3. Produktionen 

3.1 Flödesschema 
Flödesschemat i figur 5 visar vilka delar som ingår i trucken och vilken väg de tar 
genom fabriken. Avsikten med schemat är att göra det lättare att förstå hur trucken 
byggs ihop. Den första stationen i flödesschemat är lagret. Därefter går komponenterna 
och detaljerna olika vägar för att till slut sättas ihop till en färdig truck vid slut-
monteringen. Den sista stationen är slutkontrollen och efter den levereras trucken till 
kunden.  
  

 
Figur 5. Flödesschema över produktionen. 

3.2 Lager 
Det finns två olika lager, ett för svetsdetaljer och ett för komponenter som ska 
monteras. Svetsdetaljerna kommer in till lagret på europapall. Monterings-
komponenterna levereras oftast paketerade i kartong.    
 

3.3 Plockning montering 
Till varje truck plockas ett antal lådor (europapall med pallkragar), en till 
slutmonteringen och två till hydraulikmonteringen. På plocklådorna står truckens 
serienummer så att man i förväg kan plocka ihop komponenter till flera truckar och 
kontrollera vilken truck lådan tillhör. 
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3.4 Plockning svetsning 
Här plockas tre lådor, en till masttillverkningen, en till chassitillverkningen och en till 
gaffelvagnstillverkningen. Detaljerna plockas dels för hand och dels med hjälp av 
truck eftersom detaljerna är tunga och att de ibland ligger på hög höjd i lagerhyllorna. 
 

 
Figur 6. Verkstadens  uppbyggnad. 

3.5 Diverse bearbetning  
Vissa komponenter måste bearbetas innan de är färdiga att läggas i komponentlådorna. 
Två exempel är styr- och gaffelvagnskedjan som kapas till rätt längd och ratten som 
borras och gängas för att kunna sättas fast. Det sker även viss förmontering av 
komponenterna och ett exempel är monteringen av tachometern till styrningen. 
 

3.6 Halvfabrikat svetsning 
Vid tillverkningen av chassiet och gaffelvagnen samt vid mast- och hydraulik-
monteringen används en del halvfabrikat (HF). Med HF menas saker som tillverkas i 
förväg. Ofta tillverkas flera exemplar samtidigt. Till chassiet är det stödbenen, 
förarskyddet och underredet som förtillverkas. Halvfabrikatsvetsning av gafflar till 
gaffelvagnen utförs. Till hydraulikmonteringen svetsas fästen fast för styrservot och 
spakblocket. Som HF till mastmonteringen räknas stabilisatorbenen. 
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3.7 Masttillverkning 
Samtliga detaljer som behövs till masten ligger i en plocklådan förutom mastbalkarna 
som svetsaren hämtar med travers från en europapall i närheten. Svetsaren använder en 
fixtur vid hopsvetsningen av balkarna. Masten består av ytter-, mellan- och innermast. 
Dessa sätts ihop med tillfälliga lager innan de skickas till lackering. Tillfälliga lager 
används eftersom lagren kan ta skada vid lackeringen. 
 

3.8 Chassitillverkning 
På samma sätt som vid masttillverkningen ligger delarna i en plocklåda med undantag 
för stödbenen som placeras i en fixtur som gör att de inte blir krokiga under 
svetsningen. När alla chassidelar är hopsvetsade svetsas stödbenen fast på undersidan. 
Därefter skickas chassiet till lackering. 
 

3.9 Gaffelvagnstillverkning 
En plocklåda används även i detta fallet, och denna används för alla detaljerna med 
undantag för gafflarna. Först svetsas gaffelbröstet ihop för att sedan få svalna innan 
gafflarna svetsas fast. Svetsaren gör ofta flera gaffelvagnar samtidigt för att slippa 
vänta på att delarna svalnar. Gaffelvagnen lackeras sedan hos en lackeringsfirma. 
 

3.10 Hydraulikmontering 
De delar som monteras är drivenheten, drivmotorn, hydraulplattan och hydraulpumpen 
med tillhörande tank. Drivenheten består av en växel med drivhjul. På drivenheten 
monteras två stycken induktiva givare, en ändlägesklack för styrningen samt 
styrkedjan. Drivmotorn förses med en broms. På hydraulplattan sätts spak- och 
stabblock fast med dess tillhörande slangar. Ståstaplaren med sidostabilisatorer 
behöver ha en extra returledning till tanken och denna är det enda som behöver 
monteras på tanken. De färdiga delarna skickas sedan till slutmonteringen. 
 

3.11 Lackering 
All lackering utförs som tidigare nämnts av en lackeringsfirma. Halvfabrikat som 
varken ingår i chassi eller gaffelvagn, det vill säga motorplattan, hydraulplattan och 
stabilisatorbenen lackeras separat. Lastning och lossning på lastbilen sker med hjälp av 
truck.  
 

3.12 Mastmontering 
Masten är nu lackerad och ska monteras ihop. Hydraulcylindrarna och hydraulrören 
ska kopplas samman. Masterna och gaffelvagnen justeras med hjälp av skims. Det 
sista som görs är montering av sidostabilisatorerna. Den monterade masten flyttas till 
slutmonteringen med hjälp av travers. 
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3.13 Slutmontering  
Plocklådan från komponentplocket innehåller alla delar som ska monteras förutom 
masten, gaffelvagnen och detaljer från hydraulikmonteringen. De fästelement som 
behövs hämtas ur lådor vid arbetsstationen. Olja fylls på innan masten monteras. 
Under provlyftningen luftas hydraulsystemet och mer olja fylls på. Under 
monteringens gång görs ett antal funktionskontroller, till exempel provlyft av masten 
och kontroll av mjukvaran i styrsystemet. Då montören anser att trucken är färdig för 
slutkontroll lämnar han över den till kontrollanten. 
 

3.14 Slutkontroll 
För att säkerställa truckens funktiongörs en noggrann slutkontroll. Denna innefattar 
många olika tester, bland annat testkörs trucken och man kontrollerar att den har god 
kontakt med underlaget vid vänster- och högersväng. En stor del av slutkontrollen är 
testning av lyftanordningen. Man ser även till att trucken inte har några skador eller är 
smutsig. En kontroll av att manualer, batteriladdare och andra tillbehör finns med 
utförs. Efter slutkontroll och emballering är trucken redo att levereras. 
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4. Arbetsstudiemetod 
Det finns olika sätt att mäta tidsåtgången för de olika arbetsmomenten. De två 
alternativen som diskuterades med handledaren på företaget var tidtagning med 
tidtagarur och filmning med digitalvideokamera (DV-kamera). Videofilmning ansågs 
vara det alternativ som i det här fallet passade bäst. Detta för att varje del i 
produktionen tar väldigt lång tid och att det under projekttiden bara fanns ett fåtal 
tillfällen att studera varje del. Tidtagning med tidtagarur valdes bort på grund av det 
inte fanns tid att förbereda en sådan metod, samt risken med att inte hinna anteckna 
tiderna. Med filmning elimineras den risken. Tidtagningsmetoden hade krävt att man i 
förväg visste exakt hur varje del skulle utföras. För att enkelt kunna studera filmerna 
på dator gjordes filmningen med DV-kamera.  
 
Arbetets förstudie bestod av att lära sig hur kringutrustning fungerade och att få en 
övergripande bild av hur tillverkningen gick tillväga. Företaget införskaffade en extern 
hårddisk och genom detta kunde filmerna sparas direkt in på hårddisken via en bärbar 
dator. Detta gjorde att all filmhantering på band kunde uteslutas och en veckas 
arbetstid sparades då in eftersom överföring mellan band och dator inte behövde göras. 
Dataformatet som sparades var mycket utrymmeskrävande och därför var någon form 
av formatändring tvungen att göras. Ett filmredigeringsprogram användes för att 
komprimera filmfilerna till hanterbar storlek. Detta moment var tidskrävande men 
nödvändigt. En timmes film i originalformat tog cirka två timmar att komprimera. 
Totalt filmades cirka 35 timmar vilket gjorde att 70 timmar åtgick till 
komprimeringen.  
 
På grund av att företaget inte har kontinuerlig tillverkning av den studerade 
truckmodellen sträckte sig filmningen över större delen av projekttiden och när 
ståstaplaren väl tillverkades gjordes ofta flera delar parallellt. Detta bidrog också till 
att filmningen pågick under en längre tid. När filmerna studerades pausades filmen 
efter varje moment. Momentet identifierades och tiden antecknades på rätt plats i en 
tabell. Efter att filmen studerats klart kontrollerades att summan av dessa tider 
överensstämde med filmens längd. Att studera filmerna tog ungefär dubbelt så lång tid 
som filmernas längd.    

4.1 Diskussion kring alternativa metoder 
Det finns flera metoder för arbetsmätning som är väl beprövade, en vanlig metod är 
Methods-Time Measurement (MTM). MTM utvecklades redan på 1940-talet och 
systemets definitioner, regler och tider publicerades 1948. Därefter har systemet 
utvecklats vidare med flera system MTM-2 och MTM-3. MTM beskriver 
grundrörelserna i arbetsoperationen, MTM-2 beskriver rörelseföljden och MTM-3 
beskriver rörelsemönstret.  
 
Grundrörelserna i MTM delas in i tre olika grupper, dels rörelser med arm, hand och 
fingrar, dels ögonrörelser samt rörelser med bål, ben och fot. I varje grupp finns flera 
grundrörelser, till exempel sträcka, flytta, vrida och ögoninställning, ögonförflyttning 
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samt fotrörelse, benrörelse och sidsteg. Varje grundrörelse har en egen benämning, 
sträcka till exempel har benämningen R, som i engelskans "reach".  
 
I MTM används en speciell tidsenhet, Time-Measurement-Unit (TMU). En TMU är 
lika med en hundratusendels timme. Grundrörelserna utförs på kort tid vilket leder till 
att man vid användande av timmar, minuter eller sekunder skulle få många decimaler. 
Siffrorna skulle därmed bli svåra att hantera. TMU-värdet hämtas ur ett datakort, där 
samtliga grundrörelser finns dokumenterade. TMU-värdet är framtaget genom en 
mängd försök och tidmätningar. I MTM studerar man alltså rörelserna för att få fram 
tidsåtgången. Metoden är väldigt tidskrävande att utföra. För en skicklig MTM-
tekniker tar det ca 350 timmar att analysera en timmes arbete. 
 

 
Figur 7. MTM-analys för ”Flytta bort färdig detalj”. [2] 

 
Varje grundrörelse delas även in i olika kategorier. Till exempel delas ”sträcka” delas 
in i fem nivåer beroende på föremålets läge, åtkomst, storlek eller om man måste välja 
bland olika föremål. Nivåerna ger olika TMU-värden för rörelsen ”sträcka”. 
 

 
Figur 8. Datakortets tabell för Sträcka (R). [2] 

 
MTM är främst anpassad för repetitiva arbetsmoment, det är därför man går in så djupt 
i varje rörelse. Det är alltså ingen bra idé att göra en MTM-analys på ett arbetsmoment 
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som inte utförs på samma sätt varje gång. Om man vet exakt vilka rörelser som skall 
göras vid en viss arbetsoperation behöver man inte observera när en operation utförs. 
Den här metoden visade sig vara omöjlig att genomföra eftersom den är allt för 
tidskrävande på grund av att syftet var att följa hela produktionen av en truck. [2] 
 
Sekvensbaserad aktivitets- och metodanalys (SAM) är ett något nyare MTM-system. 
Det anses uppfylla höga krav på snabbhet och enkelhet utan att det blir sämre 
noggrannhet. Tidsenheten kallas faktor och är lika med fem TMU. SAM är en 
vidareutveckling av MTM-systemen och det bygger på samma princip med tabeller 
och datakort. Det finns två sätt att utföra Sam-analysen, antingen genom direktanalys 
genom tillämpningsformen med tidformler. Alltså finns det två olika blanketter att 
fylla i. [1], [4] 
 
Ytterligare en metod är Maynard Operation Sequence Technique (MOST). Den är 
baserad på MTM-systemet och bygger på hela sekvenser i stället för på enskilda 
rörelser. I figur 7 visas en sekvens som i MOST-metoden kallas allmän förflyttning. 
Sekvensen tilldelas bara en tid men den kan variera beroende på avstånd och 
placeringsnoggrannhet. Tidmätningsenheten kallas TE och är lika med 10 TMU. TE-
värdena hämtas också från ett datakort. [1] 
 
För att utföra någon av ovanstående analyser ska man vara utbildad inom området. 
Den metod som användes inom detta examensarbete är anpassad just för det här 
projektet. Metoden liknar till viss del MOST-metoden men sekvenserna är utbytta mot 
moment. Momenten som användes beskrivs i avsnitt 4.2 ”Definition av moment”. 
Tiden plockas inte från någon tabell utan är den verkliga tiden för utförande av 
momentet. Denna metod gjorde det möjligt att hinna studera produktionen på hela 
trucken på avsatt tid, dock antas resultatet bli mindre noggrant. Det mindre noggranna 
resultatet kan ändå accepteras då det ger företaget en uppfattning om vilka moment 
som tar lång tid under produktionen. 
 

4.2 Definition av moment 
De huvuddelar som ingår i trucken är mast, chassi och gaffelvagn. Tiden delades in i 
följande moment: 
 
Hantering 
Montering 
Svetsning 
Slipning 
Bearbetning 
Rengöring 
Kontroll / Justering 
Målning / Smörjning 
 
I tabellen (figur 9) där tiderna är redovisade är uppbyggd så att alla komponenter som 
monteras eller svetsas är placerade i en kolumn längst till vänster. Ordningen för dessa 
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är i den turordning de monteras. Varje komponent tilldelas flera olika tider, 
kategorierna för dessa tider utgör resterande kolumner. Alla tider i tabellen anges i 
sekunder. 
 

Komponent/Moment Hantering Svetsning Slipning Bearbetning Rengöring 

Ändplåt 325 34 37 64 0 

Ramplåtar sida 582 485 634 30 0 

Ramplåt mitt 266 247 312 25 0 

Stöd för ståplatta 277 135 65 0 0 

Ståplatta + länkhjulsbult 401 292 102 0 77 
Figur 9. Tabellen visar ett exempel på hur tiderna för varje komponent har fördelats på de olika 
momenten. Tabellen avser tillverkningen av chassiets underrede. 
 

4.2.1 Hantering 
När en komponent ska monteras måste montören gå och hämta komponenten från dess 
givna plats i arbetsstationen. Detta gör han antingen med travers, truck eller för hand, 
beroende på komponentens vikt och storlek Han behöver även hämta de verktyg som 
krävs för att montera komponenten. Ibland behövs fästelement för monteringen och 
tiden det tar att hämta fästelementen ingår i hanteringstiden för den komponent som 
ska monteras.  
Efter monteringen lägger montören tillbaka verktygen i verktygsskåpet. Under 
svetsningen händer det att svetstråden fastnar eller behöver klippas av och då måste 
detta åtgärdas. Tiden det tar att utföra samtliga ovanstående moment räknas som 
hanteringstid för komponenten som ska monteras, bearbetas, svetsas eller slipas. 
 

4.2.2 Montering 
När montören har hämtat komponenten, verktyget och eventuella fästelement är det 
dags att montera. I det ögonblicket montören placerar komponenten på dess plats 
startar monteringen och pågår till montören är färdig och verktyget lämnar 
fästelementet. I de fall då inget fästelement eller verktyg krävs pågår monteringstiden 
till komponenten sitter på plats. Det händer att montören måste hämta andra verktyg 
under monteringen, då avbryts monteringstiden för att istället övergå till hanteringstid. 
Monteringstiden fortsätter sedan då det andra verktyget kommer i kontakt med 
fästelementet. 
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4.2.3 Svetsning 
Detaljen sitter på plats antingen med tving eller med någon slags svetsfixtur. Det 
förekommer även att svetsaren fixerar detaljen med handen. Svetsaren håller i 
svetsmunstycket och är redo att börja svetsa. I det ögonblicket ljusbågen syns slutar 
hanteringstiden och tiden för svetsning tar vid. Den fortlöper fram till det att svetsaren 
lägger ifrån sig svetsmunstycket. När flera fogar i följd ska svetsas räknas 
förflyttningen runt arbetsstycket in i tiden för svetsning, likaså vid punktsvetsning. 
Svetsaren väljer mellan två olika svetsmaskiner med olika typer av svetstråd beroende 
på vilken hållfasthet som krävs i svetsfogen. När vissa detaljer ska fogas samman 
används båda svetsmaskinerna. 
 

4.2.4 Slipning 
Slipning är en form av bearbetning men eftersom det förekommer i så stor 
utsträckning räknas det som ett eget moment. För utförande av detta moment används 
tre olika huvudverktyg, nämligen vinkelslip, tryckluftslip och stationär bandslip. 
Vinkelslipen används mestadels till att göra fasning på detaljerna. På chassiets utsida 
vill man ha plana ytor och om man inte gör en fasberedning, en fasning på detaljen, så 
försvinner nästan hela svetsfogen när den slipas plan. Tryckluftslipen har en mjuk 
skiva som används för att ta bort svetsloppor och slipa fram en finare yta. För att slipa 
svetsfogar används både vinkelslip och tryckluftslip. Bandslipen används för att runda 
till och fasa mindre detaljer. Den används också för medelstora detaljer om mycket 
material ska slipas bort. Tiden för slipning börjar då svetsaren startar slipmaskinen och 
slutar när han lägger ifrån sig maskinen. Då det gäller bandslipen slutar sliptiden när 
svetsaren stänger av maskinen. 
 

4.2.5 Bearbetning 
De flesta svetsdetaljer köps in utskurna och bockade. Företaget utför därmed inga 
större bearbetningsoperationer. Utskurna hål får sämre noggrannhet och därför måste 
vissa hål brotschas. Mindre hål borras och gängning görs där det ska vara gängade hål. 
Brotschning görs endast med luftdriven handborrmaskin. Borrningen utförs antingen 
med handborrmaskin eller med pelarborrmaskin. Gängor tillverkas med handborr-
maskin, pelarborr eller handverktyg. Tiden för bearbetning pågår så länge spånor 
bildas. Alltså så länge verktyget är i ingrepp. 
 

4.2.6 Rengöring 
Efter bearbetningen ligger mycket spånor och slipdamm kvar på och runt omkring 
detaljerna. Vid monteringsstationerna klipps många kablar och buntband som ofta 
hamnar i truckens motorutrymme. Spånorna och slipdammet blåses enklast bort med 
tryckluft och det samma gäller för kabel- och buntbandsrester. Svetsningen 
efterlämnar svetsloppor och slagg på. De svetsloppor som sätter sig på arbetsstycket 
slipas bort med tryckluftsslip. Svetsslagget knackas bort med en mejsel och de loppor 
som inte slipas bort skrapas bort med ett järn.  
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Det är också viktigt att arbetsbordet är fritt från svetsloppor och annan smuts och 
därför slipas bordet rent. Görs inte detta finns det risk att detaljerna skadas och att 
konstruktionen blir sned. Tiden för att slipa arbetsbordet räknas som rengöring för den 
detalj som ska läggas upp på bordet, alltså inte som slipning. Slipdamm och smuts 
försämrar kvaliteten på lackeringen därför måste detaljerna vara rena innan de skickas 
till lackering. Generellt gäller att tiden för rengöring räknas för den detalj som rengörs 
eller för den detalj smutsen kommer ifrån. Tiden för rengöring startar när svetsaren 
eller montören greppar rengöringsverktyget och slutar när densamme lägger ifrån sig 
verktyget. 
 

4.2.7 Kontroll / Justering 
Balkarna som används för att bygga masten uppfyller sällan de krav på rakhet som 
krävs. Det kan bero på underleverantör eller transportskador. Är balkarna sneda 
kommer masten att bli skev vilket leder till att den antingen glappar eller nyper. 
Balkarna måste därför justeras i en hydraulpress. Samma sak gäller för flera detaljer 
till masten och gaffelvagnen. Tiden det tar för att justera en detalj börjar då svetsaren 
kontrollerar rakheten första gången och slutar när han kontrollerat detaljen för sista 
gången och anser att den är rak. Även om balkarna är raka efter justeringen kommer de 
att slå sig en aning när de svetsas samman varvid svetsaren värmer balken med gaslåga 
där balken är sned vilket gör att den rätar ut sig. Det är emellertid svårt att få balkarna 
helt raka med den här metoden och därför görs en sista finjustering av mastdelarna när 
de monteras ihop.  
 
Finjusteringen åstadkommes med hjälp av tunna brickor, så kallade skims, som läggs 
mellan masten och ramhjulen. När montören justerar masten händer det att han måste 
hämta tillbehör. Den tid det tar att göra detta räknas till kontroll / justering och inte till 
hantering. Detta för att ge ett mer rättvisande värde på hanteringstiden. Då masten är 
monterad luftas hydraulsystemet och masten provlyfts. Hastigheten för 
sidostabilisatorerna ställs in samtidigt som de synkroniseras.  
 
Den sista justeringen som görs på lyftanordningen är att sträcka gaffelvagnens kedja. 
Montören kontrollerar styrsystemets mjukvara, det vill säga att trucken reagerar 
korrekt vid manövrering. Kontroll- och justeringstiden för de sistnämnda momenten 
börjar och slutar på samma sätt som för svetsaren. 

4.2.8 Målning / Smörjning 
Masten är en teleskopkonstruktion som består av tre delar. Delarna ska kunna glida i 
varandra med så låg friktion som möjligt. För att åstadkomma detta används en typ av 
lager, så kallade ramhjul. Man smörjer också in mastens rullytor med fett. Detta 
fungerar även som rostskydd. Smörjningstiden börjar när montören tar penseln och 
slutar när han lägger tillbaka den i fettburken. All lackering utförs av en lackerings-
firma men masten behöver ändå bättringsmålas på vissa ytor. Tiden för detta följer 
samma princip som för smörjning. 
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5. Resultat 
 

5.1 Produktionens tidsåtgång 
Huvuduppgiften var att fastställa tidsåtgången för produktionen av ståstaplarmodellen. 
Företaget ville även veta hur tiden fördelas på de olika momenten så att man på ett 
enkelt sätt kan prioritera var förändringar bör göras. Under arbetets gång filmades de 
olika delarna i tillverkningen för att sedan studeras. Tiderna för varje komponent och 
moment fördes in i en tabell där de summerades till en total tid. Totaltiderna för alla 
delar har sedan räknats samman till en total tid för tillverkningen av trucken. Tabellen 
kan i framtiden användas som en mall för tidsstudier av andra truckmodeller. 
Momenten i tabellen blir desamma, men komponenterna kommer naturligtvis att vara 
annorlunda. 
 

5.2 Förslag på förbättringar 
 

5.2.1 Masttillverkning 
Vid det här momentet gick det åt mycket tid till kontroll och justering. Det berodde på 
att mastbalkarna måste riktas så att de blir raka. Ett sätt att undgå detta kontroll- och 
justeringsmoment är att företaget köper in balkar med högre toleranskrav. 
 

5.2.2 Chassitillverkning 
Det visade sig att svets- och sliptid på rattpanelplåten var lång. Det berodde på att 
plåten hade dålig passform, stora springor måste därmed fyllas igen med svets. Om 
svetsfogarna inte slipas ser det fult ut och vassa kanter kan skada truckföraren. Här 
behöver man undersöka om CAD-ritningen är fel eller om det beror på tillverknings-
metoden. Ibland kan det vara så att detaljerna passar bra ihop teoretisk sett men inte i 
praktiken. 
 

5.2.3 Gaffelvagnstillverkning 
Även vid detta moment gick det åt mycket tid till kontroll och justering. Gafflarna 
behövde riktas på samma sätt som mastbalkarna. Vid tillverkningen av gafflarna borde 
man istället för tvingar använda sig av någon slags fixtur där gafflarna sitter fast tills 
de svalnat. Flera fixturer skulle behöva användas men å andra sidan skulle man slippa 
rikta gafflarna efteråt. 
Gafflarna svetsas fast på gaffelbröstets fram och baksida. Sedan slipas fogarna näst 
intill släta, vilket tar mycket lång tid. Om svetsaren ser till att svetsfogen blir fin från 
början behövs den ej slipas ner. Dessa fogar är placerade på ett sådant ställe att de inte 
behöver slipas. Vid tillverkning av mast, chassi och gaffelvagn gäller det att se över 
vilka svetsfogar som verkligen behöver slipas. Det totala värdet för sliptiden på hela 
trucken anses vara relativt högt. 
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5.2.4 Mastmontering 
Justeringen av masten och gaffelvagnen tog lång tid. Mycket tid hade även redan lagts 
på riktning av mastbalkarna. Därför påpekas nu än en gång att någonting bör göras vid 
masttillverkningsmomentet. 
 

5.2.5 Slutmontering 
En stor del av slutmonteringen bestod av elinstallation. Många kablar skalades, drogs 
och sattes fast på svåråtkomliga ställen. Elplåtens anslutningar var av den typen där 
kablarna kläms fast med en skruv och monteringen blev därför tidskrävande. Här kan 
man undersöka om det finns något bättre alternativ, till exempel snäppkontakter eller 
flatstift som är förmonterade på elplåten och kablarna. Elplåten som figur 10 visar tar 
upp stor plats i motorutrymmet vilket gör den svår att hantera. Ett kretskort tar mindre 
plats och man slipper onödiga kablar. Man bör se över om det här kan vara ett 
alternativ. 
 
 

 
Figur 10. Elplåt. 
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5.2.6 Övrigt 
Ståstaplarmodellen som studerats har två sidostabilisatorer, vilka gör att hydrauliken 
blir mer avancerad. En extra returslang monteras till oljetanken för att systemet ska 
fungera. Pumpen sitter fastskruvad på tanken (figur 11, 12) och måste demonteras då 
returslangen ska monteras. Pumpens skruvar är svåråtkomliga och många omtag krävs 
med den fasta blocknyckeln. För att minska monterings- och demonteringstiden kan 
det vara lämpligt att istället för en vanlig blocknyckel använda en blocknyckel med 
spärrfunktion. 
 

 
Figur 11. Hydraulpump och tank. 

 
 
 
 
 
 

 
Figur 12. Närbild på fästelement mellan pump och tank. 
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Längst fram på stödbenen sitter boggievaggorna. De sitter fast med varsin 
genomgående axel som i sin tur är fixerad med hjälp av en rörsprint. I varje 
stödbensspets (figur 13) borras två hål, ett på varje sida om boggievaggan. Eftersom 
boggievaggans axel bara monteras med en rörsprint är det onödigt att två hål borras. 
 
 
 
 

 
Figur 13. Stödbensspets med hål. 
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6. Diskussion 
I vissa fall var det tydligt att montören eller svetsaren arbetade lite snabbare än 
normalt, vilket troligen inte skedde medvetet eftersom det kan anses normalt att känna 
sig pressad då man blir filmad. Då montören blev filmad ägnade han sig enbart åt sin 
arbetsuppgift. I vanliga fall händer det att han lämnar sin arbetsplats för att hjälpa 
andra eller ta en kort paus. Pauserna behövs för socialt umgänge och välmående på 
arbetet, det behöver inte nödvändigtvis betyda att arbetet tar längre tid i det långa 
loppet. Spilltiden tas inte med i studien då företaget ville veta tillverkningstiden för en 
truck under bästa möjliga förhållanden. 
 
Den här studien är bara ett steg mot en effektivare produktion. Företaget måste själva 
ta del i effektiviseringsarbetet eftersom kompetensen inom området finns hos de 
anställda. När filmerna studerades lades störst arbete på att placera tiderna under rätt 
moment. Det var svårt att samtidigt fokusera på möjliga förbättringar. Förbättrings-
förslagen i rapporten är idéer samlade under hela projekttiden, inte endast under 
filmstudietiden. Vid efterarbete bör filmerna studeras ytterligare för identifiering av 
fler förbättringsmöjligheter. Studier av andra truckmodeller kan genomföras med hjälp 
av den framtagna mallen. 
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Bilagor 
 
1. Plockning för svets och montering 
 
2. Underrede 
 
3. Förarskydd 
 
4. Stödben 
 
5. Gafflar 
 
6. Mast 
 
7. Chassi 
 
8. Gaffelvagn 
 
9. Lastning och lossning, tillverkning av hydraulslang, slutkontroll 
 
10. Drivenhet 
 
11. Drivmotor 
 
12. Hydraulpump 
 
13. Hydraulplatta 
 
14. Mastmontering 
 
15. Slutmontering 
 
16. Totaltid 
 
Bilagorna lämnas endast till företaget. 


