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Kapitel 5.1
Kapitelintroduktion
Den här delen introducerar den studerande till konceptet av standardisering av operationer. Den
behandlar inledningsvis konceptet av takttid och cykeltid och visar hur man identifierar och beräknar
dessa. Fortsättningsvis visas även för den studerande hur de olika beståndsdelarna av
produktionscykeln analyseras med användandet av ett operationsprocessformulär. Där efter
förklaras relationen mellan takt‐ och cykeltid och visar den studerande hur man balanserar arbete
mellan operatörer med hjälp av en takttids‐ eller cykeltidsdiagram för att uppnå en effektiv
organisation och distribution av arbete inom arbetslag.
De tre elementen samt fördelarna av Standardarbete introduceras sedan och konceptet
Standardarbete in progress(ett av dessa tre element) förklaras ytterligare.
Den studerande tas sedan genom de olika stegen för att skapa Standardarbete samt de nödvändiga
verktygen och teknikerna förklaras.
Till sist tillgodoses den studerande med ett utarbetat exempel för att demonstrera användningen av
dessa verktyg.

Kapitel 5.2
Mål för denna del
När du lyckats fullfölja denne del kommer du kunna:
•
•
•

•

Definiera koncepten takttid, cykeltid och Standardarbete
Beräkna takttid och ta fram lämpliga tider för element till produktionscykeln
Identifiera de olika verktygen som används vid framställandet av standardarbete
Dessa inkluderar:
‐ Processobservationsformulär
‐ Takttids‐ och cykeltiddiagram
‐ Processkapacitetsdiagram
‐ Layout för standardarbete
‐ Tabell för standardarbete
‐ Problemåtgärdstabell
Implementera Standardarbete i en lämplig process

Introduktion
Takttid är det första steget mot att möta krav från kund. Det hjälper oss att producera vad kunderna
vill ha I TID.
Takttid är ett kalkylerat värde som fastställer måttet på hur en produkt är producerad för att möta
kunders krav. En vanlig produktionstakt medför standardisering och standardarbete.
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Takttid är ett produktionsmått för hela produktionssystemet. Produktionssekvensen måste köras
inom takttiden för att möta kundernas krav. Om produktionstiden är större än takttiden kommer vi
inte att möta kundernas krav, vilket medför förseningar och övertid. Om produktionstiden är mindre
än takttiden kommer resurser inte användas till fullo, vilket medför slöseri i produktionscykeln och
ökande kostnader för produktionen.
Man måste ständigt lägga vikt vid takttiden så att:
•

Arbetslagets medlemmar vet vad de antas producera under en specificerad mängd tid

•

Arbetet är anpassat till tillgänglig tid

•

Produktionsfrekvensen kan övervakas inom graden av en enhet

Beräkning av takttid
Takttid mäter tiden det tar att producera en enhet. Tiden per enhet varierar i enlighet med
operationens natur och vad som passar produktionstypen. Sekunder per enhet är det typiska sättet
att räkna takttid.
Tidsperioden för att räkna ut taktiden kan vara på en basis av daglig, vecko‐, månads‐, kvartalsvis etc.,
beroende på stabiliteten i efterfrågan från kund.
För att räkna ut takttiden på en daglig basis måste först tillgänglig nettomängd av arbetstid räknas ut.
Lunchraster, möten och andra tidsintervall som företaget kommit över ens om att drift inte ska ske,
ska uteslutas ur nettomängden av arbetstid.
Nettomängden arbetstid är specifik för varje företag. Fråga din arbetsledare för mer specifik
information om ditt företag.
Diagrammet för tillgänglig nettomängd av arbetstid, som återfinns på följande sida, visar hur
nettomängden arbetstid är beräknad för rotormaskinsprocessen.
När tillgänglig nettomängd av arbetstid för rotormaskinen är fastställd kan vi beräkna takttiden.
Tillgänglig nettomängd av arbetstid är 1410180 sekunder.
Kunder kräver 6000 enheter.
Takttiden är således 234,6 enheter /sekund.
(Module 125)
Takttid är det första steget i Standardarbete. Det är farten för hela produktionen som speglar
kundens krav. För att tillgodose den bästa kundupplevelsen, bör arbetet som fodras göras inom
takttiden.
Cykeltid
Cykeltid är ett mått som anger tiden mellan två färdigarbetade produktenheter.
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Vi kan fastställa om kundkraven kan mötas i tid genom att översätta arbetsgolvets information till
arbetsflödesdiagram och takt‐/cykeltider eller arbetsbalansdiagram.
En takt‐ eller cykeltidsdiagram är ett grafiskt verktyg som tillåter oss att granska och balansera
distributionen av arbete mellan operatörer i relation till takttiden. Att förstå och balansera
produktionscykeln är en nyckelingrediens för att skapa och bibehålla ett kontinuerligt flöde i en
flerstegsprocess med flera operationer, genom att distribuera arbetsmoment i relation till takttid.
För att kunna bestämma om kundens krav på antalet producerade produkter kommer gå att uppfylla,
måste man först känna till sin nuvarande cykel‐ och operationstid.

Du borde:
1.

Använda Process Observationstablå(POT) för att registrera och mäta varje arbetsmoment i
varje produktionscykel.

2. Göra en fullständig Process Capacity Table(PCT) för att fastställa utrustningens kapaciteter
och vilka resurser som behövs för att klara av takttiden.
3. Skapa ett arbetsflödesdiagram för att visa arbetsgruppsmedlemmarna vilka rörelser som
behövs vid aktuell arbetsstation.
4. Skapa ett takt‐ eller cykeltidsdiagram för att jämföra den nuvarande cykeltiden mot takttiden.

Process Observationstablå (POT)
En Process Observationstablå (POT) används föra att samla in och registrera data, I realtid, från
arbetsstationerna. Stoppur och elektronisk data används för att hur lång tid det tar för en
arbetsmedlem att göra klart ett arbetsmoment. Data måste registreras flera gånger (vi
rekommenderar ett minimum på sju gånger) där den som mäter måste en erfaren arbetare som
känner till produktionsprocessen väl.
Det är viktigt att samla in data i realtid. Använd inte tidigare dokumenterad data som må finnas i
tidigare standarder. Den nyinsamlade datan kommer att klargöra var områden med slöseri finns för
produktionscykeln.
(Process Observationstablå)
Resultat från individuella arbetsmoment skrivs in i det observerade fältet för tid. Den konsekvent
kortaste tiden som kan upprepas för arbetsmomentet skrivs in i fältet för den lägsta repeterbara
tiden.
Den kortaste tiden som kan upprepas väljs istället för den kortaste tiden, då den ger en mer rättvis
representation av vad som kan förväntas från varje arbetare. Den totala cykeltiden är den
fullständiga produktionscykeln från start till fullbordning.
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Data som fås genom POT tillåter oss att bestämma variationer i produktionscykeln. Variationer bidrar
till det ackumulerade slöseriet i processen och måste tas bort för att uppnå ett kontinuerligt
arbetsflöde. Variationer i en produktionscykel beräknas genom att subtrahera den kortaste tiden
som kan upprepas från den längsta tiden.
Data från POT kan användas för att konstruera ett takt‐/ cykeltidsdiagram(TCC)
Takt‐ / cykeltidsdiagram
Ett takt‐ / cykeltidsdiagram ser ut som ett som ett stapeldiagram och visar arbetarnas
produktionscykeltider.
Takttidslinjen är alltid plottad i ett takt‐ och cykeltidsdiagram. Y‐axeln bör visa tiden och den totala
produktionscykeln för varje arbetare bör visas längs med diagrammet för varje operatör.
Arbetscykler delas upp i två arbetsmoment. Ett arbetsmoment är den minsta arbetsuppgift som kan
definieras som kombineras för att skapa arbetscykeln för varje operatör. Arbetsmomenten för varje
arbetare staplas ovanpå varandra. Höjden för varje låda i stapeln representeras av tiden för det
arbetsmomentet i arbetscykeln. Genom att samla in alla dessa arbetsmoment för varje arbetscykel
har vi erhållit den totala arbetsinsatsen för produktionscykeln.
Det är viktigt att undvika att sprida arbetscyklerna jämt över hela arbetslaget då detta kan medföra
stort slöseri, bl.a. för överproduktion och lager. Varje arbetscykel bör balanseras inom ca 90 % av
takttiden. Detta tillåter smärre variationer i processen men allt eftersom processen blir mer stabil,
bör cykeltiden göras närmare till den egentliga taktiden.
Målet bör vara att reducera arbetscyklerna så att den sista cykeln kommer att ha den kortaste
tidåtgången. Detta påtvingar en utvärdering om vem som ska vara den sista personen i arbetscykeln.
Kanske kan en arbetare byta plats till ett annat område då större förbättringar blir gjorda allt
eftersom och arbetsmoment kan fördelas till de kvarstående operatörerna.
Ett takt‐ och cykeltidsdiagram hjälper till vid skapandet av en kontinuerlig arbetsström genom att
fördela operatörers arbetsmoment i relation till takttiden.

Kapitel 5.4
Att standardisera Processer
Standardarbete
Standardarbete är det elementära verktyget för kontinuerliga förbättringar. Det är det bästa
kombinerade användningssättet av personer, maskiner och material för att utföra ett arbete med
minimalt slöseri. Med Standardarbete menas den säkraste och mest effektiva metoden för att utföra
ett arbete på den kortast möjliga tiden. Det maximerar prestationen vilket resulterar i förbättrad
kvalitet och leverans av produkter till kunder samt andra associerade fördelar.
Standardarbete är en nyckelingrediens av Toyotas ”Kvalitetshus”. Den tillhandahåller en robust
byggsten för kontinuerliga förbättringar i arbetet. Dess syfte är att maximera prestationen samtidigt

2009 (c) Linköpings universitet

Arbetsmaterial - får inte kopieras eller distribueras

som man minimerar slöseri. Den är ett nyckelverktyg inom Lean och tillhandahåller en grund för
kontinuerliga förbättringar och eliminationen av slöseri i arbetet. Standardarbete identifierar
arbetssekvensen för att utveckla arbetsproceduren och organiserar och definierar rörelser för varje
arbetare.
Standardarbete etablerar standarder som efter rutin tillämpas på arbetsplatsen för att öka
stabiliteten och kvaliteten av produktionen. Den etablerar en precis procedur för varje operatörs
arbete i en producerande process och har tre centrala element. Dessa element bildar en rutin för
respektive uppgift och tillhandahåller en grund för kontinuerliga förbättringar.
Dessa tre element är:
1. Taktid
I den produktionsfart som produkter måste skapas för att möta kunders krav
2. Arbetssekvens
Sekvensen, inom gränserna för taktiden, inom vilket en arbetare måste utföra sina
arbetsmoment.
3. Standard Produkter‐i‐arbete (SPIA/SWIP)
Det minimala lagret som behövs för att hålla processen fungerande utan problem.

När Standardarbete implementeras på rätt sätt kan det förbättra:
•

Arbetscykeln
Olika arbetsmoment som blivit konverterade till att bli mer definierade tillsammans med
standardiserade arbetsmoment.

•

Kvalitet
Variation i arbetscykeln elimineras, vilket gör produktkvaliteten bättre.

•

Stabilitet
Varje arbetsuppgift standardiseras, så att resultaten från dessa blir förutsägbara, vilket
försäkrar en stabil produktionstakt.

•

Produktivitet
Ett antal överenskomna steg får ner mängden slöseri och höjer kapaciteten.

•

Bemyndigande (empowerment)
Medlemmar i ett arbetslag har ett större inflytande på designen av arbetsprocessen och
arbetssätt.
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Filosofin av Standardarbete understryker bemyndigande, delegation av ansvar och styrker
ergonomsikt tänk på arbetsplatsen. Det gagnar arbetaren på följande sätt:
•

Uppmuntrat till engagemang i att förbättra arbetsprocessen. Med en stabilare produktion
blir det enklare att identifiera problem och bidra med förbättringsidéer för arbetsprocessen.

•

Fysiska fördelar finns för arbetaren då onödiga rörelser tas bort. En klar, repetitiv procedur
medför en rytm och därför mindre trötthet hos arbetaren.

•

Upphöjer hälsa och säkerhet på arbetsplatsen genom att skapa effektiva och säkra
arbetsmetoder.

Standardarbete är vanligtvis dokumenterat med visuella hjälpmedel vilka sätts vid
arbetsstationer och:
•

Ger en illustrerad skildring av arbetssekvensen för både arbetare och förmän.

•

Kan användas som en mall för produktions‐ och arbetsströmmar för medarbetarna.

•

Hjälper förmän med att bevaka arbete som utförs vid varje station.

•

Ger en grafisk bild av möjligheter för extra förbättringar.

•

Ger hjälp med att identifiera områden med problem.

Standard PIA
Standard PIA är den minimala lagerhållningen som behövs vid ett arbetsområde för att smärtfritt
kunna åstadkomma en arbetsström. Den består primärt av det arbete som händer utanför eller
mellan maskiner i en cell eller arbetsområde. Det kan också innefatta arbete som är knyten till vilken
maskin som helst, men där arbete inte sker.
När operationer är helt manuella och operatören arbetssekvens följer delen, behövs ingen SPIA/SWIP.
Däremot, när utrustningen har en automatiserad cykel, kommer SPIA/SWIP behövas för att kunna
skilja på arbete utfört av operatör och maskin och för att kunna få en arbetsström att uppstå i cellen.
De följande diagrammen visar skillnaden mellan hur SPIA/SWIP behövs för en process med manuellt ‐
och automatiserat arbete.
(SWIP Bild sid 87)
(SWIP Bild sid 88)
Om arbetssekvensen för operatören skulle vara i motsatt riktning mot ordningen av processen,
kommer det vara nödvändigt att ha åtminstone ett extra arbetsmoment mellan maskinerna.
När man bestämmer mängden av SPIA/SWIP i ett arbetsområde bör även följande speciella
förhållanden tas i aktning:
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•

Kvantiteten av SPIA/SWIP som behövs för att genomföra en kvalitetskontroll vid avsett
processteg.

•

Kvantiteten SPIA/SWIP som behövs för att tillåta temperaturen (eller andra karaktäristika)
för arbetsstycket att nå den nivå som behövs innan ytterligare behandling sker.

Sammanfattning av Standardarbete
Standardarbete
• Identifierar arbetssekvensen för att skapa större kontroll över operationen
• Drivs av förbättringar
• Försäkrar en repetitiv, stabil procedur
• Är vanligtvis dokumenterat med visuella medel som kontrolldiagram
• Engagemang från medlemmar av arbetslaget är vital för filosofin av Standardarbete

Kapitel 5.5
Att skapa Standardarbete
Introduktion
I det förra avsnittet av den här delen underströk vi vikten av standardisering och tog er igenom de
första stegen som hör ihop med att skapa och dokumentera Standardarbete. Dessa initierande steg
är observationer och analyser av processens steg genom att använda Process Observationstablå(POT)
och skapandet av ett takt‐ och cykeltidsdiagram. POT och takt‐ och cykeltidsdiagrammet används
tillsammans med Processkapacitetstablån (Process Capacity Table), Layout för standardarbete,
Standardarbete‐kombinationsdiagram (Standard Work Combination Sheet) och Standardiserat
arbetsdiagram (Standardised Work Chart) för att ge en fullständig uppsättning av instruktioner till
Standardarbete och visuella kontroller.

Processkapacitetsdiagram
Detta formulär används för att bestämma antalet personal som behövs för att möta taktiden och för
att identifiera existerande och potentiella kapacitetsbegränsningar som skulle kunna göra att
taktiden inte kan mötas. Detta prioriterar utrustning för kaizenaktivitet.
En översikt av stegen som måste tas för att slutföra formuläret presenteras nedan:
•

Steg#: Sekvensnummer för processteg som utförs

•

Processbeskrivning: Processer som genomförs på arbetsstycket
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•

Maskin#: Indentifikation av maskin som genomför processteg

•

Gångtid: Operatörens gångtid mellan operationerna

•

Manuell tid: Manuell tid insatt av operatören för att underhålla maskincykeln

•

Autotid: Tiden för den automatiska cykeln av maskinen att slutföra operation

•

M/C Cykeltid: Kombinerad ”manuell tid” och ”autotid”

•

# Stk pr ställ: Typisk kvantitet av producerade artiklar mellan verktygsbyte

•

Tid för byte: Tiden för att genomföra ett verktygsbyte

•

Tid per artikel: Tid för att byta / # producerade artiklar pr byte

•

Total kapacitet: Totala # av delar som kan produceras mellan tillgänglig tid – Total kapacitet =
netto operationstid / (Maskincykeltid + tid per producerad artikel)
Notera:

•

Operatörs cykeltid = Totala tiden för operatören att avsluta en cykel av standardarbete.

•

M/C Cykeltid = Manual Time + Auto Time pr producerad artikel (Pr maskin)

Den tillgängliga operationstiden och dagliga krav bör också infogas på toppen av formuläret.
Summan av manuella cykeltider och gångtider ger den totala operatörscykeltiden (OCT), som när det
delas med taktiden identifierar antalet operatörer som behövs för att möta kundernas krav.
Kolumnen för den totala kapaciteten identifierar prestationspotentialen av varje processteg i
arbetscykeln. Där denna kapacitet är under det dagliga kravet kommer arbetscykeln inte kunna
fullföljas inom taktiden och förbättringsåtgärder måste genomföras för att skapa förhöjd kapacitet.
Där den totala kapaciteten är i närheten av det dagliga kravet kommer den tillgängliga körtiden för
utrustningen att ha en signifikant inverkan på förmågan klara de dagliga kraven.
Notera:
Tillgänglig körtid i maskinerna och ställtid kommer att ha en stor inverkan på maskinkapacitet och
arbetsströmmar och kan behöva förbättras för att försäkra att dessa inte blir allt för på verkade.
Standardarbete Layout
En Layout för Standardarbete konstrueras för att bestämma arbetarnas rörelser i det aktuella
arbetsområdet. Diagrammet tas fram genom observationer av arbetsområdet görs och arbetarens
rörelsemönster spåras med hjälp av en penna. Layouten tillhandahåller de nödvändiga visuella
verktygen för att definiera det andra elementet av standardarbete, nämligen arbetssekvens, och
binder denna till den redan definierade operationscykeltiden för att försäkra slutföring inom taktiden.
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Ett Standardarbete‐diagram visar operatörers rörelser och lokaliseringen av material i relation till
maskinen och den överliggande process‐ och arbetscykelns layout. Den reflekterar rörelserna av
arbetarna för det aktuella området i realtid, den etablerar repetitiva operationer som utförs av
arbetaren och den fastställer vad som är slöseri i termer av onödiga transporter och rörelser.
En Standardarbete‐Layout tillhandahåller alla arbetare med en visuell bild av arbetscykelns sekvens
och inkluderar information om arbetscykelns kontroll så som säkerhets‐ eller kvalitetskontroller. Den
inkluderar även information om Standard PIA (SPIA/SWIP) som behövs i området för att försäkra bra
arbetsströmning (flow).
Det är uppenbarligen viktigt för varje individuell arbetare av ett arbetslag att känna till dess specifika
tid per arbetsmoment. En Standardarbete‐Kombinationstablå (SWCS) skapas för att förmedla det
individuella arbetsmomentets tid och sekvens. SWCS sätts upp vid varje arbetsstation så att varje
arbetare har tillgång till tiden varje arbetsuppgift bör ta.
SWCS visar exakt tiden allokerad till:
•

Manuellt arbete

•

Maskintid

•

Gångtid

•

Väntetid

Separata SWCS bör skapas för varje operatör i arbetsområdet.
(Bild sid 90 Standardarbete Layout)
De tre elementen av Standardarbete – Taktid, Arbetssekvens och Standard WIP – innefattas i
Standardarbete Layout

Standardarbete‐Kombinationstablå (Standard Work Combination Sheet, SWCS)
Detta formulär ger en visuell representation av kombinationen manuell arbetstid, gångtid och
processtid i maskinen för varje operatör i en produktionssekvens. Den identifierar visuellt hur mycket
arbete varje operatör kan prestera inom takttiden och etablerar om maskincykeltider är inom
taktiden. Formuläret visas nedan.
Standardarbete Layoutdiagram (Standard Work Layout Chart, SWLC) och SWCS visar nyckelelement
av arbetsströmmen och ger en illustrerad representation av arbetsområdet och arbetscykeln. Om
arbetaren fullföljer arbetsmomenten i den specificerade sekvensen och inom tiderna framförda i
SWCS, kommer kraven från kund att uppnås i tid.
(Bild sida 91; Standardarbete Combination Sheet)
Stegen för att fullfölja SWCS är dessa:
•

Steg#: Sekvens # av processteg som utförs
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•

Beskrivning av arbetsinnehåll: Detaljerad beskrivning av arbetsuppgift utförd av operatören

•

Tid: Gångtid, manuell och automatisk tid

•

Summor: Skriv in summan av gångtid och manuell tid för alla operationer i botten av
formuläret

•

Väntetid: Taktid mindre än totala opertörstiden

•

Arbetsinnehållsgraf: Slutför genom att använda mallen högst upp till höger av diagrammet

•

Kvot per skift: Produktionen som krävs per skift(eller dag)

•

Takttid: Från Netto operationstiden/dag ÷ Artiklar som krävs/dag

Notera:
Det konventionella sättet att rita taktidslinjen är att dra en vertikal röd linje
Standardarbetesdiagram (Standardised Work Chart)
Det standardiserade arbetsdiagrammet är i grunden en kombination av element från SWCS och SWL‐
diagrammen som tagits upp tidigare i den här delen. Den ger en väldigt användbart visuellt sätt att
kommunicera elementen av standardarbete och krav på operatörerna i arbetsområdet. Det sätts ofta
upp vid varje arbetsstation för visuell information och direkt åtkomlighet till arbetscykelinformation.
(Bild sida 92; Standardized Work Chart)
Det standardiserade arbetsdiagrammet och SWCC är de sista stegen i att skapa proceduren för
Standardarbete.

Problemåtgärdstablå
Problemåtgärdstablån (PÅT) är ett användbart verktyg för att spåra och lösa problem när de har
identifierats i Standardarbete‐sekvensen.
PÅT listar problem identifierade av arbetslaget baserat på POT och takt‐ / cykeltidsdigrammen. Den
dokumenterar motåtgärder, identifierar fördelar med att göra en förbättring och identifierar även
vem som är ansvarig för att implementera förbättringen. Den spårar även implementeringen och
valideringen av motåtgärden.
När de understrukna problemen i PÅT har validerats och lösta måste den förbättrade
arbetscykelsekvensen och operationstiden dokumenteras och vidarebefordrade till de arbetslaget.
(Bild sidan 92; PCS)
Kapitel 5.6
Delrepetition
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Den här delen började med att förklara konceptet takttid och stegen som behövs för att beräkna
dessa. Takttid är en av de fundamentala byggstenarna av Lean‐tänkande och är en viktig del för alla
organisationer som försöker implementera Lean i sin verksamhet.
Denna del fortsatte sedan med att utveckla ett antal koncept som fungerar tillsammans med takt och
som behövs för att utveckla en arbetsprocess som är Lean. Dessa koncept inkluderade
Standardarbete och dess olika element. Många fördelar av införandet av Standardarbete
identifierades även.
Förmågan att implementera Standardarbete är ett nyckelkrav för alla utövare av Lean, då det utan
sådan standardisering nästan är möjligt att få stabilitet och en bas för framtida förbättringar.
Standardarbete är ett starkt verktyg i identifikationen av slöseri och kommer väl till pass vid
avlägsnandet av dessa.
Delen gav en översikt, förklarade och gav tips om hur man bör använda de olika verktygen för att
utveckla och implementera standardarbete och gav även en gav även den studerande data för att
själv genomarbeta de olika metoderna och verktygen som behövs för att uppnå standardarbete.

Kapitel 5.7
SAQs
Skapa Standardarbete med hjälp av formulären som introducerades ovan för följande exempel:
Notera
•

Processkapacitetstablå samt Takt‐ och Cykeltidsdiagram bör användas för att fastställa
takttid och antalet operatörer som behövs

•

Standardarbete Layout och Standardarbete‐kombinationsdiagram bör användas för att
bestämma layout, arbetsmoment och arbetssekvens för operatörer i arbetsområden.
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