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I 
 

Sammanfattning 

I dagens samhälle så är styrning av material ett område som får en allt större betydelse. Detta på grund 

av att marknader, produktion och materialförsörjning blir mer globala och därmed ställs högre krav på 

företagen. Företagen kan erhålla konkurrensfördelar gentemot konkurrerande företag genom att 

effektivisera sina processer och produktionssystem. En förutsättning för att företagen skall kunna 

erhålla konkurrensfördelar genom effektivisering av sina produktionssystem och processer är att man 

identifierar och eliminerar icke värdeskapande aktiviteter inom produktionen.   

 

Fallstudien tar upp hur man kan minska interna kostnader inom företaget genom att fokusera på att 

effektivisera materialflödet inom tillverkningsprocessen. Syftet med studien är att förklara hur man 

kan effektivisera materialflödet mellan delmonteringen och slutmonteringen för att få processen att 

tillverka utefter kundens behov och på så sätt få den mer jämn och stabil. Under studiens gång så har 

en uppfattning om problem i processerna samt lösningar till dessa bildat genom besök hos fallföretaget 

samt samtal med handledaren.  

 

En introduktion till fallstudien har skapats för att väcka intresse hos läsaren för fortsatt läsning. 

Forskarna har sedan presenterat en utförlig beskrivning till varför de valde att skriva ämnet har 

beskrivits i bakgrunden. Utifrån bakgrunden har en undersökningsfråga som sedan skall besvaras har 

skrivits ned samt relevanta avgränsningar har gjort för att kunna genomföra studien. En teoretisk 

grund har sedan valts för att forskarna skall få ökad kunskap inom relevant område samt hjälpa läsaren 

att erhålla den kunskap som krävs för att förstå studien, för att illustrera visuellt hur den teoretiska 

bakgrunden analyseras med insamlad empiri har forskarna valt att implementera en analysmodell. 

Forskarna har därefter genom en nedbrytning av analysen presenterat ett resultat där huvudproblem 

som skall lösas presenteras. Vid diskussionen så diskuterar forskarna problemen och relevanta 

lösningar till de angivna problemen. Utifrån diskussionen presenterar forskarna de rekommendationer 

som löser de mest relevanta problemen, samt forskarnas förväntningar på implementation av 

lösningarna.    
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Summary 
Control of the material flow is an area that has gotten an increased value in today’s society. This is due 

to the globalization of markets, production and material supply and therefor higher demand are 

required upon the companies. The companies can achieve competitive advantages through 

effectivization of their production processes and production system. A condition that is required in 

order for the companies to be able to effectivize their production processes and production system is 

that they need to identify and eliminate non value adding activities within the production.  

 

This case study will enlighten how a company can reduce their internal cost by focusing on 

effectivization of the material flow. The purpose of this case study is to explain how the company can 

effectivize the material flow between the disassembly and the final assembly by producing after the 

customers demand and therefor achieve a flow that is smooth and stabile. During this case study, the 

researchers have been able to get a clear insight of the problems that occurs within the processes and 

solutions to these through company visits and conversations with their tutor. 

 

An introduction to this case study has been created in order to create an interest for further reading. 

The researchers have thereafter presented a description to their choice of area in the background, from 

which a case question have been formulated, which will be answered further down in this study. The 

researchers have also written down limits in order to be able to conduct this study. A theoretical base 

have been chosen and written down in order to help the researchers acquire the knowledge that is 

needed for this study, as well as helping the reader to be able to understand this case study. To 

illustrate how the researchers have compared their empirical findings with the selected theory, an 

analysis model has been constructed.  A result has been presented where the main problem areas are 

listed, based on the analysis between the empirical findings and the chosen theory. Based on the 

information from the results, the researchers present a discussion where they discuss the main problem 

areas and possible solutions to these. Ultimately, different recommendations are presented which will 

solve the main problems that have been discussed; the researchers also presents expected results from 

implementation of stated solutions.   
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Abstract 
Syftet med studien är att skapa en förståelse för hur materialet flödar internt i ett tillverkande företag. 

Målet med studien är att minska de interna kostnaderna genom att effektivisera materialflödet genom 

hela kedjan, från godsmottagning till slutkunden, samtidigt som fallföretagets värderingar och 

framtidsvisioner alltid tas hänsyn till. 

Empiri och den teoretiska bakgrunden analyseras, för att sedan sammanställas i ett antal huvudpunkter 

som diskuteras. Slutligen presenteras praktiska implementeringsrekommendationer och förslag på 

vidare studier, samt de förväntade resultaten av respektive rekommendation. 

Nyckelord:  Materialflöde, Materialstyrning, Materialhantering,  

  Försörjningsmetoder, Lagerhantering, Produktionsstyrning, Lean, 

  Balansering, Självbalansering   
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1. Introduktion 
I detta kapitel presenteras den underliggande bakgrund, problemformulering och syfte med arbetet 

samt tillhörande avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Företagen i dagens konkurrensrådande värld ställs inför många nya utmaningar med allt högre krav på 

högre leveransprecision och kortare ledtider samtidigt som kraven på att minska kapitalbindningen 

inom tillverkningen har ökat. Företaget ställs även inför utmaningen att kunna anpassa sig till nya 

förändringar som förekommer inom marknaden för att bibehålla eller utöka sin konkurrenskraft 

(Mattsson & Jonsson, 2012). 

 

För att uppnå dessa nya utmaningar och krav kan företagen försöka att imitera mer framgångsrika 

företag för att bli mer konkurrenskraftiga och således erhålla större marknadsandelar. Företagen 

försöker imitera de framgångsrika företagen genom att skapa likvärdiga förutsättningar genom att 

anställa människor med relevant kunskap, införskaffa liknande material och till och med investera i 

likvärdig utrustning. Detta kommer fortfarande inte att ge dem övertag över andra företag. Det som 

spelar en avgörande roll är processerna och produktionssystemen som gör att ett företag differentierar 

och erhåller konkurrensfördelar gentemot konkurrerande företag. Effektivisering av processer och 

produktionssystem kommer därför differentiera företagen ifrån varandra och ge kostnadsfördelar 

oberoende på vilken typ av organisation som berörs (Sutari, 2015). Styrning av material och 

materialflöden är ämnesområden som får en allt tyngre betoning. Genom att effektivt styra 

användningen av företagets resurser där man genom effektiv planering, kunskap och ständig 

utveckling av materialflöden och materialstyrning i företaget kan bli mer kostnadseffektiva och 

således erhålla en större konkurrenskraft (Mattsson & Jonsson, 2012). En vanlig missuppfattning som 

förekommer inom ämnesområdet materialstyrning är att materialstyrning endast handlar om att 

förflytta material mellan processer, men det handlar om mycket mer än så (Wagner & Enzler, 2006). 

 

Enligt Green et al. (2010), så anses materialstyrning vara en icke-värdeskapande aktivitet och kan stå 

för mer än hälften av den totala tillverkningskostnaden samtidigt som det krävs väldigt mycket 

resurser i form av personal och utrustning, för att minska den totala tillverkningskostnaden och bli mer 

kostandseffektiva bör företagen således fokusera på sin egen produktion där man eftersträvar nya 

alternativ för att åstadkomma kostnadseffektiva arbetssätt samtidigt som de bibehåller en balans 

mellan produktionseffektivitet, människan och miljöpåverkan (Alves J.R & Alves J.M, 2015). I 

produktionen förekommer även slöserier som finns i tillverkningsprocesserna som företagen måste 

reducera då dessa påverkar den totala tillverkningskostnaden. För att kunna sänka den totala 

tillverkningskostnaden och bli mer kostnadseffektiva är det därför väsentligt att identifiera och 

eliminera icke-värdeskapande aktiviteter (Pascal, 2007).  
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1.2 Problemformulering 

Tillverkningsprocesser inom företaget skall möta kundens efterfrågan i den takt som de efterfrågar, 

inte tidigare eller senare, utan rätt produktmix till rätt plats när det efterfrågas. 

För tidiga leveranser till processen kan leda till ökade lagerhållningskostnader, då man börjar 

producera för tidigt och bildar köer, medan sena leveranser kan göra att man går miste om försäljning 

eller att operatörerna får vänta på något att göra då man inte har det material som man behöver för att 

fortsätta att producera (Satoglu & Sahin, 2013). 

För företag som har tillverkningsprocesser så krävs det mycket resurser för materialhanteringen där 

godsmottagning, lagring och försörjning till processen är de största aktiviteterna. 

En ineffektiv materialstyrning kan leda till stora kostnader, särskilt för stora företag med komplexa 

materialflöden, då uppgifterna som krävs skiljer sig beroende på hur stora och långa flöden man har. 

Detta sätter därför en stor börda på personalen som har ansvar för dessa uppgifter om man inte 

effektiviserar sin logistik (Ellis et al. 2010). 

Enligt Medbo & Wänström (2008) så innehåller alla monteringsprocesser icke-värdeskapande 

aktiviteter. Inom Lean så betonar man vikten av att använda sig av standardiserat arbete för att minska 

ineffektivitet och slöserier. Men även om man inför standardiserat arbete så kommer det alltid att 

finnas en variation i cykeltiderna. 

Utöver det så finns det även andra faktorer som spelar in när det kommer till variationer i cykeltiderna, 

som t.ex. materialbrist som beror på ineffektiv materialförsörjning. 

Materialhanteringen vid en arbetsstation har en signifikant påverkan på processens prestanda gällande 

icke värdeskapande arbete, utrymme. En arbetsstation som har små behållare innehållande alla verktyg 

som krävs för att slutföra momentet sorterade i ordning och inom behagligt räckhåll för operatören 

minskar operatörens exponering för fysiska skador. (Finnsgård et al. 2011) 

När man utformar en arbetsstation är det fördelaktigt att konstruera den så att operatören har en 

överblick över hela arbetsstationen så att denna lättare kan skapa en mental bild över hur själva 

arbetsmomentet skall gå till (Wänström & Medbo, 2008). 

Detta mynnar ut i frågeställningen som ska undersökas i studien: 

Hur kan man effektivisera en tillverkningsprocess genom ett förbättrat materialflöde och arbetssätt? 

1.3 Syfte 

Syftet med fallstudien är att skapa en ökad förståelse för hur man kan effektivisera det nuvarande 

materialflödet för en delmontering och slutmontering hos ett tillverkande företag. 

1.4 Avgränsningar 

Fallstudien avgränsas till en produktfamilj i ett tillverkande företag. Denna produktfamilj tillhör en av 

de mest förekommande i företaget och kommer därmed att påverkas mest vid en förändring av den 

nuvarande tillverkningsprocessen. Utöver detta kommer studien även att fokusera på slutprodukterna 

där ovanstående produktfamilj kommer att användas som ingående komponent. 
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2. Metodologi 
I detta kapitel redovisas de vetenskapliga aspekterna och metodvalen som fallstudien kommer att 

baseras på. De vetenskapliga förhållningssätten, angreppssätten, forskningsmetoderna, 

datainsamlingsmetoderna, källorna kommer att presenteras för att sedan sammanfattas i en modell 

som visualiserar de tillvägagångasätten som studien grundar sig på. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Vid forskning pratar man om det vetenskapliga förhållningssättet, som beskriver två filosofiska synsätt 

på hur man tolkar verkligheten. Det är viktigt att förstå det vetenskapliga förhållningssättet för att 

kunna bilda uppfattningar och vara fortsatt kritiska till vetenskapen. För det egna forskningsområdet så 

är forskarna allt som oftast insatta i vilket förhållningssätt som passar bäst (Patel & Davidson, 2011). 

2.1.1 Positivism 

Positivismen är en benämning på en filosofisk inriktning med tankesättet att en vetenskaplig tes anses 

vara relevant om tesen är empiriskt prövbar. 

”Allt som inte kan prövas empiriskt, som känslor och värderingar, religiösa och politiska uttalanden 

etc hörde inte till den vetenskapliga sfären” - (Wallén, 1993. s 26-27). 

Enligt Wallén (1993) så betonas även forskarens objektivitet för att kunna erhålla en så vetenskaplig 

tes som möjligt.  Detta betyder att all kunskap som presenteras skall vara empiriskt prövbar och 

innehålla mätningar som stödjer påståendet. Dessa mätningar skall i sin tur innehålla trovärdiga 

resultat, det vill säga att resultaten skall bli densamma vid flera mätningar som har utförts under 

samma förutsättningar och inte innehålla slumpmässiga fel (Wallén 1993).  

 

Termen positivism har sitt ursprung från 1800-talssociologen Auguste Comte som menade att 

vetenskapen hade utvecklats i tre stadier. Det första stadiet var det religiösa stadiet, som sedan följs 

utav det metafysiska stadiet och slutligen kom det positivistiska stadiet, som positivismen utvecklades 

ifrån (Hartman 1998). 

2.1.2 Hermeneutik 

Hermeneutiken anses vara positivismens motsats och kan beskrivas med citatet: 

 

”Man är alltså inte intresserad av hur världen är, 

utan hur den uppfattas” - (Hartman 1998. s 106) 

 

Enligt hermeneutiken så upplever människor händelser olika och det finns därmed ingen anledning till 

objektivitet (Patel & Davidson, 2011). Genom att försöka sig förstå hur människor uppfattar världen 

med hjälp av texter och utsagor så går det att enligt hermeneutiken att kartlägga verkligheten. 

Det hermeneutiska förhållningssättet har sitt ursprung från medeltiden där tankesättet utvecklades i 

samband med svårigheter att förstå innebörden av äldre texter från bibeln och gav riktlinjer för hur 

man skulle gå tillväga vid tolkningen (Hartman 1998). 

2.1.3 Val av vetenskapligt förhållningssätt 

Det främsta verktyget för att samla in information har gjorts genom observationer på ett antal olika 

personer under vissa situationer. Detta tyder på influenser av det hermeneutiska förhållningssättet då 

observationen kommer att ge information som behöver tolkas på olika sätt, beroende på personen, 

vilket karaktäriseras av subjektivitet. De observerades namn har inte dokumenterats vid insamlingen 

av informationen, utan betecknas med en generell benämning. En siffra har lagts till efter 
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benämningen för att kunna särskilja person från person, vilket tyder på ett mer hermeneutiskt 

förhållningssätt, då forskarna är väl medvetna om att varje individ inte upplever samma situation på 

samma sätt, vilket gör att information för samma observationscykler för olika individer kommer att ge 

olika resultat. Slutsatsen av detta är att studien kommer att karaktäriseras av det hermeneutiska 

förhållningssättet.  

2.2 Vetenskapligt angrepssätt 

Vetenskapliga angreppssätt beskriver hur forskaren har valt att gå tillväga för att härleda teori genom 

empiriska resultat. Enligt Patel & Davidson (2011) så finns det tre olika vetenskapliga angreppssätt för 

att relatera teori till verkligheten, vilka är deduktion, induktion och abduktion (Patel & Davidson, 

2011). 

2.2.1 Deduktion 

Ett deduktivt arbete innebär att man arbetar efter att undersöka ifall en viss hypotes stämmer (Patel & 

Davidson, 2011). Metoden syftar på att forskaren väljer en befintlig teori inom ett område som sedan 

forskaren empiriskt prövar för att härleda till slutsatser huruvida teorin är sann eller om den skall 

avfärdas (Hartman 1998). 

Det deduktiva arbetet anses vara objektivt då forskaren använder sig utav befintlig teori och 

sannolikheten att forskarens subjektiva uppfattningar avspeglas på forskningen minskar. Metoden har 

dock fått erhålla kritik då den befintliga teorin kan påverka och rikta forskningen mot en specifik 

riktning så att inga nya upptäckter kan göras (Patel & Davidson 2011). 

2.2.2 Induktion 

Ett induktivt arbete innebär att forskaren börjar med att observera, dessa observationer skall till 

skillnad från deduktionen inte utgå från en specifik teori utan ske på forskarens egna initiativ. Utifrån 

dessa observationer skall forskaren analysera och finna samband mellan observationsresultatet och 

empirin för att sedan utveckla en teori (Hartman 1998). 

Metoden har fått motstå kritik då sannolikheten att forskarens subjektiva uppfattningar återspeglar sig 

på teorin är avsevärt större gentemot ett deduktivt arbetssätt (Patel & Davidson, 2011).  

2.2.3 Abduktion 

Abduktion kan beskrivas som en kombination av deduktion och induktion där forskaren använder sig 

av olika teorier och forskningsstrategier för att komma fram till en slutsats. Forskaren inleder med ett 

induktivt angreppssätt där forskaren utifrån analysering av ett enskilt fall formulerar en teoretisk 

modell som förklarar själva fallet. Forskaren testar sedan sin hypotes på ett deduktivt angreppssätt 

genom att testa sin teoretiska modell på andra fall. Forskaren kan därefter utveckla sin modell utifrån 

erhållna resultat för att bli mer generell och omfattande (Patel & Davidson, 2011). 

2.2.3 Val av vetenskapligt angrepssätt 

Inledningsvis användes det induktiva angreppssättet då observationer gjordes på företaget för att skapa 

en större förståelse över den faktiska situationen som företaget befinner sig i. Undersökningstesen 

studerades noggrannare med hjälp av dessa observationer där forskarna försökte erhålla en helhetsbild 

över verksamheten och vilka faktorer som kommer att vara relevanta för studien.  Därefter försökte 

forskarna att studera teorier som skulle kunna vara relevanta för studien och undersökningsfrågan för 

att minska subjektiviteten och behålla en vetenskaplig trovärdighet genom att analysera teorin med 

den empiriska informationen som har erhållits. Genom att göra detta tyder detta på att även det 

deduktiva angreppssättet har använts. Detta påvisar att, under studiens förlopp, så har forskarna 

inledningsvis använt sig utav ett induktivt angreppssätt där observationer har gjorts, som sedan har 
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övergått till ett deduktivt angreppssätt där en jämförelse görs mellan det teoretiska och den faktiska 

situationen. Studien kommer därför att karaktäriseras av ett abduktivt angreppssätt, som är en 

kombination av deduktion och induktion. 

2.3 Vetenskaplig forskningsmetod 

Det finns två olika metoder inom metodläran som beskriver hur man ska undersöka sin tes. Man syftar 

på kvantitativ respektive kvalitativ metod. Det som huvudsakligen skiljer dessa metoder åt är 

bearbetningen och presentationen av den insamlade informationen där den kvantitativa metoden 

karaktäriseras utav objektivitet medan den kvalitativa metoden har mer subjektiva inslag (Andersen, 

1994). 

Enligt Holme & Solvang (1991) råder det inget konkurrensförhållande mellan de två metoderna, utan 

man kan använda sig utav en kombination av dessa i samma undersökning. Detta gör att man kan dra 

fördel av metodernas styrkor för att komplettera metodernas svagheter. 

2.3.1 Kvantitativ metod 

För en kvantitativ metod så ligger fokus på att göra information mätbar och numeriskt kunna 

presentera dessa. Det är viktigt att identifiera de kritiska variablerna för att skapa en vetenskaplig 

trovärdighet som följer den kvantitativa metoden, då kvantifiering i princip handlar om att ha en grad 

av precision i sina observationer. 

”If you can’t count it, it doesn’t count” – Holsti (1969) 

Citatet av Holsti sammanfattar förespråkarna för den kvantitativa metoden. Dessa menar att den 

kvantitativa metoden är den absoluta metoden för undersökningar och att all information kan göras 

mätbar (Holme & Solvang, 1991). 

Andersen (1994) betonar aktsamhet vid val av denna metod eftersom det endast är forskaren som gör 

en tolkning av informationen. Det finns alltså ingen annan person eller faktor som kan bidra med 

åsikter. Forskaren använder sig alltså utav en envägskommunikation när denne väljer en kvantitativ 

metod, vilket kan påverka den vetenskapliga trovärdigheten om man inte är väldigt noggrann med att 

vara objektiv vid insamlandet av informationen 

2.3.2 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden handlar om att göra iakttagelser och observationer ute i verkligheten och 

kunna presentera dessa på ett begripligt sätt. Användandet av denna metod medför att man använder 

sig av en tvåvägskommunikation, där det finns andra personer som kan påverka resultatet av den 

information som man samlar in. (Andersen, 1994). Enligt Eneroth (1984) så är syftet med en kvalitativ 

metod att särskilja olika företeelser ifrån varandra genom att framhäva de kvaliteteter som 

karaktäriserar en företeelse. Därför är det viktigt att man fastställer en utgångspunkt så att man vet 

vilka företeelser man ska observera. 

Andersen (1994) säger att till skillnad från förespråkarna för den kvantitativa metodiken så menar 

förespråkarna för den kvalitativa metodiken att allt inte går att mäta, särskilt samhällsaspekter. 

Däremot medger de att den kvantitativa metodiken kan användas som komplement till den kvalitativa 

metodiken i sådana fall, något som Holme & Solvang (1991) också går in på. 
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2.3.3 Val av vetenskaplig forskningsmetod 

Denna rapport kommer att kommer att använda sig utav både kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Undersökningen kommer att karaktäriseras av kvalitativa tillvägagångasätt där observationer är det 

främsta verktyget för informationsinsamling med influenser av intervjuer och dokumentanalyser. 

Detta gör att forskarna inte enbart bildar sig egna uppfattningar utan försöker förhålla sig så objektivt 

som möjligt till situationen, eftersom detta medför en ”tvåvägskommunikation” med individen som 

observeras. Den kvantitativa delen kommer ifrån numerisk data som har erhållits ifrån dokument som 

har tillhandahållits från företaget samt de egna observationerna hos tillverkningsprocesserna.  

2.4 Datainsamlingsmetod 

Det finns ett flertal metoder för att samla in data som behövs för undersökningen. Det finns tre olika 

typer av datainsamlingsmetoder. Vilken metod man väljer beror på vad arbetet grundar sig på och vad 

målet med undersökningen. Man måste även ta hänsyn till de begränsningar man har i form av tid och 

resurser vid valet av metod, då vissa kräver en större planeringsgrad än andra (Andersen, 1994). 

Viktigt att notera är att man inte endast behöver använda sig utav en enda insamlingsmetod, utan de 

kan fungera som komplement till varandra för att, exempelvis, validera information som man har 

samlat in med hjälp av någon annan metod (Bell, 2016). 

2.4.1 Observationsstudier 

Observationer handlar om att forskaren kommer i direkt kontakt med det som ska observeras. Det 

sociala agerandet hos en person när denne utför ett antal moment observeras, så att man får den 

relevanta informationen som man behöver till undersökningen. 

Det är även viktigt att ha klart för sig vad det är man ska observera, vad man vill veta med hjälp av 

observationen och varför man tror att en observation är den rätta metoden att använda i just det fallet 

(Bell, 2016). 

Patel & Davidson (2011, s. 91) beskriver observationer som det ”främsta medel för att skaffa 

information om omvärlden och vi gör det mer eller mindre slumpmässigt utifrån våra egna 

erfarenheter, behov och förväntningar.”, särskilt för situationer som är berörda utav beteenden. 

Fördelen med en observation är att man inte är beroende av individens minnesbild på samma sätt som 

för t.ex. en enkät eller intervju. Man skapar alltså en egen bild av situationen, vilket kan vara 

fördelaktigt då individen inte alltid vill bli intervjuad eller svara på enkäter. Med hjälp utav 

observationer behöver man inte förlita sig på att individen återberättar informationen på rätt sätt. 

Det finns olika typer av observationer, där man skiljer på om den observerade känner till att denne blir 

observerad.  

En strukturerad observation bygger på att man redan har alla detaljer klart för sig från början. Man vet 

alltså exakt vad som ska ingå i observationen. Då man redan vet vilka detaljer och beteenden som ska 

ingå i observationen, handlar det bara om att registrera informationen på rätt sätt (Patel & Davidson, 

2011). 

Bell (2016) säger att en strukturerad observation anses vara subjektiv, eftersom man själv har bestämt 

vilka beteenden och skeenden som man ska ha med i sin observation. Detta medför att denna metod 

kan komma att få utstå kritik. 

En ostrukturerad observation betyder inte att man bara gör en observation på måfå, bara för sakens 

skull. Det betyder snarare att man vill samla in så mycket information som kan vara relevant till 

undersökningsfrågan (Patel & Davidson, 2011). 
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Det man gör är att man har en mer överskådlig och öppen syn på observationen, då man i startskedet 

har syftet med observationen klart för sig, men alla detaljer kring detta är inte självklara. Man väntar 

till dess att man har kommit längre i undersökningen, när man har upptäckt en koppling mellan 

observationsdata och undersökningsfrågan, för att sedan kategorisera samt analysera observationsdata 

som är relevant (Bell, 2016). 

2.4.2 Intervjuer 

Intervjuer är en insamlingsmetod som bygger på att intervjuaren ställer frågor till en respondent för att 

samla in kvalitativ information. Det finns ett flertal olika varianter och strukturer på en intervju som 

förklarar hur intervjuaren ska förhålla sig till situationen och respondenten (Patel & Davidson, 2011). 

Patel & Davidson (2011) betonar vikten av att försöka klargöra syftet med intervjun och försöka att på 

något sätt hitta en anknytning till vad individen kan tjäna på att delta i intervjun och varför dennes 

bidrag är viktigt. 

Det är även viktigt att innan intervjun görs, förklara hur den information som erhålls ifrån intervjun 

kommer att användas. Man brukar prata om anonymitet och konfidentialitet i samband med metoder 

där det finns svar och frågor inblandade. 

Med anonymitet menar man att det inte finns någon möjlighet till identifiering av personen som har 

svarat på frågan. Däremot med konfidentialitet, så finns det möjlighet att identifiera personen som har 

svarat på frågan, men det är endast intervjuaren eller frågeställaren som har tillgång till den 

informationen. 

Det finns ett flertal olika varianter och strukturer på en intervju som förklarar hur intervjuaren ska 

förhålla sig till situationen och respondenten (Patel & Davidson, 2011). 

De två främsta strukturerna för intervjuer är strukturerad intervju och ostrukturerad intervju (Bell, 

2016). 

De strukturerade intervjuerna karaktäriseras utav att man har formulerat en rad antal frågor som rör 

området i förhand, innan man genomför den faktiska intervjun. Detta gör att den information som man 

får blir lättare bearbeta och analysera då man har ett standardiserat förfarande att utgå ifrån (Bell, 

2016). 

Till skillnad från en strukturerad intervju så har man inte på förhand bestämt alla frågor som kan vara 

relevant för undersökningen när det kommer till en ostrukturerad intervju, utan man identifierar 

området som frågorna kommer att beröras. Sedan formuleras frågor på ett sådant sätt så att det finns 

rum för respondenten att prata om det som är viktigt (Bell, 2016). 

2.4.3 Dokumentanalys 

Den tredje metoden för datainsamling är analys av dokument. Dokument definieras som information 

som har nedtecknats eller dokumenterats, dock inte specifikt för undersökningssyften. Alltmer som 

tekniken har utvecklats, så har man även lyckats bevara informationen i digitala former. 

Vilka dokument man behöver beror på den frågeställningen som man arbetar efter, vilket även dikterar 

vart man får vända sig för att få tag på dokumenten (Patel & Davidson, 2011). 

2.4.4 Experiment 

Kausalitet, eller orsakssamband mellan olika variabler är något som många vetenskaper bygger på. 

Oftast använder man sig av någon typ av experimentmodell, för att säkerställa att den slutsatsen som 

man drar ifrån orsakssambanden är valid. Med hjälp av modellen kan man systematiskt mäta, 

kontrollera och manipulera de olika variablerna för att generera olika utfall (Befring, 1992). 
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Svenning (2003) tillägger också att en experimentell undersökning bör karaktäriseras av: 

 Standardisering: Undersökningssituationen skall vara densamma för alla som berörs utav 

experimentet. 

 Manipulerbarhet: Enskilda parametrar ska kunna varieras. 

 Variabelkontroll: Irrelevanta variabler för experimentet ska kunna hållas konstant, så att dessa 

inte påverkar slutsatsen. 

Experiment brukar vanligtvis delas upp i två olika typer; kvasiexperimentella och fältexperimentella 

undersökningar. Till skillnad från ett laboratorieexperiment, som utförs i ett laboratorium, så utför man 

de kvasiexperimentella experimenten ute i verkligheten, där naturliga förhållanden råder. Det som 

kännetecknar kvasiexperimenten är att forskaren kommer in med mätningar först efter att något 

fenomen har uppstått, ett så kallat ex-post-facto-förfarande. Fältexperimenten skiljer sig något ifrån de 

kvasiexperimentella studierna och är vanligt förekommande vid arbetslivsforskningar, exempelvis vid 

försök med självstyrande grupper eller införande av ny teknik. Manipulerbarheten och 

variabelkontrollerna brukar oftast vara högre för fältexperimenten än vad de är för de 

kvasiexperimentella (Svenning, 2003). 

2.4.5 Val av datainsamlingsmetod 

Den främsta datainsamlingsmetoden som forskarna har använt sig utav är observationer. 

Observationen genomfördes efter att undersökningsfrågan var formulerad, vilket gjorde att forskarna 

hade en grund för vilka faktorer som var viktiga att fokusera på. Däremot var inte alla detaljer 

självklara, utan tanken var att samla in så mycket information som möjligt för att inte missa något som 

kan vara av vikt för undersökningen. Detta tyder på att forskarna har använt sig av en ostrukturerad 

observationsstudie. 

Observationen gjordes på ett antal personer under samma förutsättningar, där personerna visste om att 

de blev observerade. Forskarna tittade på momenten och ställde frågor för att få en ökad förståelse för 

hur momenten gick till. Detta påvisar att en observationsstudie av deltagande karaktär har använts, där 

observatören är känd. 

Intervjuer som var av ostrukturerad karaktär användes när forskarna försökte skapa en ökad förståelse 

för en delprocess. Väldigt få frågor var formulerade på förhand och ställdes på ett sådant sätt att 

respondenten fick en insikt om vilken typ av information som efterfrågades. Detta medförde att 

personen som intervjuades kunde berätta om det som han/hon ansåg var viktigt. 

Dokument har också använts som en insamlingsmetod där företaget gav forskarna dokument som 

innehöll viktig numerisk data som behövdes för att kunna genomföra studien. Utöver de dokument 

som företaget tillhandahöll, så har även fotografier använts för att tydliggöra innehållet i rapporten. 

Fältexperiment har använts i studien för att simulera ett nytt arbetssätt i tillverkningen. 

Fältexperimentet kännetecknades också av ett standardiserat förfarande, hög manipulerbarhet och hög 

variabelkontroll, där forskarna var väl medvetna om vilka variabler som skulle manipuleras och vilka 

som var irrelevanta. 

2.5 Källor 

För att få kunskap om ett särskilt område och för att få reda på om studien ens går att genomföra så 

krävs det att man får information ifrån någon sorts källa. 

Det som är viktigt är att vid val av källor, identifiera de källor som är relevanta och som fortfarande 

kan anses tillförlitliga. Även om källorna publicerades för ett antal år sedan, så kan de fortfarande vara 
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relevanta för dagens samhälle (Bell, 2016). Jacobsen (2002) säger att källor kan delas upp i två olika 

huvudkategorier, primära och sekundära källor. Det är fördelaktigt att använda sig utav båda typer av 

källor. På så sätt kan källorna fungera som komplement till varandra och verifiera att resultatet av 

informationen håller en så hög vetenskaplig trovärdighet som möjligt. 

2.5.1 Primära källor 

De primära källorna är källor som uppdagas under studiens gång.  Ordet primär betyder att det är 

forskaren som samlar in informationen för första gången där data som man erhåller, ofta karaktäriseras 

av att det är information ifrån personer eller grupper genom t.ex. observationer och intervjuer 

(Jacobsen, 2002). 

2.5.2 Sekundära källor 

Till skillnad från primärkällor så är det inte forskaren som har samlat in informationen ifrån 

originalkällan när man pratar om sekundära källor. Istället bildar forskaren sig en uppfattning baserat 

på information som andra forskare har samlat in innan och gör en tolkning av detta. Denna typ av data 

kallas för sekundärdata. 

Oftast är sekundärdata insamlade för andra syften än för forskarens undersökningsstudie, dock kan 

datan fortfarande vara relevant för forskaren, då han/hon gör en egen tolkning och applicerar det till 

sin egen studie (Jacobsen, 2002).  

Vanligt utnyttjande av sekundärdata är diverse statistik som presenteras av exempelvis 

Arbetsmiljöverket (Johansson-Lindfors 1993). 

2.5.3 Källkritik 

Vid val av källor så är det viktigt att man förhåller sig kritisk till de källor som man använder sig utav. 

Det är viktigt att ta reda på vem som har samlat in informationen och vilken källa han har fått 

informationen ifrån (Jacobsen, 2002). 

Bell (2016) tillägger att analys av källmaterial kan delas upp i två kategorier; extern och intern 

granskning. 

Den externa granskningen syftar på identifiera huruvida en källa verkligen är autentisk och trovärdig. 

Det kan förekomma att författaren har uppgett att han har baserat sin forskning på en källa som finns, 

men i det verkliga fallet inte har använt källan alls. 

Det är även viktigt att ta reda på om det verkligen är forskaren som har skrivit texten, att denne är den 

verklige upphovsmannen till information. 

Den interna granskningen används oftast i mindre projekt och syftar på att kritiskt och noggrant 

granska innehållet i källan. Man måste även identifiera hur pass noggrann författaren har varit när 

denne har skrivit informationen. 

2.5.4 Val av källor 

Olika typer har använts under studiens gång. Primärdata har erhållits ifrån fallföretaget där 

observationer och intervjuer har varit de främsta metoderna vid primärdatainsamling. Primärdatan 

kommer huvudsakligen att presenteras i empirin, då denna information kommer att beskriva den 

nuvarande situationen på företaget. 

Sekundärdata har erhållits främst ifrån litteraturstudier och vetenskapliga artiklar som har blivit 

publicerade och ”peer-reviewed”, för att erhålla en så hög vetenskaplig trovärdighet som möjligt. 

För sekundärkällorna så har forskarna försökt att använda sig av flera källor inom samma område, för 

att ha en jämförelsebas och på så sätt kunna verifiera att informationen från källorna är trovärdig. 
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Ytterligare sekundärdata har erhållits ifrån företaget i form utav dokument som innehåller 

komponentlistor (BOM), artikelregister och produktionslayouter. Denna typ av data har företaget 

sammanställt sen innan och kan därför anses som sekundärdata.  

2.6 Studiens tillförlitlighet 

 

”Vilken metod man än väljer för insamling av information, 

måste man alltid kritiskt granska den för att avgöra 

tillförlitligheten och giltigheten” – (Bell, 2016, s. 133) 

Citatet från Bell (2016) betonar vikten vid att aktivt förhålla sig kritisk till den information som man 

får fram. Bell (2016) säger även att det kan finnas ett antal faktorer som kan påverka information som 

man får fram, beroende på vilken typ av metod man använder för insamling av information. 

För att bedöma giltigheten och tillförlitligheten brukar man prata om validitet respektive reliabilitet. 

2.6.1 Validitet 

Enligt Wallén (1993) så kan validitet beskrivas som: 

”Att man mäter det man har avsett att mäta och 

 att inget ovidkommande påverkar resultatet” - (Wallén, 1993, s. 65) 

Enligt Andersen (1994) så kan termen validitet delas upp i intern och extern validitet. Intern validitet 

syftar till hur hög grad av trovärdighet som de slutsatser som man har tagit inom observationerna har. 

Extern validitet syftar till hur hög grad av trovärdighet som observationen har med verkligheten. 

För att öka den externa validiteten är det enligt Johansson-Lindfors (1993) väsentligt att identifiera de 

felkällor som kan påverka observationen för att erhålla en observation som kan appliceras i 

verkligheten och inte enbart i ett specifikt fall. Således erhåller man ett resultat som är generaliserbar 

för liknande områden. 

2.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är enligt Bell (2016) ett mått på hur tillförlitlig tillvägagångssättet vid datainsamlingen är.  

Enligt Hartman (1998) så ställs det hårdare krav på vetenskapliga observationer för att dessa skall 

kunna ses som pålitliga. Det första kravet som skall uppfyllas är att resultatet ska bli densamma vid ett 

flertal upprepade observationer utförda under lika omständigheter. Det andra kravet som skall 

uppfyllas för att observationen skall anses vara pålitlig är att de valde instrumenten anses ha en hög 

reliabilitet, bekräftande av instrumentens pålitlighet kan göras genom att utföra mätningar där man 

redan vet svaret för att härleda till vilken grad av reliabilitet som instrumenten uppfyller. 

2.6.3 Val av dataverifiering 

Under studiens gång har forskarna hela tiden vara kritiska till den information som har erhållits. För 

att erhålla en hög vetenskaplig trovärdighet där valid och tillförlitlig data har använts så har de använt 

sig av olika tillvägagångasätt beroende på vilken typ av information som berörs. 

För insamlandet av primärdata har observationer och intervjuer vara de främsta metoderna.  

Observationer anses vara en av de vanligaste metoderna för insamlandet av data, vilket tyder på att 

metoden är någorlunda pålitlig (alla metoder har sina för- och nackdelar). 

Observationerna har gjorts i många cykler för att få en så hög tillförlitlighet på den genererade datan 

som möjligt. Efter varje observationscykel identifierades felkällor som har påverkat resultatet. Dessa 

felkällor har sedan korrigerats inför nästa cykel, för att försöka öka den externa validiteten. Detta gör 

att data som genereras från observationer blir så tillförlitliga som möjligt. 
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Utöver detta så har forskarna haft en kontinuerlig kontakt med sin handledare, som har uttryckt sina 

åsikter om den information som har genererats. Detta har hjälpt forskarna att säkerställa validiteten hos 

informationen. 

Resultatet av studien kommer att ha en viss grad av extern validitet, då resultatet kommer att vara 

generaliserbar för liknande områden. 

2.7 Sammanfattning av metodval 

En sammanfattning av de metodval som har använts under studien presenteras i figur 1. Modellen 

hjälper till att visualisera metoderna som har valts och har fungerat som en referens under studiens 

gång. 

 

 

 

Figur 1: Sammanfattning av metodval 
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3. Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrund som empiri, resultat och förbättringsförslag 

kommer att grunda sig på. Den teoretiska bakgrunden kommer att bestå utav litteraturstudier samt 

vetenskapliga artiklar som jämförs, studeras och analyseras för att erhålla en så hög vetenskaplig 

trovärdighet som möjligt. 

3.1 Produktionslayouter 

Det finns en mängd olika valmöjligheter när det kommer till valet att organisera sin utrustning i 

produktionsanläggningen. Vid funktionell layout så har man sammanställt likartad utrustning för sig 

inom ett särskilt område i produktionen. Tillverkningsordern transporteras från område till område och 

genomgår den bearbetning som krävs tills den är färdig (Segerstedt 2009). 

Fördelarna med funktionell layout är att flexibiliteten i produktionsanläggningen är hög, 

tillverkningsordern kan välja alternativa vägar från förädling till färdig produkt då utbudet av 

bearbetningsmetoder är högt, förutom en ökad flexibilitet får produktionsanläggningen även en låg 

störningskänslighet då det finns ett utbud av alternativa bearbetningsmetoder.  En funktionell layout 

medför många fördelar för tillverkning gällande mindre serier med brett produktutbud (Lumsden 

1998). Det finns också nackdelar med en funktionell layout. Bellgran & Säfsten (2012) säger att 

nackdelar med en funktionell layout är att genomloppstiden för en produkt blir lång och hela 

produktionsprocessen består av mycket väntetid vilket i sin tur medför att lager mellan maskinerna 

bildas. Valet av denna layout medför således en ökad risk för kassationer och kvalitetsproblem  

Vid linjetillverkning så är layouten ordnad efter produktens flöde där produkten trycks fram genom 

anläggningen och genomgår kontinuerlig bearbetning tills den är färdig, utrustningen är således 

sorterad efter operationsordning (Bellgran & Säfsten 2012). 

Fördelar med linjetillverkning är att genomloppstiden för produkten är kort och produkter har kort 

transport vilket medför att anläggningen har en lägre kapitalbindning. Linjetillverkning erhåller flest 

fördelar i samband med tillverkning av stora volymer. Nackdelar med linjetillverkning är att 

anläggningen är utsatt för en hög störningskänslighet då haveri av en maskin kan medföra tillfälligt 

stopp i produktionen samt att anläggningen har en lägre flexibilitet och kan inte tillverka alternativa 

produkter vid en given tidpunkt (Segerstedt 2009). 

Vid utformning av flödesgrupp så placeras utrustningen efter flödesriktningen, man strävar efter att 

erhålla fördelarna från både linjetillverkning samt funktionell. Den ökade flödesorienteringen där man 

strävar efter att tillverkningen av en produkt skall hållas samman, medför att förutsättningar för korta 

genomloppstider skapas (Lumsden 1998). 

Vid val av en produktverkstad så delas produktionen upp i små produktbaserade enheter som 

självständigt kan tillverka en produkt eller produktfamilj. Vid val av en produktverkstad så strävar 

man efter att hela tillverkningskedjan för en produkt eller en produktfamilj skall hållas samman både 

administrativt och fysiskt. Fördelar med en produktverkstad är att det blir enklare planering då hela 

tillverkningskedjan hålls samman för en produkt eller produktfamilj samt att man uppnår en kortare 

genomloppstid för produkterna med kortare transporter (Segerstedt 2009). 

3.2 Produktionsstyrning 

Styrningen av produktionen har stor påverkan på hur tillverkningsordern behandlas i 

produktionsanläggningen.  Enligt Bellgran & Säfsten (2012) Finns det traditionellt sett två 

huvudstrategier vid val av produktionsstyrning.  
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Ett tryckande produktionssystem utgår ifrån principen att produktionsanläggningen producerar efter en 

förutbestämd körplanering. Körplaneringen bygger på en förutsägelse över vilket behov som 

nedströms process behöver. Eventuella störningar som uppstår i produktionen löses med hjälp av 

buffert eller mellanlager för att produktionen skall kunna fortsätta att producera utefter den bestämda 

produktionsplanen (Bellgran & Säfsten 2012). 

Ett dragande produktionssystem utgår ifrån att man skall producera efter kundens verkliga behov. För 

att kunna efterfölja kundens verkliga behov och undvika över samt underproduktion så använder man 

sig inte utav en förutbestämd körplan som ett tryckande system använder sig utav, utan i ett dragande 

system så arbetar varje process utifrån efterföljande process behov. Behovssuget synliggörs med hjälp 

av ett kanban system eller en utjämnad signal (Heijunka) (Rother 2013). 

Just-in-time och Kanban 

Just-in-time är en princip som bygger på en dragande produktionsstyrning där man strävar efter att det 

verkliga behovet skall styra produktionstakten, det vill säga att produktion skall enbart ske om det 

finns ett behov och när producerande komponenter har förbrukats vilket medför att behovet av buffert 

och mellanlager i produktionen kommer att reduceras. För att synliggöra behovssuget så används ett 

kanbansystem där efterföljande station signalerar till föregående arbetsstation att mer material krävs 

(Bellgran & Säfsten 2012) 

Just-in-time principen kan sammanfattas utifrån fyra huvudregler. 

 

1: Producera enbart det som kunden efterfrågar. 

2: Jämna ut produktionen för att erhålla en jämn arbetsbelastning 

3: Använd visuella verktyg (Kanban) för att länka samman processerna med kundens efterfrågan. 

4: Öka flexibiliteten hos utrustningen och de anställda. (Pascal 2007) 

 

Kanban är ett visuellt verktyg som används inom produktionen för att kunna uppnå Just-in-time, i 

praktiken så fungerar kanban som ett styrande system där efterföljande arbetsstation signalerar 

nedströms att produktion skall starta med hjälp av en visuell signal, exempelvis kanbankort. (Pascal 

2007)  

Enligt Olhager (2014) krävs det särskilda produktionsförutsättningar i form av exempelvis korta 

ledtider, korta ställtider och flexibel personal för att ett Just-in-time system skall fungera effektivt i 

produktionsanläggningen. 

3.3 Huvudplanering 

En princip som har stor inverkan på styrningen av materialflöden är kundorderpunkten, som kan 

definieras som punkten i en produktstruktur som bestämmer hur tillverkningen och levererandet av en 

produkt skall ske, det finns fyra olika strategier vid val av kundorderpunkt engineer to order, make to 

order, assembly to order och make to stock (Lumsden 1998). 

  

Engineer to order syftar till att företagets produkter tillverkas efter kundens önskemål, det vill säga att 

företaget börjar leta efter leverantörer för att köpa in material och komponenter, designar produkten 

och påbörjar tillverkningen först efter att kundens order har kommit in. produkter som går efter 

strategin engineer to order har generellt sett en ledtid som är lång då man strävar efter att i högt krav 

kunna svara mot kundspecifika önskemål (Jonsson 2008). 

 

Vid strategin make to order så har företaget redan innan kundordern är inkommen valt leverantörer 

som man köper in material ifrån, så när tillverkningsordern kommer in så kan tillverkningen av 

produkten påbörjas relativt omgående. Företaget väljer dock att tillgodose alternativet att leta efter nya 
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leverantörer vid inköp av material och komponenter som kunden har specifika önskemål kring. 

(Jonsson 2008)  

 

Vid strategin assembly to order så har företaget valt att ha färdiga komponenter redo för montering 

innan kundens order är inkommen. Det vill säga att företaget har redan innan kundordern valt de 

leverantörer som de skall köpa material och komponenter från samt tillverkat de standardkomponenter 

som krävs vid montering av produkten. Företaget har dock valt att svara till avgränsad grad av 

specifika kundönskemål i form av att tillverka vissa komponenter efter att kundordern är inkommen 

(Jonsson 2008).   

 

Vid strategin make to stock så har företaget valt att färdigtillverka hela produkten innan kund ordern är 

inkommen så att företaget direkt kan leverera produkten till kunden, vilket medför att kundspecifika 

önskemål i låg grad kommer att kunna tillgodoses då produkten är standardiserad (Lumsden 1998). 

Enligt Gadde & Håkansson (2010) så utgör inköp en signifikant del av ett företags totala kostnad, 

inköp kan även ha en bidragande faktor till företagets konkurrenskraft. 

Funktionen har på grund av detta fått en ökad betydelse i och med att företagen i högre grad inser att 

ett flertal fördelar kan erhållas genom att ha en långvarig och djupgående relation med sina 

leverantörer. Fördelar som kan erhållas är exempelvis ett ökat just-in-time flöde gällande 

materialflödet och fördjupat samarbete i form av tekniska lösningar så att leverantören i högre grad 

kan tillgodose företagets tekniska efterfrågningar på komponenter och material.  

3.4 Materialflöde 

Materialflöde kan beskrivas som: 

”The interlinking of a purely technical-economic approach 

 (corporate input-output optimization)” – (Wagner & Enzler, 2006, s.7) 

Wagner & Enzler (2006) menar att materialflöden är de flöden som uppstår från det att komponenter 

eller råvaror anländer till företaget, går genom förädlingsprocesser, för att sedan skickas till 

slutkunden. Vid effektivisering av materialflöden bör fokus ligga på att effektivisera hela systemet, 

snarare än enstaka komponenter. 

Enligt Jonsson (2008) så är det ideala materialflödet när det finns ett kontinuerligt flöde genom alla 

led. 

3.4.1 Materialstyrning 

Mattsson (2010) beskriver materialstyrning som kunskapen om att kunna styra materialflöden på ett 

sådant sätt så att alla beslut som rör anskaffning från externa eller interna leverantörer ska vara 

koordinerad så att man alltid ska kunna leverera till kunden. Utöver detta så omfattar 

materialstyrningen också besluten om när man ska göra beställningar för leverans eller när man ska 

börja på en ny tillverkningsorder inom den egna produktionen. 

Det finns olika sorters system för att synkronisera sina materialflöden. Ett beställningspunktsystem är 

en metod för att styra material där man använder sig av en referenskvantitet för ett lager, även kallad 

för beställningspunkt. När man underskrider denna referenskvantitet så sker det en signalering som 

sätter igång en process för lagerpåfyllnad. För att ett beställningspunktsystem ska vara effektivt så 

krävs det att man dimensionerar sina lager på rätt sätt, d.v.s. att man dimensionerar lagren så att de inte 

tar slut under den tiden som det tar att fylla på lagret igen. Beställningspunkten bör därför bestå av den 
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förväntade efterfrågan under ledtiden för påfyllningen plus ett säkerhetslager som skyddar mot 

variationer som kan uppstå i efterfrågan (Jonsson & Mattsson, 2011). 

En annan metod som kan användas är ett periodbeställningssystem, som bygger på att man fyller på 

sina lager i givna tidsintervall. Skillnaden mot beställningspunktsystemet är att det inte är lagernivån 

som bestämmer återfyllningen, utan återfyllningen sker under givna intervall och fylls upp till den 

förbestämda nivån, oberoende på hur mycket som finns i lagret (Olhager, 2013). 

3.4.2 Materialhantering 

Materialhantering är en stor del av den alldagliga verksamheten hos ett tillverkande företag. Oavsett i 

vilken process du befinner dig i, så finns det alltid material som ska hanteras. Materialhanteringen 

avser de aktiviteter för förflyttning av material internt inom företaget och har en direkt relation till 

lagerfunktionen (Jonsson, 2008). 

”Every time a piece of material, a component a tool, a supply item, 

or a finished product is handled, it costs money.” - (Sims, 1991, s.27) 

All materialhantering bör betraktas som kostnadsaktiviteter och genom att minska materialhanteringen 

så blir man även mer kostnadseffektiva. Den bästa materialhanteringen är därför ingen 

materialhantering alls. Materialhanteringskostnader har en direkt relation till det system som 

hanteringen är uppbyggt på (Sims, 1991). 

Systemet som materialhanteringen är uppbyggt på är beroende på ett antal faktorer, så som: vart man 

kan hämta och förvara material, hur frekventa hämtning och förvaring är, transportsträckor och vilken 

slags material det handlar om. 

Den vanligaste typen av utrustning för att transportera material från lager till olika processer är en 

bemannad palltruck (Jonsson, 2008). 

3.4.3 Godsmottagning 

Vid godsmottagning tas ankommande gods emot utav lagerpersonalen. Godset som anländer 

rapporteras oftast in i affärssystemet då man tar emot det, där personalen utgår ifrån den informationen 

som anlände med batchen, oftast genom någon form av följesedel. I vissa fall händer det att 

lagerpersonalen inte har tid till att registrera det ankommande godset, vilket gör att de ställer det i 

temporära lager eller på golvet (Oskarsson et al., 2013). 

3.4.4 Försörjningsmetoder 

Vid plockning i lagret så krävs det att information förmedlas, där det tydligt framgår vad som ska 

plockas och vart det ska plockas till. Denna information är vanligtvis genererad av tillverkningsordrar, 

där material plockas från lager, som sedan transporteras till arbetsstationen. Beroende på ordern så kan 

man ”kitta” materialet till ordern, där materialet är plockat på ett sådant sätt att alla komponenter som 

ingår i produkten tas fram och konsumeras vid arbetsstationen. 

Man kan även använda sig utav kontinuerlig försörjning, vilket innebär att små portioner av en större 

batch levereras till arbetsstationen och ersätts i takt med att materialet konsumeras vid tillverkningen 

(Jonsson, 2008). 

3.4.5 2-bin systemet 

Ett visuellt system för att hantera flödet av komponenter vid en arbetsstation är 2-bin systemet, vilket 

kan ses som en kontinuerlig försörjning till en arbetsstation (Ortiz & Park 2011). 

Metoden grundar sig på att man använder sig utav två lådor, låda A och låda B. Komponenter tas 

kontinuerligt ur låda A för att tillgodose efterfrågan i produktionen. När komponenterna i låda A tar 
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slut så går man över till att ta komponenter från låda B. Syftet med låda B är att innehålla tillräckligt 

med komponenter för att kunna tillgodose efterfrågan medan en beställning av påfyllning sker för låda 

A. 

När beställningen anländer för låda A så återgår produktionen till att plocka komponenter från låda A. 

När komponenter åter igen tas från låda A så fylls komponenterna i låda B upp till beställningspunkten 

för att precis klara den förväntade efterfrågan när komponenterna i låda A åter igen tar slut. (Lumsden 

1998) 

2-bin systemet anses vara ett effektivt system som medför att genomloppet av material genom 

arbetsstationen sker på ett smidigt sätt (Ortiz & Park 2011). 

Ghosh et al. (2014) säger att många företag prioriterar olika för samma produkt, beroende på vilken 

order som måste bli klar först. Detta gör att de mer brådskande ordrarna kommer att prioriteras på 

bekostnad de ordrar som anses ha en lägre prioritet. 

Ghost et al. (2014) har därför tagit fram ett förslag där 2-bin systemet kan användas för att ge ett större 

fokus på ordrar med låg prioritet, samtidigt som fokuset på de högt prioriterade ordrarna bevaras. 

Förslaget bygger på att prioriteringarna delas upp i två klasser, klass 1 och klass 2, där klass 1 refererar 

till ordrar med hög prioritet och klass 2 refererar till ordrar med lägre prioritet. 

Två lådor, betecknade BIN1 och BIN2 kommer att användas för att tillhandahålla material till ordrarna. 

BIN1 kommer främst att användas för att förse klass 1 ordrar med material, medan BIN2 kommer att 

fokusera på de lägre prioriterade ordrarna. Det som är innovativt med detta förslag är att när BIN1 får 

slut på material, så kommer BIN2 att användas för båda typer av ordrar, till dess att det inte finns 

material kvar i någon låda. Först då gör man en beställning ifrån lagret. 

Detta förslag lägger gör att man fortfarande fokuserar på de högt prioriterande ordrarna, men kommer 

även att ta hänsyn till de lägre prioriterade ordrarna, där servicenivån för dessa ökade med 25 % 

(Ghost et al. 2014). 

3.5 Lagerstyrning 

De flesta tillverkande företag är tvungna att ha lager för att kunna möta variationer i kundens 

efterfrågan. Skulle efterfrågan vara konstant så hade det inte varit någon mening med att ha lager, men 

i verkligheten så fungerar det inte på det sättet. Detta tvingar företagen till att ha lager då 

kundefterfrågan under vissa perioder kan vara så hög att företagen inte har kapacitet till att producera 

det som behövs i rätt tid och kvantitet. Däremot så kan företagen, under perioder där kundefterfrågan 

är låg, ha för mycket i lager och därmed mycket bundet kapital. Det finns många externa faktorer ute i 

världen som man inte kan kontrollera, vilket gör att lager är ofrånkomligt i många fall. Detta tvingar 

företag att binda kapital i lagret för att försöka minimera faktorernas påverkan på den dagliga 

operationella verksamheten. Lagerstyrningen handlar därför om hur man hittar den optimala balansen 

på lagernivåer och aktiviteterna runtomkring för att vara så kostnadseffektiva som möjligt samtidigt 

som man vill möta kundens behov och generera en vinst (Mercado, 2008). 

Lagerrelaterade kostnader 

Kostnader som hör till lager är ofta systemrelaterade, vilket medför att det är ledningens jobb att se till 

så att man har ett så effektivt system som möjligt för att minska kostnaderna, vilket Toomey (2000) 

även beskriver med nedanstående citat. 

”The system that controls the inventory must be compatible with 

the goals, functions, and demands of the particular inventory” – (Toomey, 2000, s. 8) 

Syftet med lagerstyrning är att ha rätt kvantitet vid rätt plats och vid rätt tidpunkt (Tersine, 1994). 

Tersine (1994) tillägger även att det finns ett antal ekonomiska parametrar oavsett hur man väljer 
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utforma sitt lager. Dessa parametrar är: anskaffningskostnader, ordersärkostnader, 

lagerhållningskostnader och bristkostnader. 

Anskaffningskostnader uppstår vid anskaffning av materialet som behövs för att kunna tillverka sina 

egna produkter. Man brukar mäta priset per enhet, men beroende på om man köper in materialet från 

en extern leverantör eller tillverkar det själv internt, så skiljer man på anskaffningskostnaden och 

produktionskostnaden per enhet (Tersine, 1994) 

I anskaffningskostnaden ingår kostnaden för de aktiviteter som behövs för att leverera materialet dit 

det behövs. Aktiviteterna kan innefatta transporteringskostnader, inspektionskostnader m.m. 

(Mercado, 2008). Tersine (1994) säger även att kostnader för de internt producerade enheterna 

innefattar kostnader för lön, direkt material och andra facilitetsrelaterade kostnader som är nödvändiga 

för att driva en produktion. 

Lagerhållningskostnader uppstår eftersom man har kapital bundet i lager. Kostnaden är direkt relaterad 

till storleken på lagret; ju större lager, desto större kommer lagerhållningskostnaden att bli (Mercado, 

2008). Lagerhållningskostnader anses vara investeringskostnader i form utav kapitalkostnad, skatt, 

försäkring, hantering, lagerlokaler m.m. Onödiga lagerhållningskostnader har därför en direkt 

påverkan på de investeringar som företagen kan göra (Tersine, 1994). 

Bristkostnader är kostander som uppstår när kunden vill ha en produkt, men företaget har inte 

möjlighet att leverera produkten direkt. Detta gör att man är tvungna att planera om sin produktion för 

att kunna möta kundens behov, vilket medför ytterligare administrativa kostnader som inte hade 

behövts om produkten hade funnits till hands när den behövdes (Mercado, 2008). 

Bristerna kan delas upp i två typer av brister; extern brist och intern brist. 

En extern brist uppstår när kunden inte får det han vill ha, när han vill ha det. Denna typ av brist leder 

till bristkostnader i form utav förlust av vinst då. En intern brist uppstår när ordern inom den egna 

verksamheten inte uppfylls, vilket gör att nästa process i ledet inte får det den behöver i rätt tid för att 

fortsätta med tillverkningen. Detta leder till längre ledtider samt maskiner som står stilla (Tersine, 

1994). 
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3.5.1 Lagring 

Vid utformningen av lagret så är det främst lagerhållningskostnader och hanteringen av lagret som 

man vill få ner, genom att utnyttja lagerutrymmet på bästa sätt. Vissa perioder kräver ett större 

lagerutrymme än andra. Detta gör att man måste ha tomma lagerplatser för att kunna möta variationen 

i lagerbehovet. Lagrets layout bör utformas efter de processer som lagret är till för, så att 

transportsträckorna minimeras. Artiklar som ofta går ut till dessa processer bör placeras så nära 

processerna som möjligt och så lättillgängligt för lagerpersonalen som möjligt (Jonsson & Mattsson, 

2011). 

Jonsson & Mattsson (2011) säger också att det går att dela in lagret i mindre lager, så kallade zoner, 

exempelvis efter produktfamilj. Detta gör att vid en plockorder, så finns alla komponenter som tillhör 

den produktfamiljen att finnas på samma plats. Detta är fördelaktigt då alla komponenter som behövs 

är lättillgängligt för lagerpersonalen och medför kortare transportsträckor än om lagret är uppdelade 

efter typ av produkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Exempel på zonindelad lagerutforming (Jonsson & Mattsson, 2011, s.70) 

3.5.2 Buffertlager 

I tillverkande industrier så kan maskinhaveri och variation i ledtid medför eventuella stopp i 

produktion som i sin tur medför ekonomiska kostnader i form av förlorad arbetstid och förlorad 

försäljning, en buffert är ett mellanlager som är till för att kunna tillgodose arbetsstationen med 

material så att denne kan fortsätta att producera som vanligt även då eventuella stopp förekommer. 

(Sana 2012)  

Enligt Vergara och Kim (2007) så är det förekommande att industrier som använder sig utav 

automatiserade tillverkningsprocesser kommer att ha varierad ledtid, oväntade maskinhaveri samt 

reperationer. Medan en tillverkningslina som använder sig utav mänskliga operatörer bör anses som 

stabil där eventuella produktionsstopp inte bör förekomma men varierad ledtid kan förekomma.  

  

Zon A Zon B Zon C 

Godsmottagning och utlastningszon 

Sorteringszon 
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3.6 Ergonomi vid utformning av arbetsstation 

Ergonomi kan beskrivas enligt citatet: 

 

”Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människa 

 för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall.” (Arbetsmiljöverket, 160310) 

Figur 3a som presenteras nedanför visar inre och yttre arbetsområde där om operatören arbetar inom 

det inre området så är operatören i låg grad exponerad för fysiska skador. Figur 3b som presenteras 

nedanför anger ett lämpligt och mindre lämpligt område för operatören vid stående position.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3a: Sittande arbetsposition         Figur 3b: Stående arbetsposition  

Källa: Arbetsmiljöverket, Belastningsergonomi checklista (2012) 

 

Förutom att operatören blir mindre exponerad för fysiska så finns det även andra fördelar som kan 

erhållas genom att utforma en arbetsstation med god ergonomi.  

Enligt en undersökning gjord av Johansson et al. (1996) fann de att kassaktionskostnaderna minskade 

om man utformade arbetsstationen med hänsyn till god ergonomi de fann även att produktiviteten 

ökade med 4 % vid den nya arbetsstationen jämfört med den föregående utformningen.   

Även Mathiassen et al. (2007) instämmer att en arbetsstation utformad med hänsyn till ergonomi 

medför en ökad produktivitet hos arbetsstationen.  
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3.7 Lean Production 

Enligt Lumsden (2012) så finns det olika slöserier som kan uppstå i ett tillverkande företag, slöserier 

anses vara de aktiviteter som inte tillför något värde till slutprodukten. Slöserier medför onödiga 

kostnader och osäkerhet i materialflöden och man bör därför enligt Rother (2013) sträva efter att 

eliminera dessa. De 9 slöserierna som finns är: 

 Överproduktion: Vilket innebär att man producerar mer än vad som efterfrågas av kunden.  

 Väntetider: Om produkten måste ligga och vänta så anses detta vara ett slöseri vilket innebär 

att under ledtiden så anses bara den tiden där värde tillförs till produkten vara relevant medan 

resterande tid är slöseri 

 Transport: Antalet transporter bör minimeras då onödiga transporter anses vara slöseri 

 Överbearbetning: Innebär att man bearbetar produkten mer än vad som är nödvändigt, vilket 

medför onödiga kostnader då kunden inte är villig att betala mer för ytterligare bearbetning.  

 Lager: Produkten kommer inte att tillföras något värde om den ligger stilla i ett lager, lager 

anses därför vara ett slöseri. 

 Förflyttning: Förflyttningar av diverse material, komponenter etc. som anses vara onödiga bör 

undvikas då detta anses vara icke värdeskapande 

 Defekta produkter: Om defekta produkter skickas vidare inom produktionen kan detta 

medföra stora kostnader då ju längre i värdekedjan som den defekta produkten kommer desto 

högre kommer korrigeringskostnaden att bli. Defekta produkter anses därmed vara ett slöseri 

som bör upptäckas och korrigeras så tidigt som möjligt.  

 Oanvända resurser: Om det finns resurser tillgängliga med dessa aldrig eller sällan 

förekommande använda så anses detta vara ett slöseri, resurser skall anpassas till det som 

behövs.  

 Resurser som används på fel sätt: Om man använder resurser på ett felaktigt sätt så kan dessa 

bli förbrukade och inte användas igen anses vara ett slöseri som bör undvikas.  

Även Pascal (2007) instämmer att det förekommer slöserier i ett tillverkande företag samt utav dessa 

som är listade så är överproduktion det slöseriet som anses vara grunden till allt slöseri inom 

tillverkningen. 

3.7.1 Takt 

Takttiden är den tid som beskriver hur ofta en kund efterfrågar en produkt. Att ha en takt i 

produktionen det vill säga ett taktat flöde gör att man kan anpassa produktionen så att man undviker 

över- eller underproduktion. Man tillverkar alltså bara så ofta som kunden behöver det, vilket gör att 

man kan skapa ett balanserat arbete genom hela flödet (Olhager, 2009). 

Liker (2009) tillägger också att det optimala enstycksflödet uppstår när man gör en enhet åt gången, i 

samma takt som kunden efterfrågar enheten. Detta gör att man får mindre mellanlager och buffertar 

vilket medför att andra problem kan uppenbara sig. 

Enligt Pascal (2007) så kan man beräkna takttiden som i formel (1): 

                                       𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔
                                   (1) 
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3.7.2 Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalys (VFA) är ett verktyg inom Lean som används för att kartlägga och synliggöra 

eventuella förbättringsmöjligheter i värdeflödet. Genom kartläggningen kan man få en klar bild över 

produktens väg genom anläggningen utifrån ett informations- och materialperspektiv (Pascal 2007). 

Analys av värdeflödet anses vara grunden till att kunna möta kundens efterfrågan på effektivare sätt än 

man har gjort innan, genom att ständigt försöka identifiera och eliminera icke-värdeskapande 

aktiviteter och slöserier. Man kan med hjälp av värdeflödesanalysen identifiera de icke-värdeskapande 

aktiviteterna och reducera dessa, ofta genom att få ner produkter i arbete (PIA) och utjämning av 

cykeltider (Massimo et al. 2013). 

3.7.3 Balanserat flöde 

Balansering av en process handlar om att försöka justera arbetsmomenten hos en process så 

jämnbördigt som möjligt. Ju jämnare ett flöde hos en process är, desto mindre tid ”slösar” man i andra 

delar av tillverkningsprocessen och minimerar dessutom risken för att en flaskhals uppstår. 

Efterföljande arbetsstations tidsslöseri minskar i relation till hur pass balanserad en process är. 

Praktiskt sätt så är det i princip omöjligt att skapa en perfekt balans mellan olika aktiviteter, då det 

alltid uppstår en naturlig variation i processen (Slack et al. 2012). 

3.7.4 Självbalanserat flöde 

Enligt Bratcu & Dolgui (2009) så kan självbalanserande flöden beskrivas som en flödesteori där 

produktionslinan kräver färre antal operatörer än arbetsstationer. I ett självbalanserande flöde kan 

operatörerna röra sig fritt mellan arbetsstationerna för att fortsätta bearbetningen på komponenten till 

dess att en kollega uppströms i flödet tar över bearbetningen. Operatören går sedan nedströms och tar 

över bearbetningen av den komponent som är närmast eller utefter behov (Bratcu & Dolgui, 2009). 

Enligt Zavadlad et al (1996) så medför ett självbalanserande flöde en ökad flexibilitet till förändringar 

genom att justera arbetsbördan kontinuerligt utefter behov. Självbalanserande flöden absorberar 

naturligt variation i processtiden samt minskar antalet produkter i arbete.  

Självbalanserande flöden lämpar sig i produktionslinor som har fler operatörer än maskiner. 

3.8 Lönsamhet  

Lönsamhet är ett mått på hur mycket företaget går med vinst i relation till hur ofta man omsätter sitt 

kapital. Det är kritiskt att ett företag är lönsamt då företagets överlevnad är beroende på den vinst som 

man gör. I ett tillverkande industriföretag skapar man oftast lönsamhet genom att driva en effektiv 

produktförädling. 

Lönsamheten må vara enkel att mäta genom att göra en numerisk analys, men det är inte alltid det är 

uppenbart hur olika beslut påverkar företagets totala lönsamhet (Olhager, 2013). 
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DuPont-modellen är en modell som redovisar relationen mellan lönsamhet, kostnad och 

kapitalbindning. Modellen visar tydligt och enkelt hur olika beslut inom företaget kan påverka den 

totala lönsamheten (Olhager, 2013). 
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Figur 4: DuPont-modellen (Olhager, 2013) 
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4. Företagsbeskrivning 
I detta kapitel presenteras fallföretaget samt de avgränsade produkterna som fallstudien kommer att 

beröra samt företagets framtida mål. 

4.1 Fallföretaget 

Fallföretaget som denna fallstudie är utförd hos är Micropower, som är en verksamhet som tillverkar 

både konventionella laddare samt högfrekvensladdare till ett brett utbud av batterier. Verksamheten 

startades år 1984 i Växjö där moderbolaget är belagt, koncernen har idag utvecklats till 9 företag och 

är verksamma i Europa, USA och Asien. I Micropowergruppen ingår två produktionsbolag Smålands 

Elektronik AB (SEIAB) samt Powerfinn Oy, dessa är belagda i Växjö, Sverige samt Salo, Finland. 

Fallstudien är baserad på empirisk data som har samlats in hos Smålands Elektronik AB som är belagt 

vid moderbolaget. Micropower har sammanlagt 158 anställda i hela koncernen och omsatte år 2013, 

251 miljoner SEK.  

Smålands Elektronik AB (SEIAB) var från början ett fristående bolag, men har nyligen köpts upp utav 

Micropower, som hade sitt kontor vägg i vägg med SEIAB. Detta gjorde att man kunde utöka sin 

produktionsyta vilket har legat till grund för denna fallstudie. Tanken är att man med hjälp av 

förändringar i produktionen ska kunna få tydligare och effektivare flöden än vad man har haft innan.  

 

4.2 Val av produktfamilj 

Den produktfamilj som har valts är Trafo + Drossel, vilket är en av den mest förekommande 

produktfamiljen i delmonteringen. Denna produktfamilj tillverkas endast i delmonteringen, för att 

sedan monteras in i batteriladdaren vid slutmonteringen. Utöver Trafo + Drossel så tillverkas det 

kylare och sekundärkort vid delmonteringen, men fallstudien kommer endast att avgränsas till Trafo + 

Drossel, samt de enkelpackade batteriladdarna som de ska monteras in i vid slutmonteringen. 

Produktfamiljen innehåller 20 olika artiklar, där det enda som skiljer produkterna åt är induktorns och 

drosselns ström och spänningar. 

Tabell 1: Inlevererat enheter samt uttag ifrån lager för Trafo + Drossel under tidsperioden  

2015.11.01 – 2016.01.20 

Artikelnr Benämning Inlev. Förbrukat Enh 

8539010 TRAFO+DROSSEL 48/130 SIRIO 

400V 

900,00 820,00 ST 

8539022 TRAFO+DROSSEL 36/220 SIRIO 

480V 

424,00 442,00 ST 

8539016 TRAFO+DROSSEL 36/170 480V 420,00 406,00 ST 

8539012 TRAFO+DROSSEL 80/80 SIRIO 400V 175,00 174,00 ST 

8539018 TRAFO+DROSSEL 48/130 480V 125,00 149,00 ST 

8539024 TRAFO+DROSSEL 48/160 SIRIO 

480V 

120,00 112,00 ST 

8539029 TRAFO+DROSSEL 48V/165A SIRIO 

400V 

78,00 81,00 ST 

8539027 TRAFO+DROSSEL 36/170 SIRIO 

220V 

60,00 64,00 ST 

8539026 TRAFO+DROSSEL 80/100 SIRIO 

400V  

61,00 54,00 ST 

8539020 TRAFO+DROSSEL 80/80 480V 31,00 44,00 ST 
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8539025 TRAFO+DROSSEL 80/100 SIRIO 

480V 

40,00 42,00 ST 

8539030 TRAFO + DROSSEL 80/80 SIRIO 

220V 

28,00 27,00 ST 

8539008 TRAFO+DROSSEL 36/150 SIRIO 

400V 

23,00 23,00 ST 

8539028 TRAFO + DROSSEL 48/130 SIRIO 

220V 

20,00 20,00 ST 

8539031 TRAFO+DROSSEL 36V/220A 

600VAC 

10,00 18,00 ST 

8539033 TRAFO+DROSSEL 80V/100A 

600VAC 

16,00 16,00 ST 

8539021 TRAFO+DROSSEL 24/200 SIRIO 

400V 

8,00 4,00 ST 

8539034 TRAFO+DROSSEL 36V/220A 

440VAC 

2,00 2,00 ST 

8539023 TRAFO+DROSSEL 48/130 SIRIO 

440V 

1,00 0,00 ST 

4.3 Principer 

Micropower har angett ett antal principer som de strävar mot att uppfylla för att förbättra och 

effektivisera sin produktionsanläggning, dessa principer är uppdelade i principer för produktion samt 

principer för materialhantering. 

Principer för produktion 

 All produktion skall ske i rätt flödesriktning, från inkommande råmaterial till leveransklar 

produkt. 

 Produktionsflöden skall organiseras efter produktstorlek samt renhetskrav. 

 Produktionsflöden skall organiseras för att vara flexibla med hänsyn till produktionsvolymer 

och produkttyper.  

 Provning skall ligga i produktionsflöden och byggas på ett sätt så att säkerhet/ljudnivåer etc. är 

bra.  

 Produkter skall vara helt klara och styckpackade för leverans till kund när de levereras från 

produktionsflöden, batchleveranser/sampackning skall skötas av lager (utleverans). 

 Anpassade arbetsplatser vid högvolym, flexibla arbetsplatser vid lågvolym. 

 

Principer för materialhantering 

 All materialhantering (direkt och indirekt material) sköts av lagret. 

 Material försörjs till produktionen på ett standardiserat sätt på fasta tider i anpassade 

lastbärare. 

 Standardmaterial finns i 2-låda vid arbetsplatser. 

 ”Uddamaterial”/lågvolymer kittas till order (ej 2-lådesystem). 

 Returemballage/tomma lådor etc. evakueras av lagret (2-lådesystem). 

 Materialställ skall vara anpassade för lämpliga lastbärare och vara i plockhöjd. 

 Inga pallställ i produktionen = inga pallar i produktionen = inga truckar i produktionen.  
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5. Empiri 
I detta kapitel presenteras den data och information som författarna har erhållit ifrån företaget genom 

observationer, intervjuer och dokumentanalyser. Informationen som presenteras kommer att hamna 

inom ramen för de avgränsningar som har gjorts, där främst fokus ligger på materialflödet samt 

tillverkningsprocesserna hos fallföretaget. Informationen som presenteras kommer att vara av både 

kvalitativ och kvantitativ karaktär, där bilder och figurer används för att tydliggöra innehållet i 

brödtexten. 

5.1 Produktionslayout 

Micropower har utformat sina processer på ett sådant sätt att tillverkningskedjan för en viss produkt 

ska ligga så nära varandra som möjligt. Delmontering av Trafo + Drossel och slutmonteringen för en 

enkelpackad batteriladdare, som denna studie är grundad på, så ligger delmonteringen och 

slutmontering nästintill varandra. 

Delmonteringen och slutmonteringen kan självständigt tillverka en produkt eller produktfamilj 

oberoende på övriga delar av produktionen. Det som däremot är anmärkningsvärt är att om man tittar 

djupare på slutmonteringen så genomgår produkten kontinuerlig bearbetning till dess att produkten är 

färdig. Produkten trycks alltså fram i anläggningen från det att tillverkningsordern påbörjas. 

 

Figur 5: Övergripande bild av produktionsanläggningen, med markerade områden. 

I figur 5 presenteras en övergripande produktionslayout på hela produktionsanläggningen. Det område 

som är markerat som ”HF-MONTERING” är det område som studien berör. Denna 

produktionsavdelning tillverkar endast de slutliga batteriladdarna och innehåller en liten sektion för 
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delmontering och två slutmonteringslinor. Resterande delar av produktionen hör inte till studien utan 

tillverkar andra produkter, men man kan även se att produktionen är utformad efter olika sorters 

produkter. 

5.2 Produktionsstyrning 

Micropower använder sig av olika produktionssystem beroende på vilken artikel som efterfrågas samt 

vilka processer som utför arbetet. De använder sig främst av ett tryckande flöde i delmonteringen och 

slutmonteringen. 

 

Delmontering producerar i nuläget främst mot ett buffertlager vars syfte är att ha ett tillräckligt 

lagersaldo för att kunna tillgodose slutmonteringens efterfrågan av komponenter. Men i särskilda fall 

så tvingas operatören i slutmonteringen att arbeta mot ett dragande flöde då operatören själv påbörjar 

tillverkningen av Trafo + Drossel i delmonteringen för att lagersaldot för komponenten är tomt.      

 

Tillverkning i slutmonteringen påbörjas först efter att en tillverkningsorder har registrerats. Operatören 

vid den första arbetsstationen påbörjar sedan tillverkningsordern varpå batteriladdaren transporteras 

genom varje arbetsstation på tillverkningslinan (angiven i figur 6) till dess att den är klar. Det är 

vanligt förekommande att vissa arbetsstationer blir stillastående i väntan på att nedströms arbetsstation 

skall bli klar, detta på grund av att cykeltiderna skiljer sig åt och vissa moment tar längre tid att 

slutföra. Det är även vanligt förekommande att ett lager byggs upp mellan arbetsstationerna.     

5.3 Huvudplanering 

Prognoser för hur många produkter som kommer att säljas per år utförs av inköpsavdelningen där en 

större genomgående prognos utförs varje år. Inköp av material och standardkomponenter utgår ifrån 

Informationen som erhålls från prognosen som fördelas jämt över året för att undvika överlager. 

Micropower använder sig även utav säkerhetslager som ger en indikation på när inköp av en 

komponent eller material behöver göras, säkerhetslagret används för att säkerhetsställa att 

tillverkningen kan fortsätta att producera även om den prognostiserade efterfrågan innehåller en viss 

felmarginal samt utifall variation i efterfrågan under verksamhetsåret förekommer. 

Micropower har valt att använda sig av ett urval av förutbestämda leverantörer som de köper in 

komponenter och standardmaterial ifrån. Deras huvudleverantör av transformatorer och reaktorer är 

belägna i Italien. De använder sig även utav leverantörer från Asien men då främst för inköp av 

kretskort samt standardkomponenter. Deras leverantör i Italien konstruerar komponenterna utefter 

Micropowers angivna ritningar vilket medför att Micropower kan tillgodose kundspecifika önskemål i 

en viss grad då de kan justera ritningarna som anges till leverantörerna utefter kundens krav. Ledtiden 

från leverantören i Italien är mellan 4-5 veckor medan ledtiden från Asien ligger runt 20 veckor.  

Informationen som erhålls från inköpsavdelningen används sedan av beredningsavdelningen som 

manuellt beräknar ekonomisk orderkvantiteten (EOK). Beredningsavdelningen för manuellt in angiven 

data i affärssystemet monitor, varpå Monitor beräknar förslag till tillverkningsplan, beredning kan 

sedan manuellt justera tillverkningsplanen beroende på prioriterad tillverkningsorder. 
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5.4 Materialflöde 

I denna del presenteras hur materialet flödar genom hela verksamheten, från godsmottagning till den 

slutliga produkten. 

5.4.1 Godsmottagning och lager 

Vid godsmottagning anländer artiklarna som företaget behöver till sin produktion och sker oftast på en 

daglig basis beroende på leverantören. Lagerpersonalen tar emot godset och kontrollerar att det är rätt 

kvantitet och godkänd kvalitet. Personalen registrerar sedan in godset i affärssystemet, vilket medför 

att lagersaldot för respektive gods uppdateras. Beroende på vilken typ av gods det är så placerar de det 

antingen i lager, eller kör ut det direkt till produktionen på specialanpassade ESD-vagnar. 

Micropower har delat upp sitt lager i 2 olika lager. Ett plocklager som innehåller komponenter som 

exempelvis reaktorer, transformatorer, standardkomponenter etc. som används till tillverkningen samt 

ett råvarulager. Råvarulaget är nybyggt då man fick en större expansionsyta när Micropower köpte upp 

SEIAB. Råvarulagret används till förvaring av råmaterial som används till främst tillverkning av 

kretskort. I och med att detta lager är nybyggt så finns det väldigt många tomma lagerplatser, något 

man kan se i bild 1b. 

I produktionen så finns det ett lager för komponenter som ligger precis jämte slutmonteringen. 

Komponenterna ligger i pallar på två pallställ som tillsammans tar upp ca 16.5m
2 
av produktionsytan.  

I nuläget så ligger ansvaret på materialförsörjning hos lagret vilket innebär att det är deras uppgift att 

förse arbetsstationerna med det material som behövs för att dessa skall kunna slutföra sina 

arbetsuppgifter. Lagret använder sig främst utav truck som transportmedel där de genom pallar kör ut 

material till arbetsstationerna. 

 

Bild 1a: Plocklager                                          Bild 1b: Råvarulager 

5.4.2 Försörjningsmetoder 

Efterfrågan av materialförsörjningen styrs genom att operatörerna vid respektive arbetsstation går ut 

till lagret och meddelar vad de behöver varpå lagret tillgodoser behovet. Oftast startar operatören en 

order och går sedan ut till lagret och för att hitta lagerpersonal som kan hjälpa operatören att ta fram 

komponenter som behövs till ordern, i detta fall induktorn och drosseln till delmonteringen. När 

lagerpersonalen får tillverkningsordern börjar han att plocka ifrån lagerhyllan och lägger in antalet 

komponenter som behövs till ordern i en pall. 

Beroende på hur stora kvantiteter som behövs till tillverkningsordern, så gör lagerpersonalen på olika 

sätt. Lagerpersonalen försöker alltid att plocka rätt kvantiteter till produktionen. Lagerpersonalen 

plockar då ner pallar ifrån lagret för att kunna flytta komponenter mellan pallarna så att det ligger rätt 
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kvantiteter i pallen som han ska köra ut. Skulle det vara så att en pall nästan är tom, så väljer han/hon 

istället att fylla på den pallen med komponenter från en annan pall för att kunna anpassa kvantiteten. 

Försörjningen till slutmonteringen skiljer sig dock mot den till delmonteringen. När det kommer till 

slutmonteringen så kör lagret ut pallar som de ställer på pallställen (som beskrevs i 5.4.1 

Godsmottagning och lager), förutom chassin som kittas till den första arbetsstationen på 

slutmonteringslinan. Vart pallarna ställs på pallställen beror på hur frekvent de används. Mer frekventa 

komponenter placeras inom plockhöjd, medan mindre frekventa ställs längst upp på pallställen. 

Vid försörjning/påfyllning av standardkomponenter som ska ligga nära arbetsstationerna så sker detta 

på olika sätt. För småkomponenter som skruvar, små brickor etc. så kan operatören antingen gå till 

lagret och fylla på dessa själva, eller be lagerpersonalen komma med materialet till arbetsstationen. 

Större komponenter som kablage till batteriladdarna finns på pallställ inne i produktionen, vilket 

nämndes i 5.4.1 Godsmottagning och lager. Dessa fylls på när de börjar ta slut och ofta är det 

lagerpersonalen som fyller på pallarna när operatören går och säger till att materialet behöver fyllas på. 

Går det inte att få tag på någon från lagret så går operatören själv och tar en truck för att fylla på, 

förutsatt att operatören har ett truckkort. Om han/hon inte har truckkort är det inte ovanligt att han/hon 

går till någon annan operatör med truckkort och ber om hjälp. 

5.4.3 Delmontering HF 

Vid delmonteringen HF tillverkas högfrekventa artiklar som behövs till slutmonteringen. Trafo + 

Drossel som fallstudien fokuserar på, tillverkas efter tillverkningsordrar och likaså för sekundärkort 

och kylare som även tillverkas på delmonteringen. 

Tillverkningen börjar med att operatören går och plockar en order ifrån en körplaneringsbox för att 

sedan gå till en central datorstation för att registrera orderstarten i affärssystemet Monitor. Sedan går 

operatören ut till lagret och letar efter lagerpersonal som kan plocka de nödvändiga komponenterna 

ifrån lagerhyllorna. Medan lagerpersonalen förbereder komponenterna går operatören tillbaka till 

delmonteringsstationen och börjar lägga upp småkomponenter som skruvar och brickor, för att enkelt 

kunna påbörja monteringen när komponenterna väl anländer från lagret. När komponenterna har anlänt 

så börjar operatören att antingen rada upp hela batchen på delmonteringsbordet, eller att plocka dem 

en och en ifrån pallen, beroende på vilket arbetssätt som han/hon tycker är smidigast. 

Allt som tillverkas i den här processen tillverkas mot ett buffertlager. 

Tillverkningen sker på initiativ av operatören eller genom att produktionsledaren meddelar operatören 

att tillverkning måste påbörjas. Initiativet av tillverkning regleras genom att operatören eller 

produktionsledaren visuellt kan se det nuvarande lagersaldot hos buffertlagret och när lagersaldot är 

tomt eller lågt för en specifik komponent skall tillverkning påbörjas. Ibland förekommer det att 

lagersaldot är tomt när en tillverkningsorder har påbörjats och operatörerna som behöver 

komponenterna på slutmonteringen kan då ibland själva lämna slutmonteringen och sätta sig på 

delmonteringen för att börja tillverka Trafo + Drossel för att kunna tillgodose efterfrågan som krävs. 

 

Bild 2a: Ena sidan av delmontering HF  Bild 2b: Andra sidan av delmontering HF 
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Alla typer av Trafo + Drossel monteras ihop på samma sätt, vilket gör att processtiderna för en Trafo + 

Drossel kan generaliseras, oberoende på vilken artikel i produktfamiljen man gör. Det som kan skilja 

mätningarna åt är arbetssättet för de olika operatörerna. 

Vissa operatörer lägger upp alla enheter på delmonteringsstationen och utför ett moment på alla 

enheter för att sedan gå vidare till nästa moment, medan vissa operatörer tillverkar klart en enhet innan 

denne påbörjar nästa enhet, vilket även nämndes ovan. Cykeltiderna för tillverkningen av Trafo + 

Drossel presenteras i bilaga 12.1. 

5.4.4 Buffertlager 

Allting som tillverkas på delmonteringen läggs in i buffertlagret. Detta buffertlagrets syfte är att 

försörja slutmonteringen med de komponenter som tillverkas på delmonteringen. Buffertlagret 

innehåller alla artiklar av Trafo + Drossel. Som nämndes i 5.4.3 Delmontering HF så kan buffertlagret 

i vissa fall vara tomt och i vissa fall kan det även vara väldigt många artiklar som är bundet. Antalet 

komponenter som ligger i lager har observerats under ett antal tillfällen och redovisas i bilaga 12.2. 

 
Bild 3: Bild på buffertlager. På bilden syns Trafo + Drossel samt kylare. 
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5.4.5 Slutmontering 

Slutmonteringen arbetar utefter en linjetillverkning där batteriladdaren transporteras på en lina och 

kontinuerligt bearbetas till dess att den är färdig. Tillverkningslinan innehåller även arbetsstationer 

som säkerhetsställer att inga defekter finns hos batteriladdaren och utifall defekter förekommer så kan 

dessa åtgärdas relativt snabbt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Illustration av slutmonteringslinan uppdelad i två delar; D1 och D2. Antalet operatörer i 

varje del redovisas också med hjälp av figuren. 

Micropowers slutmontering är indelad i 5 olika monteringsstationer: 

 M0 – Chassi till batteriladdare monteras ihop som utgör själva grunden för batteriet 

 M1 – Trafo + Drossel och övriga komponenter från delmonteringen monteras in 

 M2 – Kablagedragningar 

 M3 – Primärkort samt ytterligare kablagedragningar monteras 

 M4 – Montering av krage, skruvar och ytterligare kablage 

 M5/P – Montering av kåpa och packning till färdigvarulager 

Slutmonteringen innehåller även två prövningsstationer: 

 P1 – Prövning efter att batteriladdaren har gått genom första delen av slutmonteringen 

 P2 – Prövning efter att krage och sista kablagen har monterats på 

Personalfördelning på slutmonteringen (full kapacitet): 

 D1 – Tre operatörer på fyra arbetsstationer 

 D2 – Två operatörer på monteringsstationerna och en operatör på båda prövningsstationerna 

Operatörerna på slutmonteringen roterar mellan de olika stationerna beroende på vilken station som är 

tom och vad det är som behöver göras. Detta sker på operatörernas egna initiativ. 

D1 D2 

P 

M5 

M4 

P2 
P1 M3 M1 M0 

M2 
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I vissa fall så kan det vara så att en arbetsstation påbörjar och slutför momenten vid arbetsstationen för 

en enhet, som sedan läggs på rullbandet. Tanken är då att efterföljande arbetsstation ska fortsätta göra 

sina moment på enheten, men ofta kan det vara så att den efterföljande arbetsstationen är obemannad. 

Detta gör att alla enheter som tillverkas i den första stationen läggs på rullbandet och stannar på 

rullbandet till dess att en operatör ifrån en station längre upp i ledet roterar till den efterföljande 

stationen och påbörjar monteringen. Enheterna som ligger på rullbandet kan ligga där uppemot en 

timme, beroende på hur mycket andra operatörer har att göra på sina arbetsstationer. 

En ytterligare anledning till att vissa arbetsstationer är obemannade är att operatörerna från 

slutmontering själva måste gå och sätta sig på delmonteringen för att tillverka komponenter ifrån 

delmonteringen då det inte finns något i lager, som nämndes i 5.4.3 Delmontering HF.  

I många fall händer det också att en arbetsstation i slutmonteringen lider av materialbrist då den måste 

vänta på enheten ifrån en nedströms arbetsstation, vilket synliggörs i figur 12 i bilaga 12.3, där 

exempelvis M1 måste vänta på enheten ifrån M0, då M0 är en arbetsstation nedströms och har en 

längre cykeltid än M1. 

5.5 Ergonomi 

Micropower har valt att utformat samtliga av sina arbetsstationer utifrån den befintliga arbetsmiljön så 

att operatören inte skall behöva göra några onödiga rörelser för att kunna slutföra sitt moment.  

 

Vid delmonteringen så ligger behållarna innehållande de standardkomponenter som krävs inom 

räckhåll för operatören, vilket medför att operatören inte behöver göra några onödiga rörelser för att 

kunna utföra den bearbetning som krävs. Borden som operatörerna arbeta på är ESD klassade och 

operatörerna använder sig även utav ESD klassade skor då de arbetar i en elektronisk miljö. Borden 

går inte att justera men däremot så är stolarna justerbara så att varje operatör skall kunna utföra sitt 

jobb så ergonomiskt som möjligt vid en sittande arbetsstation oavsett längdskillnader.  

 

Arbetssituationen vid slutmonteringen är snarlik delmonteringen där behållarna innehållande 

standardkomponenterna ligger inom räckhåll för operatören, borden är även dessa ESD klassade och 

operatören kan justera stolen beroende på längd. 

5.6 Experiment med självbalanserat flöde 

Som det beskrevs tidigare, så uppstår det situationer där det bildas mellanlager i slutmonteringen, 

p.g.a. att en arbetsstation uppströms i slutmontering är obemannad. Ett nytt arbetssätt där man 

arbetar efter ett arbetssätt som leder till självbalansering kan därför vara ett bra sätt att reducera och 

eventuellt minimera kapitalbindningen. Det enklaste sättet för att ta reda på detta är att utföra ett 

experiment på de berörda stationerna. I detta avsnitt kommer förutsättningarna för experimentet med 

ett självbalanserat flöde att presenteras, samt vad forskarna förväntar sig för resultat. 

Experimentet av ett självbalanserat flöde är essentiellt för att både forskarna och företaget ska få en 

bättre insyn på hur ett nytt arbetssätt kan leda till ökad lönsamhet för företaget. Genom att göra 

antaganden och testa antagandens applicerbarhet i den naturliga miljön kan man få en ökad förståelse 

för hur arbetssättet fungerar rent praktiskt. 

I dagsläget så uppstår det situationer där det bildas mellanlager mellan olika arbetsstationer i 

slutmonteringen samt att operatörerna ibland behöver vänta på att enhet ska komma fram. Tanken med 

experimentet är att skapa en simulering med hjälp av ett effektivare arbetssätt, för att kunna eliminera 

mellanlager i slutmonteringen, samtidigt som man behåller en effektiv produktion som man möter 
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kundens takt. Experimentet kommer att utföras i slutmonteringslinans första del, D1, där det arbetar 

tre operatörer på de fyra arbetsstationerna M0, M1, M2 och M3. 

Förutsättningar inför experimentet: 

 En tillverkningsorder på 5 stycken enheter 

 En enhet tillverkas åt gången 

 Två operatörer på fyra arbetsstationer som kan alla arbetsmoment 

 Båda operatörerna arbetar sig uppströms, tills de stöter på en operatör som kommer 

nedströms, som har färdigställt en produkt. Detta utlöser en reaktion, där avbyten 

och en ny produkt påbörjas. 

 Operatörerna byter av varandra när de möts 

 Utförs på arbetsstationerna innan maskinell provning 

 All material finns tillgängligt vid arbetsstationerna 

Förväntningar på experimentet: 

 Skapar ett enstycksflöde i slutmonteringen 

 Eliminera allt mellanlager i slutmontering 

 Kontinuerlig tillverkningsprocess 

 Frigöra en operatör ifrån slutmontering. 

 Skapar en ökad flexibilitet 

 Kan absorbera stora variationer i balansering mellan olika produktvarianter 

 Ökad belastning på operatörer 

5.6.1 Utförandet av experiment 

Experimentet inleddes med en kort introduktion om ett självbalanserat flöde och vad de berörda 

operatörerna behövde utföra. Slutmonteringen rensades sedan på enheter som fanns där ifrån en 

tidigare tillverkningsorder. Experimentet påbörjades med att operatör 1 påbörjade tillverkning på M0 

och operatör 2 påbörjade tillverkning på M2, som hade en enhet till hands vid start. De båda 

operatörerna gjorde klart sina moment på respektive arbetsstation och flyttar sig sedan uppströms i 

flödet, d.v.s. när operatör 1 blir klar på M0, så går han till M1 och påbörjar fortsatt bearbetning på 

samma enhet som tillverkades på M0. Samma sak för operatör 2, han utför alla arbetsmoment på M2 

och flyttar sig sedan upp till M3 och utför arbetsmomenten där. När operatör 2 har gjort klart sin enhet 

på M3, skickar han vidare enheten till efterföljande provningsstation, vilket är slutpunkten av flödet i 

detta experiment. Operatör 2 flyttar sig sedan neråt i flödet, tills han möter operatör 1 och tar över hans 

arbete. Operatör 1 går då ner till M0 och påbörjar en ny enhet, oberoende på vart och när i flödet 

operatörerna möts. 

Antalet enheter som experimentet utfördes på var fem stycken. Anledningen till att det endast gjordes 

på fem stycken var att företaget i dagsläget har väldigt mycket att göra, vilket gjorde att en 

begränsning på antal enheter behövde göras. I tabellerna nedanför presenteras operatörernas arbeten på 

arbetsstationerna och var byten har skett, samt cykeltider för de olika enheterna. 
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Tabell 2: Operatörernas arbeten och byten 

 Enhet (#) och operatörernas arbeten 

Arbetsstation 1 2 3 4 5 

M0 O1 O1 O1 O1 O1 

M1 O1 O1 O1 O1 O1+O2 

M2 O2 O2 O2 O1+O2 O2 

M3 O2 O2 O2 O2 O2 

 

 

Under experimentet skedde byten mitt i arbetsmomenten endast under två gånger, vilket man kan se i 

tabell 2. De två gångerna som detta scenario uppkom var för enhet 4 vid arbetsstation M2 och för 

enhet 5 vid arbetsstation M1. 

Tabell 3: Cykeltider för enheterna under experimentet 

 Enhet (#) och cykeltid (s) 

Arbetsstation 1 2 3 4 5 

M0 370 375 373 350 411 

M1 254 291 270 241 126 + 175 

M2 331 324 358 65 + 240 356 

M3 281 312 307 288 307 
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6. Analys 
I detta kapitel görs en jämförelse mellan den teoretiska bakgrunden och den empiriska informationen. 

Nedanstående modell kommer att användas som ett visuellt stöd för att jämföra den teoretiska 

bakgrunden med den information som har samlats ifrån fallföretaget. Tanken är att modellen ska 

hjälpa både läsaren och författaren att relatera till de olika delarna av rapporten som analyseras.  

 

 

Figur 7: Analysmodell av nuläget 
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6.1 Produktionslayout 

Segerstedt (2009) beskriver en layout, där produktionen är indelad i små produktbaserade enheter som 

självständigt kan tillverka en produkt eller produktfamilj, för en produktverkstad. Det är så 

Micropower har valt att lägga upp sin layout på, vilket beskrivs i 5.1 Produktionslayout. 

I figur 5 ser man att HF-montering, AL-montering och TL-montering ligger på olika delar av 

produktionsanläggningen, men alla delprocesser som behövs för att självständigt kunna tillverka en 

produkt är uppdelade i dessa olika områden. HF-monteringens delprocesser utgör alltså alla moment 

som behövs för tillverkningen av den slutliga enkelpackade batteriladdaren. 

Genom att använda sig av en produktverkstad leder det till att man får en större kontroll över hela 

tillverkningskedjan för en produkt, både administrativt och fysiskt. Detta gör att alla operatörer vet vad 

som behöver göras i just det området som de befinner sig i och att det kräver kortare transporter 

mellan de olika delprocesserna. 

I slutmonteringen däremot så karaktäriseras arbetet av en linjetillverkning. Tillverkningen börjar i 

början av ett antal arbetsstationer där produkten hela tiden bearbetas och skickas vidare till nästa 

station. Segerstedt (2009) beskriver fördelar med en linjetillverkning där genomloppstiden för en 

produkt är kort, transportsträckor är korta samt att dessa fördelar främst syns vid tillverkning av stora 

volymer. Detta syns på Micropowers tillverkning, då nästan hela verksamheten består av tillverkning 

på slutmonteringen. 

En nackdel med en linjetillverkning är dock att anläggningen är utsatt för en hög störningskänslighet, 

då haveri av en maskin kan medföra tillfälligt stopp i produktionen. Detta syns väldigt tydligt när man 

studerar slutmonteringen. I vissa fall så finns det ingen operatör på efterföljande arbetsstation, på 

grund av att denne är tvungen att gå till delmonteringen för att tillverka komponenter till sig själv. 

Detta gör att det ibland bildar ett väldigt stort mellanlager mellan arbetsstationerna. I detta fall är det 

haveri i en maskin, men principen är densamma då operatören inte finns på plats för att fortsätta 

bearbetning på en produkt. 

6.2 Produktionsstyrning 

Enligt Bellgran och Säfsten (2012) så har styrningen av produktionen stor påverkan på hur 

tillverkningsordern behandlas i produktionsanläggningen. Micropower använder sig utav ett tryckande 

system där delmonteringen producerar till en buffert utefter en förutbestämd körplan. 

Bellgran och Säfsten (2012) nämner även att val av ett dragande produktionssystem medför att över- 

och underproduktion kan undvikas, vilket synliggörs hos Micropower då bufferten uppvisar både 

överproduktion samt underproduktion på grund av att man ändvänder sig av ett tryckande system 

istället för ett dragande system, detta sker på grund av att körplaneringen bygger på en förutsägelse 

över vilket behov som delmonteringen kommer att ha. Men då omprioriteringar samt eventuella 

felmarginaler i prognosen sker så medför detta att buffertens lagersaldo kommer att innehålla för 

många eller för få artiklar vid vissa tillfällen i produktionen.  

 

Slutmonteringen tillverkar även de utefter en förutbestämd körplan där majoriteten av de färdiga 

enheterna lagras i ett färdigvarulager i upp till en vecka innan de skickas iväg till slutkunden, det 

förekommer dock att en tillverkningsorder är prioriterad och skickas därmed iväg med lastbil redan 

samma dag som de tillverkas. Då slutmonteringen är baserad på samma prognos som för 

delmonteringen så förekommer det även i slutmonteringen en viss felmarginal samt att 

omprioriteringar förekommer så medför detta att enheter behöver lagras en längre tid i färdigvarulagret 

vilket enligt Mercado (2008) medför en högre lagerhållningskostnad i och med att lagret blir större. 

Detta enligt Tersine (1994) har en direkt påverkan på de investeringar som företaget kan göra vilket 
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medför att Micropower binder onödigt kapital i sitt färdigvarulager beroende på lagersaldot. Den 

förutbestämda körplanen medför även att när en prioriterad tillverkningsorder anländer så läggs de 

andra orderna i kö då man gör en omprioritering vilket medför en bristkostnad då de andra 

tillverkningsorderna får en längre cykeltid. 

Som det beskrivs i 5.4.5 Slutmontering så uppstår det ibland brister mellan arbetsstationer, där 

arbetsstationen innan har en längre cykeltid än efterföljande. Detta är ett problem som gör att, om den 

efterföljande stationen är bemannad, så måste operatören stå och vänta på att föregående arbetsstation 

ska bli klar med enheten. Om stationen är obemannad så kommer det att bildas ett mellanlager på 

rullbandet. 

6.3 Huvudplanering 

Tillverkningsplanen som delmonteringen samt slutmonteringen erhåller kommer från 

beredningsavdelningen som i sin tur baserar sin data på manuellt beräknad EOK samt prognoser som 

erhålls från inköpsavdelningen, där inköpsavdelningen utför en större prognos varje år och delar upp 

inköpen månadsvis för att undvika ett överlager.  

Enligt Gadde & Håkansson (2010) så utgör inköp en signifikant del av ett företags totala kostnad och 

kan ha en bidragande faktor till företagets konkurrenskraft. Gadde & Håkansson (2010) nämner även 

att flertalet fördelar kan erhållas genom att ha en långvarig och djupt gående relation med sina 

leverantörer, bland annat så kan ett fördjupat samarbete mellan leverantör och företaget medföra att 

tekniska frågor gällande efterfrågan på komponenter och material i högre grad kan tillgodoses.  

 

Micropower har valt att tillverka utefter strategin assembly to order där företaget redan har ett urval av 

leverantörer som de använder sig utav, vilket har medfört att Micropower naturligt har ett djupt 

sammarbete med sina leverantörer.  Detta synliggörs i deras samarbete med sin huvudleverantör av 

Trafo + Drossel från Italien. Leverantören tillverkar enbart utefter Micropowers specifika ritningar 

vilket medför att Micropower i högre grad kan tillgodose sina kunders kundspecifika lösningar genom 

att tillsammans med leverantören ta fram kundspecifika ritningar som leverantören sedan producerar 

utifrån.  

6.4 Materialflöde 

Enligt Jonsson (2008) så avser materialhantering de aktiviteter för förflyttning av material internt inom 

företaget, Sims (1991) lägger även till att materialhantering bör betraktas som en kostandsaktivitet där 

man genom minskad materialhantering blir mer kostnadseffektiva. Micropower har i nuläget lagt allt 

ansvar för materialhanteringen hos lagret vars uppgift är att förse arbetsstationerna med material så att 

dessa aldrig kommer att får en brist av efterfrågat material, vilket även är en utav Micropowers 

principer för materialhantering, dock så uppfylls detta bara till en viss grad. Observationer påvisade att 

materialförsörjning i nuläget främst sköts av operatören. Vid materialbrist går operatören ut till lagret 

och efterfrågar material som denne behöver, vilket innebär att huvudansvaret för att se till att 

efterfrågat material finns tillgängligt ligger hos operatören och inte lagret, utan lagret kör i högst grad 

ut material på begäran av operatören och inte på eget initiativ. Det förekommer även ibland att lagret i 

samband med utkörning och upphämtning av pallar vid arbetsstationerna kontrollerar om stationerna 

har tillräckligt med standardkomponenter för att kunna slutföra sina moment även om just detta 

tillvägagångssätt är mindre frekvent förekommande gentemot att operatören själv måste meddela 

lagret.    

 

 



 

37 
 

Enligt 4.3 Principer så har Micropower angett ett antal principer för materialhantering som de strävar 

mot, dock så uppfylls för närvarande få av dessa principer som är angivna, företaget använder sig i 

nuläget inte av ett 2-lådesystem utan varje arbetsstation är enbart försedd med en behållare av 

standardmaterial som de fyller upp till toppen varpå när lådan är tom så går operatören ut till lagret 

och meddelar att den är tom.  

I principerna så anges även att materialställ skall vara anpassade för lämpliga lastbärare, där 

majoriteten av arbetsstationerna i produktionen har material tillgängligt inom plockhöjd. Vid 

arbetsstation M4 så uppstår dock i särskilda fall problem där vissa enheter kräver kablage som är 

mindre förekommande. Dessa kablage ligger på den övre delen av pallställen och är oåtkomliga utan 

användandet av truck. Detta medför att operatören tvingas gå ut till lagret eller till en annan operatör 

som har behörighet till att köra truck i produktionen för att ta ner pallen från hyllan för att kunna 

slutföra sitt moment. 

Micropower har även som angiven princip att inga pallställ skall förekomma i produktionen och 

därmed eliminera behovet av truck i tillverkningen vilket i nuläget inte uppnås då tillverkningen är i 

hög grad beroende av truck för att i kunna tillgodose efterfrågan på de material och komponenter som 

krävs för att slutföra momenten.     

6.4.1 Godsmottagning och lager 

Godsmottagningen hos Micropower stämmer ganska bra överens med det som beskrivs i teorin. 

Lagerpersonalen sköter all hantering av ankommande gods där de registrerar in information i 

affärssystemet och på så sätt uppdaterar lagersaldot. Beroende på hur mycket lagerpersonalen har att 

göra, så kör de ut allting till lagret och arbetsstationen, eller låter det vara vid godsmottagningen för att 

återkomma och ta hand om det vid ett senare tillfälle. Det är dock viktigt att de kommer ihåg att 

registrera det ankommande godset för att inte skapa ett missvisande lagersaldo. 

I dagsläget har företaget två lager, ett plocklager och ett råvarulager. Råvarulagret är ett nybyggt lager 

och är därför relativt tomt. Detta gör att man kan använda detta lagrets tomma platser som en säkerhet 

mot variationer i lagerbehov. Plocklagret är inte helt uppdelat efter produktfamilj. Däremot försöker 

man att dimensionera lagret på ett sådant sätt att de flesta av högfrekventa komponenter ligger på 

samma plats, vilket gör att lagerpersonalen inte behöver transportera det ankommande godset i olika 

delar av lagret. Samma sak gäller när det kommer till försörjning till arbetsstationerna, då 

transportsträckorna mellan olika delar av lagret minimeras. 

6.4.2 Försörjningsmetoder 

Lagret kittar för närvarande till delmonteringen, där lagret alltid försöker att plocka rätt mängder 

induktorer och drossel som behövs, enligt tillverkningsordern. Däremot så kittar inte lagret någonting 

till slutmonteringen förutom vid arbetsstation M0 där lagret kittar ihop de chassin som efterfrågas. 

Resterande arbetsstationer vid slutmonteringen försörjs genom att alla komponenter körs ut i pallar, 

som ställs i pallställ, där operatören plockar det som efterfrågas, varpå när en pall är tom så går 

operatören ut till lagret och meddelar att den behöver fyllas på. Försörjningen till slutmontering 

efterliknar den kontinuerliga försörjningen till viss del. Lagerpersonalen försöker i den mån de kan, 

fylla på pallarna allteftersom materialet i pallarna konsumeras. 

6.4.3 Buffertlager 

Enligt Sana (2012) så är ett buffertlager till för att tillgodose arbetsstationen med material så att 

stationen kan producera som förväntat även då eventuella stopp och variationer i ledtiden förekommer. 

Micropower använder sig i nuläget av ett buffertlager mellan slutmonteringen och delmonteringen där 

delmonteringen producerar efter att fylla buffertlagret till den grad så att slutmonteringens efterfrågan 
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kan tillgodoses. I särskilda fall så uppstår det brist hos slutmonteringen vilket medför att operatören i 

slutmonteringen måste själv sätta sig vid delmonteringen och montera ihop de enheter som han/hon 

behöver för att kunna slutföra momenten i delmonteringen. Detta medför i sin tur att lager mellan 

arbetsstationerna hos slutmonteringen kan uppkomma då det uppstår en brist på operatörer, ett annat 

utfall som kan ske är att efterkommande arbetsstationen blir stillastående i väntan på enheter då 

operatören i nedströms station är vid delmonteringen. 

 

Enligt Tersine (1994) så är syftet med lagerstyrning att ha rätt kvantitet vid rätt plats och vid rätt 

tidpunkt vilket buffertlagret hos Micropower i särskilda fall misslyckas med, beroende på vilken 

artikel som krävs för slutmonteringen då det finns olika lagernivåer för olika komponenter vid 

buffertlagret där det för vissa enheter uppstår brist av Trafo + Drossel, medan det finns ett överlager av 

Trafo + Drossel för andra artiklar vilket också medför kostnader då det enligt Tersine (1994) finns ett 

antal olika ekonomiska parameterar vid utformning av lager vilka är, anskaffningskostnader, 

ordersärkostnader, lagerhållningskostnader och bristkostnader. När buffertlagret inte kan tillgodose 

efterfrågan till slutmonteringen så uppstår en bristkostnad där arbetsstationer inom slutmonteringen får 

en intern brist på enheter vilket i sin tur kan leda till en extern kostnad där kunden inte får det han/hon 

har begärt och företaget förlorar vinst.  

Överlager vid buffert medför en lagerhållningskostnad där enligt Mercado (2008) så är kostnaden 

direkt relaterad till storleken på lagret, ju större lager, desto större kommer lagerhållningskostnaden att 

bli. Tre olika observationer utfördes hos Micropowers buffertlager inom ett tidsspann av 2 veckor där 

lagersaldot för exempelvis artikel nummer 8539031 var 16 vid samtliga tillfällen där ett möjligt utfall 

innebär att en efterfrågan av denna enhet inte har skett under 2 veckor då lagersaldot för majoriteten av 

övriga artiklar har skiftats, se bilaga 12.3.     

6.4 Ergonomi 

Micropower har tagit hänsyn till viss ergonomi vid utformandet av sina arbetsstationer där man tydligt 

kan se att de strävar efter att operatören skall i hög grad undvika att utföra rörelser som anses vara 

onödiga för att kunna slutföra arbetsmomenten. Enligt figur 3a i 3.4.6 Ergonomi vid utformning av 

arbetsstation så anges ett inre arbetsområde som anses vara optimalt för att minska sannolikheten att 

operatören utsätts för exponering av fysiska skador. Micropowers delmontering (se bild 3a & 3b) visar 

att företaget har tagit hänsyn till Arbetsmiljöverkets riktlinjer då operatören kan utföra större delen av 

sitt arbetsmoment inom det inre området, dock behöver operatören även arbeta inom det yttre området 

för att kunna nå de standardkomponenter som krävs för att kunna slutföra momentet vilket ökar 

sannolikheten för att operatören är exponerad för fysiska skador.  

Företaget följer arbetsmiljöverkets riktlinjer i hög grad gällande sittande arbete då de använder sig 

utav justerbara stolar där operatören själv kan reglera i vilken höjd de vill arbeta i beroende på längd. 

Borden som operatören arbetar på är dock i fast position vilket medför att beroende på längd på 

operatören så uppnås i särskilda fall inte arbetsmiljöverkets riktlinjer figur 3b för en ergonomisk 

arbetsplats vid stående arbetsposition och operatören kan tvingas att stå böjd över arbetsbänken för att 

kunna slutföra momenten vilket medför att operatören kan befinna sig långt ut i det yttre området där 

exponeringsgraden för fysiska skador är hög. Beroende på hur operatören arbetar, då vissa väljer att 

exempelvis lägga upp samtliga Trafo och Drossel i en lina längs med bänken där operatören monterar 

en enhet i taget och rör sig längs med linan vilket medför att operatören arbetar ståendes så kommer 

operatörerna att utsättas för olika grad av exponering för fysiska skador beroende på om operatören 

föredrar en stående eller sittande arbetsposition.   
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Utformandet av arbetsstationer vid slutmonteringen är snarlik delmonteringen men där arbetsbänkarna 

är något mindre. Precis som vid delmonteringen så är stolarna justerbara men borden har en fast 

position vilket medför att beroende på hur operatören väljer att arbeta så kommer han/hon att vara 

exponerad för olika hög grad av fysiska skador.  Enligt Johansson et al. (1996) och Mathiassen et al. 

(2007) så ökar produktiviteten hos en arbetsstation om den är utformad utefter ett ergonomiskt 

perspektiv vilket medför att Micropower kommer att ha olika hög produktivitet vid sina arbetsstationer 

beroende på hur operatören väljer att arbeta då beroende på längd så är inte arbetsstationen 

ergonomiskt utformad vid en stående position. 

6.5 Experiment med självbalanserat flöde 

Experimentet uppfyllde de förväntningarna som presenterades i 5.7, där ett självbalanserat flöde 

eliminerade mellanlager mellan arbetsstationerna samtidigt som operatörerna aldrig behövde vänta på 

föregående arbetsstation. Förutom dessa fördelar så noterades det även att variationen absorberades 

naturligt då operatörerna tog över varandras arbeten. Under experimentets gång märktes det även att 

operatörerna upplevde en ökad stress med det nya arbetssättet särskilt operatör 2 då han upplevde sig 

stressad av operatör 1. Det upplevdes även en särskild oro bland operatörerna då de ansåg att risken 

för att man kan göra fel ökade när de tar över någon annans arbete mitt i. Denna oro var dock inget 

som märktes av under experimentets gång då byten skedde smidigt och operatör 2 gjorde en snabb 

check över vad föregående operatör hade gjort och fortsatte sedan med att slutföra arbetsmomenten. 

Detta ställer dock krav på att operatörerna har god erfarenhet av samtliga arbetsmoment i 

slutmonteringen för berörda arbetsstationer för att de skall kunna genomföra byten mitt under 

arbetsmomentet.    

Operatörerna upplevde det även som jobbigt att behöva röra på sig inom slutmonteringen istället för 

att sitta vid en fast position som de är vana vid. Detta kan dock anses vara ett mindre problem som kan 

lösas genom en grundlig förklaring av varför man skall byta arbetssätt och där operatörerna behöver en 

viss tid för att vänja sig vid det nya arbetssättet. Om arbetet upplevs monotomt där operatör 2 hela 

tiden rör sig mellan M2 och M3 så kan man införa skift där man efter en angiven tidpunkt byter plats 

på operatör 1 och operatör 2 för att de skall få variation.   

 

Vid ett självbalanserat arbetssätt med enstycksflöde så sker även en ökad flexibilitet där man lättare 

kan tillverka prioriterade ordrar då det enbart kommer att vara två stycken enheter i tillverkning 

samtidigt, detta medför att man lättare med hjälp av exempelvis en vagn kan förflytta dessa två enheter 

från slutmonteringen och tillverka den prioriterade ordern. I nuläget är det betydligt svårare att 

tillverka en prioriterad order då slutmonteringen oftast innehåller mellanlager av batcher upp emot 10 

enheter mellan särskilda arbetsstationer.   

 

Sammanfattningsvis så anses att detta arbetssätt är fullt genomförbart då cykeltiderna är liknande vid 

båda arbetssäten men där man genom ett självbalanserat flöde kommer att eliminera mellanlager, ge en 

ökad flexibilitet i slutmonteringen och medföra att en operatör aldrig behöver vänta på material från 

föregående arbetsstation samtidigt som variation naturligt kommer att absorberas. Självbalanserade 

flöden ställer dock krav på standardiserat arbetssätt och tydliga arbetsinstruktioner så att även 

nyanställda kan börja arbeta i det självbalanserade flödet. En fördel med detta är att en nyanställd kan 

arbeta i ett självbalanserande flöde utan att utgöra en flaskhals. Detta gör att företaget kan anställa nya 

operatörer vid behov och snabbt kunna lära dem arbetssättet, så att de kan komma igång och arbeta 

direkt. 
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En operatör kommer även att frigöras från slutmonteringen, men denna operatör kan hjälpa till vid 

lagret då vid krav om att lagret skall sköta all materialförsörjning så kommer det att finnas arbete för 

ytterligare en operatör vid lagret.  

Det självbalanserande flödet öppnar även upp möjligheten för att inkludera delmonteringen i 

slutmonteringen utefter samma princip. Dock kan den utökade arbetsstationen på slutmonteringen 

medföra att man behöver använda sig utav tre operatörer istället för två för att kunna uppnå den 

önskade tillverkningstakten per dag. Den frigjorda operatören kan därför behöva stanna kvar på 

slutmonteringen istället för att flyttas till lagret. 
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7. Resultat 
I detta kapitel presenteras de huvudområden som bör fokuseras på för att skapa ett effektivare 

materialflöde. Dessa huvudområden har identifierats genom en nedbrytning utav analysen i 

föregående kapitel. 

I fallstudien så har ett antal problem uppmärksammats genom observationer och intervjuer hos 

fallföretaget. De främsta problemen har varit materialbrist som uppstår vid delmonteringen och 

slutmonteringen, mellanlager som bildas mellan slutmonteringens arbetsstationer och väldigt mycket 

kapital bundet i buffertlagret mellan delmontering och slutmontering. Från dessa problem så har ett 

antal frågeställningar tagits fram genom analysering av den insamlade empirin från fallföretaget och 

kan sammanfattas i fem generella huvudpunkter som företaget bör lägga fokus på för att få en 

effektivare produktion och ökad lönsamhet. 

 

 Materialbrist 

Hur kan man gå tillväga för att undvika att materialbrist uppstår i tillverkningsprocesserna? 

 

 Materialhantering  

Hur skall material hanteras i produktionen för att underlätta och effektivisera 

arbetsmomenten? 

 

 Material-och produktionsstyrning  

Hur skall material styras inom produktionen och hur bör man lägga upp produktionen för att 

tillverka utefter kundens efterfrågetakt? 

 

 Försörjningsmetoder 

Hur skall man gå tillväga för att försörja arbetsstationerna med det material som efterfrågas? 

 

 Ergonomi 

Hur kan man skapa en bättre arbetsmiljö vid arbetsstationerna för operatören? 
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8. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de olika huvudpunkterna och grundorsakerna till problemen samt hur man 

kan gå tillväga för att hantera frågeställningarna som presenteras i föregående kapitel, utifrån olika 

perspektiv. 

8.1 Materialbrist 

I nuläget så uppstår det materialbrist hos både slutmonteringen och delmonteringen där operatörerna 

själva måste gå ut till lagret och meddela att de behöver påfyllnad av standardkomponenter, varpå 

lagret kör ut standardkomponenter och fyller på de angivna arbetsstationerna.  

 

Ett lösningsförslag är att man eliminerar behovet av att operatörerna själva behöver gå ut till lagret och 

meddela att de behöver en påfyllnad av standardmaterial, utan att detta istället sker automatiskt så att 

operatören istället kan fokusera på att producera komponenter. Materialbristen kan även lösas genom 

att operatörerna har reserv av standardmaterial som de använder sig utav när deras primära material 

slut. Lagret kan då signaleras visuellt att en påfyllning behöver göras hos en arbetsstation samtidigt 

som reserven måste dimensioneras tillräckligt för att kunna tillgodose efterfrågan till dess att den 

primära källan fylls på med hänsyn till viss variation och varierande batchstorlekar. 

8.2 Materialhantering 

I nuläget så använder sig respektive arbetsstation av standardkomponenter som finns försedda i bägare 

inom ett ergonomiskt räckhåll för operatören. Vid delmonteringen så förses Trafo och Drossel genom 

pallar som ställs bredvid delmonteringen som sedan hämtas upp med hjälp av truckar när nästa 

leverans av Trafo och Drossel sker till delmonteringen. Vid slutmonteringen så förses M0 med chassit 

på liknande sätt som delmonteringen där lagret med hjälp av truckar kör ut pallar till M0 för att sedan 

hämta upp den tomma pallen vid nästa utleverans. Vid M4 så förses efterfrågan av krage och kablage 

med hjälp av pallar som står på pallställ bakom arbetsstationen. Då olika enheter kräver olika kragar 

och kablage har Micropower valt att placera de mest förekommande kragarna och kablagen inom 

plockhöjd för operatören medan de mindre förekommande enbart kan kommas åt med hjälp av truck 

som tar ner pallarna från hyllan. Situationen vid M5 är snarlik M4 där det finns ett brett utbud av 

kåpor som monteras beroende på enhet där de mest frekventa finns inom plockhöjd medan de mindre 

frekventa nås med hjälp av truck.  

Enligt Micropowers principer för materialhantering så vill de eliminera pallställ i produktionen och på 

så sätt minska behovet av truckar i produktionen, enligt principerna så vill de även att allt material 

skall finnas inom plockhöjd för operatören. Ett lösningförslag är här att uppnå de angivna principerna 

och förflytta alla pallställ samt komma på en lösning där truckförarna inte behöver hjälpa operatörerna 

att komma åt de material som de behöver på hyllorna samtidigt som inte stopp skall förekomma i 

produktionen för att operatörerna inte har det material som krävs för att slutföra sina arbetsmoment 

som ett möjligt resultat när man minskar behovet av truckar i produktionen. 
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8.3 Material- och produktionsstyrning 

I nuläget så producerar Micropower utefter ett tryckande produktionssystem där både delmonteringen 

och slutmonteringen tillverkar utefter en förutbestämd tillverkningsplan, detta val av 

produktionssystem medför att delmonteringen som tillverkar mot ett buffertlager får ett skiftande saldo 

där det ibland är överlager av vissa artiklar medan det finns ett underlager av andra artiklar. Detta sker 

på grund av att den förutbestämda tillverkningsplanen är baserad på prognostiserad efterfrågan av en 

nedströms arbetsstation, men då prognoser kan innehålla en viss felmarginal samt att företaget 

omprioriterar tillverkningsordrar medför detta att den förutbestämda tillverkningsplanen kommer att 

innehålla en viss felmarginal gentemot verkligheten. Liknande förhållande råder i slutmonteringen där 

de producerar gentemot ett färdigvarulager. Felmarginalen medför att lagersaldot skiftar vilket medför 

både bristkostnader i form av att montören måste själv tillverka de komponenter som efterfrågas vid 

delmonteringen och lagerhållningskostnader i form av lager mellan arbetsstationerna samt ett större 

färdigvarulager.  

 

Flertalet nackdelar erhålls i nuläget på grund av det tryckande systemet vilket medför att ett 

lösningsförslag på denna punkt kräver att man använder sig av ett produktionssystem som producerar 

gentemot kundens efterfrågetakt istället för en förutbestämd tillverkningsplan. Genom att 

implementera ett sådant produktionssystem så kommer delmonteringen att producera utefter 

slutmonteringens efterfrågan och man kommer därmed att minska behovet av en buffert innehållande 

felaktiga lagersaldon. Genom att producera gentemot slutkundens efterfrågetakt kommer även 

mellanlager mellan arbetsstationer att elimineras vilket minskar bristkostnaderna, man kommer även 

att erhålla en ökad kontroll över lagersaldot på färdigvarulagret. Lagerhållningskostnaderna kommer 

därmed att minska och det kapital som man frigör kan man istället använda på inversteringar. 

I nuläget så förekommer det att mellanlager samt brist mellan arbetsstationer i slutmonteringen 

uppstår. Mellan arbetsstationer så uppstår det antingen brist på enheter från föregående arbetsstation, 

eller så bildas det ett mellanlager på rullbandet. Detta är beroende på om den efterföljande 

arbetsstationen är bemannad eller inte. Micropower använder sig alltså aldrig utav ett Just-in-time 

flöde i sin slutmontering. 

Trots en implementering av ett dragande flöde, så kommer inte materialbristen mellan 

arbetsstationerna att kunna lösas, då cykeltiderna är så pass varierande mellan M0-M2, vilket man kan 

se i figur 12. 

8.4 Försörjningsmetoder 

I nuläget så ligger ansvaret för att försörja arbetsstationerna med standardmaterial hos operatörerna 

själva, men Micropower har som mål att lagret skall sköta hela försörjningen så att man eliminerar 

behovet av att operatörerna måste gå ut till lagret samtidigt som arbetsstationerna hela tiden har 

tillgång till de komponenter och material som behövs för att de skall kunna slutföra sina moment. 

Det finns ett flertal olika aspekter på hur man kan lösa detta problem, man kan använda sig utav en 

reservbehållare för varje standardkomponent som operatören använder sig utav när komponenterna i 

behållaren tar slut, det vill säga ett slags beställningspunktssystem där materialsaldot vid respektive 

arbetsstationen bestämmer hur ofta som en påfyllning av material kommer att ske. Ett annat 

lösningsförslag är att man inför fasta tider där lagret går ut till produktionen och kontrollerar vilka 

stationer som håller på att få brist och ser till att fylla på dessa stationer, vid ett sådant förslag måste 

man dock beräkna hur mycket material som går åt vid respektive station så att dessa fasta tider 

anpassas till de stationer som har en högre förbrukning än andra för att säkerhetsställa att ingen station 
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kommer att lida utav brist. Dessa fasta tider kan regleras av att lagerpersonal fysiskt går ut och kollar 

respektive arbetsstation. 

Enligt Micropowers principer för materialhantering så vill man även eliminera pallställ i produktionen 

vilket kan lösas genom att lagret kittar ihop de komponenter som krävs vid varje arbetsstationen för att 

dessa skall kunna slutföra sina arbetsmoment. 

8.5 Ergonomi 

Micropower har i nuläget utformat sina arbetsstationer så att operatören kan arbeta ergonomiskt om 

han/hon sitter ned då stolarna är justerbara samt att operatören kan utföra större delen av sitt 

arbetsmoment inom det inre området. Vid stående arbetsposition så är dock operatören exponerad för 

fysiska skador i olika hög grad beroende på hur lång som operatören är. Borden innehar en fast 

position vilket innebär att om operatören är lång så måste han böja sig ner under hela arbetsmomentet. 

Ett lösningsförslag här är att företaget undersöker ifall detta är möjligt att kunna införskaffa justerbara 

ESD-klassade bord då detta skulle medföra att man bibehåller en hög produktivitet bland operatörerna 

även vid val av en stående arbetsposition samtidigt som man minskar risken för att operatören erhåller 

en fysisk skada på grund av ett icke ergonomiskt arbetssätt under en längre tid. 
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9. Rekommendationer 
I detta kapitel presenteras de praktiska implementeringsförslagen, baserat på frågeställningar och 

diskussionen som presenteras i föregående kapitel. Det förväntade resultatet av 

implementeringsförslagen kommer även att diskuteras. 

 (1) Använda sig av ett självbalanserat flöde mellan M0 och M3 i slutmonteringen. 

Förväntat resultat: De förväntade resultaten är baserade på experimentet som utfördes på 

företaget, se 5.7 och 6.9 om experiment med självbalanserat flöde. 

Ett självbalanserat flöde i D1, mellan M0 och M3, kommer att eliminera all form av mellanlager 

mellan arbetsstationerna. Genom detta arbetssätt kommer man även väldigt nära ett enstycksflöde 

med en kontinuerlig tillverkning i slutmonteringen och det går även att frigöra en operatör. Detta 

kommer dock att ställa högre krav på operatörerna som arbetar vid slutmonteringen. 

Operatörerna som arbetar med detta arbetssätt är tvungna att kunna alla arbetsmoment vid varje 

arbetsstation, för att detta skall fungera. Samtidigt krävs det också en god kommunikation mellan 

operatörerna vid ett arbetsbyte, där operatören som redan påbörjat en enhet måste berätta 

noggrant vad han har gjort hittills på enheten.  

 

 (2) Använda sig utav ett självbalanserat flöde mellan M0 och M3, där delmontering är 

integrerad mellan M0 och M1. 

Förväntat resultat: Det förväntade resultatet vid denna förändring kommer att leda till samma 

fördelar som presenterades i föregående rekommendation. Skillnaden är att ett självbalanserat 

flöde lämpar sig bra om man skulle integrera delmonteringen i slutmonteringen. Genom att 

integrera delmonteringen så kan man tillverka efter slutmonteringens behov. Detta gör att man 

kan eliminera tillverkningsordrarna som behövs till delmonteringen och på så sätt få ner de 

administrativa kostnaderna. Förslaget medför även att man kan eliminera buffertlagret som står 

mellan delmontering och slutmonteringen, vilket medför att man frigör bundet kapital för Trafo + 

Drossel som sitter i buffertlagret, samtidigt som man frigör en yta där buffertlagret och 

delmonteringen står. En närmare analys av detta görs i 9.1 Lönsamhetsbedömning vid eliminering 

av buffertlager och delmontering. 

 

 (3) Flytta ut pallar från pallställen från produktion till lager 

Förväntat resultat: Genom att förflytta ut pallar ifrån pallställarna i produktionen till lagret så 

kan man få bort pallställen som finns inne i produktionen. Pallarna i pallställen kan flyttas ut till 

det nybyggda lagret, då enligt bild 1b, så kan man se att det finns tillräckligt mycket kapacitet för 

att genomföra detta. Detta kommer att medföra att man kan frigöra yta i produktionen som enligt 

9.2, medför en kostnadsbesparing på 8250 kr/år och ökar företagets totala lönsamhet. Detta 

kommer även medföra att man kan göra eventuella förflyttningar på sina slutmonteringslinor, för 

att få en rak flödesriktning i sin produktion, samt minimerar behovet av truckar i produktionen, 

som är två av principerna som företaget strävar efter att uppnå. En ingående analys av detta görs 

i 9.2 Lönsamhetsbedömning vid eliminering av pallställ. 

 

För att detta ska kunna möjliggöras, så kommer lagret att behöva kitta upp allt material efter 

tillverkningsordern. Detta innebär att lagret plockar de komponenter som krävs för respektive 

arbetsstation för att de skall kunna utföra sina moment. Detta kommer även att eliminera det 

nuvarande behovet av truck, där operatören måste meddela lagerpersonal för att få tillgång till 

särskilda komponenter som ligger utom plockhöjd för operatören. 
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 (4) Balansera momenten mellan M0-M3. 

Förväntat resultat: Genom att förflytta moment A4 Montering av kopplingsstöd från M0 till M2 så 

kommer det att bli ett jämnare flöde mellan arbetsstationerna i D1 och operatörerna kommer inte 

behöva vänta lika länge på enheter från en nedströms arbetsstation, som man gör i nuläget. Detta 

är ett snabbt implementeringsförslag, som inte kräver mycket planering eller tid, utan kan 

genomföras relativt omgående. Detta förslag synliggörs i 9.3 Balanserat flöde. 

 

 Koordinera lager efter produktfamilj 

Förväntat resultat: Genom att koordinera sina lager efter produktfamilj, så kommer det att leda 

till kortare transportsträckor för lagerpersonalen när de ska kitta ihop material till respektive 

arbetsstation. 

 

 Använda sig av ett två-lådesystem för standardkomponenter 

Förväntat resultat: Genom att använda sig av ett två-lådesystem för standardkomponenter 

minskar man behovet av att operatörerna behöver gå ut till lagret och meddela att en påfyllning 

behöver göras. Istället kommer operatören att använda sig utav två lådor vid arbetsstationen. När 

den ena lådan tar slut, så kommer lager att signaleras om att en påfyllning behöver ske. Detta gör 

att operatören kommer att ha material tillgängligt under den tiden som det tar för att 

återfyllningen sker. Denna signal kan ske i form av en lampa som lyses vid respektive 

arbetsstation när den ena lådan är tom. 

Vid eventuella tekniska investeringar, så kan man använda sig utav tablets/surfplattor vid 

arbetsstationerna, där affärssystemet är integrerat. Detta gör att man kan skicka en digital signal 

genom affärssystemet för att signalera att en påfyllning behöver göras. 

 

 Använda sig utav periodbeställningssystem 

Förväntat resultat: Ett periodbeställningssystem betyder att man fyller på behållarna av 

standardkomponenter under givna tidsintervall, oberoende på hur mycket som behöver fyllas på. 

Detta kommer att medföra att arbetsstationerna aldrig kommer att drabbas av materialbrist, 

förutsatt att man har dimensionerat sina behållare rätt. Detta förslag kommer att ställa högre 

krav på att man har en god insikt om hur hög förbrukningshastighet av standardmaterial man har, 

då man kommer att basera tidsintervallen på den station som har högst förbrukningshastighet. 

Detta kommer även att ställa högre krav på lagerpersonalen, då hela ansvaret för försörjning av 

standardkomponenter kommer att ligga hos dem. 

 

 Investera i justerbara bord vid respektive arbetsstation 

Förväntat resultat: I nuläget så använder sig inte företaget av justerbara bord. Vissa operatörer 

väljer att utföra sina arbetsmoment ståendes, vilket gör att de måste böja sig fram för att kunna 

utföra arbetet. Detta kan leda till ryggskador för operatören. Genom att investera i justerbara 

bord, så minimerar man sannolikheten att operatören blir exponerad för fysiska skador. Det 

kommer även att medföra en ökad produktivitet vid stående arbetsposition.  
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9.1 Lönsamhetbedömning vid eliminering av buffertlager och delmontering 

Resultatet av att använda sig av ett självbalanserat flöde, enligt rekommendationsförslag (1) och (2) 

kommer att leda till att man kan eliminera buffertlager och delmonteringen. En mer djupare analys av 

detta rekommendationsförslag presenteras i detta avsnitt. Den föreslagna förändringen kommer 

endast att påverka DuPont-schemats nedre del, därför finns inte resten med. 

Micropower har en anläggningskostnad i produktionen som ligger på  
500 SEK

𝑚2∗å𝑟
 . Buffertlagret för Trafo 

och Drossel som finns mellan delmontering och slutmontering tar upp ca 4 m
2
, vilket medför att 

eliminering av buffertlagret kommer att frigöra ett kapital på 2000 SEK/år. Pallställen som finns inne i 

produktionen tar upp ca 16.5 m
2
, vilket utgör 8250 SEK/år. Delmonteringsytan tar upp ca 8 m

2
, vilket 

utgör en kostnad på 4000 SEK/år. Anta att företagets försäljning 2 000 000 SEK och totala 

anläggningstillgångar ligger på 500 000 SEK, exklusive yta för buffertlager, pallställ och 

delmontering. Vinstmarginalen för Micropower år 2014 låg på 10.19% (Allabolag). 

Samma princip kommer fortfarande att gälla oberoende på vilka siffror man använder sig utav. Det 

sammanlagda bundna kapitalet som ligger i buffertlagret beräknas till 98000 SEK, se bilaga 12.2. 

I dagsläget när man har ett buffertlager med kapital bundet i lagret, där pallställen som finns i 

produktionen fortfarande finns kvar, så kommer lönsamhetsmodellen att se ut enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: DuPont-schema innan eliminering av buffertlager och delmontering. 
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Eliminerar man buffertlager och delmonteringen, kommer lönsamhetsmodellen istället att se ut enligt 

följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: DuPont-schema efter eliminering av buffertlager och delmontering. 

Genom att eliminera buffertlagret och delmonteringen, baserat på de antaganden som har gjorts i detta 

scenario, får man en ökad lönsamhet på 16.96 %. Detta speglar dock inte verkligheten, då antaganden 

är baserat på fiktiva siffror. Principen är fortfarande densamma, då lönsamheten kommer att öka, då 

man frigör anläggningstillgångar och bundet kapital i lager inom företaget. Det som är 

anmärkningsvärt med denna förändring är dock att man får en frigjord yta, som man kan använda som 

ny produktionsyta samt att operatörerna slipper gå mellan buffertlager för att hämta enheter. 

Detta förslag kommer även att vara det optimala vid ett självbalanserat flöde, där delmonteringen är 

integrerad i slutmonteringen. 
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9.2 Lönsamhetbedömning vid eliminering av pallställ 

Resultatet av rekommendationsförslag (3) Flytta ut pallställ från produktion till lager presenteras i 

detta avsnitt. Den föreslagna förändringen kommer endast att påverka DuPont-schemats nedre del, 

därför finns inte resten med. 

Micropower har en anläggningskostnad i produktionen som ligger på  
500 SEK

𝑚2∗å𝑟
 . Pallställen som finns 

inne i produktionen tar upp ca 16.5 m
2
, vilket medför att eliminering av pallställen kommer att frigöra 

ett kapital på 8250 SEK/år. Buffertlagret för Trafo och Drossel som finns mellan delmontering och 

slutmontering tar upp ca 4 m
2
, vilket utgör 2000 SEK/år. Delmonteringsytan tar upp ca 8 m

2
, vilket 

utgör en kostnad på 4000 SEK/år. Med en DuPont-analys kan man också se att företagets totala 

lönsamhet kommer att öka, då man frigör anläggningstillgångar och således ökar den totala 

kapitalomsättningshastigheten. Anta att företagets försäljning ligger på 2 000 000 SEK och totala 

anläggningstillgångar ligger på 500 000 SEK, exklusive yta för buffertlager, pallställ och 

delmontering. Samma princip kommer fortfarande att gälla oberoende på vilka siffror man använder. 

Lagerkvantiteter som finns i buffertlager används också i analysen och beskrivs mer detaljerat i bilaga 

12.2. Räknat på en kostnad på 500kr/st för Trafo + Drossel, så kommer det bundna kapitalet utgöra 

98000 SEK. Vinstmarginalen för Micropower år 2014 låg på 10.19% (Allabolag). 

 

Innan man har tagit bort pallställen ser analysen ut som följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: DuPont-schema innan eliminering av pallställ. 
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Efter att man har tagit bort pallställen kommer analysen att se ut som följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: DuPont-schema efter eliminering av pallställ. 

Analysen påvisar en ökad lönsamhet på 0.12% om man tar bort pallställen i produktionen. 

Lönsamheten kommer alltså att vara närmast omärkbar, men det man vinner på i denna förändring är 

att man slipper ha truckar i produktionen, samt uppnår en yteffektivisering som kan användas som 

produktionsyta. 
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9.3 Balanserat flöde 

Resultatet av rekommendationsförslag (4) Balansera momenten mellan M0-M3 presenteras i detta 

avsnitt. 

 
Figur 12: Diagram över slutmonteringens nuvarande arbetsmoment. 

De nuvarande arbetsmomenten vid arbetsstationerna M0-M3 är obalanserade, enligt figur 12. Detta 

gör att den totala väntetiden ökar mellan arbetsstationerna. Genom att balansera momenten genom att 

flytta momenten kan man erhålla ett effektivare flöde. Resultatet av detta presenteras nedanför i figur 

13. 
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Figur 13: Balansdiagram för slutmonteringens arbetsstationer, där arbetsmoment A4 Montering av 

kopplingsstöd har flyttats från arbetsstation M0 till M3. 

Genom att flytta arbetsmoment A4 Montering av kopplingsstöd till arbetsstation M2 så kan man 

uppnå ett jämnare flöde mellan M0 och M3. Det går endast att flytta moment mellan M0, M1 och M2, 

då det råder sekvensstyrda arbetsmoment. Baserat på den processdata som presenteras i bilaga 12.4 så 

kommer den totala cykeltiden för arbetsstationerna M0-M3 att vara: 

Tabell 4: Arbetsstationernas cykeltider innan och efter balansering. 

  Cykeltider (s) 

Arbetsstation 
Innan 

balansering 

Efter 

balansering 

M0 355 313 

M1 290 290 

M2 250 292 

M3 298 298 

Total väntetid 153 31 

 

Utifrån figur 13 och tabell 4 ser man att efter balanseringen så får man ett jämnare flöde mellan 

arbetsstationerna i M0 och M3, där den totala väntetiden för arbetsstationerna M0-M3 gick ifrån 153s 

till 31s. Den totala väntetiden gick alltså ner med ca 79,93%. Detta gör att man minimerar risken för 

att arbetsstationerna måste vänta på att en enhet från en nedströms arbetsstation ska bli klar och 

minimerar även risken för att lager ska bildas framför en arbetsstation, beroende på hur 

arbetsstationerna är bemannade. Det är dock praktiskt omöjligt att skapa en perfekt balansering då det 

alltid uppstår en naturlig variation i arbetsmomenten. 
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9.4 Sammanfattning av lönsamhetsbedömningar 

En sammanfattning av lönsamhetsbedömningarna i 9.1 och 9.2 kommer att presenteras i detta avsnitt. 

 

Tabell 5: Sammanfattning av lönsamhetsanalyser 

Antaganden:   

Anläggningstillgångar 500 000 SEK  

Försäljning 2 000 000 SEK  

Buffertlager 98 000 SEK  

Anläggningskostnad 500 SEK/m
2
*år  

Vinstmarginal 10.19%  

   

Yta (m
2
):   

Pallställ 16,5  

Delmontering 8  

Buffertlager 4  

   

Lönsamhet Eliminering av 

pallställ 

Eliminering av buffertlager 

och delmontering 

Innan förändring 0.333 0.333 

Efter förändring 0.337 0.401 

Procentuell förändring 0.12% 16.96% 

Frigjord yta (m
2
) 16.5 12 

Frigjorda anläggningstillgångar (SEK) 8250 6000 

Frigjort bundet kapital i lager (SEK) 0 98000 

 

Utifrån tabell 5, kan man se att det går att frigöra ca 28.5 m
2 
genom att eliminera pallställen, 

buffertlagret och delmonteringen. Denna frigjorda yta kan istället användas som expansionsyta, för att 

exempelvis forma om sina slutmonteringslinor. Detta är den primära besparingen som man ska ta till 

sig, då lönsamheten i detta fall är beroende på antaganden går det inte med säkerhet att säga att 

lönsamheten kommer att öka med ett visst antal procent. Däremot går det att anta att det kommer leda 

till en ökad lönsamhet, om man skulle utföra dessa förändringar.  
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10. Slutsats 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som forskarna har kommit fram till, där en relatering till 

undersökningsfrågan även görs. 

Fallstudien som har genomförts hos ett tillverkande företag har skapat en ökad förståelse för hur 

material flödar internt inom företaget, från det att ankommande gods anländer, går igenom 

tillverkningsprocesser för att sedan skickas iväg till den slutliga kunden. Genom observationer har 

forskarna först fått en djupare inblick i fallföretaget och har sedan analyserat det nuvarande tillståndet 

med hjälp av en teoretisk bakgrund. Ett abduktivt arbetssätt har visat sig vara en lämplig väg att gå för 

att komma fram till lösningar som berör den primära undersökningsfrågan: 

Hur kan man effektivisera en tillverkningsprocess genom ett förbättrat materialflöde och arbetssätt? 

Forskarna kom snabbt fram till att en förståelse för hela verksamheten och dess delprocesser var 

essentiell för att komma fram till vilka delar som det uppstod problem vid. Utan en bra förståelse över 

hur processerna fungerar så är det väldigt svårt att identifiera de problem som processerna är drabbade 

utav. Förståelsen för verksamheten och delprocesserna medförde därför att problemen fördes upp till 

ytan och lösningsförslagen till dessa problem uppkom genom analysering av den teoretiska 

bakgrunden samt forskarnas egna tankar, samtidigt som forskarna hela tiden har haft företagets 

värderingar och framtidsvisioner i åtanke. Det som identifierades hos företaget var problem som 

uppstod i samband med materialbrist, materialhantering, material- och produktionsstyrning, 

försörjningsmetoder och till viss del ergonomin vid arbetsstationerna. De primära problemen som 

företaget har finns i produktionen, där det ofta uppstår materialbrist vid arbetsstationerna och 

kapitalbindning i form utav mellanlager i slutmonteringen. Kapitalbindning finns även i buffertlagret 

mellan delmontering och slutmonteringen. De materialbrister som uppstår i slutmontering bidrar även 

till att det uppstår kapitalbindning i slutmontering, då operatörerna är tvungna att själva gå och fylla på 

material, vilket skapar en ostabil tillverkningsprocess. Fokus har därför legat på att skapa ett 

effektivare materialflöde som eliminerar all form utav kapitalbindning. 

Den huvudsakliga lösningen som forskarna rekommenderar är att använda sig utav ett arbetssätt som 

skapar ett självbalanserat flöde där delmonteringen är integrerad i slutmonteringslinan. Detta kommer 

att göra att all form utav mellanlager elimineras och tillverkningen kommer att arbeta närmare ett 

enstycksflöde, där det sker en kontinuerlig tillverkning på enheten. Genom att integrera 

delmonteringen i slutmonteringslinan, skapar man en struktur i produktionsstyrningen, där man i 

delmonteringen endast tillverkar efter kundens behov och inte mot ett buffertlager. Detta kommer även 

leda till att de administrativa kostnaderna minskar för delmonteringen, då man slipper generera 

tillverkningsordrar till delmonteringen. Detta leder även till att man kan eliminera buffertlager och på 

så sätt frigöra kapitalbindningen i de artiklarna som ligger i buffertlagret. 

Även om företaget väljer att inte integrera delmonteringen i slutmonteringen så bör företaget 

fortfarande använda sig utav ett självbalanserat flöde. Detta medför att en operatör kan frigöras ifrån 

slutmonteringen som exempelvis kan börja tillverka på delmonteringen. På så sätt slipper man 

problemet med att det uppstår materialbrist, där en operatör måste gå ifrån slutmonteringen till 

delmonteringen för att denne inte har enheter till hands. 

Utöver detta så rekommenderas det att företaget använder sig utav ett två-lådesystem vid 

arbetsstationerna, för att säkerställa att materialbrist inte uppstår i produktionen. Materialbrist leder till 

att operatören är tvungen att lämna sina arbetsuppgifter vilket i sin tur leder till att processen blir 

ostabil och mellanlager bildas. 



 

55 
 

10.1 Förslag på vidare studier 

Baserat på avgränsningarna och rekommendationerna kommer förslag på framtida studier att 

presenteras. 

 Då denna studie endast är avgränsad till Trafo + Drossel i delmonteringen så kan ett förslag på 

vidare studier vara hur alla produkter i delmonteringen påverkar slutmonteringslinan vid en 

eventuell integrering. 

 Det självbalanserade flödet som presenteras berör endast D1, där arbetsstationerna M0, M1, 

M2 och M3 berörs. Vidare studier kan beröra D2, där provningsstationerna P1 och P2 även tas 

hänsyn till. Går det att använda sig utav ett självbalanserat flöde där det sker maskinell 

förädling? 

 Går det att automatisera provningsstationerna P1 och P2? 

 Kan man utforma slutmonteringslinan på ett sådant sätt att ett självbalanserat flöde är 

optimalt? 

 Ett rekommendationsförslag som presenterades i denna studie var att koordinera lager efter 

produktfamilj. Ett förslag, baserat på denna rekommendation, är att studera vad som krävs för 

att man ska kunna eliminera pallställen inne i produktionen och hur man ska koordinera 

pallarna som ska flyttas ut till lagret. 

 Ett periodbeställningssystem presenterades också som en rekommendation. Om företaget har 

tankar på att använda sig utav ett sådant system, så kan ett förslag vara att undersöka hur de 

givna tidsintervallen måste koordineras för att komma så nära ett Just-in-Time flöde som 

möjligt 
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11.1 Figurförteckning 

Här listas de figurerna som har använts under arbetets gång. 

Figur 1 – Sammanfattning av metodval 

Figur 2 – Exempel på zonindelad lagerutformning 

Figur 3a – Sittande arbetsposition 

Figur 3b – Stående arbetsposition 

Figur 4 – DuPont-modellen 

Figur 5 – Övergripande bild av Micropowers produktionsanläggning 

Figur 6 – Illustration av slutmonteringslinan, med tillhörande arbetsstationer 

Figur 7 – Analysmodell av nuläget, relation mellan teori, empiri och analys 

Figur 8 – DuPont-schema innan eliminering av buffertlager och delmontering 

Figur 9 – DuPont-schema efter eliminering av buffertlager och delmontering 

Figur 10 – DuPont-schema innan eliminering av pallställ 

Figur 11 – DuPont-schema efter eliminering av pallställ 

Figur 12 – Diagram över slutmonteringens arbetsmoment 

Figur 13 – Balansdiagram för slutmonteringens arbetsmoment efter balansering 

11.2 Bildförteckning 

Här listas de bilder som har använts under arbetets gång. 

Bild 1a – Bild på plocklager 

Bild 1b – Bild på råvarulager 

Bild 2a – Ena sidan av delmonteringen 

Bild 2b – Andra sidan av delmonteringen 

Bild 3 – Bild på buffertlagret mellan delmonteringen och slutmonteringen 
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12. Bilagor 
Här presenteras de olika bilagorna som har använts under arbetets gång, samt en kort beskrivning av 

dessa. 

Bilaga 12.1 – Cykeltider för Trafo + Drossel 

Bilaga 12.2 – Antalet komponenter i buffertlager mellan delmontering och slutmontering 

Bilaga 12.3 – Processdata för slutmontering, cykeltider och takt 

Bilaga 12.4 – Processkartläggning, nuvarande tillstånd och framtida läge 

12.1 Cykeltider för Trafo + Drossel 

I detta avsnitt presenteras cykeltider för Trafo + Drossel där alla enheter tillverkas en och en samt 

cykeltider där alla tillverkas samtidigt. 

 

 

 

 

 

 

Cykeltider där alla enheter tillverkas en och en 

Operatör 3  
 

Operatör 4      

T/T = 5 min /st   T/T = 5 min /st      

S/T innan = 5 min 

S/T efter = 2 min 

  S/T innan = 6 min 

S/T efter = 2 min 

 
 

 
 

 

Cykel 

nr 

Tid 

(s) 

 Cykel 

nr 

Tid 

(s) 

Cykel 

nr 

Tid (s) Cykel 

nr 

Tid 

(s) 

1 83  1 116 17 131 33 52 

2 69  2 92 18 65 34 58 

3 81  3 74 19 63 35 58 

4 85  4 63 20 63 36 54 

5 78  5 66 21 55 37 54 

6 95  6 65 22 65 38 60 

7 102  7 64 23 64 39 59 

8 99  8 63 24 60   

9 85  9 60 25 63   

10 86  10 76 26 63   

11 86  11 63 27 63   

12 79  12 62 28 58   

13 73  13 71 29 66   

14 78  14 73 30 71   

15 74  15 65 31 54   

16 105  16 138 32 52   
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Cykeltider där alla tillverkas samtidigt 

 Operatör 1 Operatör 2 

Batchstorlek (st) 20 25 

Cykeltid för hela batchen 42 min 52 s 38 min 27 s 

Ställtid innan 5 min 6 min 

Ställtid efter 3 min 2 min 

Takttid 5 min/st 5 min/st 

Cykeltid/st (s) 128,6 92,28 

 

Genomsnittlig cykeltid för alla operatörer 

 Genomsnittlig cykeltid (s) 

Operatör 1 84,875 

Operatör 2 68,25641026 

Operatör 3 128,6 

Operatör 4 92,28 

Samtliga operatörer 93,50285256 

 

12.2 Antalet komponenter i buffertlager 

Artikelnr Observations- 

tillfälle 1 (st) 

Observations- 

tillfälle 2 (st) 

Observations- 

tillfälle 3 (st) 

Medellager 

8539008 4 4 4 4 

8539010 23 21 54 32,6666667 

8539012 43 28 42 37,6666667 

8539016 11 0 55 22 

8539018 32 29 29 2 

8539020 2 2 2 2 

8539023 2 2 4 9,66666667 

8539024 14 0 15 8 

8539025 8 8 8 8 

8539026 3 3 0 2 

8539027 29 29 20 26 

8539028 12 12 12 12 

8539029 4 4 1 3 

8539030 2 2 2 2 

8539031 16 16 16 16 

8539032 4 4 14 7,33333333 

8539033 2 2 2 2 

Summa    196,333333 st 
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12.3 Processdata för slutmonteringen 

I nedanstående bilagor presenteras processdata för arbetsstationerna vid slutmonteringen. 

Takt för slutmontering  

Antal skift/dag 1 

Arbetstimmar per skift  8 h 

Total stopptid (raster, möten) 40 min 

Tillgänglig arbetstid 7h 20 min 

Kundefterfrågan/dag 40 st 

Takttid 11 min/st 

 

 

Figur 12: Diagram över slutmonteringens arbetsmoment. 

Arbetsstationernas moment har observerats där cykeltider för varje moment har uppmätts och 

presenteras i figur 7. Momentens beteckningar och processdata presenteras nedanför. 
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Monteringsstation M0     

 Cykelnr & tid Genomsnittlig cykeltid 

Arbetsmoment 1 2 3  

A1 Montering av avlastningsskruvar 135 s 100 s 105 s 113,33 s 

A2 Montering av fläkt 59 s 50 s 55 s 54,66 s 

A3 Montering av kablar 21 s 32 s 30 s 27,66 s 

A4 Montering av kopplingsstöd 45 s 45 s 37 s 42,33 s 

A5 Montering av transformator 35 s 23 s 26 s 28 s 

A6 Montering av nätfilterkort 36 s 30 s 28 s 31,33 s 

A7 Montering av 

avstötningskondensator 

35 s 35 s 39 s 36,33 s 

A8 Montering av mellanvägg 25 s 25 s 15 s 21,66 s 

    355,3 s 

 

Monteringsstation M1     

 Cykelnr & tid Genomsnittlig cykeltid 

Arbetsmoment 1 2 3  

B1 Montering av kylare 45 s 55 s 65 s 55 s 

B2 Montering av thermistokabel 65 s 50 s 40 s 51,67 s 

B3 Montering av säkringar 15 s 10 s 20 s 45 s 

B4 Montering av Trafo + 

Drossel 

95 s 100 s 135 s 110 s 

B5 Montering av distanser 25 s 28 s 31 s 28 s 

    289,67 s 

 

Monteringsstation M2     

 Cykelnr & tid Genomsnittlig 

cykeltid 

Arbetsmoment 1 2 3  

C1 Kontroll av föregående monteringar 10 s 10 s 15 s 11,67 s 

C2 Montering av sekundärkort 90 s 90 s 105 s 95 s 

C3 Montering av bläck 10 s 15 s 12 s 12,33 s 

C4 Montering av kablage 100 s 45 s 68 s 71 s 

C5 Montering av slang 20 s 25 s 20 s 21,67 s 

C6 Montering av kablage 20 s 32 s 23 s 25 s 

C7 Kontrollera avstånd mellan 

komponenter 

20 s 10 s 10 s 13,33 s 

    250 s 
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Monteringsstation M3     

 Cykelnr & tid Genomsnittlig 

cykeltid 

Arbetsmoment 1 2 3  

D1 Säkerhetskoll 35 s 32 s 44 s 37 s 

D2 Montering av primärkort 276 s 280 s 228 s 261,33 s 

    298,33 s 

 

 

Provstation P1 Cykeltid 

Arbetsmoment  

E1 Testning av batteriladdare 420 s 

 

Monteringsstation M4     

 Cykelnr & tid Genomsnittlig 

cykeltid 

Arbetsmoment 1 2 3  

F1 Montering av kablage 60 s 75 s 50 s 61,66 s 

F2 Montering av dragavlastare 50 s 20 s 27 s 32,33 s 

F3 Montering av primärkabel 70 s 77 s 73 s 73,33 s 

F4 Montering av jodkablage 40 s 38 s 60 s 46 s 

F5 Montering av krage 145 s 97 s 80 s 107,33 s 

F6 Upprullning av alla kablage 55 s 33 s 35 s 41 s 

    316,65 s 

 

Provstation P2 Cykeltid 

Arbetsmoment  

Testning efter krage och kablage på 300 s 

 

Monteringsstation M5/Packning     

 Cykelnr & tid Genomsnittlig 

cykeltid 

Arbetsmoment 1 2 3  

Montering av kretskort till panel 30 s 48 s 36 s 38 s 

Montering av kåpa 270 s 228 s 326 s 274,67 s 

Sluttest av hela batteriladdaren 20 s 30 s 30 s 26,67 s 

Packning av färdig batteriladdare 120 s 80 s 152 s 117,33 s 

    456,67 s 
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12.4 Processkartläggning 

För att tydliggöra hela materialflödet som beskrivs i 5.4 Materialflöde har en processkartläggning 

gjorts. Kartläggningen illustrerar en efterfrågan ifrån kunden som kommer till företaget. All 

processdata som anges i kartläggningen har tagits ifrån data som presenteras i bilaga 12.3 och 12.4, 

där cykeltiderna är genomsnittstiden för alla observationer som har gjorts. 

Nuvarande tillstånd 

Framtida tillstånd 


