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Sammanfattning 

Att ha en effektiv produktionsprocess och ett effektivt materialflöde kan minska stora 

delar av slutkostnaden för produkter som i sin tur gör att organisationer blir mer 

konkurrenskraftiga, vilket idag är väldigt viktigt då globaliseringen har bidragit till 

att fler aktörer konkurrerar om marknadsandelar. Kunder har idag också högre krav 

på de produkterna som de köper, samt att man ska kunna leverera snabbare och 

snabbare. Alltså gynnas organisationer att vara flexibla vad gäller upp och nedgångar 

i efterfrågan som exempelvis kan kopplas till upplärningsprocesser, produktionstakt 

och ledtid. Ett mer effektivt materialflöde med en optimal layout bidrar därför till 

lägre kostnader för lager, minskade kostnader för produkter i arbete och en mer 

balanserad produktion.  

 

Syftet med studien är att studera ett fallföretags produktionsprocess samt deras 

materialförsörjning för att få en bättre uppfattning om vilka faktorer som påverkar 

effektiviteten. För att besvara frågeställningen har författarna genomfört en fallstudie 

där en produktionsprocess och materialflödet genom företaget undersökts med vissa 

avgränsningar. En utförlig bild om hur det ser ut idag ges i rapporten samt en 

beskrivning av ett förbättringsprojekt som var i implementeringsfasen när författarna 

besökte företaget. Därefter analyseras dagsläget med relevant teori, för att i sin tur 

beskriva de problem som har upptäckts under arbetets gång. Vi har sedan kommit 

fram till vissa lösningsförslag som rekommenderas till fallföretaget där både för och 

nackdelar diskuteras. Avslutningsvis besvaras problemformuleringen samt syfte och 

mål för fallstudien.  

 

Resultatet av fallstudien blev till slut ett layoutförslag där upplärningsprocessen 

förmodas bli lägre, flexibiliteten förhoppningsvis blir högre och möjligheten till ett 

taktat flöde skapas.  



  
 

IV 

Anton Andersson & Johan Persson  

 

Summary 

Having an efficient production and an efficient material flow can reduce large parts 

of the final cost of the products. This allows organizations to become more 

competitive which today is very important when globalization has contributed to 

more players competing about market shares. Customer’s today have higher demands 

on the products they buy, and for the time it takes from order to delivery. Therefore it 

is beneficial for organizations to be flexible with ups and downs in demand, which 

for example is related to the time it takes to learn a process, production rate and lead 

time. A more efficient material flow with an optimal layout therefore contributes to 

lower costs for storage, reduced cost of work in progress and a more balanced 

production. 

 

The purpose of the study is to study a case company’s production and their material 

supply, to get a better understanding about the factors affecting the efficiency. To 

answer the question at issue, the authors conducted a case study where we 

investigated the production and material flow through the company, with some 

demarcations. A detailed picture about how it looks today is presented in the report 

and a description is also given of an improvement project that was in the 

implementation phase when the authors visited the company. We then analyze the 

current situation with the relevant theory, to then describe the problems that have 

been detected during the case study. We have also discussed pros and cons for 

proposed solutions and recommendations given to the case company. Finally, we 

answer the question at issue and goals/objectives for the case study. 

 

The result of the study was a layout proposal where the time it takes to learn a 

process is believed to be lower, flexibility is expected to be higher and the 

opportunity to produce in a stable rate will hopefully arise. 
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Abstract 

Fallstudiens syfte är att studera ett fallföretags produktionsprocess samt deras 

materialförsörjning för att få en bättre uppfattning om vilka faktorer som påverkar 

effektiviteten. Målet är att leverera en layout som ska leda till att 

upplärningsprocessen blir kortare, att flexibiliteten ökar samt att man får en taktad 

produktion.  

 

Teori och insamlad empirisk data har analyserats noggrant för att komma fram till en 

slutsats och för att kunna ge rekommendationer på eventuella förbättringsmöjligheter 

till fallföretaget. Både för och nackdelar till rekommendationerna har diskuterats för 

att de skulle bli så relevanta som möjligt för fallföretaget.  

Nyckelord:  Layout, materialhantering, materialförsörjning, produktion, 

produktionsprocess, upplärningsprocess, platsbrist, 

flödeseffektivitet, ledtid, lager.  
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1.0 Introduktion 

I detta kapitel kommer först en bakgrundsbeskrivning som introducerar ämnet och 

sedan problemformulering & syfte som handlar om varför fallstudien görs och vad 

den ska besvara. Avslutningsvis beskrivs de avgränsningar som har tillämpats. 

1.1 Bakgrund 

Innan första världskriget så var de flesta företagen enmans- eller familjeföretag, 

vilket gjorde att de delvis var begränsade både innovativt och ekonomiskt. Krigets 

utfall resulterade i en förändring då behovet av resurser i de olika krigsländer blev 

större och det ställdes allt högre krav på de producerande företagen. På grund av 

detta växte ett nytt ledarskapstänk fram, Taylor Scientific Management. Man lade 

fokus på att reducera ineffektivitet i varje specifik process, vilket uppnåddes genom 

att en grupp individer studerade, analyserade och förbättrade varje delmoment samt 

skapade en standard på hur de skulle utföra arbetsmomentet. Vidare utvecklades 

ledarskapet då man inte enbart granskade arbetsmomentet utan även tog med 

människan som en viktig faktor. Beräkningar gjordes för att se vad som var effektivt 

i förhållande till kostnader och för att få upp ekonomiska stordriftsfördelar 

(Ahlstrom, 2014). 

 

I västvärlden blev Ford snart det ledande biltillverkningsföretaget och de hade tre 

principer som värderades högt. Fokus på resurser, vilket innebar att maskinerna var 

de mest värdefulla resurserna på företaget. Maximera kapacitetsutnyttjandet, vilket 

betydde att maskinerna skulle ha högsta möjliga beläggningsgrad. Buffert av lager, 

både innan och efter för att säkerställa att maskinerna alltid kan köras (Åhlström, 

2010). 

 

Fords sätt att arbeta gav uppkomst till de första tankarna om ett annat 

tillvägagångssätt för produktion inom Toyotas organisation, vilket senare blev 

företagsfilosofin eller strategin som kom att kallas Lean Production för resterande 

världen. Japan efter andra världskriget var instabilt vilket i allmänhet gjorde det svårt 

för organisationer att vara verksamma. Toyota var ett av dessa företag, vars chef åkte 

till USA för att besöka några utav världens största fabriker i hopp om att få ideér och 

tankar om hur de själva kunde förbättra sina förutsättningar. En av de fabriker som 

besöktes var Fords, vilka var kända för sitt masstillverkningssystem som var 

framtaget för en marknad där det fanns ett behov av väldigt stora volymer, i endast 

ett fåtal bilmodeller. Dock behövde Toyota producera till en marknad med motsatta 

förutsättningar, små volymer i ett flertal modeller. Representanten från Toyota blev 

förvånad över hur lite biltillverkarna i USA hade utvecklats de senaste 20 åren och 

vilka problem som fanns. Han tyckte exempelvis det var konstigt att det ansågs som 

något positivt när cheferna såg till att människor och maskiner var sysselsatta. 
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Resultatet var överproduktion, ojämna flöden och produkter med kvalitétsavvikelser 

som kunde gå oupptäckta i veckor på grund av den stora mängden. Toyota till 

skillnad från Ford var tvungna att omsätta sitt kapital snabbt, vilket ledde till fokus på 

flödeseffektivitet och enstycksflöde. Alltså hade man inte samma fokus på 

maskinsysselsättning. Successivt såg Toyota potentialen med ständig 

förbättring/utveckling vilket gjort dem till en lärande organisation som påverkat en 

stor del av världen (Liker, 2009). 

 

Dagens samhälle är enligt Ekberg & Lange (2014) i den tredje industriella 

revolutionen, vilket kan relateras till globalisering samt den snabba teknologiska 

utvecklingen av kommunikation- och informationssystem (Ekberg & Lange, 2014). 

Många företag står inför begränsade tillväxtmöjligheter på grund av faktorer så som 

ökad konkurrens från hela världen, global sourcing och ett miljö samt resurssnålt sätt 

att arbeta. Detta har lett till ett större fokus på reducering av kostnader genom 

optimering och förbättring av processer, vilket i sin tur kan generera 

konkurrensfördelar. Samtidigt har samhället successivt satt högre press på 

organisationer att ta ett större socialt ansvar för sina produkter och inköp. Att vara i 

framkant inom hållbar utveckling och låg miljöpåverkan är således väldigt viktigt. 

Många försöker även öka fokus på sina kärnverksamheter genom t.ex. outsourcing av 

funktioner till experter inom området (Karim & Arif-Uz-Zaman, 2013; Weele, 2012). 

Med fler substitut på marknaden och lättillgänglig information om produkter och 

tjänster så ställer kunderna högre krav. Därför försöker organisationer vara mer 

flexibla och sträva efter att utföra någon form av förändringsarbete för att kunna 

fortsätta vara konkurrenskraftiga och möta kundkraven (Sörqvist, 2004). Ett företag 

som ständigt förändras och förbättras kan även bli en lärande organisation, där alla 

medarbetarna är involverade och utvecklar processerna tillsammans. Det är sagt att 

endast då kan man uppfylla kundernas krav och förväntningar (Brajer-Marczak, 

2014). 

1.2 Problemformulering 

Företag lägger större fokus på att ständigt utveckla sina processer, inte periodvis utan 

kontinuerligt. Man säger därför att alla processer inom ett företag idag är resurser 

som nyttjas på en strategisk nivå. Där effektiviteten och utvecklingen av dessa ses 

som en konkurrensfördel eller ett sätt att differentiera sig på. Vinstdrivande 

industriföretag har som primärt mål att försöka skapa lönsamhet genom att ha en 

effektiv produktförädling och effektiva produktionsprocesser (Brajer-Marczak, 2014; 

Olhager, 2013). 

 

Därmed lyder formuleringsfrågan för detta arbete: 

 

Hur får man en produktionsprocess effektivare i en fabrikslayout? 



  
 

3 

Anton Andersson & Johan Persson  

1.3 Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att öka förståelsen om vilka faktorer som är viktiga vid 

framtagning av en layout som bidrar till en effektivare produktionsprocess. 

 

Målet är att leverera ett layoutförslag som ger en effektivare produktionsprocess än 

nuvarande. 

1.4 Avgränsningar 

Fallstudien kommer vara inriktad på en specifik process av hela produktionsflödet i 

företaget samt hur materialet kommer in till processen. Vi kommer inte undersöka 

produktionsprocesser innan eller efter, detta på grund av begränsad tid och för att 

kunna gå in på djupet inom det området som vi ska fokusera på. 
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2.0 Metodologi 

I detta kapitel kommer författarnas tillvägagångssätt för att uppfylla syftet med 

rapporten beskrivas, samt de valda metoderna som använts för datainsamling 

kommer att förklaras. Validiteten och reliabiliteten för den insamlade datan kommer 

också att analyseras. 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Det finns många olika synsätt på världen, och diskussioner har pågått länge om vilket 

sätt som är det bästa när det gäller kunskapsinsamling inom den värld vi lever i. De 

finns två synsätt som vi kommer beröra och förklara nedan, dessa är Positivism och 

Hermeneutik (Jacobsen, 2002).  

2.1.1 Positivism 

Positivism är ett vetenskapligt angreppssätt där forskare ser 

naturvetenskapen/verkligheten på ett objektivt och mätbart sätt. Enligt positivismen 

finns det endast två säkra källor till kunskap om verkligheten, våra sinnen och 

logiska resonemang. Det som kan ses som fakta är de händelser som sker vid 

iakttagelser av våra fem sinnen eller det som kan nås via logisk prövning, denna fakta 

utgår sedan forskaren ifrån när han/hon analyserar och drar slutsatser. Allt annat som 

inte anses som fakta ses som spekulation då det inte har med vetskapen att göra 

(Carlström & Carlström Hagman, 2007). 

 

Positivismens ursprung kommer från den franske filosofen Auguste Comte (1798-

1857). Enligt honom så består allt (väsen) av förteelser som förändras, kombineras av 

givna matematiska lagar. Således gäller detta också levande varelser, själsliv och 

samhällsliv. “Det finns enligt Comte endast en vetenskaplig metod: att matematiskt 

bearbeta säkert fastställda objektiva data” (Egidius, 1986, s. 33). 

 

Med Positivism nuförtiden menar man logiskt-rationellt tänkande, intersubjektivt 

begripliga framställningar samt noggrann prövning av teorier och påståenden. Det 

behöver inte vara empirisk data men det ska i alla fall grundas på rationell 

bevisföring eller argumentation. Alltså håller sig filosofin borta ifrån den metafysiska 

spekulationen: som handlar om tingens och kunskapens natur, för att istället lägga 

ner mer tid på att analysera de metoder och begrepp som används övrigt inom 

vetenskapen. Detta kallas den “analytiska filosofin”. Metafysik ses idag som orimlig 

vilket lett till att positivister ses som “agnostiker”, d.v.s. att vi inte kan veta något om 

verkligheten ifall det inte finns någon sorts fakta eller teorier som bekräftar den 

(Egidius, 1986). 
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2.1.2 Hermeneutik 

Ordet hermeneutik betyder tolkning av budskap eller tolkningar av texter. 

Hermeneutik uppkom från början p.g.a. att positivismen dominerade vetenskapen 

under 1960 talet, vilket innebar att alla skulle följa samma sanningskriterier och 

logik. Detta ledde till att människor kritiserade det positivistiska synsättet, man 

påstod att det inte fanns någon objektiv verklighet. Man tyckte att 

samhällsvetenskapen (vetenskapen om hur människor tänker och handlar) inte alls 

var samma sak som naturvetenskap. Naturvetenskapliga experiment ska gå att 

reproducera, men exempelvis så är det väldigt svårt att återupprepa/återskapa den 

franska (1789) och ryska revolutionen (1917). Förvisso kan man studera och 

införskaffa sig kunskap om den tidens kulturskapelser, filosofier samt vetenskaper 

för att få en insikt om hur man ska vägleda sina egna handlingar. Dock blir det svårt 

att få med alla de faktorer som var med och påverkade, så att historien faktiskt 

återupprepar sig (Egidius, 1986). 

 

Förespråkare för hermeneutiken påstod att en objektiv verklighet inte fanns, för att 

det skulle innebära att alla människor uppfattar alla saker på exakt samma sätt. Alltså 

gick man från att försöka beskriva en objektiv verklighet till att försöka förstå hur 

människor tolkade verkligheten, d.v.s. från objektivitet till subjektivitet (Jacobsen, 

2002). 

2.1.3 Vårt vetenskapliga synsätt 

Vår fallstudie har handlat om att effektivisera en produktionsprocess, vilket gjort att 

det vetenskapliga synsättet blivit placerat i mitten på skalan. Ett objektivt synsätt 

krävdes när vi gjorde våra observeringar, för att sedan koppla faktan till utförandet. 

Det var också nödvändigt att få en helhetsbild, alltså en inblick i hur människorna 

inom processen arbetade. Om inte båda perspektiven fanns med så hade vi inte 

kunnat göra en fullständig analys för produktionsprocessen. 

2.2 Vetenskapligt angreppsätt 

En fallstudie betecknas som att man gör en undersökning på en mindre avgränsad 

grupp. “Fall” kan kopplas till en individ, en grupp individer, en organisation eller en 

situation. Man försöker att få med så mycket information som möjligt för att få ett 

helhetsperspektiv. Begrepp som forskare använder sig utav är induktion, deduktion 

och abduktion. Vilka man kan använda sig av för att kunna relatera teori med empiri 

(Patel & Davidson, 2011). 
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2.2.1 Induktion  

Grunden för den induktiva ansatsen är då forskare helt utan förväntningar går ut i 

verkligheten och samlar all den information som är relevant. Efter detta så utvärderas 

datan som samlats in. Således börjar man inte sin datainsamling med något antagande 

vilket eliminerar risken att förbise information för att man inte finner den relevant. 

Utefter detta formulerar man sedan teorierna. Genom att forskarna skulle arbeta helt 

utan förväntningar och förutfattade meningar så skulle också verkligheten speglas på 

ett korrekt sätt. Kritik har förts mot denna induktiva ansats, vilka menar att det är helt 

omöjligt för en människa att påbörja sin insamling av data, med ett helt öppet sinne 

(Jacobsen, 2002). 

2.2.2 Deduktion  

Att man använder sig av en deduktiv datainsamling innebär att man tror att det bästa 

sättet att arbeta, är att gå in med förväntningar om hur något eller vår värld ser ut, och 

sedan försöka bekräfta detta i sin empiriska insamling. De antaganden eller 

förväntningar man har kommer från tidigare studier och teorier. Det har förekommit 

kritik mot deduktion som menar att om man förväntar sig något så letar man också 

efter att bekräfta detta. Därmed så finns risken att personen som utför 

datainsamlingen, letar efter relevant information för det han ska bekräfta. Alltså att 

risken finns att information som egentligen hade varit viktig bedöms oviktig och 

därmed utesluts (Jacobsen, 2002). 

2.2.3 Abduktion 

Abduktion är en blandning av ett deduktivt- och induktivt arbetsätt. Man börjar med 

att först ha en enkel förståelse för ämnet då man sedan gör en observation och drar en 

slutsats utifrån den, vilket kan relateras till det induktiva arbetsättet. Sedan så skapar 

man en hypotes som ska kunna relateras till empirin, detta är det deduktiva 

arbetssättet. Efter detta så kan man pröva teorin på flertalet andra fall (Patel & 

Davidson, 2011). 

 

Något som är positivt med det deduktiva arbetssättet är att det är en mer generell 

metod vilket gör att forskaren inte lika enkelt kan fastna vid en viss situation. Det 

finns dock risker, forskare kan bli påverkade eftersom de redan har tidigare 

erfarenheter inom området vilket gör att forskningen inte längre blir opartisk. 

Abduktion tillåter en viss grad av påverkning från start, vilket minskar risken att man 

misslyckas arbeta “felaktigt deduktivt” (Patel & Davidson, 2011). 
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2.2.4 Vårt vetenskapliga angreppsätt 

I vår fallstudie så har vi använt ett abduktivt angreppsätt, där vi till en början försökte 

gå ut och göra observationer för att samla in den informationen som var mest 

relevant (induktiv). Därefter ser man deduktiva drag då vi använde oss av teorin för 

att hitta samt lösa problemen till fallstudien, för att få fram någon form av en slutsats. 

2.3 Forskningsmetod 

Det finns två olika typer av forskningsmetoder, kvalitativ samt kvantitativ. Bägge 

metoder handlar om hur man skaffar sig information i en undersökningsfråga, fast på 

två olika sätt. Med den kvantitativa metoden så försöker man med hjälp av 

naturvetenskapen skaffa sig kunskap om den sociala verkligheten. Med den 

kvalitativa metoden så försöker man använda sig av humanvetenskap för att få fram 

kunskap om verkligheten (Bryman, 1997). 

2.3.1 Kvantitativ metod 

Kvantitativ forskning anses oftast som att den har en logisk struktur. Forskarna 

bestämmer först vilka teorier som är mest relevanta och utifrån dessa bestämmer man 

sedan vilka problem och frågeställningar som ska antas. Därefter formuleras 

hypoteser som ska kunna härledas från generella teorier. “Surveymetoden” är en 

metod för datainsamling, då införskaffar man kvantifierbar data från ett stort antal 

människor för att i sin tur använda det till att ta fram hypoteser och teorier. Man 

samlar in information via en surveymetod eller via experiment för att i sin tur 

analysera datan utifrån syftet med undersökningen. De resultat man får försöker man 

sedan koppla tillbaka och föra in i den teorin som var utgångspunkten för 

forskningen (Bryman, 1997). 

 

Den kvantitativa metoden beskrivs ofta som väldigt lik naturvetenskapens 

angreppsätt. Den handlar om att man med hjälp av ett antal olika metoder försöker 

samla in information. Man kan säga att kvantitativ forskning och naturvetenskapen 

pratar ett liknande språk, då man kan se vissa likheter med hur vetenskapsmännen 

undersöker “naturen” d.v.s. variabler, kontroll, mätning och experiment vilka är 

några av termerna som är gemensamma (Bryman, 1997).  

2.3.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativ forskning är en metod för insamling av information som länge har använts 

av samhällsvetare. “Deltagande observation” är den mest vanliga och den innebär att 

forskaren under en längre tid endast ägnar sig åt undersökningspersonerna, för att få 

en djupgående helhetsbild av gruppen, personerna, organisationen eller vad det är 
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som undersöks.“Intervjuer” är också en vanlig kvalitativ metod där forskaren 

försöker formulera frågorna brett, för att lämna så mycket utrymme som möjligt till 

personen i fråga att beskriva sin egna uppfattning och svara utförligt . Detta för att 

forskaren ska försöka att styra personen så lite som möjligt. Således kan man säga att 

syftet med forskningen är att grundligt studera den sociala verkligheten för 

personen/personerna i fråga. Där man sedan har dem som utgångspunkt i forskningen 

för att beskriva och analysera kulturen samt beteendet hos människorna och 

grupperna (Bryman, 1997). 

2.3.3 Vår forskningsmetod 

Fallstudien har handlat om att effektivisera en produktionsprocess, därmed har det 

gjorts observeringar samt mätningar både innan- och efter utförandet vilket är en 

kvantitativ forskningsmetod. Detta för att vi skulle kunna mäta resultatet och besvara 

problemformuleringsfrågan. Det har även krävts intervjuer och frågor kring 

processen för att vi skulle få en bättre förståelse för helheten, vilket kan relateras till 

den kvalitativa forskningen.  

2.4 Sanningskriterier 

Mätinstrument är vanligt att man använder i olika projekt/arbeten. Det är viktigt att 

välja rätt mätinstrument då arbetets resultat till stor del beror på vilket instrument 

som använts, men man måste även utvärdera hur “bra” instrumentet faktiskt mäter. I 

denna utvärderingsprocess ingår olika begrepp som exempelvis reliabilitet och 

validitet (Henricson, 2012). 

2.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar i grund och botten om frågor som har med mått och mätningars 

pålitlighet och följdriktning att göra. De är viktiga kriterier för en forskare att kunna 

veta att forskningen som görs håller hög kvalitet (Bryman, 2011). 

 

Om ett forskningsresultat ska kunna förklara faktiska förhållanden, så krävs det att 

man gör en noggrann observering där man samlar in fakta som ska vara pålitlig. Med 

andra ord, att man ska kunna komma fram till ungefär samma resultat när man utför 

samma undersökning på olika sätt.  

Man brukar skilja på två olika typer av reliabilitet, intersubjektiv och intrasubjektiv. 

Med intersubjektiv reliabilitet menar man att olika forskare har utfört samma 

mätningar med samma förutsättningar och då får liknande svar. Med intrasubjektiv 

reliabilitet så tittar man på en forskares olika mätningar som har gjorts på samma 

undersökning med samma förutsättningar, då man sedan tittar på graden av hur lika 

resultaten blir (Andersen, 1994). 
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2.4.2 Validitet 

Med validitet så menar man hur hög giltighet ett undersökningsresultat har. Alltså 

kan en undersökning ha hög reliabilitet, men ändå vara felaktigt (låg validitet). På 

grund av faktorer såsom att forskarna som gjorde undersökningen inte mätte exakt 

det dem skulle mäta. Man säger därför att ett resultat som har hög validitet uppnås 

endast när man mäter hela fenomenet som man skulle mäta, och inget annat 

(Andersen, 1994). 

 

Det finns både intern- och extern validitet. Med intern validitet menar man hur bra 

informationen stämmer överens mellan den nominella (ej reell nivå) och 

operationella nivå (reell nivå). Med extern validitet så menar man hur bra resultatet 

stämmer överens med verkligheten, alltså om det är sant eller falskt. Man kan endast 

kontrollera den externa validiteten genom empiriska prövningar (Andersen, 1994). 

2.4.3 Objektivitet 

Det är väldigt svårt att uppnå hög objektivitet i en undersökningsfråga, eftersom 

forskaren styrs av intressen, utbildningstraditioner, samhällsbetingade- samt 

historiska förhållande. Vilket innebär att forskningen inte blir objektiv, om man ser 

objektivitet som “värderingsfri, förutsättningslös, fördomsfri” o.s.v. 

“Värderingsfrihet” menas med vilka värderingar forskaren har. Man kan inte frigöra 

sig från sina värderingar, men man bör kunna uttrycka sina värderingar så tydligt 

som möjligt.  

“Förutsättningslöshet” är då forskaren kan fråga sig själv hur denne ska kunna frigöra 

sig från sina egna förutsättningar. Det är dock lättare att uppnå hög objektivitet ifall 

man istället menar “medvetenhet och öppenhet” eller “mångsidighet”. “Medvetenhet 

och öppenhet” menas med att forskaren kan göra sig medveten om sina egna 

värderingar och förutsättningar, det gäller alltså att vara “mångsidig” i 

undersökningen vilket innebär att forskaren måste arbeta utifrån flera olika 

utgångspunkter. Exempelvis ifall man arbetar i en forskningsgrupp så får man 

möjlighet att se forskningsobjektet från flera olika synvinklar. I gruppen så har inte 

alla medlemmar samma värderingar och förutsättningar, men man gör varandra 

medvetna om sina egna värderingar och fördomar. Detta leder i sin tur till 

medvetenhet, öppenhet och mångsidighet till forskningen (Andersen, 1994). 

2.4.4 Val av dataverifiering 

För att vi skulle få hög grad av reliabilitet och validitet på vår studie så har vi valt att 

gå tillväga på olika sätt. Pålitligheten i studien har vi fått genom att göra ett antal 

olika observationer och intervjuer med flertalet personer. Studien har fått en hög grad 

av validitet genom att våra avgränsningar har ökat fokus på ett visst område, 
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samtidigt som det har pågått kontinuerlig uppföljning med studiens handledare. I 

fallstudien har vi försökt uppnå en hög grad av objektivitet genom att vi var 

medvetna om vilka egna värderingar och förutsättningar vi hade när vi utförde våra 

observationer 

2.5 Källkritik 

Källkritik används som en metod för att utvärdera hur sann den information man har 

införskaffat sig är, eller i alla fall hur sannolik informationen är. Har informationen 

en låg sannolikhet, d.v.s. att man inte varit källkritisk till den, så kan det sänka 

arbetets validitet. Naturvetenskapen ligger inte inom källkritikens område, då den är 

begränsad till människor och mänskliga aktiviteter. Men man kan heller inte besvara 

frågor till krig och konflikter med hjälp av den källkritiska metoden som beskrivs i 

nästa stycke, även om detta kan till en viss grad ses som mänskliga aktiviteter 

(Thurén, 2013). 

 

När man utvärderar information ska det göras efter fyra kriterier och en s.k. 

distinktion. Kriterie ett är äkthet, alltså att källan faktiskt är det den utger sig för att 

vara. Den andra är tidssamband, vilket betyder att det finns ett samband mellan den 

tid det går från att något har hänt, tills dess att källan berättat om händelsen. Med 

andra ord, desto längre tid de går desto mindre trovärdig blir källan. Kriterie nummer 

tre är obereoende, alltså att källan man använder inte är ett referat eller en avskrift 

från en annan källa. Det fjärde och sista kriteriet man använder är tendensfrihet. Med 

detta menar man att det inte ska finnas skäl till att misstänka att någon vinklar eller 

förvränger verkligheten p.g.a. faktorer så som personliga, politiska eller ekonomiska 

skäl (Thurén, 2013). 

2.5.1 Primärdata 

Primärdata hämtar man från källor så som intervjuer, formulär och observationer. 

Man hämtar informationen “direkt” från den primära informationskällan, med en 

problemformulering som guidar informationsinsamlingen (Jacobsen, 2002). 

 

Primärdata betyder att informationen inte redan finns tillgänglig. Den information 

man samlar in, samlas alltså in för första gången. Även inom primärdatainsamling 

kan det vara bra att använda sig av flera olika metoder. Exempel på detta är om du 

skickar ut en enkät och inte får svar från ett stort antal personer, så kan det vara 

nödvändigt att ringa upp dessa personer och ha en s.k. telefonintervju (Dahmström, 

2011). 
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2.5.2 Sekundärdata 

Sekundärdata kallas det då man använder sig av information som är gjord av någon 

annan, således information som redan är färdig att hämta. Sådan information kan 

komma från ett tidigare arbete inom ett liknande eller annat område. Ett exempel på 

områden där man nästan alltid är tvungen till att använda sig av sekundärdata är 

historieforskning. Studerar man historia där det inte finns några dokument eller 

nerskriven historia så kan man inte använda sig av den informationen som en primär 

källa, eftersom det helt enkelt inte finns. När man använder sig av sekundärdata är 

det väldigt viktigt att vara källkritisk, ta hänsyn till var informationen kommer ifrån 

och vem eller vilka personer som bidrog till att den finns tillgänglig (Jacobsen, 

2002).  

2.5.3 Kombination av primär- och sekundärdata 

Att använda sig både av primär- och sekundärdata har en del fördelar då man 

exempelvis kan jämföra information från två olika perspektiv. Då kan man både få 

data som kompletterar och stöttar varandra, samtidigt som man kan ställa dem mot 

varandra för att se skillnader från de olika perspektiven (Jacobsen, 2002). Ett vanligt 

sätt att gå tillväga när man ska välja att använda sig av primär- eller sekundärdata är 

att man väljer en av dem, som ska stå för den större delen av 

informationsinsamlingen och sedan använder man den andra till att komplettera 

information och undersökningar. Detta kan leda till ett högre förtroende för arbetet 

(Dahmström, 2011). 

2.5.4 Urval och bortfall 

Enligt vetenskapen ska det tydligt framgå vad det är man vill forska om, där man 

endast får dra slutsatser om de enheter man faktiskt har studerat. Som forskare vill 

man ofta göra arbetet nyttjande för samhället då man försöker få sin forskning så 

generell som möjligt (så att alla kan använda den). Men att samla in så mycket data 

är näst intill omöjligt p.g.a. att man oftast inte har tid eller ekonomin för en så 

omfattande studie. Då brukar man försöka komplettera en del av detta med att 

använda sig utav ett antal undersökningsenheter som representerar så många olika 

situationer som möjligt. Man kan kalla detta att man tar ett stickprov “från all data”, 

som hade kunnat forskas fram ifall man var oberoende av tid och ekonomi. Vilken 

urvalsmetod man använder påverkar hur väl resultatet sedan stämmer överens, alltså 

hur väl det representerar hela området. Det urval man gör, alltså stickprovet kallas 

den empiriska populationen. Genom att göra ett urval så uppnår man 

kostnadsbesparingar och snabbar upp informationsinsamlings-processen, men 

samtidigt ska man inte glömma att det grundläggande syftet är att uppnå en hög 

representativitet för hela populationen (Halvorsen, 1992).  
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Att analysera hur stort bortfall man får från datainsamlingen görs genom att mäta 

svarsprocenten, alltså hur många procent av de som mottagit enkäten som också 

svarade på den. Det som händer ifall man får ett högt bortfall är att de icke-

representerade personerna kunde ha påverkat resultatet, vilket kanske hade lett till att 

andra slutsatser kunde ha dragits från undersökningen. Att personer inte vill svara på 

enkäten kan bero på många faktorer, vilket gör det väldigt svårt att få alla 

undersökningspersoner att svara. Vad man kan göra är dock att försöka utforma 

enkäten på ett sätt så att bortfallet blir så litet som möjligt (Halvorsen, 1992). 

2.5.5 Vårt tillvägagångssätt 

Under arbetets gång har det använts ett antal olika källor, både litteratur och 

vetenskapliga artiklar. Vi har försökt vara källkritiska genom att utvärdera källorna 

m.h.a. de fyra kriterierna äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet för att 

stärka validiteten på arbetet. Källorna har även utvärderats efter att ha en så stor 

relevans som möjligt till fallstudien. 

  

Primärdata har använts genom arbetets gång då vi utfört ett flertal egna observationer 

för att öka vår förståelse. Denna information har sedan kontinuerligt kontrollerats för 

att se ifall den verkligen var korrekt, genom att samtala med relevant personal på 

företaget samt att utförandet gjordes på rätt sätt. Det har sedan samlats in information 

från företaget i form av dokument som exempelvis redan gjorda värdeflödesanalyser, 

lagersaldo, videoinspelningar och nuvarande layoutritningar. Dessa betraktas som 

sekundärdata då vi själva inte observerat/samlat in den.  

 

Undersökningen har inneburit att endast en del av företaget har varit inblandade på 

grund av att fallstudien endast fokuserade på en specifik del av produktionen. Detta 

har medfört att de har blivit ett bortfall av personer som inte är involverade i den 

delen av produktionen.  

2.6 Datainsamling 

Det finns ett antal olika sätt att samla in information för att få svar på sina 

frågeställningar. Några tekniker är intervju & enkät, observation, dokument samt 

experiment. Tekniken man väljer beror på vad man tror ska ge bäst svar till sin 

frågeställning i förhållande till den tid och de medel som finns för ens förfogan (Patel 

& Davidson, 2011). 
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2.6.1 Intervju & Enkät 

Intervjuer och enkäter är två olika typer av informationsinsamling som bygger på 

frågor och/eller frågeformulär. Teknikerna har väldigt mycket gemensamt men det 

finns också saker som skiljer dem åt. Det vanligaste vad gäller intervjuer är att 

intervjuaren personligen träffar intervjupersonen där de ställer frågor, som också kan 

göras via telefonsamtal eller liknande. Enkäter brukar man oftast koppla med 

formulär som skickas via post, det finns även andra typer av enkäter som t.ex. “enkät 

under ledning”. Vilket menas med att man besöker personen som ska besvara 

enkäten, där man kan hjälpa till med att förtydliga ifall det finns några oklarheter i 

den (Patel & Davidson, 2011). 

 

I frågorna som ställs så måste man beakta två olika aspekter. Man måste tänka på i 

vilken inbördes ordning samt utformning frågorna ska ha, detta kallas “grad av 

standardisering”. Men man måste också tänka på i hur stor utsträckning frågorna är 

fria för intervjupersonen att tolka fritt beroende på vilka inställningar eller egna 

erfarenheter de har. Detta kallas “grad av strukturering”. Således är intervjuer med 

låg grad av standardisering sådana som görs när man formulerar frågorna under 

intervjun, och att man ställer frågorna i en lämplig ordning för intervjupersonen. Man 

kan även göra en helt standardiserad intervju vilket egentligen är en början till en 

enkät, för att enkäten är konstruerad på ett sätt som gör att varje person ska svara på 

samma frågor i samma ordning. Dock kan man under en intervju ställa följdfrågor 

som inte var planerade att ha med till en början, vilket man inte gör med en enkät 

(Patel & Davidson, 2011). 

2.6.2 Observationer 

Observationer kan användas både i vardagslivet och i vetenskapliga sammanhang. I 

de vetenskapliga sammanhangen så får inte observationen vara slumpmässig, utan 

den måste uppnå de krav som ställs på en vetenskaplig teknik. Den måste således 

vara systematisk planerad och informationen måste registreras systematiskt. 

Observationer är väldigt bra att använda när man ska samla in information inom 

områden som berör beteenden och skeenden i naturliga situationer (Patel & 

Davidson, 2011). 

 

Observationsmetoden kan man använda i många olika situationer, den som är allra 

vanligast är i samband med explorativa undersökningar. Kunskapen man får från att 

göra sina observationer lägger sedan grunden till vidare studier med andra tekniker 

för att samla in information. Man brukar också oftast använda observationer för att 

komplettera information som man inte fått in med hjälp av andra tekniker. Nackdelar 

med observationsmetoden är att den är både dyr och tidsdödande. Många gånger 

utesluter man denna metod endast på grund av dessa skäl, men om man har en 

problemställning där man vet att observationer är den bästa tekniken så är det väldigt 
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viktigt att man också undersöker ifall man har den tid och pengar som behövs för att 

utföra den. Det är inte alltid en fördel att studera beteende och skeenden i sin 

naturliga miljö för att det kan ske oförutsedda händelser som kan påverka resultatet 

vilket gör att man kanske behöver avbryta observationen. Till exempel då man ska 

observera en arbetsplats dagliga arbetsrutiner och det blir strejk, så måste man 

avbryta och vänta tills arbetet har gått tillbaka till det vanliga igen (Patel & Davidson, 

2011). 

 

Man kan utföra observationer på en mängd olika sätt, men de två som kommer att 

beskrivas här är strukturerad observation och ostrukturerad observation. Det 

strukturerade arbetssättet vad gäller observationer menas med att problemet man ska 

observera är väl specificerat i förväg, alltså vilka situationer och vilka beteenden som 

ska ingå i observationen. Man ställer därför upp ett antal olika kategorier (ex. 

beteende, tid) som man vet inkluderar de faktorer som ska ingå i observationen. 

Därefter konstruerar man ett observationsschema som man har tänkt följa, vilket man 

kan göra väldigt enkelt då det endast består av en lista med beteenden som är 

relevanta för observationen, som man sedan följer och prickar av när de inträffar. 

Med ostrukturerade observationer menar man observationer som används i ett 

utforskande syfte, där man försöker att inhämta så mycket information som möjligt. 

Istället för att använda sig av ett observationsschema så försöker man att registrera 

“allting”, vilket är väldigt svårt. Men dessa observationer måste också förberedas på 

något vis. Man har då oftast kommit så långt in i forskningsprocessen att man har 

relativt god kunskap både teoretiskt och empiriskt inom problemområdet, vilket gör 

att man vet vem/vilka personer som ska observeras och i vilka situationer, och hur 

registreringen av informationen ska ske (Patel & Davidson, 2011). 

2.6.3 Dokument 

Med dokumentation så menar man att fakta har sammanställts och registrerats med 

hjälp av andra olika metoder som exempelvis intervjuer. Dokumentationsmetoden är 

en ganska vanlig metod, vilket betyder att man baserar sitt faktainsamlande på redan 

befintlig statistik, tidskrifter, böcker eller liknande källor. Alltså betyder det att om 

projektgruppen eller forskningsgruppen man ingår i använder sig av dokumentstudier 

för att samla in fakta, så bygger den oftast på andra datainsamlingsmetoder. Därför är 

det väldigt viktigt för forskaren att vara kritisk mot den dokumentation man använder 

sig av samt att man har god kunskap om de andra metoderna som har samlat in 

faktan (Andersen, 1994). 

2.6.4 Experiment 

Experiment utförs huvudsakligen för att kunna studera eventuella effekter av något 

som man ändrar på, alltså när man introducerar något som påverkar t.ex. människor, 
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materiella ting eller processer (Befring, 1994).  

 

Ett experiment utfört i ett laboratorium kännetecknas av tre stycken kriterier, vilka är 

standardisering, manipulerbarhet och variabelkontroll. Utifrån dessa kan man sen 

mäta hur nära andra modeller är det “ideal” man kan uppnå i laboratoriet, alltså stor 

kontroll på kriterierna. Dock är verkligheten oerhört mer komplex än vad den 

kontrollerade miljön i laboratoriet är. Det finns två vanliga modeller för hur man gör 

experiment utanför ett laboratorium, där som sagt alla utomstående faktorer som 

finns inte är kontrollerade. Det första är kvasiexperimentell undersökning där man 

försöker komma så nära laboratorium “idealet” som möjligt, fastän man är ute i 

verkligheten. Forskaren kommer vid ett kvasiexperiment ofta in och gör sina 

mätningar efter något har hänt, och påverkar därför inte vem som blivit drabbad eller 

hur mycket. Forskaren försöker istället koncentrera sig på effekterna av det som har 

hänt. Denna metod når inte upp till laboratoriets nivåer på standardisering, 

manipulerbarhet eller variabel kontroll eftersom den utförs i verkligheten. Den andra 

vanliga metoden för hur man går tillväga är ett fältexperiment, som ofta används 

inom samhällsvetenskapen och arbetslivsforskningen. Exempel på fältstudier kan 

vara införande av ny teknik, försök med flextider eller försök med självstyrande 

grupper. Denna metod har hög manipulerbarhet och variabelkontroll men låg 

standardisering som kvasiexperiment (Svenning, 2003). 

2.6.5 Val av datainsamlingsmetod 

Under fallstudien har ett antal olika huvudsakliga datainsamlingsmetoder använts 

som exempelvis intervjuer, observeringar och experiment. Intervjuerna har varit 

sådana som haft en hög “grad av standardisering” där vi hade förberett relevanta 

frågor och bestämt i vilken ordning de skulle ställas. Alltså fanns det inte mycket 

utrymme för egen tolkning av frågorna. Däremot formulerade vi vissa frågor där det 

fanns utrymme för egen tolkning, eftersom vi tyckte det var viktigt att dem hade 

möjlighet att dela med sig av sina egna erfarenheter och synpunkter. 

 

Framförallt har strukturerade observationer utförts, där vi i förväg hade bestämt vilka 

faktorer som skulle beaktas i observationen. Exempelvis tidsstudier eller hur ett 

specifikt arbetsmoment utförs. Men det har även använts ostrukturerade 

observationer då vi har följt materialflödet och försökt att få med så mycket 

information som möjligt.  

 

De dokumenten vi har använt oss av i vår fallstudie är befintlig statistik som vi har 

fått av vår kontaktperson på vårt fallföretag, detta för att kunna utöka vår förståelse. 
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2.7 Sammanfattning av metodval 

I Figur 1 nedan visas en sammanfattning av våra metodval. 

 

 

Figur 1 
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3.0 Teori 

I detta kapitel kommer de teorier vi bedömt nödvändiga för vår fallstudie att 

beskrivas. Först kommer fakta om materialflöde, för att sedan gå in på Lean 

begreppet med relevanta verktyg. Kort Layout- och management teori kommer även 

att tas upp för att sedan avsluta med en analysmodell som ska underlätta förståelsen 

hur vi kommer använda våra teorier.  

3.1 Logistik 

Logistik brukar beskrivas som att tillgodose behovet av material-, varu-, tjänste-, 

informations-, och betalflöden, inom samt mellan organisationer. Logistik har också 

en annan populär benämning bland människor som inkluderar de sju R:en. Den lyder:  

“De aktiviteter som har att göra med att erhålla Rätt vara eller service i Rätt 

kvantitet, i Rätt skick, på Rätt plats, vid Rätt tidpunkt, hos Rätt kund, till Rätt 

kostnad” (Storhagen, 2011, s17). Alltså kan man säga att denna definition beskriver 

vilka mål man har med logistik inom organisationer (Storhagen, 2011). 

 

I dagens samhälle vill kunder ha produkter så snabbt som möjligt. För att 

organisationer ska kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga, har kunderna därför fått 

en väsentlig större betydelse inom “logistik världen”. Således måste man se till att 

kundernas faktiska behov och önskemål uppfylls, alltså är det dem som styr flödena i 

organisationer. Man kan säga att logistik handlar om att skapa flödeseffektivitet, där 

man har som syfte att först studera flöden och sedan utveckla dem samt göra dem 

effektivare. Då ingår inte enbart materialflöden (produkter och varor) utan även 

informationsflöden och betalningsflöden (Storhagen, 2011).  

3.2 Materialflöde 

Materialflödet från leverantör till kund är det vanligaste flödet inom logistiken. Det 

har väldigt stor påverkan på hela organisationen då det kräver mycket resurser för att 

få det effektivt. Exempelvis i ett tillverkningsföretag kommer det både in råmaterial 

och komponenter som ska produceras, samtidigt som det ska skickas iväg färdiga 

produkter till kunder. Fysiska materiaflöden kan man koppla till fyra olika delar, 

beroende på vilken typ av flöde det är. Dessa är transport, materialhantering, lagring 

och paketering. Det finns också ett omvänt materialflöde som går uppströms, alltså 

från kund till leverantör eller motsatt riktning i produktionsprocessen. Exempel på 

detta kan vara reklamationer eller återvinning (Jonsson, 2008). 
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3.2.1 Materialstyrning 

Materialstyrning handlar om att styra materialflödet genom att fatta beslut om 

tidpunkten och kvantiteten för varje enskild artikel eller ordertillfälle som ska 

inskaffas. Detta för att underlätta för kunders- och leverantörers- samt ens egen 

verksamhets planering. I materialstyrning ingår även beslut om när en beställning till 

leverantör och/eller start av ny tillverkningsorder ska påbörjas (Mattsson, 2010).  

 

Det finns två vanliga beställningspunktssystem, en som är saldooberoende till 

orderkvantiteterna och en annan som är saldoberoende till orderkvantiteterna. Det 

man försöker göra är att beräkna en beställningspunkt för lagret. Funktionen för 

denna är att det ska skickas en signal när beställningspunkten/kvantiteten 

underskrids, och denna beräknas genom att ta summan av säkerhetslager och 

förväntad efterfrågan gånger ledtiden. Ledtiden är den tid som går från att en kund 

lägger och tar emot en order. Den vanligaste metoden är den som har ett 

saldooberoende till kvantiteterna, vilket menas med att vid beställningstillfället så är 

orderkvantiteten bestämd och därför oberoende av det aktuella lagersaldot. Den andra 

metoden är saldoberoende, där man istället beställer exakt rätt orderkvantitet. Denna 

kvantitet räknar man ut genom att ta skillnaden mellan det aktuella lagersaldot och 

återfyllnadsnivån som behövs (Olhager, 2013; Mattsson, 2010). 

 

En annan materialstyrningsmetod är periodbeställningssystem som innebär att order 

och leveranser planeras in med jämna tidsintervall, exempelvis varje fredag. I detta 

system så bestämmer man även en återfyllnadsnivå. När intervallet inträffar, som i 

detta exempel är varje fredag så planeras det in en ny order med en orderkvantitet 

som ska motsvara skillnaden mellan återfyllnadsnivån och det aktuella lagersaldot 

(Mattsson, 2010).  

 

Täcktidsplanering är också en vanlig metod som används. Täcktid innebär den tid 

lagret förväntas räcka, och den räknas ut genom att man dividerar aktuellt lager med 

förväntad efterfråga per tidsenhet. Ordern ska alltså täcka den tid det tar att skaffa sig 

materialet plus en säkerhetstid (Mattsson, 2010).  

 

En annan metod är Materialbehovsplanering, känd som beteckningen MRP (Material 

Requirements Planning). Det är en planeringsmetod som i princip bygger på att man 

planerar framtida inleveranser genom att göra beräkningar av när nettobehovet av 

material uppstår, alltså när det blir en beräknad negativ lagertillgång. Exempel på hur 

en materialbehovsplanering kan se ut visas i figur 2 nedan (Mattsson, 2010). 
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Figur 2: Illustration av materialbehovsplanering (Mattsson, 2010, s110). 

3.2.2 Materialhantering 

Lastpallar är en grundläggande del inom materialhantering vars funktion är att bidra 

med en yta där man kan placera och lagra olika objekt och samtidigt ha möjligheten 

att flytta dem på samma gång. När objekten befinner sig på lastpallen kan man sedan 

förflytta lastpallen med hjälp av någon form av materialhanterings utrustning som 

exempelvis en truck. Lastpallar används både vid förflyttning internt inom fabrik och 

externt till kund. I figur 3 visas en av de vanligaste lastpallarna en s.k. “4-way entry 

pallet” eller en EU-lastpall med standardmått. Alla lastpallar ser dock inte ut såhär, 

utan det finns engångs-lastpallar som tillverkas specifikt för kundbehovet (Coyle et 

al., 1996).  

  

 
 

Figur 3: Ritning på EU-Lastpall (Wikipedia, 2016) 
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I materialhantering ingår även lagring- av råmaterial och lastpallar. Det finns många 

olika lösningar på hur man kan lagra det varav en vanlig är med ett s.k. pallställ. Ett 

pallställ kan beskrivas som hyllor för lastpallar, där man förvarar en pall per hyllplats 

vilket ger möjlighet till att även utnyttja den lodräta platsen man har inom byggnaden 

(Coyle et al., 1996). 

 

Ett annat vanligt sätt att lagra artiklar och produkter på en liten yta är med hjälp av en 

hissautomat, som fungerar på det sättet att “hyllorna” med artiklarna roteras inne i 

maskinen. Beroende på hur avancerad hissautomaten är, så kan den självmant ta fram 

artiklar i den ordning man behöver dem. Bild 1 nedan visar hur en hissautomat kan se 

ut (Coyle et al., 1996) 

 

 
 

Bild 1: Exempel på hissautomat (Wikipedia, 2016) 

 

Conveyors (Liknande en vagn, Svensk översättning rakt av: Transportör) är ett 

vanligt sätt att hantera/transportera material på. Det finns flera olika typer av 

Conveyors som exempelvis transportband och “Towline Conveyor”. Den sistnämnda 

kan beskrivas som en vagn, som åker på en “bana/räls” i marken vilket ger möjlighet 

till ett automatiserat system där personalkostnader samt driftkostnad är låga (Coyle et 

al., 1996). 

3.2.3 Informationsflöde 

Ifall man på lång och kort sikt ska balansera användning av resurser inom företaget, 

så behövs det information om exempelvis tillgänglig kapacitet, kunders behov och 

leverantörernas förmåga att leverera. Denna information sparas sedan och blir 

tillgänglig för hela företaget genom ett affärs-/informationssystem (ERP system). 

Med informationsflöde brukar man ofta mena hur informationen rör sig och det är 
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därmed en central del för att uppnå effektiva materialflöden. Man behöver även 

information om leverantörernas leveransförmåga för att man så effektivt som möjligt 

ska kunna genomföra den förädling man håller på med och samtidigt ha god 

leveransservice mot kund. I ett effektivt informationsflöde så kan informationen 

överföras med hjälp av ett automatisk informationsöverförings-system som 

exempelvis EDI (electronic data interchange) (Jonsson & Mattsson, 2011).  

3.3 Layout 

Vid planering av ett produktionssystem är det viktigt att ta hänsyn till vilka typer av 

produktionsprocesser och vilken layout man har tänkt använda. Generellt ska 

utrustningen i produktionssystemet organiseras med hänsyn till produkterna som ska 

tillverkas och företagets strategier, så att det gynnar företaget så mycket som möjligt. 

Att man idag ofta strävar mot en produktionsmiljö som är mer flexibel kräver också 

layout-förändringar i verkstäderna (Olhager, 2013; Brigelius & Rosén, 1992). 

 

Nedan kommer några vanliga layouter beskrivas: 

 Funktionell layout - Maskiner med samma funktion placeras på samma 

ställe. En relativt flexibel layout, men det blir ofta ett flöde som är svårt att 

följa då produkter kan “flyttas runt kors och tvärs” i hela fabriken vilket också 

leder till en osäker ledtid p.g.a. mycket väntetider. 

 Linjetillverkning - Flödesorienterad tillverkning, alltså att maskiner och 

utrustning placeras utefter den operationsföljd de har istället för dess 

funktion. Den används ofta vid masstillverkning av ett fåtal olika produkter. 

Med denna typ av layout kan man hålla en hög produktionstakt, nackdelen är 

ett mer störningskänsligt system. 

 Parallellgrupperat flöde - Omstrukturering av layout, från renodlad 

linjetillverkning till flera parallella tillverkningslinjer som är oberoende av 

varandra. 

 Flödesgrupp - I denna layout försöker man att hitta synergier mellan 

maskiner för att kunna ställa dem som används till samma produktgrupper 

nära varandra. Detta för att förkorta genomloppstiderna och förenkla 

planeringen. Denna layout är lämplig när det är ett fåtal produkter och 

varianter med en relativt hög efterfråga. 

 Produktverkstad - Här används flödesorienterad tillverkning d.v.s. att 

maskiner och utrustning placeras utefter den operationsföljd de har för en hel 

produkt eller produktfamilj. En förutsättning för denna typ av layout är att 

man producerar så pass mycket av produkten, att man har möjlighet att 

belägga maskinerna tillräckligt (Olhager, 2013; Brigelius & Rosén, 1992). 

 

Det mål man oftast har när man strukturerar om produktionen till en flödesgrupp eller 

produktverkstad är att man vill minska sin kapitalbindning. Framförallt vad gäller 
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produkter i arbete (PIA), kortare genomloppstid, kortare ställtid, operationstid och 

transporttid. Samtidigt ökar dock ofta kapitalbindningen i maskiner och byggnader 

(Se Figur 4). Det blir även enklare att planera produktionen tack vare det mer 

överblickbara flödet (Brigelius & Rosén, 1992). 

 

 
 

Figur 4: “Kapitalbindningsfördelning vid en funktionell organisation och vid 

flödesgrupper” (Brigelius & Rosén, 1992, s51) 

3.4 Lean 

Med Lean Production menar man att man ska använda sina resurser så effektivt som 

möjligt, och att man inte ska använda mer resurser än vad som krävs. Detta betyder 

inte att man ska strypa/minimera sina resurser, utan istället ska man försöka utnyttja 

dem på ett smart och effektivt sätt. I begreppet Lean ingår företagets resurser, 

maskiner/anläggningar, personal, insatsmaterial, kapital, tid och energi m.m. 

Organisationer idag använder Lean som ett samlingsbegrepp för förbättringsåtgärder, 

vilket har lett till att begreppet inte längre har så mycket gemensamt med den 

innebörd man ursprungligen kunde koppla till produktivitetsrelationer. Olhager 

(2013) menar att det finns fem grundläggande Lean-principer: 

 

● Värde. Det är de värde som den slutgiltiga kunden eller konsumenten är redo att 

betala för. 

● Värdeflöde. Det är mängden specifika aktiviteter som krävs för att produkten ska gå 

igenom den interna värdekedjan. 

● Balans. Det krävs en bra balans mellan de olika värdehöjande produktionsstegen för 

att skapa ett jämnt flöde. 

● Takt. Det innebär att man ska använda en taktbaserad plan i sin produktion. 

● Perfektion. Det förutsätter att man gör de ovanstående punkterna till en ständig vana 

(Olhager, 2013). 
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3.4.1 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys är ett verktyg som ursprungligen kommer ifrån företaget Toyota 

som internt kallar det “material- och informationsflödesanalys”. Detta var namnet 

fram till 1998 då två författare: Mike Rother och John Shook skrev en ny bok som 

heter “Lära sig se”. De valde att kalla verktyget “Värdeflödesanalys” i boken, som 

sedan blev det nya namnet världen började använda sig av. Verktyget är en metod för 

att kartlägga hur arbetet “fortskrider från produktionsstart till leverans av den 

färdiga produkten till slutkunden.” (Rother, 2013, s13). 

 

Vid användning av värdeflödesanalys försöker man kartlägga vilka steg i 

produktionen som faktiskt förädlar och ger värde till produkten, således letar man 

efter vad som egentligen är värdeskapande och inte. Man försöker att dela upp 

aktiviteterna i tre olika kategorier nämligen värdeskapande, nödvändiga icke-

värdeskapande och icke-värdeskapande. En värdeskapande aktivitet är något som 

förädlar produkten, alltså de momenten som krävs för att produkten ska bli färdig. 

Icke-värdeskapande är aktiviteter som exempelvis lagring och transport av produkter, 

för att det inte tillför något värde till produkten som för den närmare färdigställandet. 

Det finns dock vissa som anser att exempelvis transport är värdeskapande då man gör 

produkten tillgänglig för kunden, men samtidigt så är motargumentet att ifall man 

hade “utfört förädlingen direkt på plats” kan det ses som ett onödigt steg. Till och 

med tester, exempelvis kvalitétstester kan ses som icke-värdeskapande aktiviteter då 

de förlänger ledtiden och inte direkt förädlar produkten. Nödvändiga icke-

värdeskapande aktiviteter är de som är nödvändiga för att transformationsprocessen 

för produkten ska vara effektiv, men det skapar inte något direkt värde. Exempel på 

sådana aktiviteter kan vara planering för produktion, inköp och leveranser. Något 

annat som man brukar ta med i en värdeflödesanalys är informationsflödet då de 

underlättar planeringen för dessa (Olhager, 2013; Dennis, 2007). 

 

Analysen på värdeflödet börjar med en kartläggning av hur nuläget ser ut, alltså ritas 

flödet upp som det ser ut idag. Efter detta ska man ta fram ett framtida tillstånd, d.v.s. 

hur man vill att flödet ska se ut i framtiden när man arbetat bort en del av de slöserier 

och icke-värdeskapande aktiviteterna som finns. Det framtida tillståndet tas alltså 

fram innan man börjar försöka förbättra något, som ett mål för hur det ska se ut. Efter 

detta kan man sedan sätta upp en plan för hur man ska gå tillväga för att nå det 

önskade framtida tillståndet, d.v.s. förbättringsmöjligheter, eliminering av slöseri 

eller icke-värdeskapande aktiviteter (Rother, 2004). 

3.4.2 Slöserier 

Alla dessa slöserier finns inom industrier idag i varierande form, det är därför viktigt 

att veta om dessa och var de kan befinna sig. Lumsden (2012) ger en beskrivning av 

de olika slöserierna. 
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● Överproduktion - Att producera mer än det som efterfrågas av kunden är slöseri. 

● Väntetider - Att produkter väntar ger inget värde, alltså är de slöseri. 

Undersökningar har visat att produkter kan vänta upp emot 90 % av den tid de färdas 

genom flödet vilket innebär att endast en liten del av ledtiden tillför värde, resten är 

slöseri. 

● Transport - Transporter är i grunden slöseri och bör därmed minimeras. 

● Överbearbetning - Att förädla en produkt mer än vad som faktiskt efterfrågas av 

kunden, alltså att förädla något mer än vad kunden är villig att betala för. 

● Lager - När produkten väntar tillförs inget värde, lager är därmed slöseri. Detta 

gäller så länge produkten inte ökar i värde under väntan som exempelvis ett fint vin 

kan göra. 

● Förflyttning - Förflyttningar inom fabriken är i grunden slöseri och bör därför 

minimeras. 

● Defekta produkter - Tillverkning och frakt av defekta produkter är slöseri. De kan 

även skapa större problem längre fram i värdekedjan och bli mycket dyra att byta ut. 

Man ska alltså undvika både att producera och skicka vidare felaktiga produkter. 

● Oanvända resurser - Outnyttjade resurser är slöserier.  

● Resurser som används på fel sätt - De resurser som används felaktigt är en typ av 

slöseri. Exempelvis om man har bestämt att en resurs ska användas på ett visst sätt 

och det sedan används på ett mindre effektivt sätt (Lumsden, 2012).  

 

Toyota, som är kända för sitt produktionssystem har arbetat väldigt hårt med 

liknande slöserier och anser att överproduktion är det värsta slöseriet eftersom det 

orsakar flera av dem andra. Produkter som överproduceras kommer att gå igenom 

samma steg som de som blir sålda, därmed hamnar även de i exempelvis väntan, 

lager och förflyttning (Liker, 2009). 

3.4.3 Spagettidiagram 

Det finns som tidigare beskrivits olika former av slöserier där transport och rörelse är 

två av dem, exempelvis transport av material och förflyttning av människor. Dessa 

slöserier kan visualiseras med hjälp av ett spagettidiagram. När ett spagettidiagram 

tas fram så ritas den nuvarande layouten i organisationen upp, för att sedan försöka 

följa produktens/människans förflyttning genom flödet. Man ritar ett streck vid varje 

förflyttning och det blir vanligtvis många streck som är svåra att följa. Efter detta kan 

man se ifall någon förflyttning är onödig, och sedan konstruera en ny layout där man 

har gjort möjliga förändringar/förbättringar (Petersson, 2009). Exempel på hur ett 

spagettidiagram kan se ut visas i Figur 5 nedan:   
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Figur 5: Exempel på spagettidiagram från en bilverkstad, före och efter förändring av 

arbetssätt (Petersson, 2009, s184). 

3.4.4 Kanban 

Kanban är ett visualiseringsverktyg som kan användas för att uppnå Just In Time (rätt 

tid, rätt kvalité, rätt kvantitet) i produktionen. Kanban består ofta av ett kort som ger 

personalen rätt till att producera något, man kan jämföra det med en kundorder. På ett 

kanban-kort kan det också stå exempelvis leverantörs-/kundinformation samt var 

materialet ska lagras och hur de ska transporteras. Inom produktionen så använder 

man ofta kanban för att skapa ett dragande flöde. Detta innebär att processen 

uppströms inte får producera förrän processen nedströms faktiskt behöver de. 

Kanban-korten ger alltså personalen rätten till att producera. Ifall deyt finns mycket 

problem i processn är kanban också bra för att få upp problemen till ytan. Detta 

genom att man testar hur många kort som behövs för att processen ska fungera 

felfritt, då man sedan kan ta bort ett kort ur systemet för att se var de eventuella 

problemen uppstår (Dennis, 2007). 

3.4.5 Standardiserat arbetssätt 

Standardiserat arbetssätt utgör grunden till både ständiga förbättringar och kvalitet. 

Det är inte endast till för att göra operatörernas arbetsuppgifter effektiva och 
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repetitiva, utan det kan även appliceras till tjänstemannapositioner. Toyota är ett 

företag som har kommit långt med detta, exempelvis så kan en ingenjör gå in i vilken 

Toyotafabrik som helst i hela världen och processerna kommer se ungefär likadana ut 

(Liker, 2009). 

 

Det svåra med att införa standardiserade arbetssätt är att veta hur de ska beskrivas på 

ett enkelt sätt och vilka som ska vara med och ta fram dem. Det gäller att hitta en 

balans mellan hur specifika arbetsuppgifter man ska ge ut och hur mycket frihet man 

ska lämna till förbättringar och kreativitet. Detta för att kunna uppnå utmanande mål 

som kostnader, kvalitet och leveranstid. Meningen är inte att produktionsteknikerna 

själva ska arbeta en kort period med att utveckla standarderna, utan de som utför 

arbetsuppgifterna ska helst också vara med av den anledning att de arbetar med det 

varje dag. Anställda kan även se det som positivt, att få vara med och utveckla och 

komma med egna idéer samt att det kan stärka deras självförtroende (Liker, 2009). 

3.4.6 Flödeseffektivitet 

Flödeseffektivitet är ett annat typ av tankesätt än det stora fokus man haft på att 

effektivt utnyttja resurser genom historiens gång (flödeseffektivitet är däremot inget 

nytt fenomen, redan i 1500-talets Venedig kunde man tillverka ett fullutrustat fartyg 

på mindre än en dag). På andra platser som exempelvis i Europa kunde samma 

process ta flera månader. Flödeseffektivitet kan beskriva som ett mått på hur mycket 

en produkt förädlas under en viss tid. Det handlar om att man ska få igenom 

produkten så snabbt som möjligt, oavsett hur låg resurseffektiviteten blir. Man ska 

givetvis sträva efter att få en hög resurseffektivitet också, vilket figur 6 nedan 

kommer visa. Motsatsen till detta tankesätt är resurseffektivitet, vilket menas med att 

man försöker utnyttja sina resurser så mycket som möjligt, utan att ta “hänsyn” till 

ledtiden för varje specifik produkt (Modig & Åhlström, 2014). 

 
 

Figur 6: Figuren visar fyra olika typer av tillstånd en organisation kan befinna sig i, 
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där man bör sträva efter att nå “det perfekta tillståndet”, alltså hög flödeseffektivitet 

och hög resurseffektivitet (Modig & Åhlström, 2015). 

3.5 Management 

Management är ett begrepp som har väldigt många olika betydelser, här är några 

exempel på de vanligaste: Management som position i en organisation, Management 

som värdeskapande ledning och styrning av organisationer. På engelska kallar man 

ledningsarbete för management, vilket de flesta svenskar kopplar begreppet till. Med 

“Management som en position i en organisation” menar man att beteckningen 

management ses som chefs- eller ledningspositioner i en organisation. I större 

organisationer brukar man därför dela upp det i högsta ledningen (top management), 

mellanchefer (middle management) och operativa chefer (operational management). 

Var gränserna går mellan de olika chefsnivåerna beror på vilken typ av 

organisationsform det är eller hur stor decentraliseringsgrad organisationen har. 

Exempelvis i en självstyrande organisation så är ledningsarbetet alla medarbetares 

ansvar (Bruzelius & Skärvad, 2012). Management och organisationer har med 

varandra att göra, många ser det till och med på sättet att ifall det inte finns något 

begrepp om management inom organisationen så kan det inte heller kallas en 

“organisation”. Det är svårt att beskriva begreppet management som någonting 

konkret som man exempelvis kan göra med en organisation. På grund av detta har det 

uppkommit ett antal olika komplikationer som beskrivs nedan: 

 

● Det finns väldigt många uppfattningar om hur management bör bedrivas. I praktiken 

bedrivs management olika för alla och det finns inget sätt som är bättre än det andra.  

“There is no winning formula for success” (Brunsson, 2013, s11). Den viktiga frågan 

är egentligen hur stor betydelse management har för organisationers framgångar eller 

motgångar. 

● Akademiker längtar dock efter managementteorier som både kommer kunna vara till 

praktiskt användning och kunna ge goda rekommendationer till “bra management”. 

Frågan är då egentligen vad som menas med “teori” (Holmblad Brunsson, 2013).  

 

Det andra begreppet “Management som värdeskapande ledning och styrning av 

organisationer”, betyder i den enklaste formen att management handlar om att “få 

arbete utfört med hjälp av andra” eller “att samla människor för att tillsammans 

uppnå gemensamma mål” (Bruzelius & Skärvad, 2012, s26).  

Det är väldigt viktigt för en ledare att kunna leda sig själv (self management) innan 

man ska kunna få andra människor att utföra arbete tillsammans och uppnå 

gemensamma mål. Alltså sammanfattar Bruzelius & Skärvad management som:  

 

● “Management handlar om att leda såväl verksamheter som människor. 

● Ledning av verksamheter (business management) och ledning av människor (people 

management) måste gå “hand i hand”. 
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● Ledarskap i bemärkelsen inspirera och motivera människor är en viktig del av allt 

chefs- och ledningsarbete, oavsett nivå i en organisation. 

● Ledarskap behövs såväl i löpande, operativt arbete som i strategi- och 

förändringsarbete (change management). 

● För att kunna leda verksamheter och människor måste man kunna leda sig själv (self 

management)” (Bruzelius & Skärvad, 2012, s26). 
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3.6 Analysmodell  

Figur 7: Figuren illustrerar en sammanfattning av hur författarna kommer att gå 

tillväga för att analysera kapitlen Teori och Empiri. 

 
 

Figur 7: Figuren illustrerar en sammanfattning av analysmodellen.  
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4.0 Empiri 

Här kommer fallstudiens caseföretag att presenteras först med en kort historia och 

en företagsbeskrivning. Den enheten av caseföretaget som vi har besökt, kallar vi 

Yaskawa/Yaskawa Torsås då det underlättar för läsaren. Det fullständiga namnet är 

egentligen Yaskawa Nordic AB. Andra enheter vi nämner är Yaskawa Japan och 

Yaskawa Tyskland. Sedan kommer ett förbättringsprojekt att beskrivas som företaget 

har utfört under tiden fallstudien har utförts. Avslutningsvis kommer den insamlade 

datan på caseföretaget för varje enskild teoripunkt att beskrivas. 

4.0.1 Företagsbeskrivning 

Yaskawa Nordic AB grundades år 1976 under namnet Torsteknik AB. De hade som 

affärsidé att hjälpa svenska underleverantörer genom att förse dem med automatiska, 

flexibla och omställningsbara svetsmaskiner och så småningom industrirobotar. År 

1982 köper Yaskawa Electric Corporation upp 45 % av aktierna i Torsteknik AB, för 

att sedan år 1993 köpa upp de resterande 55 %:en. År 1995 blev de ensamma ägare 

av bolaget och passade på att byta namn till ett mer internationellt namn: Motoman 

Robotics. År 2010 skedde en sammanslagning av Yaskawas robotdivision 

(Motoman) och divisionen Drives & Motions, då samtliga företag detta berörde bytte 

namn till Yaskawa Nordic AB. År 2014 omsatte koncernen  3 miljarder euro (4/4-

2016, 27,8 miljarder SEK) med 14 600 anställda, och Yaskawa i Torsås 590 miljoner 

SEK med 149 anställda. 

 

Yaskawa Torsås fungerar delvis som säljenhet för industrirobotar, då de får robotarna 

färdiglevererade från Japan. Men de har även montering av styrskåp, där en generell 

regel är ett skåp per robot där skåpet fungerar som “hjärnan till roboten”. Skåpen 

levereras som tomma skal och de komponenter som ska monteras in i skåpet 

levereras separat, färdiga för montering. Monteringsavdelningen är den avdelning vi 

har valt att kalla skåpstillverkning och även den del av produktionen vi har fokuserat 

på. Efter montering testas skåpen så att all elektronik fungerar som den ska, innan de 

går vidare till kundanpassningen. Vidare testas kundanpassning i kombination med 

robot genom att provköra och sätta upp den produktionscell (en robot måste arbeta i 

en stängd miljö med hög säkerhet, denna kallas för en produktionscell) som kund vill 

ha. Detta för att allting ska vara testat och klart när väl leverans till kund sker med 

färdig produktionscell, robot och skåp.  
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Byggnaden i Torsås Figur 8 

 
 

Figur 8: Figuren illustrerar Yaskawa Torsås område, figuren är sekundärdata 

inhämtat från företaget. 

1. Skåpstillverkningsyta/produktionsavdelning - Den del av produktionen som vi 

fokuserar på (ytan är inte exakt skalenlig). 

2. Inplastning av färdiga skåp och varor färdiga för utleverans. 

3. Råmaterialslager (tomma skåp). 

4. Avemballering material (delar till skåp) samt ompackning till EU-lastpall. För 

närvarande lager och registrering av material i affärssystem. Efter 

förbättringsprojektet (beskrivs i punkt 4.0.2) så kommer även kittning (allt material 
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för en specifik slutprodukt i samma lastpall/vagn) på vagnar att ske här, och allt 

material som lagras i produktionen flyttas hit. 

4.0.2 Förbättringsprojekt 

Vid första besök på företaget arbetade de med ett förbättringsprojekt inom logistik 

och materialflöde. Detta projekt hade till stor del med vår uppgift att göra, d.v.s. den 

del av materialflödet som vi skulle analysera. Därmed har vi i slutet av vissa stycken 

med empirisk information om hur det är planerat att se ut i framtiden.  

4.1 Logistik 

Logistikavdelningen inom Yaskawa behandlar främst förflyttning av material internt, 

d.v.s. den börjar när lastbilen anländer med material och slutar när det färdiga godset 

är i lastbilen. Däremellan har de som tidigare nämnts i figur 8 en avdelning för 

avemballering och lastpalls-byte, en avdelning för uppackning och sortering, en 

produktionsavdelning där de även kittar materialet, en avdelning för test och 

kundanpassning samt en avdelning för leverans. I dessa avdelningar, eller mellan 

dessa avdelningar har de även buffertlager med material. 

 

Det planerade förbättringsprojektet ska leda till att det blir ett effektivare flöde med 

kortare transportsträckor. Det kommer att förflyttas en färdig kittad vagn in till 

produktionshallen istället för lastpallar som inte är kittade.  

4.2 Materialflöde  

Materialflödet för Yaskawa i Torsås startar med beställning av material från deras 

koncernleverantör i Japan. Sedan transporteras materialet via båt till Hamburg och 

sedan till Helsingborg där ett transportbolag tar över frakten via lastbil fram till 

Torsås. De beställer även in råmaterialskomponenter från andra leverantörer inom 

Europa som också transporteras via lastbil. Slutligen skickas de färdiga produkterna 

mestadels till kunder inom Europa via de transportmedel som är lämpligast, 

exempelvis tåg, båt, flyg och lastbil. I ett arbete som tidigare utförts av andra 

studenter på fallföretaget, jämfördes olika transportssätt för materialet där flyg visade 

sig vara det dyraste men också det som binder minst kapital. Enligt deras kalkyl så 

var båt det billigaste transportsättet men även det som binder mest kapital. 

Författarna har valt att hänvisa till detta arbete med benämningen “Arbete X”. 

4.2.1 Materialstyrning 

Materialstyrning på Yaskawa utgår från en sexmånaders prognos där de veckovis 

köper in råmaterial. Prognosen görs i samarbete med leverantörer samt uppdateras 
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och följs upp varje vecka för att det ska bli rätt kvantitet. De har långa ledtider hos 

vissa leverantörer, upp till 10 veckor där materialet hanteras först hos leverantörerna i 

tre veckor, skeppas i sex-sju veckor samt transporteras inom Sverige i en vecka innan 

det kommer till Yaskawa. Man har som mål att bibehålla en leveranssäkerhet på 98 

%, och för att lyckas måste de ha säkerhetslager. De har därför valt att använda en 

formel för uträkning av säkerhetslager, denna visas i formel (1): 

 

    (1) 

Där: 

AWC = Avarage Weekly Consumption 

= Standardavvikelsen 

 

Det blir därmed mycket lager i allmänhet och även en hel del bundet kapital vilket de 

bevisade att de var medvetna om genom att visa en lagerrapport där lagret inte hade 

minskat utan snarare ökat. Exempelvis under det senaste året har råmateriallagret för 

en viss komponent femdubblats. Formeln används för att på längre sikt få en mindre 

differens på lagernivån. 

4.2.2 Materialhantering 

Materialet från Japan anländer på engångs-lastpallar, vilka har olika dimensioner 

beroende på hur stora komponenterna är. Dessa måste Yaskawa sedan avemballera 

och lägga över på EU-lastpallar (standard inom Europa) som är en “4-way entry 

pallet”, för att de är återanvändbara och lätthanterliga. Lastpallarna används sedan för 

lagring i pallställ genom hela flödet till utleveranser av färdiga produkter. I 

produktionen används en hissautomat till att lagerhålla kittat material. Vid en nyligen 

hög “produktionspeak” blev dock hissautomaterna flaskhalsar på grund av 

processtiden, vilket gjorde att man istället lade vissa komponenter på lastpallar vid 

sidan om. Vid arbetsbänkarna i skåpstillverkningen finns det en typ av “conveyor-

vagn” som är höj/sänkbar och går att flytta, alltså kan man kalla det en flyttbar 

arbetsbänk som skåpet placeras på när de monterar. På grund av tyngden har 

Yaskawa valt att inte flytta skåpen på dessa, utan de använder istället en kran som 

hjälpmedel när skåpen förflyttas.  

 

Efter förbättringsprojektet kommer de fortfarande vara tvungna att byta från 

engångs-lastpallar till EU-lastpallar, men huvudkomponenterna kommer sedan att 

ordersorteras i plastbackar för att förenkla nästa steg i processen. Övriga 

komponenter kommer fortfarande hanteras på EU-lastpallar. I samhall avdelningen 

ska fortfarande lastpallarna och plastpackarna lagerhållas på pallställ. Det är även 

planerat att hissautomaterna ska tas bort, då det mestadels finns material till en 

utgående produkt i dem som ska försvinna ur sortimentet med tiden.  
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4.2.3 Informationsflöde 

Yaskawa använder ett affärs-/ERP systemet som heter iScala. Det är planerat till 

2018 att byta affärssystem till SAP som Yaskawa i Japan redan använder, även 

Tyskland kommer att byta till SAP. När material anländer till Yaskawa Torsås 

registreras det i systemet och får därmed också ett internt artikelnummer. De kan 

sedan lägga beställningar via affärssystemet inom koncernen exempelvis till Japan 

via EDI. Informationsflödet mellan de berörande organisationerna är svåra att 

kontrollera och följa upp, eftersom alla använder olika affärssystem. Det är dessutom 

många olika personer och organisationer, både interna och externa som är inblandade 

i varje beställning vilket gör det osäkert för Yaskawa att veta exakt när en leverans 

ska anlända. Exempelvis vet man inte om godset följer med en båttransport som tar 

sex veckor eller sju veckor. 

 

Förbättringsprojektet ska inte direkt ändra på informationsflödet utan man kommer 

fortfarande manuellt registrera in artikelnummer i systemet. Skillnaden blir vid 

kittningen, att orderinformationen istället kommer finnas tillgänglig i samhall 

avdelningen.  

4.3 Layout 

Produktionen är idag stationsbaserad och indelad i åtta olika stationer där man på 

varje monterar ett skåp åt gången, bortsett från förmonteringen så gör varje operatör 

ett skåp från början till slut. Som figur 9 illustrerar finns det flera förmonterings- och 

slutmonteringsstationer. 

  

 
 

Figur 9: Station ett och två är förmonteringsstationer och station tre till åtta är 

slutmonteringsstationer. Råmaterial kommer in och lagras i “Material in” på ett 

pallställ. Därefter kittas materialet vid “Automated stocks” (hissautomater), hissarna 

utnyttjas även som lagerplatser. De har också en extra buffert i demo hallen utanför 
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ingången, alltså vid X. Förmonteringsoperatören hämtar sitt material samt tillbehör 

(kablar osv) som han/hon behöver vid buffertlagret Y utanför ingången. Sedan utförs 

förmonteringen och skåpen ställs färdiga för slutmontering vid “Pre-assembled 

cabinet buffer + Material kit”. Samtidigt placeras material för ett skåp på en vagn 

(kittat och klart) vid “Pre-assembled cabinet buffer + Material kit”. Därefter tar 

operatören både vagnen med materialet på, och de förmonterade skåpet till sin 

arbetsplats. Där monteras allt i skåpet, för att sedan skickas till sluttest och 

kundanpassning som ligger i hallen ovanför “Material in”.  

 

Förmonteringen av skåpen tar mellan 15 till 30 minuter enligt uppgifter vi fått av 

operatörer samt produktionschef. Vi fick även se en film som spelats in, för att 

illustrera hur lång tid varje arbetsmoment tog. Slutmonteringen är en längre process 

som enligt uppgifter tar mellan 2h till 2,5h beroende på vilken sorts skåp det är som 

monteras. Författarna gjorde observationer på skåpsmodellen DX 200 där sluttiden 

blev totalt 1h och 58 minuter. Denna observation utfördes på ett master skåp vilket är 

den modellen som tar längst tid. Att tillägga är att operatören gjorde själva momenten 

saktare för att författarna skulle ha tid till att kunna följa med i varje moment, men 

totaltiden är endast tid när moment utfördes (alltså pausades klockan vid eventuella 

förklaringar).  

4.4 Lean 

Yaskawa Torsås arbetar inte 100 % aktivt efter Lean filosofin. Dock har ledningen 

ändå god kunskap om Lean och de personer vi har träffat hade gärna velat arbeta mer 

med konceptet. De har förståelse om vad flödeseffektivitet innebär och vår 

handledare på Yaskawa har även använt sig av vissa Lean-verktyg som vi kommer 

nämna i punkterna nedan. Vidare har de idag ingen taktad produktion p.g.a. att de har 

stationsmontering. Yaskawa har heller ingen balanserad produktion då tiden per skåp 

enligt uppgifter skiljer sig något, beroende på vilken operatör som utför monteringen. 

De har även en ren och strukturerad produktionsmiljö och ett flöde som till större del 

är enkelt att följa. Värde för kunden skapas genom kundanpassning och de har även 

tagit över en del av Yaskawa Tysklands kundanpassning. 

 

Förbättringsprojektet kommer innebära ett enklare flöde att följa både tack vare 

materialförsörjnings förändringarna som kommer att ske, och att en del av det 

material som idag står i produktionen ska flyttas. Som nämnt tidigare kommer 

hissautomaterna inte behövas vilket frigör plats och sparar underhålls- samt 

driftkostnader.  
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4.4.1 Värdeflödesanalys 

Yaskawa har arbetat en del med värdeflödesanalyser och författarna har fått en av vår 

handledare på företaget som visar allt från att materialet beställs från Japan till att det 

levereras ut mot kund. Bilaga 1 (del 1) visar hur den ser ut. På den första bilagan 

visas den del av flödet som ingår i vår uppgift bortsett båten från Japan. Det första 

steget kallas Goods Receiving och är den del författarna valt att benämna 

avemballering och lastpalls-byte. Nästa steg är Unpacking, vilket vi benämner 

uppackning och sortering. Vidare lagras produkterna i samhalls-byggnaden i cirka 

1735h innan det går vidare in till skåpsproduktionen. Därefter går en del av 

materialet direkt till förmontering (Pre-assy’) och resten till kittning av material 

(Material Picking). Till sist går materialet till slutmontering vilket enligt 

värdeflödesanalysen tar cirka 2.43h. Bilaga 1 (del 2) visar även de stegen som 

författarna avgränsat sig ifrån, exempelvis kundanpassning, test och leverans till 

kund. 

 

Yaskawa har använt värdeflödesanalyserna för att exempelvis visa fördelarna med att 

flytta Tysklands kundanpassning till Yaskawa Torsås. De har med hjälp av dessa fått 

ner totala ledtiden från ungefär 34 veckor till 18 veckor (alltså har de gjort både 

nuläges-värdeflödesanalyser och framtida-värdeflödesanalyser).  

4.4.2 Slöserier 

Yaskawa har som många andra företag olika former av slöserier, exempelvis 

väntetider då materialet står i buffertlager eller packas om/upp. Överproduktion i 

form av färdiga produkter är något som Yaskawa har mindre av. De måste få in en 

order för att kunna kundanpassa, vilket de per definition inte kan förrän produkten är 

såld. Det är långa transporter externt vilket gör att Yaskawa idag behöver ha både 

buffertlager mellan de olika processtegen samt råmaterialslager. Deras lokaler ligger 

inte direkt tätt intill varandra, därför krävs det ett antal olika förflyttningar mellan 

lokalerna. Skåpstillverknings avdelningen har väldigt lite defekta produkter, alltså fel 

som kan spåras till att Yaskawa Torsås har gjort något fel. Defekterna kommer ofta 

från andra delar av kedjan som exempelvis leverantörer.  

 

Förbättringsprojektet kommer resultera i att det frigörs produktionsyta i och med att 

buffertlager ska försvinna vid produktionen. Förflyttningen mellan de olika lokalerna 

ska också bli bättre. Detta p.g.a. att en förflyttning av en större mängd material 

kommer ske från samhall avdelningen till produktion istället för ett antal mindre. 

Förbättringsprojektet ska inte direkt påverka produktionen, förutom att en extra 

kvalitétskontroll på ett monteringsmoment förmodligen kommer försvinna.  
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4.4.3 Spagettidiagram 

 
 

Figur 10: Spagettidiagrammet visar hur operatörerna rör sig i produktionen. 

Förklaring av stegen finns beskrivna i Figur 9. Linjerna visar hur en operatör rör sig, 

varav det röda tillhör förmontering och det gröna slutmontering.  

 

 
 

Figur 11: Detta spagettidiagram visar hur materialet rör sig i produktionen. De röda 

linjerna visar hur materialet rör sig i förmonteringsprocessen och de gröna linjerna 

visar hur materialet går från kittning, till slutmonteringen samt ut till testavdelningen.  

 

När förbättringsprojektet är klart ska det inte längre finnas något material vid 

“Material in” eller vid “Automated stock” vilket gör att spagettidiagrammet kommer 

se annorlunda ut. Figur 12 visar hur det är tänkt att det ska se ut.  
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Figur 12: Återigen visar de röda linjerna hur materialet rör sig i 

förmonteringsprocessen. Den gröna linjen visar hur materialet kommer in till 

slutmonteringen (färdig kittat) och sedan ut till testavdelningen.  

4.4.4 Kanban 

Yaskawa har idag inget kanban system, utan de producerar sina skåp efter kundorder 

och köper in material utefter prognostisering. Samtidigt köper de in färdiga robotar 

som är en del av slutprodukten, som heller inte är sålda vid inköpsdatum utan de 

köps också in utefter prognostisering. Alltså är det inget dragande flöde genom 

produktionen utan de registrerar sina artikelnummer i affärssystemet utefter 

kundorder, som sedan produktionen använder sig av för att veta exakt vilken 

skåpsmodell och vilken robot som ska tillverkas.  

 

När förbättringsprojektet blir färdigt kommer det bli ett kanban liknande system, då 

vagnen kommer färdig kittad till produktionen med information om artikelnummer 

och vilket material som ska monteras in i skåpen. Däremot blir det inget kort som 

skickas ner till samhall avdelningen med information om att det är just detta specifika 

skåp som ska tillverkas, vilket innebär att det inte blir ett dragande system genom 

produktionen.  

4.4.5 Standardiserat arbetssätt 

Yaskawas arbetsinstruktioner för skåpstillverkningen är framtagna så att en operatör 

som är delvis upplärd ska kunna gå tillbaka och kontrollera att hen gör rätt. De är 

alltså inte till för utbildning av en helt ny montör och således inte framtagna som 
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instruktioner för standardiserat arbetssätt. Det tar cirka 2,5h att montera ett skåp och 

p.g.a. att de inte har arbetsinstruktioner som går att följa steg för steg, är det svårt för 

Yaskawa att utbilda ny personal. Det är därför en lång upplärningsprocess för 

nyanställda operatörer inom skåpstillverkningen, vilket gör företaget mindre flexibla 

vid upp och nedgångar av efterfrågan i produktionen. Det tar cirka sex månader 

innan en nyanställd operatör kan montera ett skåp lika effektivt som en erfaren, 

eftersom processen är lång och har många steg i sig. Detta gör att Yaskawa ofta 

anställer personer som först har arbetat inom deras produktion via ett 

bemanningsföretag, således tar de över anställningen från bemanningsföretaget allt 

eftersom de har lärt sig hur produktionen fungerar.  

 

Yaskawa har nyligen börjat använda sig av ett program som heter Avix. Man kan 

med detta program filma hur en operatör arbetar m.h.a. en kamera operatören har 

fastsatt på sitt huvud samtidigt som hen monterar sitt skåp. Med Avix kan man sedan 

dela upp de olika stegen i filmen så att man exempelvis kan skapa arbetsinstruktioner 

och även se hur lång tid varje steg tar. En licens av programmet har nyligen köpts in 

och några personer inom organisationen har även gått en nybörjarkurs. Eftersom 

Yaskawa håller på att lära sina anställda programmet har de än så länge endast gjort 

en testfilm på förmonteringen av ett skåp och inte på den aktuella produktionen. 

4.4.6 Flödeseffektivitet 

Yaskawa har kunskap om begreppen flöde och flödeseffektivitet. Däremot ingår det 

inte specifikt i någons arbetsuppgifter att aktivt arbeta dagligen med att ständigt 

förbättra flödeseffektiviteten. De har ett flöde som tidigare nämnt är någorlunda 

enkelt att följa och förstå sig på, d.v.s. skåpstillverkning och materialförsörjning. I 

detta flöde finns det buffertlager och råmaterialslager vilket gör att det tar lång tid för 

en produkt att gå igenom hela processflödet. Materialförsörjningen och 

skåpstillverkningen är tillsammans stora processer som tar lång tid, särskilt om man 

räknar med beställningarna från Japan. Ser man däremot på ledtiden från kundens 

perspektiv så är tiden inte lika lång då de tack vare allt lager kan leverera sina 

produkter på två veckor. 

 

Förbättringsprojektet kommer att påverka flera olika saker inom Yaskawa Torsås, 

men framförallt så ska det ge en förbättrad flödeseffektivitet. Exempelvis eftersom 

det kommer innebära mindre förflyttningar av material och om allt går som det ska 

blir det även ett effektivare sätt att kitta materialet på. 

4.5 Management 

Yaskawa har tydliga management nivåer.  

Produktionsansvarig som ansvarar för produktionen (operational management). 
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Produktionschef och logistikchef (middle management).  

Ledningsgruppen (top management), allt från Ekonomichef, Executive Sales Director 

General Manager till President/Chief Operating Officer.  

I figur 13 visas ett förenklat organisationsschema för de chefer och anställda som 

författarna har varit i kontakt med. 

 

 
 

Figur 13: Förenklat organisationsschema 

Yaskawa Torsås delade även med sig av information angående att Yaskawa Japan 

inte var särskilt sammarbetsvilliga vid vissa tillfällen. Ibland får de uppfattningen om 

att Yaskawa Japan inte ser koncernen som en och samma enhet som arbetar mot 

samma mål.  
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5.0 Analys 

Här kommer teori jämföras och analyseras med de föregående empiriska punkterna. 

Förbättringsprojekt 

Förbättringsprojektet är planerat att förändra en stor del av materialförsörjningen in 

till skåpstillverkningen. Material ska försvinna från produktionen för att det istället 

ska kittas i samhalls-byggnaden och sedan transporteras på en vagn in till 

skåpstillverkningen. De har även byggt om dessa kittningsvagnarna så att de kan 

transporteras tre och tre på en truck. Det är också planerat att kittnings stationen i 

samhalls-byggnaden ska vara enkel att förstå, så att man ska kunna anställa tillfällig 

personal från exempelvis bemanningsföretag utan en längre upplärningsprocess. Det 

innebär att hissautomaterna endast kommer användas som lager till en utgående 

produkt, således ska man efterhand kunna göra sig av med dem helt vilket kommer 

öka den tillgängliga produktionsytan. Ännu mer produktionsyta kommer att göras 

tillgänglig genom att den anställde som kittar slutmonteringsmaterialet blir 

omplacerad/flyttad från skåpstillverkningen till samhalls-byggnaden. Hur materialet 

kommer röra sig inom skåpstillverkningen när projektet är genomfört analyseras i 

5.4.3 (tredje stycket). 

  

Några mindre positiva aspekter som sker eller som inte förändras alls med 

förbättringsprojektet är sådana som att avemballering och lastpalls-bytet inte kommer 

att flyttas in i samhalls-byggnaden, vilket hade minimerat materialförflyttningen 

ännu mer. Anledningen till detta är att det inte finns plats i samhalls-byggnaden för 

tillfället. Lastpalls-bytet kommer fortfarande att behövas, men projektets fokus har 

inte varit att ha en diskussion med Japan, utan det har varit ett arbete inom Yaskawa 

Torsås. Författarna nämnde som något positivt, att en operatör kommer att flyttas ner 

till samhalls-byggnaden från produktionen. Detta innebär dock att den förutsättning 

för kommunikation som har funnits mellan personen som kittar materialet och 

montören kommer att försvinna. Kommunikation inom organisationer i allmänhet är 

väldigt viktigt, därmed bör man vara medvetna om att denna typ av kommunikation 

kan försvinna. Uppackning och sortering kommer inte att förändras mer än att 

arbetsstationen flyttas från ena sidan till den andra inom samhalls-byggnaden, detta 

för att få plats med så många pallställ som möjligt i lokalen. Operatören vid denna 

station kommer fortsätta att manuellt registrera in materialet, delvis p.g.a. att deras 

nuvarande affärssystem inte kan använda samma artikelnummer som materialet har 

vid ankomst från Japan. Förbättringsprojektet bidrar heller inte till att det kommer 

finnas plats i samhalls-byggnaden för materialet som idag lagras i hissautomaterna. 

Detta eftersom det enligt den framtida platsberäkningen är fullt i samhalls-

byggnaden. Denna platsbrist uppkommer p.g.a. Yaskawas stora andelar lager och 

bundet kapital i förhållande till hur mycket de producerar. 
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5.1 Logistik 

Enligt Storhagen (2011) kan man säga att logistik handlar om att skapa 

flödeseffektivitet, där man har som syfte att först studera flöden och sedan utveckla 

dem samt göra dem effektivare. Fallföretaget Yaskawa har under en tid studerat sitt 

material- och informationsflöde mellan sina avdelningar vilket gav uppkomst till 

förbättringsprojektet. Som figur 8 visar så ser man att kittning av material sker långt 

ifrån produktionsavdelningen. Därmed måste materialet transporteras en relativt lång 

väg innan det kommer in i produktionen. I en perfekt värld bör man enligt Storhagen 

(2011) placera produktionsavdelningen nära kittningen av material och låta det gå i 

ett sammankopplat flöde från inleverans till utleverans för att uppnå ett så effektivt 

flöde som möjligt.  

5.2 Materialflöde & Materialstyrning 

Enligt Jonsson (2008) så är materiaflödet från leverantör till kund det vanligaste 

flödet och det har väldigt stor påverkan på hela organisationen då det krävs mycket 

resurser att få det effektivt. Yaskawa Japan skeppar materialet via båt till Yaskawa 

Torsås, vilket enligt Arbete X är det mest kostnadseffektiva transportsättet, men 

också det som binder mest resurser (kapitalbindning). Det krävs likaså mycket 

resurser för att koordinera och kontrollera leverantörerna och leveranserna så att 

materialet kommer i en så jämn takt som möjligt. Misslyckas man med detta finns 

risk att man binder onödigt mycket resurser (anställda). 

 

Enligt Mattsson (2010) handlar materialstyrning om att försökea styra materialflödet 

genom att fatta beslut om tidpunkt och kvantitet vid varje ordertillfälle. Yaskawa 

köper in sitt material efter sex-månaders prognoser som följs upp varje vecka och 

behovet kontrolleras för hur mycket som ska köpas in. Alltså kan man säga att de 

enligt teorin 3.2.1 först gör en materialbehovsplanering, där man försöker planera in 

sina leveranser under en längre period. Detta för att koncernen, särskilt Japan vill ha 

någon form av uppfattning om hur mycket som ska produceras. Därefter använder de 

sig av en slags täcktidsplanering varje vecka, där de kontrollerar hur mycket material 

de har i lager samt hur mycket som behövs beställas in. De har då valt att använda sig 

av en formel som beskrivs i empiri 4.2.1 som inkluderar ett säkerhetslager för fyra 

veckors materialanvändning, som täcker de sex till sju veckorna materialet skeppas 

via båt från Japan. I formeln ingår även en standardavvikelse som i längden ska leda 

till att de får en mer korrekt lagernivå. 

 

Arbete X:s slutsats var att den generella ledtiden med flyg skulle uppgå till cirka en 

vecka, alltså kan man få ett mindre säkerhetslager genom att endast ändra 

transportssätt. Detta innebär också att en viss del bundet kapital och fysisk plats 

skulle frigöras, vilket man i så fall måste ta hänsyn till när priset för detta 

transportsätt kalkyleras. Enligt representanter på företaget har de som tidigare nämnts 
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platsbrist, exempelvis då hissautomaterna inte kan tas bort för att de inte har plats att 

lagra materialet någon annanstans. Författarna har även fått uppgifter om att det 

kommit på tal att man ska hyra en ny lokal för att lösa platsbristen. Det som är viktigt 

att tänka på är i så fall att hyran för den extra lokalen, måste tas med vid beräkning av 

de olika transportsätten eftersom hela den kostnaden möjligen hade kunnat undvikas 

vid flygning av material. 

5.2.1 Materialhantering 

Enligt Coyle et al., (1996) är lastpallar en grundläggande del inom materialhantering 

vars funktion är att bidra med en yta där man kan placera och lagra olika objekt och 

samtidigt ha möjligheten att flytta dem på samma gång. Lastpallarna används både 

vid förflyttning av material internt i fabriken samt externt till kund. Yaskawas 

material som kommer från Japan anländer på engångs-lastpallar, vilket leder till att 

lastpalls-bytet måste ske. Detta steg kan ses som ett icke värde-skapande steg i 

materialhanterings processen. 

 

Enligt Coyle et al., (1996) ingår även lagring- av råmaterial och lastpallar i 

materialhantering, varav en vanlig metod för att lagra sitt material är i pallställ. 

Genom hela Yaskawas processflöde hanteras allt material på lastpallar och i pallställ, 

men vid vissa buffertlager lagras materialet även vid sidan om. Att hantera sitt 

material på EU-lastpallar är en väsentlig fördel då det blir lättare att räkna ut plats, 

standardmått på pallställ och truckar som inte behöver ha så hög flexibilitet. De 

lagrar även en viss del material i hissautomaten nära produktionsavdelningen. Vilket 

enligt teorin 3.2.2  är en bra metod för att lagra material på en liten yta. Men hissen 

på Yaskawa blir vid en ökad produktionstakt en flaskhals. Detta gör att den idag 

används som lagring av material och blir därmed en felanvänd/onödig resurs och 

kostnad för företaget. Hissarna är även väldigt gamla vilket kan göra att 

underhållskostnaderna blir höga i förhållande till det värde som man får ut av dem. 

Arbetsbänkarna som används i produktionen på fallföretaget är enligt Coyle et al., 

(1996) en slags Conveyor. Dessa är höj och sänkbara vilket ger möjlighet till en bra 

ergonomisk arbetsplats. Dilemmat med arbetsbänkarna är dock att de är för tunga för 

operatören att transportera, därför måste de använda sig av en kran när de förflyttar 

skåpen i produktionen. Således kan man säga att kranarna egentligen är ett extra steg 

som kanske inte skulle behövas ifall man hade investerat i nya Conveyor vagnar som 

är manuellt hanterbara för operatörerna.  

5.2.2 Informationsflöde 

Jonsson & Mattsson (2011) säger att ifall man ska balansera sin användning av 

resurser och få ett effektivt informationsflöde på längre sikt så krävs det information 

om tillgänglig kapacitet, kunders behov, leverantörernas förmåga att leverera osv. 
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Denna information måste sedan sparas och vara tillgänglig för hela organisationen. 

Fallföretaget använder sig idag av ett affärssystem som heter iScala, vilket är ett 

mindre system som inte alla inom koncernen använder. Detta leder till att, vid interna 

affärer och dylikt måste Yaskawa först översätta informationen från motpartens 

affärssystem till sitt egna och det sker oftast via EDI. Annan information om 

leveranser och artikelnummer med mera registreras manuellt när materialet 

ankommer, detta p.g.a. att de olika affärsystemen exempelvis inte kan översätta 

artikelnummer automatiskt mellan dem. Således kanske man istället skulle haft 

samma affärsystem, i alla fall inom koncernen. Eller använda sig av ett större 

affärssystem som fler aktörer på marknaden använder sig av, för att förenkla 

hanteringen av informationen. Fallföretaget har dock planerat att byta till ett större 

affärssystem, vilket framförallt öppnar möjligheten för de olika enheterna inom 

koncernen att vara uppkopplade med varandra och ha tillgång till varandras data. 

5.3 Layout 

Generellt så är det viktigt enligt teorin 3.3 att organisera sin produktion och 

utrustning med hänsyn till vilka produkter som ska tillverkas samt företagets 

strategier. Yaskawas layout är planerad och organiserad utefter skåpen de monterar, 

då de tidigare tog ett beslut att gå från en mindre fungerande linjetillverkning till att 

idag stations montera. Med dagens layout uppnår man målet 98 % leveranssäkerhet 

och de har väldigt lite kvalitetsfel som kan spåras tillbaka till monteringen. Tar man 

även hänsyn till att både förmonteringen och slutmonteringen är väldigt långa 

processer kan det låga antalet kvalitétsfel ses som mycket positivt. Enligt Olhager 

(2013); Brigelius & Rosén (1992) ska man även försöka planera produktionssystemet 

och layouten så att det gynnar företaget så mycket som möjligt. Yaskawa har idag en 

del material inom produktionen, lastpallar som både är placerade på golvet samt i 

pallställ. Allt material är inte placerat i produktionshallen utan en del finns även i 

demo hallen. Att materialet står i demo hallen stör enligt uppgifter inte dem, det ökar 

dock gångavståndet för förmonterings montören när de hämtar materialet. 

Författarnas uppfattning är att det inte ska finnas produktionsmaterial i en demo-hall 

p.g.a. att det möjligen skulle kunna ge kunder och intressenter som besöker ett 

negativt intryck. Materialet i produktionen är inte i vägen för någon, men heller inte 

placerat precis jämte hissautomaten. Utan det är placerat mellan en och fyra meter 

därifrån vilket gör att operatören får gå fram och tillbaka för att hämta materialet.  

5.4 Lean 

Enligt Olhager (2013) menar man att Lean Production handlar om att man ska 

använda sina resurser så effektivt som möjligt samt att man inte ska använda mer 

resurser än vad som krävs. Det som märks tydligt på Yaskawa är att ledning och 

operativa chefer har goda kunskaper inom Lean. De försöker att utvecklas och göra 
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verksamheten bättre genom att utnyttja sina resurser på ett effektivt sätt och är även 

medvetna om de ineffektiviteter som existerar inom företaget. Exempel på en 

ineffektivitet/onödig process som anställda på Yaskawa är medvetna om, är det 

tidigare nämnda lastpalls-bytet som beskrivs i punkt 4.2.2. Enligt teorin 3.4 är värde 

det som kunden är villig att betala för, därav försöker fallföretaget minimera 

värdeförluster såsom färre icke värdeskapande processteg. Exempel på ett sådant steg 

nämns i 5.4.1 (andra stycket). De har även en ren och strukturerad arbetsmiljö samt 

ett flöde som är enkelt att följa, vilket är en förutsättning för att lättare kunna 

upptäcka problem och därmed kunna sträva efter ett mer värdeskapande flöde. Två 

av de grundläggande principerna inom Lean är enligt Olhager (2013) balans och takt. 

I och med att Yaskawa har stationsmontering så har de heller ingen taktad produktion 

eller ett balanserat/jämnt flöde, således finns det eventuell förbättringspotential inom 

monteringen. 

5.4.1 Värdeflödesanalys 

Enligt Olhager (2013); Dennis (2007) så ska man använda sig av en 

värdeflödesanalys för att kartlägga vilka steg i produktionen/processen som förädlar 

och ger värde till produkten. Yaskawa har tagit fram värdeflödesanalyser, både för 

nuvarande och framtida tillstånd. På dessa ser man att det är mycket 

lager/buffertlager mellan de olika processtegen, vilket egentligen inte skapar något 

värde till produkten. Enligt de uppgifter författarna har fått från representanter på 

fallföretaget så tar skåpsmonteringen 2-2.5h vilket både stämmer överens med den 

tid som observerades (2h) samt för värdeflödesanalysen (2.43h). Den totala ledtiden 

för en produkt som går igenom alla stegen då man bortser från båten är 2163h (12,9 

veckor) vilket kan jämföras med den totala processtiden som endast är 13,9h (0,08 

veckor). Således finns det mycket tidskrävande icke-värdeskapande aktiviteter inom 

värdeflödet och förbättringsmöjligheter.  

 

Den framtida värdeflödesanalysen är något som fallföretaget har använt sig av för att 

försöka göra en förbättring som nämnts i empiri 4.4.1 (andra stycket). Med denna 

förbättring ser man att de har fått ner ledtiden väsentligt genom att de har valt att 

göra en värdeskapande aktivitet internt istället för externt. Något som också är värt 

att nämna är att informationsflöde i form av prognoser, inköp och leveranser har 

medtagits i analyserna, vilket enligt Olhager (2013); Dennis (2007) ses som 

nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter för transformationsprocessen (det skapar 

alltså inte något direkt värde).  

5.4.2 Slöserier 

Enligt Lumsden (2012) finns det ett antal olika slöserier inom tillverkningsföretag, 

överproduktion, lager, väntetider, resurser som används på fel sätt, transport, 
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förflyttning och defekta produkter. Yaskawa har inte speciellt mycket överproduktion 

i form av färdiga produkter då de måste få en order innan de kan kundanpassa. Enligt 

Liker (2009) är överproduktion det värsta slöseriet eftersom det orsakar flera av dem 

andra, och därmed kan det ses som positivt att Yaskawa har så lite överproduktion. 

Kunderna kräver dock att få sina produkter inom två-tre veckor vilket sätter ett stort 

krav på fallföretagets leveransförmåga. Därför måste de ha produkter och material i 

lager för att kunna leverera i tid. Detta kan ses som en form av överproduktion, att de 

har helt färdiga robotar samt monteringsfärdigt råmaterial. De långa ledtiderna från 

vissa leverantörer resulterar i att de har mycket produkter i arbete och lager, både 

mellan processtegen men även som råmaterial. Bieffekten för detta blir väntetider 

och resurser som används på fel sätt. Företaget måste alltså använda mer lagerplats 

eller exempelvis anställa mer personal för att hantera allt lager. Lokalerna på 

företaget ligger inte optimalt bredvid varandra vilket medför att det blir ett antal extra 

förflyttningar och transporter av material som enligt teorin 3.4.2 är ett slöseri som bör 

elimineras. Något positivt är däremot att fallföretaget har väldigt lite defekta 

produkter enligt uppgifter författarna har fått. Med mindre än en felaktig produkt i 

veckan som kunde spåras tillbaka till monteringen. En anledning till att skåpen har så 

lite kvalitétsfel kan vara att de har flertalet kvalitetskontroller under monteringen och 

att varje montör monterar ett helt skåp ensam innan det skickas vidare. Detta medför 

att operatören har full kontroll på produkten, och missförstånd inte kan ske. 

5.4.3 Spagettidiagram 

Slöserier som exempelvis transport av material och förflyttning av människor kan 

visualiseras med hjälp av ett spagettidiagram enligt Petersson (2009). Ifall man tittar 

på figur 10 kan man se att den anställda förflyttar sig relativt lite, men det finns 

fortfarande möjligheter till förbättring. Materialet som förmonteringsoperatören (rött) 

hämtar vid X skulle i en effektivare layout vara närmare, alltså inte i lokalen bredvid. 

På slutmonteringen (grönt) så ser man att det lilla operatören rör sig har väldigt liten 

påverkan på den totala tiden 2-2,5h det tar. Författarna vill även påpeka att om 

spagettidiagrammet hade ritats från station nummer åtta, så hade möjligheter för 

förbättring kunnat vara tydligare. 

 

Figur 11 visar hur materialet rör sig genom skåpstillverkningen. Man kan se att när 

materialet till förmonteringen lagras vid X (rött) så måste det transporteras genom 

hela layouten. Om detta görs under produktionstid kan det tillfälligt ta upp plats och 

risken finns att även operatörer blir störda i sitt arbete. Dock positioneras materialet 

strategiskt nära förmonteringen vilket kan ses som positivt om man endast tittar på 

hur materialet transporteras. På slutmonteringsmaterialet (grönt) kan man se att det 

rör sig en längre sträcka och då man endast ser på materialet kan frågan ställas 

hurvida nödvändigt det är att materialet går till X för att sedan förflyttas från X. Som 

nämnt beror detta på platsbrist och det visar på att möjligheter till förbättring finns. 
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Figur 12 visar hur materialet kommer förflytta sig efter att förbättringsprojektet är 

klart. Förmonteringsmaterialet (rött) kommer enligt nuvarande planering fortfarande 

lagras vid X. Däremot kommer slutmonteringsmaterialet att flyttas vilket öppnar upp 

möjligheten att flytta in materialet som lagras vid X in till själva produktionsytan. 

Jämför man figur 11 och figur 12 som visar hur slutmonteringsmaterialet (grön) 

förflyttas före och efter förbättringsprojektet ser man en positiv förändring. Figuren 

är lite missvisande eftersom den endast är ritad med förutsättning att station tre 

används, men man kan ändå se att materialet förflyttar sig mindre än tidigare. Något 

som ska tilläggas är att för en fullständig analys hade man även varit tvungen att ta 

fram ett spagettidiagram för hur materialet som ska placeras i samhalls-byggnaden 

kommer att röra sig.  

5.4.4 Kanban 

Enligt Dennis (2007) så används kanban som ett visualiseringsverktyg för att uppnå 

Just In Time i produktionen, och Yaskawa har idag inte något speciellt kanban 

system i sin produktion. De har alltså inga nuvarande mål på att uppnå Just In Time i 

produktionen, utan de har istället valt att använda sig av lager. Fallföretaget har som 

beskrivits i empiri 4.4.4  ingen dragande produktion med kanban-kort, utan de 

producerar kontinuerligt med hänsyn till order. Enligt Dennis (2007) använder man 

sig av kanban-kort genom att man provar sig fram då man först har ett antal kort i 

processen, för att sedan ha möjligheten att ta bort kort efterhand så att problem förs 

upp till ytan. Man kan alltså se var i processen som problemen uppkommer och få 

mer kontroll över sina processer. Författarna anser därför att ett dragande flöde kan 

vara ett av de mest effektiva verktygen för att förbättra produktionen. 

5.4.5 Standardiserat arbetessätt 

Standardiserat arbetssätt är både grunden för ständiga förbättringar och kvalitet enligt 

Liker (2009), och det svåra med att införa standardiserade arbetssätt är att veta hur de 

ska beskrivas på ett enkelt sätt. Yaskawa har idag inget standardiserat arbetssätt, men 

de har arbetsinstruktioner för sina operatörer/montörer. Arbetsinstruktionerna är inte 

framtagna för att en helt ny operatör ska kunna montera ett skåp från början till slut 

och är därmed inte beskrivna på ett tillräckligt enkelt sätt. Det gäller alltså enligt 

Liker (2009) att hitta en balans mellan hur specifika arbetsuppgifter man ska ge ut 

och hur mycket frihet man ska lämna till förbättringar och kreativitet. Fallföretaget 

har delat med sig av information angående att de har problem med att 

upplärningsprocessen tar för lång tid. Programmet Avix som beskrivs i empirin 4.4.5 

hade kunnat vara ett sätt att hantera upplärningsprocessen och arbetsinstruktionerna 

på, eftersom man i programmet enkelt kan dela upp alla moment i korta delmoment.   



  
 

48 

Anton Andersson & Johan Persson  

5.4.6 Flödeseffektivitet 

Man kan enligt Modig & Åhlström (2014) beskriva flödeseffektivitet som ett mått på 

hur mycket en produkt förädlas under en viss tid. Motsatsen till detta är 

resurseffektivitet där man istället försöker utnyttja sina resurser så mycket som 

möjligt med mindre hänsyn till ledtiden för varje specifik produkt. Begreppen flöde 

och flödeseffektivitet är något som Yaskawa är medvetna om, men som beskrivit i 

empirin 4.4.6 så ingår det inte specifikt i någons arbetsuppgift att dagligen förbättra 

dem. De försöker istället göra olika sorters förbättringsprojekt där de väljer olika 

segment att förbättra. Man ser att fallföretaget försöker arbeta mot att få en högre 

flödeseffektivitet samtidigt som de försöker behålla en hög resurseffektivitet. Enligt 

Modig & Åhlström (2014) krävs det mycket arbete för att ett företag med hög 

resurseffektivitet ska kunna nå en högre flödeseffektivitet.  

5.5 Management 

Enligt Bruzelius & Skärvad (2012) är management ett begrepp som har väldigt 

många betydelser, där en av dem är “Management som position i en organisation” 

vilket innebär chefs- eller ledningspositioner i en organisation. En förenklad struktur 

på Yaskawa Torsås organisation finns i empiri 4.5. Cheferna vi har varit i kontakt 

med har visat god ledningsförmåga samtidigt som de har behandlat anställda och 

även författarna med respekt. Författarna har fått uppfattningen att chefer över de 

olika avdelningarna har god kontakt med varandra och löser inte sina egna problem 

utan att ta hänsyn till hur det påverkar andra avdelningar. Författarna deltog även i ett 

möte där ett problem diskuterades angående förbättringsprojektet, där logistikchef, 

produktionschef, produktionsansvarig och General Manager deltog. Mötet var 

strukturerat och huvudändamålet var att bibehålla en kvalitétskontroll för 

skåpstillverkningen trots att det var smidigare för logistikchefen att ta bort den helt 

och hållet, vilket visar ömsesidig respekt och förståelse för varandra. Det har även 

visat sig att vissa problem som Yaskawa Torsås har kan kopplas direkt till 

ledningsproblem samt kommunikationsproblem. Exempelvis lastpalls-bytet och att 

Yaskawa Torsås inte vet vilken båt Yaskawa Japan skickar materialet på, alltså om 

det tar sex eller sju veckor.  
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6.0 Resultat 

I följande kapitel kommer de huvudproblem som författarna har upptäckt på 

fallföretaget att beskrivas.  

 

Ett problem som författarna har kommit fram till är att materialet skeppas via båt från 

Japan, vilket ger en lång ledtid. Enligt Arbete X är det de billigast transportsättet men 

också det som binder mest kapital. Resultatet har blivit att Yaskawa Torsås har 

relativt mycket bundet kapital i lager, då det uppgår till en tredjedel av omsättningen. 

Allt lager bidrar till att processtiden uppgår till endast 0.6 % av den totala ledtiden, 

vilket är en låg siffra. En av de stora anledningarna till att de har så mycket lager är 

p.g.a. att de vill kunna leverera på två-tre veckor. I sin tur leder detta till att det 

behövs väldigt mycket plats till att endast lagra material och när man väl får in fler 

order så kommer det på längre sikt att leda till platsbrist.  

 

I dagsläget vill inte Yaskawa Japan ändra från sitt system med engångs-lastpallar till 

exempelvis EU-lastpallar. Detta kan ses som kommunikationsbrist inom koncernen 

eller att det saknas starkt initiativ från ledningen (Torsås) eller helt enkelt 

prioriteringar på vissa enheter före andra. Kommunikationsbrist kan i sin tur leda till 

problem som exempelvis att Yaskawa Torsås inte är förberedda på att allt material 

anländer på en och samma gång och inte har tillräckligt mycket personal på plats. 

Fallföretaget har som tidigare nämnts hissautomater som används för lagring av 

utgående material, detta är inte det resursen enbart ursprungligen är till för. Därav 

kan man se det som en “felaktig” användning av en resurs. Ett annat problem som 

Yaskawa Torsås har är att de inte har tagit fram arbetsinstruktioner som är såpass 

välbeskrivna att en ny operatör ska kunna följa dem, vilket förlänger 

upplärningstiden för nyanställda. Den största anledningen till den långa 

upplärningstiden är den nuvarande stationsmonterings-layouten, där operatören 

måste lära sig moment som tillsammans tar 2-2.5h. Idag tar det cirka sex månader för 

en ny operatör att montera lika snabbt som en erfaren. En operatör kostar 30 000 kr i 

månaden och därmed kostar det företaget 180 000 kr innan operatören arbetar i full 

hastighet. Vidare blir problemet med så långa arbetsmoment att det kommer vara 

svårt att ta fram arbetsinstruktioner som är tillräckligt enkla att följa för en nyligen 

anställd operatör. Alltså kan man sammanfatta Yaskawa Torsås problem med dessa 

punkter: 

 

● Lager och platsbrist  

 

● Långa ledtider  

 

● Kapitalbindning 

 

● Lastpalls-byte 
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● Kommunikationsbrist 

 

● Upplärningsprocess 
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7.0 Rekommendation och diskussion 

I följande kapitel kommer först problemen att diskuteras för att författarna sedan ska 

kunna ge eventuella rekommendationer. 

 

Problemet lager och platsbrist som beskrivs i Resultat 6.0 är ett problem som för 

nuvarande egentligen inte direkt påverkar något. Däremot vill Yaskawa självklart öka 

sin försäljning, vilket kommer innebära mer lager och till slut kommer leda till 

platsbrist, förutsatt att de fortsätter ha så pass långa ledtider och räkna på lagret på 

nuvarande sätt. Att processtiden endast uppgår till 0.6 % av den totala tiden är också 

något som författarna anser vara för lågt. Av de 0.6 % har heller ingen studie gjorts 

på detaljnivå om vad som är helt värdeskapande eller icke-värdeskapande, alltså kan 

siffran vara missvisande. Författarna har heller inte gjort värdeflödesanalysen själva, 

utan fått den från en sekundär källa. Källan har dock hög trovärdighet vilket är 

anledningen till att författarna valt att använda sig av den. Problemet med de långa 

ledtiderna kommer huvudsakligen från att de idag skeppar materialet från Japan via 

båt. Dock tycker författarna att Yaskawa Japans ledtid på tre veckor från beställning 

är någorlunda rimlig. Det nuvarande transportsättet är också en av orsakerna till den 

höga kapitalbindningen. Här tror författarna även att de kan påverka lite själva då vi 

som nämnts i empiri 4.2.1 fick information om att lagernivån för en specifik detalj 

femdubblats under bara några månader. Det Yaskawa Torsås egentligen kan påverka 

är ifall de exempelvis väljer att flyga materialet istället. Av problemen som 

diskuteras ovan har författarna rekommendationerna: 

 

● För vidare studier rekommenderar författarna att man fortsätter på Arbete X:s 

beräkningar och gör en egen fullständig kalkyl där alla faktorer som platsbrist, 

bundet kapital, hyrandet av ny lokal och personalkostnader finns med. Huvudmålet är 

alltså att få ner ledtiden. 

 

● Undersök värdeflödesanalyserna vidare på detaljnivå och ta reda på exakt vilka 

moment som är värdeskapande och icke-värdeskapande. För att sedan successivt och 

strukturerat ta bort så många icke-värdeskapande moment som möjligt, alltså studera 

och leta efter förbättringsmöjligheter i värdeflödet. 

 

Nästkommande problem, lastpalls-bytet kan ses som ett icke-värdeskapande moment 

men är för nuvarande nödvändigt p.g.a. att Yaskawa Japan inte vill ändra sitt sätt att 

skicka materialet på. Detta kopplar författarna till kommunikationsbrist inom 

koncernen eller helt enkelt prioriteringar på vissa enheter före andra. Enligt uppgifter 

så har Yaskawa Torsås försökt påverka detta tidigare, vilket också tyder på 

prioriteringar eller att ledningen helt enkelt inte har varit tillräckligt tydliga så att 

Yaskawa Japan förstår hur mycket momentet lastpalls-bytet egentligen kostar. Alla 

pengar man sparar in påverkar slutpriset för kund, därmed borde det ligga i Yaskawa 

Japans intresse att försöka bidra med en lösning. Dock har författarna avgränsat sig 
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från att söka information angående hur stora kostnader som i så fall skulle tillkomma 

för Yaskawa Japan, då de kanske inte har pallställ, truckar och emballeringsmaskiner 

anpassade för EU-lastpallar. Författarna har rekommendationen att: 

 

● Då momentet ses som icke-värdeskapande borde koncernen som helhet försöka lösa 

det tillsammans. Genom att i alla fall göra en kalkyl på hur mycket det kostar för 

Yaskawa Torsås långsiktigt kontra eventuella investeringar för Yaskawa Japan.  

 

Problemet med upplärningsprocessen är att de har en nuvarande stationsmonterings 

layout där monteringsprocessen tar mellan 2-2.5h. Det kommer alltid vara väldigt 

svårt att ta fram arbetsinstruktioner till denna som är enkla att följa just för att det tar 

så lång tid. Programmet Avix som beskrivs i empirin 4.4.5 hade kunnat vara ett sätt 

att hantera upplärningsprocessen och arbetsinstruktionerna på, eftersom man i 

programmet enkelt kan dela upp alla moment i korta delmoment. Hade man efter 

arbetsmoments-uppdelningen använt sig av filmklippen och haft en datorskärm vid 

arbetsstationen som visar momenten, så skulle säkerligen upplärningsprocessen 

minskat. Avix skulle också kunna vara bra att använda för att standardisera 

arbetsmomenten, för att man då kan se hur de olika operatörerna monterar. Sedan 

hade man kunnat kombinera det bästa sättet att montera på från alla operatörer och 

fått ett både snabbare och mer kvalitétssäkert monteringssätt. Författarna 

rekommenderar följande: 

 

● Ett nytt layoutförslag som finns i bilaga 2 (3d) samt bilaga 3 (2d). Ett förslag som 

framförallt har att göra med att förkorta upplärningsprocessen då operatören endast 

behöver lära sig 1/6 av stegen, vilket innebär cirka en månads upplärningsprocess 

innan operatören arbetar i full hastighet. Detta leder till en kostnadsreducering för 

upplärning av en operatör på 150 000 kr. Vid användning av Avix kan 

upplärningsprocessen även antas minska ytterliggare.  

 

● Använd Avix för att få bättre kontroll på hur de olika operatörerna monterar samt att 

kunna finna ett bättre sätt att montera på. Programmet ska även användas för att få 

ner upplärningsprocessen.  

 

Något som författarna ser som positivt är förbättringsprojektet som analyseras i 5.0.1 

då det är ett tecken på att de faktiskt försöker att bli bättre samt letar och strävar efter 

att eliminera slöseri. Författarna anser inte det som ett direkt problem att fallföretaget 

använder sig av olika sorters förbättringsprojekt istället för att kontinuerligt förbättra. 

Det som dock är viktigt att tänka på är att de inte slutar att leta efter ytterligare 

möjligheter inom segmenten de precis har förbättrat. Därmed bör Yaskawa 

långsiktigt satsa på att arbeta mot en högre flödeseffektivitet och kontinuerligt 

förbättra istället för att endast ha tillfälliga förbättringsprojekt. Något annat 

förbättringsprojektet har bidragit till utan att ha varit ett uppsatt mål är att det 

möjligen kan bli något enklare att implementera ett kanban system. Detta eftersom 
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vagnarna nu kommer färdig-kittade in till produktionen och därmed hade ett 

dragande flöde numera blivit enklare att uppnå. Författarna rekommenderar följande: 

 

● Satsa långsiktigt på att kontinuerligt förbättra istället för att endast tillfälligt förbättra 

vissa segment. Inför i arbetsuppgifter att anställda ständigt ska förbättra sina egna 

områden. 

 

● För vidare studier, undersök möjligheten att införa kanban i produktionen då det kan 

hjälpa till att hitta problem som idag är dolda. 
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8.0 Slutsats 

I detta kapitel kommer vi att gå tillbaka och titta på vår problemformulering samt 

vårt syfte för att berätta vad vi kommit fram till och vilka slutsatser som kan dras. 

 

Syftet med rapporten: 

 

Syftet med rapporten är att öka förståelsen om vilka faktorer som är viktiga vid 

framtagning av en layout som bidrar till en effektivare produktionsprocess. 

 

Vi anser att syftet med rapporten uppnåtts då vi fått en klarare bild om vad som är 

viktigt vid framtagning av en layout och en effektivare produktionsprocess. 

Författarna har även lärt sig mycket under vägens gång och skulle rekommendera att 

man vid ett liknande arbete bestämmer sig innan för hur effektivitet ska mätas, och i 

slutet kolla ifall de faktorer man skulle använda sig av, faktiskt var relevanta. 

 

 

Problemformuleringen för detta arbete är följande:  

 

Hur får man en produktionsprocess effektivare i en fabrikslayout med hänsyn till 

materialförsörjningen? 

 

Författarnas slutsats är att det finns väldigt många olika faktorer som skulle kunna 

vara korrekta svar till detta. Men slutsatsen vi har dragit är att man helt enkelt ska 

titta på de faktorerna som för närvarande är de största problemen, vilka i vårt fall är 

upplärningsprocessen (oflexibel vid ned/uppgång av efterfrågan), ojämn 

produktionstakt och platsbrist. En lösning på detta tror författarna är att göra en ny 

layout som är en linjetillverkning istället för att ha en stationsmontering. Genom 

denna layout får man kortare arbetsmoment som är lättare för nya operatörer att lära 

sig samt att det öppnar möjligheter för standardiserat arbetssätt. Layouten blir alltså 

mer flexibel som också förenklar framtagning av tydligare arbetsinstruktioner. Man 

får även mer kontroll på sitt produktionsflöde genom att sätta en jämn takt, då man 

tydligt kan se var i processen det uppstår avvikelser som exempelvis materialbrist 

och driftstopp. Materialförsörjning är också en viktig aspekt att ta hänsyn till när man 

förbättrar sin produktionsprocess. Genom att endast förbättra sitt materialflöde kan 

man uppnå stora resultat som påverkar produktionsprocessen, vilket således öppnar 

upp möjligheten till att göra en ännu bättre produktionslayout. Författarna har utgått 

ifrån att förbättringsprojektet som Yaskawa Torsås genomför var klart vid 

framtagning av layoutförslaget. Författarna har även försökt utvärdera sitt egna 

layoutförslag och kommit fram till en kortsiktig negativ aspekt. Det kommer ta lång 

tid att dela upp arbetsuppgifterna så att flödet blir helt balanserat, men långsiktigt tror 

författarna att det kommer löna sig. 
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10.0 Bilagor 

 

Bilaga 1: Del ett av värdeflödesanalys 
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Bilaga 1: Del 2 av värdeflödesanalys 
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Bilaga 2: 3d bild av layoutförslag 

Tanken är att conveyor vagnarna ska röra sig i riktning med pilarna samtidigt som 

kittnings vagnen ska röra sig i samma riktning. Det finns 10 stationer som ger 

möjligheten för ökad produktionshastighet samt en ytterligare möjlighet för stationer 

om det behövs. Vid varje station ska en av datorskärmarna visa hur operatörerna ska 

utföra sina arbetsmoment via Avix. Avix ska även sköta balanseringen av linan, 

d.v.s. att förflytta arbetsmoment från en station till en annan ifall man behöver sätta 

in en extra montör. De nuvarande förmonterings- och slutmonteringsprocesserna 

kommer bli uppdelade och därför blir det lättare att ta in ny/extern personal och 

sedan införa standardiserade arbetssätt. Det blir alltså en taktad lina där det ska vara 

en kalkylerad tid att varje station har moment som tar exempelvis 25 minuter, sedan 

ska skåp + vagn förflytta sig men varje montör ska stå kvar på sin station.  
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Bilaga 3: 2d ritning av layoutförslag 

1. Golv 

2. Arbetsstation 

3. Hylla med förmonteringsmaterial 

4. Conveyor vagn 

5. Arbetsbänk 

6. Kittnings vagn 

7. Skåp 

8. EU-lastpall 
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Bilaga 4: 

 Ostrukturerad intervju med Goran (logistik chef) 29/03/2016 

 Ostrukturerad intervju med Roger (Produktionsansvarig/chef) 29/03/2016 

 Ostrukturerad intervju med Kjell (produktionsansvarig/ledare) 

 Ostrukturerad intervju/observation Anette Karlsson (Skåps- operatör/montör) 

 Delvis strukturerad intervju med Robert Bickö (titel) 4/3/2016 
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