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Sammanfattning 
 
Föreliggande arbete redogör för hur ett produktflöde optimeras utifrån tillverkningstid och 

genomloppstid. Genom att beröra teorier kring bland annat flöden, klockstudier, 

standardiserade arbetssätt och layout har ett produktflöde bestående av flera olika 

arbetsstationer kunnat optimeras. Undersökningen gjordes i syfte att belysa ett vanligt 

problem inom den tillverkande industrin, vilket resulterat i reducerade genom- och 

tillverkningstider. De ursprungliga genomloppstiderna uppmättes till 4 dagar 158 minuter för 

den första produkten och 4 dagar 162 minuter för den andra produkten. Efter optimering blev 

genomloppstiderna 4 dagar 80 minuter för den första produkten respektive 4 dagar 107 

minuter för den andra, vilket innebär en minskning av genomloppstiderna på 78 respektive 55 

minuter. De urprungliga tillverkningstiderna var 101 minuter för den första produkten 

respektive 135 minuter för den andra produkten. Efter implmenterad optimering uppmättes 

tillverkningstiderna till 78 minuter repsketive 106 minuter, vilket visar på förbättringar med 

23 minuter för den första produkten och 29 minuter för den andra produkten. Avslutningsvis 

kan resultaten från arbetet tillämpas på andra tillverkande företag, eftersom det som beskrivits 

i rapporten till stor del är av generell natur.  
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Abstract 
 

This paper discusses how a product flow can be optimized considering the manufacturing and 

cycle times. The investigation shows how a product flow consisting of different workstations 

can be optimized. The aim of the investigation is to illustrate a common problem in the 

manufacturing industry, and has resulted in reduced cycle and manufacturing times. The 

original cycle times were 4 days 158 minutes for the first product and 4 days 162 minutes for 

the second product. After optimization, the cycle time for the first product was 4 days and 80 

minutes and the cycle time for the second 4 days and 107 minutes. This shows an 

improvement of 78 minutes for the first product and 55 minutes for the second. The original 

manufacturing times were measured as 101 minutes for the first product and 135 minutes for 

the second product. The manufacturing times after optimization were 78 minutes for the first 

product and 106 minutes for the second, which shows an improvement of 23 minutes and 29 

minutes respectively. In conclusion, the results in this paper are generic and can be applied by 

other manufacturing companies. 
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Förord 
 

Först och främst vill vi tacka Aluwave AB för att vi fick utföra vår studie hos dem. 

Personalen på företaget har varit väldigt tillmötesgående och hjälpsamma, vilket underlättat 

hela arbetet för oss. Ett extra stort tack till Peter Larsson och Carl-Johan Ahl som gett oss en 

förståelse för företagets processer och för att de gett oss utrymmet att arbeta självständigt. Vi 

vill också skänka ett tack till montörerna som varit till stor hjälp under arbetets gång. Vår 

handledare på högskolan i Borås, Anders Nylund, har gett oss stöttning från början till slut 

vilket vi är oerhört tacksamma för. Tack ska ni ha. Vi hoppas att du som läser arbetet får en 

trevlig läsning. 
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Definitioner 
 

Genomloppstid Tiden det tar för en produkt att gå genom 

hela flödet. 

Tillverkningstid Tiden som läggs ned av antingen maskiner 

eller montörer på att tillverka en produkt. 
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1 Inledning 
 

Detta examensarbete avser att på ett så vetenskapligt sätt som möjligt lösa ett vanligt problem 

på varuproducerande företag. Produktionsflöden är en av de viktigaste parametrarna i alla 

producerande företag där ett så effektivt flöde som möjligt gör företaget resurssnålare. Idag är 

det vitalt att maximalt utnyttja sina resurser och sin kapacitet, vilket även indirekt påverkar 

miljön på ett positivt sätt. Optimering av produktflöden har varit en utmaning för många 

ingenjörer under de senaste hundra åren och kommer med stor sannolikhet att vara så under 

de kommande åren. Det menar till exempel (Bellgran och Säfsten, 2010) som säger att det är 

nödvändigt att förstå hur produktflöden ska utformas för att företag ska kunna vara 

konkurrenskraftiga på dagens marknad.  

 

Läsaren kommer att guidas genom hur ett redan befintligt produktionsflöde optimeras. Detta 

ska sedan utmynna i en ny layout och omplacering av material i produktionen. Bellgran och 

Säfsten (2010) menar att högst potential för att nå framgång är om ett helt nytt flöde tas fram 

eller om större ändringar görs på ett redan befintligt produktionsflöde. Ett av målen med 

denna studie är att få en så stor förbättring av flödet som möjligt. Därför kommer läsaren att 

få en förklaring på varför stora ändringar görs och därefter resultatet efter genomförda 

förändringar.  

 

Den i arbetet ställda frågan är viktig ur ett globalt perspektiv, dock är den här studien baserad 

på ett svenskt företag som arbetar på en global nivå. Studien grundar sig också på att optimera 

ett flöde för en viss produkt som kan tillverkas i flera olika varianter. Arbetssättet som 

används för att lösa problemet kommer att vara applicerbart för att lösa liknande problem 

inom samma ämnesområde. Enligt Bergman och Klefsjö (2012) är en helhetsbild viktig för att 

kunna arbeta enligt en framgångsrik systematisk process, det vill säga att alla de olika 

parametrarna i flödet måste optimeras för att nå ett så bra resultat som möjligt. Detta beror på 

att alla processer påverkar varandra sinsemellan. Därför kommer alla delar i processflödet att 

ses över i denna undersökning. 

 

1.1 Bakgrund 

Företaget har som önskemål att minska genomloppstiden på en produktvariant. Produkten har 

en varierande efterfrågan, men det är inte sällan stora ordrar på produkten erhålls. Produkten 

är en LED-lampa, där de olika produktvarianterna har olika egenskaper såsom temperatur och 

ljusstyrka, vilket betyder att de är lämpade för olika miljöer och utrymmen. I Figur 1 visas en 

bild på produkten. 



 

- 4 - 

 

 
 

Figur 1. Bild på produkt 

 

För tillfället är den totala genomloppstiden relativt hög och det har framgått att det finns 

potential till att förbättra flödet. Det flöde produkten går igenom har tre faser som kallas: 

ytmontering, modul-fas och produkt-fas.  

 

Ytmonteringsfasen är den första delen i processen och i den delen tillverkas produktens 

moderkort. Första fasen är automatiserad produktion som går genom en ytmonteringslina.  

 

Modul-fasen även kallad “mod-fas” är till större del manuell produktion. Vid den här delen 

monteras och limmas lysdioder på moderkortet, som sedan placeras i innerkåpan på 

produkten. När det torkat limmas ett skyddsglas på produkten som även det behöver torka 

innan nästa fas. 

 

Flödets sista fas, kallat produktfasen men även känt som “prod-fasen”, är den del i flödet som 

är kundanpassad. Det är alltså kunden som styr vilken typ av produkt den vill ha, vilket 

betyder att den här delen styrs av kundens efterfrågan. Detta medför att operatören utsätts för 

många olika arbetsmoment beroende på produkten och hur stor ordern är. I den här delen av 



 

- 5 - 

 

flödet ingår även packning och kvalitetssäkring i form av att LED-lampan testas för att se om 

den lyser.  

 

1.2 Syfte 

Anledningen till att det här problemet åskådliggörs är att det är vanligt förekommande inom 

industrin idag. Problemet ligger i linje med utbildningen som författarna genomgår och där ett 

stort intresse för ämnesområdet finns. Tanken är att tidigare kunskaper inom 

produktionsteknik skall appliceras i ett verkligt fall. Syftet med undersökningen är också att 

se hur väl tidigare kunskaper kan appliceras på verkliga ingenjörsproblem. Företaget har 

också ett intresse av problemet just för att en förbättring vill fås på det nuvarande flödet 

eftersom produkten har relativt stor efterfrågan. 

 

1.3 Frågeställning 

Arbetsuppgiften på företaget är att optimera ett flöde så att tillverkningstiden och 

genomloppstiden förkortas så mycket som möjligt. Den totala cykeltiden för produkten skall 

sänkas mot nuvarande. Det finns flera parametrar att ta hänsyn till vid lösning av 

problembeskrivningen, vilket också kommer att belysas i den här rapporten.  

 

Arbetets frågeställning blir således: Hur kan ett produktflöde optimeras utifrån 

tillverkningstid och genomloppstid? 

1.4 Företagsbeskrivning 

Aluwave är ett företag som grundades 2005 och är beläget i Mölndal där de producerar LED-

lampor. De skapar lösningar inom områden som medicin, gatubelysning och fordonsindustrin. 

Företaget är ett producerande bolag, det vill säga huvudfokuset ligger på att få fram produkter 

på ett så effektivt sätt som möjligt. Företaget har sedan det grundades successivt vuxit och 

idag har företaget cirka 18 stycken anställda i produktionen och cirka 15 stycken tjänstemän 

fördelat på sälj & marknad, ekonomi, supply och design. Företaget har även ett 

produktionsbolag i Kina där ett nära samarbete finns. På Aluwave finns idag två stycken 

ytmonteringslinor och det finns även manuell produktion där bland annat montering och 

lödning ingår som arbetsuppgifter. (Aluwave, 2017) 

 

1.5 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till en typ av produkt, vars slutmontering styrs av kundens behov. 

Resterande produktfamiljer på företaget kommer inte att behandlas i undersökningen. 

Layouten styrs av hur mycket plats som finns i lokalen, därför avgränsas undersökningen till 

det tillgängliga utrymmet. Därtill kommer inte produktens ingående komponenter att 

undersökas närmare. 

1.6 Disposition 

Rapportens första del utgörs av en inledning och bakgrund till frågeställningen och företaget, 

där läsaren får en helhetsbild av hela arbetet. Kapitlet efter handlar om metod och 
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genomförande, där läsaren först kommer att presenteras för den vetenskapliga metodik som 

finns tillgänglig och vilken som kommer att väljas vid utförandet av det här arbetet. Därefter 

får läsaren ta del av upplägget kring problemformuleringen, från uppdragsbeskrivning till 

analys och slutsats. Det efterföljande kapitlet behandlar teori kring problembeskrivningen. 

Denna teori är nödvändig för att lösa problembeskrivningen på vetenskaplig grund. Teorin 

inleds med att beskriva hur flöden utformas på ett optimalt sätt, därtill kommer även 

klockstudier att beröras. Läsaren kommer att få en fördjupning i standardiserade arbetssätt, 

som skall ligga till grund för hur arbetet skall gå till med produkter i flödet. Därefter kommer 

en beskrivning kring layout, där läsaren kommer att få mer förståelse kring tankesätt och 

strategiska placeringar av verktyg och arbetsplatser. Vidare kommer teori kring lager och 

logistik, med utformning av packlistor att tas upp. Teoridelen kommer att avslutas med hur en 

arbetsmanual utformas. I det fjärde kapitlet beskrivs nuläget på företaget och hur processerna 

ser ut innan någon korrigering gjorts. Kapitlet börjar med att beskriva hur flödet ser ut i stora 

drag och hur produkten sätts ihop. Därefter beskrivs flödet kronologiskt, från 

materialhämtning till packning. Kapitlet avslutas med att beskriva nuvarande arbetsutrymme 

och vilket utrymme som finns till förfogande. Det femte kapitlet redogör för alla resultat som 

samlats in under arbetet. Där redovisas även en ny layout. Kapitel sex knyter samman de tre 

föregående kapitlen, och där görs en analys kring hur teorin stämmer överens med 

observationerna, men även vilken skillnad som kan påvisas efter ändringar av produktflödet. 

Läsaren kommer sedan att gå vidare till kapitel sju, där problem i samband med arbetet tas 

upp samt vad för efterföljande forskning som kan göras inom ämnesområdet. Det sista 

kapitlet ger de slutsatser som dragits av författarna. 
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2 Metod och genomförande  

I avsnitt 1 ges en inblick i problemet och vilka frågeställningar och utmaningar som kommer 

att dyka upp. Kapitel 2 redogör för vilket tillvägagångssätt som kommer att användas för att 

besvara den ursprungliga frågeställningen. Kapitlet inleds med att förklara vilka vetenskapliga 

metoder som är aktuella, för att sedan resonera kring val av den metodik som är lämpligast för 

det här arbetet. Det kommer även att finnas en reflektion kring källkritik i vårt val av metod. 

Läsaren får sedan ta del av vad för typ av forskning och information som kommer att tas i 

beaktande vid utförandet av det här arbetet. Kapitlet kommer att avslutas med en kronologisk 

genomgång av hur arbetet skall genomföras. 

2.1 Vetenskaplig metodik 

Inom den akademiska världen finns det två allmänna vetenskapliga metoder vid forskning, 

kvalitativ respektive kvantitativ metod. Metoderna beskriver på vilket sätt fakta och resultat 

tas fram, och den metodik som kan besvara aktuell frågeställning på bästa sätt används.  

 

En kvalitativ forskningsansats går in på djupet av problemformuleringen, där så mycket fakta 

som möjligt tas fram, och försöker därefter att återge dessa och utföra analyser. Fokus ligger 

på att leta efter samband och allmänna strukturer. Insamlingen av information grundar sig 

också på studier i den verklighet som ligger så nära problemformuleringen som möjligt 

(Holme & Solvang, 1997). 

 

Den kvantitativa metoden förklarar och resonerar kring orsaker och verkan. Forskaren som 

undersöker problemet strävar efter att vara en observatör av ett verkligt försök. Metodiken 

kräver tolkning och förståelse, där det är av större  intresse  att ta fram en så bred mängd fakta 

som möjligt. Den fakta som är av intresse skall helst vara representativ för situationen (Holme 

& Solvang, 1997). 

 

Största skillnaden mellan dessa bägge metoder är att den kvalitativa grundar sig på en stor 

mängd fakta där regelbundna analyser dras. Kvantitativ metod grundar sig på en bred 

insamling av fakta där tolkning och generaliseringar söks av sin situation. I grova drag 

omfattar kvalitativ metod observationer och intervjuer. Det eftersträvas alltså att göra en så 

objektiv studie som möjligt, där inga generaliseringar av insamlad data görs. Kvantitativ 

metod omfattar undersökningar och enkäter. Där söks generaliseringar utifrån den data som 

samlats in. Valundersökningar och enkäter är exempel som faller under kvantitativ studie. 

Kvantitativ metod förlitar sig alltså på en mängd subjektiva fakta, medan kvalitativ metod 

grundar sig på specifika observationer och intervjuer. 

 

2.1.1 Val av vetenskaplig metodik 

Vid valet av vetenskaplig metodik är det viktigast att den metod som bäst passar den 

frågeställning som ska besvaras används. I det föregående kapitlet exemplifierades det vad 

som karakteriserar kvantitativ respektive kvalitativ metod. Det redogjordes även för de största 

skillnaderna mellan de båda. Föreliggande arbetes frågeställning är: Hur optimeras ett 

produktflöde utifrån tillverkningstid och genomloppstid? Det som författarna kom fram till är 

att en kvalitativ studie grundar sig på att djupet av problemet undersöks och därefter drar 

analyser och slutsatser. Den kvantitativa metoden grundar sig på att en bred mängd fakta tas 

fram och därefter söker generaliseringar. 
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Metodiken i det här arbetet grundar sig på en kvalitativ forskningsansats. Anledningen till att 

författarna anser att kvalitativ metod är lämpligast är för att forskningen är avgränsad till det 

företag och det produktionsflöde som ska undersökas. Det är därför inte lämpligt att dra alltför 

stora generaliseringar kring forskningsfrågan efter den gjorda avgränsningen.  

 

Med den kvalitativa metodiken kommer en fördjupning att göras inom specifika 

ämnesområden. På så sätt ska problemformuleringen kunna besvaras. Efter fördjupning inom 

varje specifikt ämnesområde kommer analysen att utformas för att på så sätt leda till att andra 

områden undersöks till att besvara den ursprungliga problemformuleringen. Arbetet kommer 

även att precisera faktainsamlingen för att lösa problemet på just den valda arbetsplatsen 

(Alexandersson, 2016). 

 

Viktiga parametrar att tänka på när tidigare forskning används för att lösa ett nuvarande 

problem är källornas relevans och tillförlitlighet. Vad gäller relevans är det viktigt att 

noggrant läsa igenom de källor som information plockas ifrån. Det gäller att välja den 

information som tillför något och driver arbetsprocessen framåt. Detta hör ihop med den 

analytiska arbetsprocess som nämnts i tidigare stycken. 

 

Källornas tillförlitlighet är en av de viktigaste grundstenarna i det här arbetet. Källkritik 

handlar om att ha ett kritiskt förhållningssätt till all form av information. Det är att 

rekommendera att en efterforskning görs på vem som står bakom den information som 

används. Ett sätt att ta reda på om informationen är trovärdig eller inte är att om flera 

oberoende källor delar samma information ökar det trovärdigheten. (Alexandersson, 2016) 

 

I denna studie görs några intervjuer som ligger till grund för att lösa ett problem, forskningen 

kommer främst att rikta sig till att samla information från personer som är insatta både inom 

ämnet och produkten. De personer som är avsedda att intervjuas är: produktionstekniker, 

produktionschef samt montörer. Intervjuerna kommer att ligga till grund för insamling av 

information. Fördelarna med att använda sig av intervjuer av personal på företaget är att 

detaljerade och uttömmande svar erhålls. Personerna som intervjuas är insatta i problematiken 

och kan därefter besvara djupare frågor. En annan fördel är att det ligger i företagets intresse 

att problemformuleringen besvaras, vilket gör att tillgängligheten kommer att vara stor. En 

nackdel med att anställda på företaget intervjuas är den subjektiva faktorn. Det kan till 

exempel vara så att en anställd som vantrivs kommer att berätta negativa saker kring 

företaget. Det kan även vara så att en som trivs bra kommer att dölja saker som är negativa.  

2.2 Forskning och information 

Forskningsområdet som arbetet behandlar har varit aktuellt sedan förra sekelskiftet, det finns 

därför en stor mängd information om ämnet. Arbetet kommer dock att använda sig av källor 

som är aktuella inom dagens produktionsteknik. De teorier som läggs fram hämtas ur 

vetenskapliga tidsskrifter och böcker. För att lösa problemformuleringen kommer en stor 

mängd information att tas på arbetsplatsen, som till exempel plocklistor, instruktioner och 

standardiserade arbetssätt. Arbetet kommer att ledas framåt genom att först säkerställa vad 

teorierna menar och sedan ta reda på hur dessa kan tillämpas på arbetsplatsen. En lyckad 

samverkan mellan vetenskaplig teori och information på arbetsplatsen är nyckeln till att 

frågeställningen besvaras. Den vetenskapliga teorin genereras via databaser som  Högskolan i 

Borås databas Summon samt verktyget Google Scholar. Därefter kommer information på 

arbetsplatsen att tas fram genom intervjuer av personer som är insatta i flödet, där de besvarar 

frågor och funderingar under tiden som nya problem uppstår.  
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Det arbetssättet där teorin kopplas till verkligheten kallas för deduktivt empiriskt 

förhållningssätt. Med deduktivt arbetssätt dras först analyser och slutsatser, för att sedan 

genomföra på en verklig situation. (Patel & Davidsson, 2011)   

2.3 Tillvägagångssätt  

Kapitlet kommer att beskriva hur arbetet genomförts. Delmomenten är beskrivna i 

kronologisk ordning, det vill säga den första delen är arbetets startpunkt och den sista dess 

slutpunkt. Varje delmoment kommer att beskrivas och förklaringar till hur problemen ska 

angripas kommer att belysas.  

2.3.1 Del 1: Observation och fördjupning av processen 

Efter en introduktion om problemet av företaget skapades en uppfattning av processen, en så 

kallad nulägesanalys. Vid det här stadiet är det viktigt att all information fås med, då detaljer 

kan vara viktiga längre fram när problemet skall lösas. Det är även viktigt att kontakt skapas 

med så många som möjligt på företaget, då viss personal kommer att behövas för att få fram 

information och resultat. I den här delen av studien observeras hela processen och därefter 

klockades genomlopps- och tillverkningstider. Dessa tider togs på befintlig process och 

klockades på personal som arbetat med dessa produkter sedan tidigare. Tidtagningen och 

observationerna ledde till att en klarare bild av processen erhölls och var onödig tid gick 

förlorad. Det var vid det här stadiet som alla mindre problemformuleringar började formas, 

vilket möjliggjorde att nästa del i arbetsprocessen kunde påbörjas. 

2.3.2 Del 2: Teori och resultatinsamling 

För att kunna lösa problemformuleringen på ett vetenskapligt sätt är teorin och 

efterforskningen avgörande. Det har tidigare redogjorts för vilken typ av vetenskaplig 

metodik som kommer att användas för att hitta vetenskapliga källor. Vid det här laget har 

flertalet mindre problemformuleringar uppstått, där dessa kommer att lösas med hjälp av 

teorin som grund. Problemlösningen kommer att grunda sig i problemets ämnesområde och 

därefter knytas an till verkligheten där vetenskapen tillämpas på flödet. I den här studien 

kommer teorin att vara en vägvisare för hur problemen ska lösas i verkligheten. Därefter 

kommer mätningar att visa om teorin tillämpats på rätt sätt i praktiken. 

2.3.3 Del 3: Generering av resultat 

Till denna del kommer några resultat sedan tidigare att finnas tillgängliga, vilket är de 

ursprungliga tillverknings- och genomloppstiderna. Därefter kommer resultat att genereras 

utifrån den teori och resultatinsamling som gjorts. Teorin kommer att belysa de olika 

ämnesområdena som berör den ursprungliga problemformuleringen. Dessa ämnesområden 

besvarar mindre problem som uppstår under studiens gång. Sättet som resultatet syns på 

kommer att variera, men majoriteten av resultaten kommer att synas praktiskt på arbetsplatsen 

till exempel den nya layouten eller arbetsmanualen. Dessa resultat kommer sedan att påvisa 

en förbättring av tiderna om den teoretiska delen förts över på rätt sätt till det praktiska 

experimentet. 

2.3.4 Del 4: Analys, diskussion och slutsats 

När teori och resultat tagits fram genomfördes en analys för att se om utfallet blivit som 

förväntat. Det är viktigt att problemformuleringen kunnat besvaras, annars är antingen teorin 

eller författarnas omorganisering på företaget felaktigt tillämpad. Analysdelen bygger till stor 
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del på vad som genererats i teoridelen, och resultatdelen och detta knyts sedan an till 

nulägesanalysen. Analysdelen skall alltså resonera kring skillnaden som erhållits efter gjorda 

förändringar samt kartlägga hur väl teorin anpassats till problemformuleringen.  

 

Diskussionsdelen kommer att resonera kring vilka problem som kommit upp under studien. 

Sedan kommer även lösningarna som erhållits att diskuteras, om dessa var lämpliga eller ej. I 

denna del kommer sättet som problemet angripits på att diskuteras samt hur lämpligt valet av 

vetenskaplig metodik var. Avslutningsvis kommer kapitlet att rundas av med en reflektion av 

föreslagna förändringar samt ytterligare förbättringsförslag för att optimera flödet.  

 

Slutsatsdelen kommer att summera hela arbetets kärna, resultat och eventuellt vad som kan tas 

med inför framtiden. Denna del kommer att uttrycka sig i generella termer och distinkt 

beskriva arbetsprocessen samt besvara problemformuleringen. 
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3 Teori 

I följande kapitel redogörs för all teoretisk bakgrund som använts för att lösa 

problemformuleringen och nå de mål som studien avser. Kapitlet kommer att inledas med att 

förklara vilken typ av flöden som finns och vad deras syfte är. Det kommer sedan att mynna 

ut i en förklaring av den typ av flöde som studien är avsedd för. Därefter kommer en 

förklaring kring produktens cykel och där redogörs för alla faser en produkt brukar genomgå. 

Kunskap och teorier inom klockstudier och MTM-tidssättning kommer att beröras i samma 

delkapitel. Läsaren kommer sedan att ledas till standardiserade arbetssätt och deras betydelse 

för en producerande verksamhet. Det tredje delkapitlet kommer att handla om teorier kring 

layout och hur en sådan utformas på ett optimalt sätt. Läsaren kommer även att få kunskap om 

materialfasadens användning. Kapitlet avlutas med redogörelser kring lager, plocklistor och 

hur en arbetsmanual utformas. Syftet är att få en kunskapsbas som skall vara tillräcklig för att 

lösa problem som uppstått under arbetet. Alltså är kapitlet uppdelat på ett sådant sätt att 

teorierna är skrivna i en sådan ordning att de följer arbetsproceduren.  

3.1 Flöden  

Tidigare har det ofta ansetts att produktion i form av en lina är det effektivaste 

produktionsflödet, men det har visat sig att även andra typer av flöden kan vara minst lika 

effektiva oavsett storlek eller produktvariation. Detta utan att kvalitet eller produktionsmängd 

blir lidande. Ett produktflöde kräver två saker, där det ena är att det måste finnas ett 

materialflöde. Det andra som är nödvändigt är att materialet ska kunna passera i hög frekvens 

genom flödet. För att kunna förbättra ett system är det lämpligt att ta fram ett flödesschema 

som visar hur materialen går genom hela flödet, vilket gör det lättare att hitta den enklaste 

lösningen för flödet. Komplexiteten av flödeskartan beror på hur produktionsingenjörerna 

planerat destinationen för varje komponent, med andra ord på vad som ska göras vid varje 

arbetsstation. (Burbidge, 1963) 

 

Produktionsflöden grundar sig på parametrarna: kapital, råmaterial, energi, utbildad personal, 

utrustning och kundbehov. Dessa parametrar mynnar sedan ut i en färdig produkt som 

förhoppningsvis tillfredsställer kunderna. För att produktionen skall lyckas ta fram produkter 

för att besvara kundordrar finns det flera operationer att ta hänsyn till. Ett vanligt 

produktionsflöde består oftast av följande operationer: processoperationer, montering, 

materialtransport samt lager, kvalitetskontroll och processkontroll. (Papadopoulos m.fl. 2008) 

 

Det första som sker i processen är att produkten går från grundläggande nivå till en lite mer 

avancerad nivå, det vill säga att de mest vitala komponenterna monteras. Det är därefter 

meningen att produkten skall byggas på ytterligare i nästa steg i flödet. Steget som kommer 

efter är montering, vilket betyder att två eller flera komponenter sätts ihop. Materialtransport 

är en process som ska se till att innevarande komponenter finns på plats vid montering. 

Materialtransporten kan vara manuell, semi-automatiserad eller helt automatiserad, beroende 

på vad företaget väljer. Kvalitetssäkring är något som oftast sker i slutet av flödet, och den 

kan vara manuell eller automatisk. Vanligtvis förs någon form av rapportering av parametrar 

inom kvalitet. Processkontroll är något som är mer övergripande över hela produktionen, 

såsom att minska eller öka batchstorlek för att få en större effekt. Det bör även finnas en viss 

kunskap om statistik för att stödja sådana ändringar. (Papadopoulos m.fl. 2008) 

 

För att maximera sin effektivitet är de lämpligaste åtgärderna att se över sin layout eller att 

skaffa ny teknologi. Målet med den nya layouten är att minska tiden som material färdas i 
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produktionsflödet, vilket görs genom olika tekniker som minskar avståndet mellan de olika 

stationerna. Det finns även olika typer av verktyg att använda i produktflöden, men finns en 

hög produktvariation och låg volym, är det lämpligast att använda sig av manuellt 

arbete.(Papadopoulos m.fl. 2008) 

 

Vid optimering är det en fördel att materialet rör sig så korta sträckor som möjligt inom 

produktflödet. Metoden som används grundar sig på att samla olika arbetsstationer så att 

komponenter och färdiga produkter får ett enklare materialflöde. Metoden har visat sig vara 

mer effektiv än komplicerade flöden. (Hameri, 2011)  

 

Figur 2 nedan visar enligt Hameri (2011) ett exempel på hur en övergång från komplicerat till 

simpelt materialflöde kan se ut. Den översta figuren beskriver hur ett komplicerat 

materialflöde ser ut. Pilarna symboliserar materialets väg, där den översta processkartan visar 

längre transportsträcka. Det beror på att materialen är separerade i olika avdelningar i lagret. 

Den nedre processkartan visar hur materialen kan organiseras mer optimalt, där material 

placeras utifrån de komponenter som ingår i en produkt. En avdelning ordnas allrså utefter 

produktens ingående material, vilket minskar transportsträckan.  

 

 

Figur 2. Förenkling av materialflöde enligt Hameri (2011) 

 

Förmodligen är de två viktigaste faktorerna att ta hänsyn till inom produktflöden att 

produktionens kapacitet och att oregelbunden kundefterfrågan kan skapa problem. Ett sätt att 

möta problemen kan vara att ett visst basmått används att producera mot. Det ska sedan vara 

till hjälp om fler kundorder än väntat kommer in, samt att inte en för stor buffert förekommer 

om mindre kundordrar än väntat kommer in. Problemet kan även mötas på ett annat sätt, 

genom att använda sig av löpande data. Data mäter då produktionstakten och tillgängligt 

material i lagret. Metoderna svarar på samma problem fast på olika sätt. Båda har sina 

fördelar och det är upp till företaget att bestämma vilken som är lämpligast. (Fu och Hu, 

1995) 
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3.1.1 Produktens cykel 

En produktframtagning går normalt igenom följande faser: planering, konceptframtagning, 

detaljkonstruktion, prototyp, tillverkning och till sist uppföljning. Att göra misstag är olika 

kostsamt beroende på i vilken fas produkten är i cykeln. I Figur 3 beskrivs korrelationen 

mellan faserna beroende på kostnaden vid misstag. 

 

 
Figur 3. Produktcykel 

 

Nedan visas Figur 4 som förklarar produktcykelns olika faser när produkten lanseras. Det 

syns att det tar ett tag innan produkten hunnit etablera sig på marknaden, för att sedan öka 

med hög fart. Därefter inträder en stagnation och även en nedgång av försäljningen.  

 

 
 

Figur 4. Produktcykel och försäljning 
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3.1.2 Klockstudier och MTM-tidssättning 

Klockstudier grundar sig på att en exakt siffra på hur lång tid det tar att utföra ett 

arbetsmoment eftersträvas. Tanken är att det ska förbättra produktionen samt underlätta 

planering och produktionstakt. Det enklaste sättet är att klocka ett specifik arbetsmoment med 

ett tidtagarur. Det var så klockstudier började, där det också upptäcktes att det uppkom en viss 

felmarginal då montörer klockades. Felmarginalen berodde på att montörerna blev mer 

stressade under tidtagningen togs, vilket påverkade den uppmätta tiden. Idag har klockstudier 

övergått till att att studera de olika arbetsstationerna på film. På så sätt fås ett mer korrekt 

resultat. (Karger och Bayha, 1987) 

 

MTM-tidssättning (Methods Time Measurment) handlar om de olika rörelserna som utförs 

vid ett arbetsmoment. Ett exempel på en rörelse som kan tidssättas är lyft av skruv. Det som 

eftersträvas är att varje rörelse som utförs skall vara standardiserad, där onödiga rörelser alltså 

skall elimineras. Att bryta ner arbetsmoment i enskilda rörelser kommer att effektivisera 

produktionen och i sin tur öka kvaliteten på produkterna. (Karger och Bayha, 1987) 

 

Människan har alltid letat efter sätt att effektivisera sitt arbete och att eliminera onödigt 

arbete. Det har resulterat i att varje arbetsmoment inom industrin analyseras, samt en 

standardiserad tidtagning av varje moment. Ingenjörerna utvecklade då en bestämd tid för 

operatörerna att utföra sitt arbete. Inom MTM-tidssättning eller Methods Time Measurement, 

tidssätts endast utföranden av moment och inte allmän arbetstid. Angreppssättet med 

klockstudier fungerade dåligt eftersom de baserades på siffror från en oförbättrad process. 

(Karger och Bayha, 1987) 

 

Sättet MTM skall användas på är att först standardisera alla arbetsmoment som utförs, 

därefter är det lämpligt att använda sig av klockning. Det finns två olika sätt att gå till väga på 

när en sådan studie utförs. Den ena är att först dela in alla arbetsmoment i olika beståndsdelar, 

som till exempel att operatören lyfter höger hand. Därefter analyseras vilka utföranden som är 

onödiga samt noteras hur den mest effektiva operatören gör sina rörelser. Därefter ska en viss 

procent adderas till som kompenserar för en oerfaren montör samt en viss procent för 

störningar och liknande för att ta fram en standardiserad tid för arbetsmomentet. Det andra 

sättet att använda MTM på är att gruppera ihop elementära rörelser och därefter ta tiden för 

dessa. Då framkommer vilka arbetsmoment som inte tillför något till produktionen. Dessa 

onödiga moment skall elimineras och därefter skall en viss procent läggas till för eventuella 

störningar. Vid detta stadium skall också verktygen analyseras och om ordermängderna är 

lämpliga eller om de påverkar montörens prestationer. (Karger och Bayha, 1987) 

 

Målet med tidssättning är att underlätta för montörer, chefer och i sin tur även kunderna. Vid 

tidssättning blir det lättare att utföra ständiga förbättringar och det går även att minska 

produktionskostnaden avsevärt efter mätningarna. När mätningarna utförs  är det viktigt att ha 

en god personkännedom samt att agera så objektivt som möjligt. Subjektiva bedömningar kan 

påverka utfallet på ett negativt sätt. Det är därför viktigt med en stark anknytning till den 

vetenskapliga metodiken som gäller för MTM. Det som skall finnas i åtanke är att olika 

operatörer agerar olika med och utan någon som klockar dem, vilket medför att olika 

operatörers skicklighet spelar en viss roll i studien. (Karger och Bayha, 1987) 

3.2 Standardiserade arbetssätt 

Standardiserade arbetssätt går ut på att ett arbetsmoment skall utföras på samma sätt oavsett 

vem som utför arbetet. Det eftersträvas alltså att varje montör skall utföra arbetsmomenten i 



 

- 15 - 

 

samma ordningsföljd för att på så sätt öka kvaliteten och samtidigt minska ledtiden. 

Standardiserade arbetssätt kommer att främja ökad kvalitet, då svagheter i arbetssättet kan 

identifieras. Produktionen utvecklas då allt eftersom, då standardiserade arbetssätt leder till 

minskad tillverkningstid. Det skulle vara betydligt sämre kvalitet och längre ledtid om varje 

montör gjorde arbetet på sitt egna sätt. (Olhager, 2013) 

 

Standardiserade arbetssätt handlar inte bara om att dokumentera varenda rörelse och 

arbetsmoment som utförs, utan det handlar också om att förbättra processerna, layouten och 

arbetsmomenten. Det som eftersträvas är att få alla att arbeta på ett effektivt sätt för att på så 

sätt öka kvaliteten och minska användandet av resurser. Den ökade medvetenheten ska sedan 

leda till ständiga förbättringar av de standardiserade arbetssätten och dokumenten. (Hall, 

2004) 

 

Med standardiserade arbetssätt, avses de standarder som finns för arbetsmetoder inom en 

process. Inom produktion förekommer standarder i olika former, allt från standarder på olika 

komponenter och verktyg till standards på ett produktflöde och dess processer. Det är att 

föredra att ha standarder på manuellt arbete i produktflödet, då detta underlättar när 

förbättringar eftersträvas. Optimalt bör användning av standardisering i hela flödet 

eftersträvas, inklusive verktygen som används. Detta innebär att variationer lättare kan 

identifieras och på så sätt elimineras dåliga vanor. Med standardiserade arbetssätt kan också 

eventuella orsaker till att något gått fel förutses, där åtgärderna kan vara att operatören måste 

instrueras, standardbladet behöver revideras eller verktyg bytas ut. (Petterson m.fl. 2015) 

3.3 Layout 

Problem som associeras med flödeslayout är en stor variation av produkter och komponenter 

som behöver en plats att lagras på. Till detta hör även variation i kundordrar, vilket kan ställa 

till med problem vid utformandet av en layout. För att angripa problemen på ett optimalt sätt 

finns det två olika metoder. Den ena är att försöka utnyttja den tillgängliga ytan maximalt, det 

vill säga att ytan  används till att fylla på med lagring av komponenter och verktyg. Den andra 

är att lösa ett återkommande problem inom flödet, till exempel en produkt som anses vara en 

“högvolymare”. Materialhanteringen är alltså något som anses kritiskt för att minska 

genomloppstiden. (Queirolo m.fl. 2002)    

 

Då en ny flödeslayout skall utformas finns det ett antal delmoment som bör kartläggas innan 

det flyttas runt i produktionen. Först bör syftet produktionen har med förändringen av en 

layout klargöras. Därefter är en kartläggning av kundbehovet på produkterna i flödet 

nödvändig. Operatörernas arbetssätt samt tillförsel av komponenter och material bör ses över. 

Den nuvarande layouten behöver sedan analyseras och delas in i kategorier för att kunna 

förbättras. Även materialhanteringen och lagerutrymmen bör omdesignas. I slutet ska gångar 

och lagret ses över, för att sedan utforma den nya layouten för flödet. (Hassan, 2002) 

 

Vid förarbetet är det viktigt att produktionens kapacitet är kartlagd. Kapaciteten kommer att 

vara viktig när layouten utformas. Förarbetet måste innehålla information eller rimliga 

uppskattningar om flödets ingående delar, bland annat vilka komponenter som förbrukas 

oftare respektive mer sällan. Mönster och förändringar i kundernas efterfrågan bör kartläggas, 

samt den totala efterfrågan. Till kartläggningen hör även det material som enbart finns i vissa 

typer av produkter. Material till produkter som används frekvent placeras med fördel nära 

flödet för att minska tid. Vid optimering av produktionsflöden är det att föredra om flera 

avdelningar kan slås ihop i ett utrymme. Detta kommer att minska avståndet i flödet, vilket i 
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sin tur leder till minskade genomloppstider. Därefter skall flödet ordnas på samma sätt som 

små butiker är utformade, det vill säga att produkten byggs på ju längre den passerar i flödet. 

Förutsättningen är då att arbetsmomenten ordnas i rätt sekvens i flödet så att produkten kan 

fortsätta passera på ett smidigt sätt. I slutet av flödet är det lämpligast att ha ett utrymme för 

packningen. Till packningen bör det finnas material och verktyg. (Hassan, 2002) 

3.3.1 Materialfasad 

När layouten formas är det viktigt att lämna plats åt gångar i produktionen. Ju fler gångar, 

desto mer minskar utrymmet. Mellan gångarna finns då möjligheten att ha materialfasader. 

Det behövs alltså även ta hänsyn till hur mycket utrymme som ska lämnas åt materialfasader. 

Vid utformning av layout behöver också ett ställningstagande göras kring användning av 

hyllor eller lådor. Beroende på valet av hyllor eller lådor, bör hänsyn tas till den ergonomiska 

aspekten. Användandet av materialfasader minskar gemomloppstiden samtidigt som fasaden 

tar relativt lite fysisk plats i rummet. (Hassan, 2002) 

3.4 Lager 

Nyckeln till att nå framgång som producerande företag är att ha en låg kapitalbindning 

samtidigt som kunderna på marknaden tillfredsställs. För att denna ekvation skall gå ihop är 

det viktigt att lagret varken är för stort eller för litet. Det som styr hur mycket som skall vara i 

lager är ett samspel mellan kundens efterfrågan samt att det finns tillräckligt med material för 

att tillgodose efterfrågan. Kundernas efterfrågan kommer att styra kapitalbindningen. Därefter 

bör företag ha kontroll över mängden buffert på lagret. Det är att föredra ett system som visar 

vilken marginal som erhålls för att inte eventuellt sakna nödvändigt material.  (Axsäter, 1991) 

 

Kontrollen av material i lagret kan göras med två olika metoder; kontinuerligt eller med 

jämna mellanrum. Vid kontinuerlig kontroll görs en materialpåfyllning så fort det nått en 

förutbestämd lägsta-nivå. Inspekteras lagret i perioder fylls det på först efter det att den lägsta 

nivån passerats. Kontinuerlig påfyllning har fördelen att den är mer anpassningsbar gentemot 

kundernas efterfrågan, då lagret fylls på utgående från detta. Att fylla på med jämna 

mellanrum har fördelen att större ordrar på material och komponenter kan göras, vilket brukar 

leda till lägre kostnader. Det som kan bli ett problem med att fylla på efter bestämda perioder 

är att ett visst material kan vara väldigt nära sin lägsta nivå, vilket gör att en påfyllning inte 

sker. I sin tur betyder detta att materialet måste räcka för alla kundordrar fram tills nästa 

kontroll. (Axsäter, 1991) 

3.4.1 Plocklistor och MPS 

För att kunna planera tillverkning är prioritering av material och komponenter en 

nyckelfaktor. Beroende på produkternas prioritet hos kunderna sätts en ordning för hur 

material plockas. Prioriteringen kan ordnas på olika sätt. Tidigare var det vanligt att den som 

beställde först skall få sin produkt först. Det har dock visat sig vara mindre lönsamt än om en 

annan metod tillämpas. Med hjälp av MPS (Material- och produktionsstyrning) som 

tillverkande företag kan använda sig av för att öka lönsamheten prioriteras kundernas ordrar 

efter strategiska beslut från ledningen. Därefter sker prioritering efter marknadsföringen av 

vissa produkter, exempelvis lanseringar. Det går även att prioritera efter produktionens 

kapacitet och vilken ledtid vissa produkttyper har. Det är lämpligt att ledningen ser över 

prioriteringen efter bestämda perioder, eftersom det då finns regelbunden kontroll och 

eventuella justeringar kan göras därefter. Bland annat behöver ledtiden på produkterna, 

kundernas efterfrågan och material som finns  i lagret ses över. (Ronen & Rozen, 1992) 
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MPS styr över de ingående delarna i produktionen och ger en detaljerad plan på hur 

produkterna styrs. Rollen systemet har är att vara katalysatorn mellan inflöde och utflöde. 

MPS grundar sig på att specificera en produktionsplan för varje enskild produktvariant för 

varje specifik tidsperiod. Detta bestämmer alltså en plan för in- och utleverans för varje 

produkt, samt vilken ledtid produkten skall ha beroende på tillverkningens kapacitet och 

ledningens beslut. Med det här systemet får företaget också kontroll på det material och de 

komponenter som behöver beställas. (Zhang & Qi, 2013) 

 

3.4.2 Beställningspunkt 

 

Relationen mellan tillverkning och efterfrågan kan kopplas till att tillverka mot order eller 

buffert. Vad företaget väljer att göra kommer att skapa olika behov av material och 

komponenter. I praktiken är halvfärdiga och färdiga produkter svåra att lagra på grund av 

begränsat utrymme. Det är inom producerande företag vanligt med en lägsta nivå för material 

i lagret. Planerars produktionen kortsiktigt kan det vara svårt att inventera lagret i tillräcklig 

utsträckning. Lösningen är då att när ett visst material nått den lägsta gränsen triggas en ny 

beställning på det bristande materialet igång. På så sätt minimeras risken för materialbrist. För 

att minska kostnaderna kan  lagrat material förflyttas inom företaget, då förflyttningar 

närmare produktionen i mindre kvantitet minskar kostnaderna. Grundläggande är att ta reda 

på sin orderkvantitet. På så sätt minimeras kostnaden för lagring av komponenter. Tanken är 

att kalkylera minsta kvantitet som den enskilda komponenten klarar av att ha i buffert. Utifrån 

efterfrågan och produktionstakt tas alltså bufferten för alla ingående komponenter i lagret 

fram. För att beräkna vilken kvantitet som är lämplig kan Wilsonformeln användas (Lang, 

2010). 

 

                                            EOK= √
2𝑂𝐸

𝑅𝑃
                              (1) 

 

EOK = Optimal kvantitet (st.) 

E= Efterfrågan/tidsenhet (st/år) 

O = Ordersärkostnad (kr) 

R = Lagerhållningskostnad i % (per st.*år) 

P = Styckpris (kr) 

 

Materialplanering kräver en specifik metodik för att avgöra vilken tid och kvantitet som 

behövs för att tillgodose tillgång och efterfrågan. Det finns flera metoder att använda i det här 

fallet men många eftersträvar att balansera kostnaderna för inventering mot kostnaderna för 

service av utrustning. Det gåt även att använda sig av en viss procentsats av produktionens 

totala kapacitet för att bestämma mängden komponenter i buffert. Båda metoderna fungerar 

bra när det är en stabil efterfrågan, men sämre vid variation. Risken är då istället att gå back 

eller ha för mycket i lager. Det mest ödesdigra tillvägagångssättet är när en förutbestämd 

procentsats används för att avgöra bufferten i lagret. (Jonsson & Mattsson, 2006) 
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3.5 Utformning av manual 

Anledningen till att företag ofta vill ha standardiserat arbete är för att med minimal arbetskraft 

få produkter med hög säkerhet och kvalitet. Målet är att kunna kommunicera ut det bästa 

arbetssättet på varje arbetsstation. En ytterligare anledning är att konstant förbättra sina 

arbetssätt, då det alltid finns saker som går att förbättra i processen. Processerna har lättare att 

bli självgående om visuell illustration av system införs. Visuella instruktioner kommer att öka 

eller upprätthålla medvetenheten kring potentiella problem, kvalitet samt mål. (Detty & 

Yingling, 2000) 
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4 Nulägesanalys 

Nulägesanalysen inleds med en beskrivning av processerna som är tänkta att optimeras. Där 

kommer läsaren att få en förståelse kring vilka steg produkterna går igenom och vad som 

kännetecknar dessa. Därefter beskrivs den ursprungliga genomloppstiden och 

tillverkningstiden samt de arbetssätt som används vid de olika arbetsstationerna. I följande 

delkapitel beskrivs produkten, där den viktigaste informationen tas upp samt vilka ingående 

komponenter som är gemensamma för alla produktvarianter. Sedan kommer lager och 

materialhämtningen till processen på företaget att beskrivas, samt packningen som sker i 

slutet av flödet. Kapitlet avslutas med en beskrivning av det ursprungliga arbetsutrymmet för 

processen samt vilket utrymme flödet är tänkt att flyttas till. 

 

Företaget tillverkar LED-lampor som används både inom industrin och som gatubelysning. 

Kunderna skiljer sig åt, allt från privatpersoner till företag inom fordonsindustrin. Företaget 

har sedan 2014 två maskiner som tar fram kretskort, även kallat LED-moduler. Genom dessa 

kretskort kan produkten anpassas utifrån kundernas behov, där olika kretskort ger olika 

egenskaper i form av ljusstyrka eller ljusfärg. Företaget ser till att ständigt utveckla sina 

produkter, och flera anställda arbetar enbart med produktutveckling.  

4.1 Processer 

Flödet som denna undersökning bygger på är uppdelat i tre olika faser. Den första kallas för 

ytmonteringsfasen. Här tillverkas moderkorten för produkten. Korten går genom en 

ytmonteringslina, som är helt automatiserad, där det lagras in data. När korten är klara går de 

vidare till nästa fas i tillverkningen. 

 

Den andra fasen kallas för modul-fasen. Här färdigställs lampan samt innerkåpan med 

skyddsglas. Nu monteras lysdioder på korten från den första fasen i flödet. Dioderna limmas 

manuellt av en montör. När ett antal dioder blivit fastlimmade måste de torka. Torktiden 

ligger på tre dagar per kort. När korten torkat går montören vidare med att montera 

komponenten i en innerkåpa. Kåpan är i en standardform och tillverkad av stål. När 

komponenten monterats i kåpan sätts ett skyddsglas mot kretskortet. Detta görs manuellt och 

även i det här arbetsmomentet behöver lim användas. Torktiden för denna del är ungefär en 

dag. Därefter är modul-fasen avslutad och produkten går vidare till nästa fas. 

 

Den avslutande fasen kallas för produkt-fasen eller “prod-fasen” och är helt styrd av 

kundernas efterfrågan, det vill säga det finns flera olika typer av produktvarianter. 

Produktvarianterna har beroende på kundens önskemål olika egenskaper, vilket gås igenom i 

detalj i delkapitel 4.2. Fasen är helt manuell och alla varianter har specifika ingående 

komponenter. Monteringen brukar utföras genom att en montör hämtar materialet som behövs 

och själv monterar. I den här fasen byggs kåporna som tillverkats i fas 2 på med en typ av 

specifik ställning samt tillhörande komponenter. Montören får en plocklista på alla ingående 

material samt vilken lagerplats materialet finns på. När den specifika komponenten monterats, 

testas den genom att lampan kopplas till ett uttag och lysförmågan undersöks. Därefter packar 

montören produkten/produkterna vid sitt monteringsbord och skickar till utleverans som 

ligger ungefär 50 meter från monteringsplatsen. Se Figur 5 för en skiss på den ursprungliga 

processkartan och de tre faserna. 
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Figur 5. Ursprunglig processkarta 

4.1.1 Nuvarande genomloppstid och tillverkningstid 

Den ursprungliga genomloppstiden definieras från det att korten körs i 

ytmonteringsmaskinerna till färdigpackad produkt. För de två vanligaste produktvarianterna 

(48-LED och 72-LED) uppmättes genomloppstiden till 4 dagar 2h  38 min respektive 4 dagar 

2h 42 min, det vill säga en skillnad på enbart 4 minuter. Vid beräkning av genom- och 

tillverkningstid användes tiden det tar för en produkt att gå igenom arbetsstationerna. Tabell 1 

innehåller all tidtagning som gjorts för att beräkna den nuvarande genomloppstiden. Med 

materialhämtning avses den totala tiden för materialhämtning genom hela flödet. 

 

 

Tabell 1. Ursprungliga genomloppstider (minuter om inget annat anges) 

 

Produktvariant: 48-LED 72-LED 

Ytmontering: 45.00 45.00 

Modul-fas: 14.00 ± 00.30 14.00 ± 00.30 

Materialhämtning: 38.00 38.00 

Torktid: 4 dagar 4 dagar 

Prod-fas: 61.30 ± 02.45 65.30 ± 02.10 

Genomsnittlig genomloppstid: 4 dagar, 158 minuter 4 dagar, 162 minuter 
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Tabell 2 visar all tidtagning som gjorts för att få fram tillverkningstiden. Med tillverkningstid 

avses den tid operatörerna aktivt ägnar åt att tillverka produkten, det vill säga i det här fallet 

ingår inte torktiden. Första fasen (ytmontering) är i stort sett helt automatiserad, vilket gör att 

tillverkningstiden håller sig på samma nivå hela tiden. Tiden för produkten i 

ytmonteringsfasen ligger på 45 minuter. I nästa fas (modul-fas) där linser limmas på korten 

finns en maskin tillgänglig när flödet flyttas, men i det ursprungliga flödet fanns den inte 

tillgänglig. Tillverkningstiden låg här i snitt på 14 minuter. Räknas tiden det tog för montören 

att hämta allt material för modul-fasen kan ytterligare 26 minuter läggas på, vilket gör att 

totala tillverkningstiden för modul-fasen blir 40 minuter. I produkt-fasen mättes de två 

vanligaste produktvarianterna, där tiden för arbetsmoment, hitta material och packtid mättes. 

Den genomsnittliga tid det tog att hitta material för produkterna var 12 minuter. Därefter var 

tiden för montering 22 minuter i snitt för de båda varianterna, där skillnaden mellan de båda 

varianterna var 4 minuter. I den avslutande packningen, var skillnader i tid mellan de olika 

varianterna störst, där den ena tog 9 minuter och den andra 38 minuter, vilket ger ett snitt på 

23,5 minuter. Den totala tillverkningstiden för hela processen blir således 116,5 minuter.  

 

Tabell 2. Ursprunglig tillverkningstid (minuter) 

 

Produktvariant: 48-LED 72-LED 

Ytmontering: 45.00 45.00 

Modul-fas: 16.20 16.20 

 

14.00 14.00 

 

11.50 11.50 

 

11.40 11.40 

 

11.50 11.50 

Genomsnitt: 14.00  14.00 

Hämta material prod-fas: 14.30 15.10 

 

11.00 12.10 

 

10.25 11.50 

 

13.10 11.45 

 

11.50 10.40 

Genomsnitt: 12.50 13.10  

Monteringstid: 26.20 30.15 

 

21.05 25.30 
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18.40 22.20 

 

17.30 23.10 

 

19.10 20.00 

Genomsnitt: 20.30 24.30  

Packtid: 08.20 38.30 

 

09.30 29.50 

 

10.00 40.15 

 

08.45 42.20 

 

09.00 40.00 

Genomsnitt: 09.15 38.20  

Genomsnittlig tillverkningstid: 101 minuter, 30 sekunder 135 minuter, 30 sekunder 

 

 

4.1.2 Arbetssätt 

I teorikapitlet har det belysts att standardiserade arbetssätt är viktiga för att identifiera fel samt 

förbättra befintliga arbetssätt. På det företag där fallstudien utförs finns det till viss del 

standardiserade arbetssätt. Dock finns de inte på varenda arbetsstation, vilket också resulterat 

i påföljder. I observationerna som gjordes på processen fanns det en stor skillnad i hur 

packningen i produktfasen utfördes. Montören som hade mest erfarenhet av processen gjorde 

på ett visst sätt, medan en annan montör gjorde på ett annat sätt. Vad gäller själva 

monteringen finns det arbetsinstruktioner, dock användes inte dessa vid observationen. Vid 

monteringen var skillnaderna i utförandet mellan montörerna marginell. Vanligtvis arbetar en 

montör självständigt under de två sista faserna, det vill säga en person både hämtar material 

och utför arbetet samt packar. Vid den första fasen där kretskorten tillverkas finns det 

operatörer som arbetar med alla typer av kretskort under hela arbetsdagen. Det är alltså inte 

samma person som tar fram kort och sedan monterar ihop resten av produkten.  

4.2 Produkten 

Fallstudien bygger på en produkt som används inom många olika miljöer, vilket medför att 

det finns flera olika produktvarianter. En produktvariant används till exempel i områden där 

sandstormar är vanliga, vilket gör att den behöver speciella komponenter. Vanligast är dock 

att produkten används i lager och liknande utrymmen. Produkten i sig går inte sönder så lätt. 

Företaget har fått tillbaka produkter som fallit 20 meter där produkten fortfarande fungerade 

efter fallet. Produktens livslängd vid normal användning ligger på 50 000 timmar. Företaget 

får in en varierande mängd ordrar på produkten varje vecka. En normal vecka utlevereras 20 

produkter. 
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4.2.1 Frekventa komponenter 

De vanligaste komponenterna kan ses som standardkomponenter som ingår i varje 

produktvariant. Sättet som användes för att ta fram dessa komponenter var genom att först 

kontrollera plocklistor för alla produktvarianter. Därefter undersöktes vilka ingående 

komponenter som är mest frekventa. På så sätt kunde det fastslås att det finns komponenter 

som är standard för varje produktvariant. Placeringen av dessa komponenter spelar en 

nyckelroll i tidsoptimeringen. Därför kartlades lagerplaceringen av alla standardkomponenter. 

Det visade sig att dessa var utspridda på väldigt olika platser i lagret. Vid observation 

noterades till exempel att två av standardkomponenterna befann sig på andra respektive tredje 

våningen i lagret, vilket givetvis ökade tiden för materialhämtning. Komponenterna som 

förekommer i varje produkt kan befinna sig på fem olika lagerplatser och komponenterna är 

varken stora eller tunga. Vid kartläggningen gjordes också en rangordning av hur frekventa 

komponenterna är för att få en klarare bild av prioriteringen av material. Bilaga 1 redovisar de 

lagerplatser som är mest frekventa vid tillverkning av den här produkten. 

4.3 Lager och materialhämtning 

Företagets lager ligger relativt nära produktionen, vilket är en fördel om cykeltiden skall 

reduceras. Lagret består av fyra större hyllor uppdelade i nio fraktioner. I dessa fraktioner 

brukar det stå en vanlig EU-pall med material, alternativt en längre pall där mer material får 

plats. Hyllorna är därefter uppdelade i fem våningar vardera. Vid montering av produkten 

noterades att montören plockar alla nödvändiga komponenter från lagret på egen hand. Då 

vissa av de mest frekventa komponenterna ligger på andra eller tredje våningen skapar detta 

problem i vissa fall, beroende på att en del av montörerna inte har truckkort, vilket i sin tur 

ledde till att montören fick kalla på lagerpersonal. Observationer visade att detta kostade 

onödig tid, här finns alltså förbättringspotential. Vid observation noterades även 

materialfasader vid monteringsbordet. Materialfasaden hade lådor på båda sidor, men vid 

observation noterades att den ena sidan stod mot väggen och den andra mot monteringsbordet. 

Detta var ett problem när operatörerna var tvungna att plocka material från den sida som stod 

mot väggen. Då fick de dra ut ställningen och gå runt till andra sidan för att sedan plocka 

material. Även här noterades det att tid gick till spillo. 

4.4 Packning 

Det sista som sker innan produkten levereras till kunderna är packningen. Packningen görs 

manuellt av den montör som monterat ihop produkten. Vid observation av hur packningen 

gått till noterades att det inte finns någon riktig struktur på hur denna skall gå till. Detta beror 

på att ordrarna styr hur packningen går till, där en order på flera artiklar gör att det behövs 

packas flera stycken i en förpackning. Det har dock noterats att packningen följer samma 

mönster oavsett orderstorlek. Vid observation noterades att en montör med mindre erfarenhet 

hade problem med packningen samt vilka delar som ingår vid arbetsstationen. Därefter fanns 

det ingen avskild plats för packningen, utan den fick ske på samma monteringsbord som 

används för montering av produkten. Material för emballeringen stod utspritt på arbetsplatsen 

vilket gjorde att onödig tid gick åt till att gå runt i lagret.   

4.5 Arbetsutrymme 

Utrymmet som användes innan den tänkta optimeringen var utspritt på i princip hela fabriken. 

De tre faserna produkten går igenom fanns i tre separata rum, vilket kostade tid. Ett annat 

problem som observerades var att operatörerna ibland inte hade kontroll på var materialet 

fanns i produktionen. Det var minst ett rum mellan varje fas i processen. Märkbart var också 
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att det var lite plats för montören att arbeta på i produkt-fasen, där endast ett bord fanns 

anvisat till arbetsstationen. Fördelen med placeringen av produkt-fasen var att den ligger 

precis i hörnet av lagret, vilket gör att operatörerna inte behöver gå några längre sträckor för 

att hämta material. För att se en karta över hur det såg ut innan optimeringen se Figur 5. 

 

Produkter i arbete behöver transporteras mellan de olika arbetsstationerna. Från 

ytmonteringsfasen transporteras korten med ett ställ som innehåller 50 kort per ställ. Personal 

på ytmonteringen flyttar dessa ställ till modul-fasen. Vid modul-fasen måste kåporna 

transporteras till arbetsplatsen. Kåporna befinner sig i lagret och behöver därför transporteras 

en längre sträcka. Vanligtvis monteras en större mängd produkter vid modul-fasen, därför 

händer det att en hel pall förflyttas till arbetsplatsen. När efterfrågan är mindre transporteras 

kåporna genom en materialvagn. Transport av material till och från modul-fasen görs antingen 

av montören eller av lagerpersonal. När arbetet i modul-fasen är klart flyttas produkterna 

antingen till lagret eller direkt till produkt-fasen. Vart de flyttas beror på behovet i produkt-

fasen, alltså styr kundernas efterfrågan var produkten placeras vid varje specifikt tillfälle. Vid 

produkt-fasen behöver montören hämta ytterligare material i lagret. Det har tidigare i 

rapporten redogjorts för hur detta går till. Efter det att material plockas i lagret placeras det på 

en materialvagn som har tre olika fack. På dessa vagnar förväntas att material till ungefär tio 

produkter får plats. Vagnen körs sedan till monteringsbordet så att materialet är nära till 

hands. När produkten sedan monterats klart placeras de färdiga produkterna på vagnen igen 

och körs till platsen för utleverans.  

4.6 Utrymme till förfogande 

Platsen som modul- och produkt-fasen skulle flyttas till var förutbestämd när företaget satte 

ramarna för uppdraget och är tänkt att rymma både modul- och produktfasen. Det skall även 

göras plats för emballering och kvalitetstester. Utrymmet skall också ha plats för en gång där 

både personal och pallar kan passera och eventuellt placeras i rummet. Tanken är att rummet 

skall ha plats för materialfasader verktyg och liknande. Vid kartläggningen av rummet mättes 

utrymmet samt måtten på alla bord montörerna kommer att ha användning av.  
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5 Resultat 

Resultatdelen är uppdelad i delkapitel som beskriver de resultat som tagits fram för att 

besvara den ursprungliga frågeställningen. Resultaten har tagits fram utgående från teorin som 

behandlats i det tredje kapitlet och sedan applicerats i verkligheten. 

5.1 Optimerad layout 

Vid optimeringen av layouten var det vitalt att kartlägga hela processen och dess ingående 

arbetsmoment, eftersom allt skall flyttas till ett annat rum. Därför mättes alla arbetsbord som 

används i både modul- och produktfas, samt utrymmet som var till förfogande. Utrymmet är 

avgörande för hur flödet skall utformas, där det viktigaste är att få in alla arbetsstationer i 

rummet och i en relevant ordningsföljd. Sedan behöver hänsyn tas till vilka restriktioner som 

gäller, det var ett krav att lagerpallar skall kunna passera genom flödet samt placeras i 

rummet. Nödutgångar och liknande får inte blockeras. Vid utformningen av den nya layouten 

var ett mål att få produkt-fasen så nära lagret som möjligt för att underlätta materialtransport 

och på så sätt minska den tid som går till spillo. I Figur 6 visas utfallet av den optimerade 

layouten med verkliga mått på bord etc. 

 

 
Figur 6. Optimerad layout 
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5.2 Standardkomponenter 

För att minska tillverkningstiden behöver materialhämtningen vara så minimal som möjligt. 

Därför måste komponenter som används i alla produkter i produkt-fasen kartläggas. 

Meningen med kartläggningen var att kunna omplacera dessa komponenter antingen i 

materialfasaden eller närmare produktionsutrymmet. I processen produkt-fas varierar 

komponenterna kraftigt från produkt till produkt, därför togs en lista fram på alla ingående 

komponenter för varje produktvariant. Efter att ha gått igenom varje produktvariants ingående 

komponenter kunde fyra stycken hittas i varje produkt och därmed beskrivas som 

standardkomponenter. Dessa befann sig på lagerplatserna G.A8 respektive G.B8. 

Storleksmässigt är dessa komponenter små och finns i stor kvantitet på lagret.  

5.3 Materialfasad 

Utifrån de mest frekventa lagerplatserna inventerades möjligheten att förflytta komponenterna 

till materialfasader. Placeras de mest frekventa komponenterna nära produktion kommer tiden 

det tar att transportera material att minska. Vid det tillfälle optimeringen gjordes uppskattades 

att det behövdes 3 hyllor för att hålla de mest frekventa materialen. Därtill beställdes lådor där 

en del komponenter kommer att placeras. Lådorna kommer att fyllas på allteftersom 

materialet tar slut, enligt vad som beskrivits i delkapitlet som berör beställningspunkt. 

Fasaderna kommer att vara riktade mot produktionen i produkt-fasen, det vill säga materialet 

som placeras i fasaderna hör dit. Fasaden kommer därför att placeras mittemot 

monteringsborden, vilket gör det lättillgängligt för montören. Tabell 3 visar vilka lagerplatser 

som erhålls i materialfasaden. Den första bokstaven som lagerplatsen erhåller står för vilken 

position platsen har, där lägre bokstav betyder att den är närmare produktionsplatsen. Den 

andra bokstaven beskriver vilken våning som erhålls, där en bokstav A står för 

bottenvåningen, B står för andra våningen och så vidare. Siffran står för vilken ordning i 

hyllorna, där en högre siffra motsvarar en placering närmare matsalen. 

 

Tabell 3. Lagerplatser till materialfasad 

 

Lagerplats till materialfasad: Lagerplats till materialfasad: 

G.A6 J.D4 

G.A7 J.D9 

G.A8 G.A5 

G.B6 G.A10 

G.B7 G.B5 

G.B8 G.C8 

J.A9  

5.4 Omorganisering i lager och plocklistor 

Platsbyten i lagret är något som kommer att ha stor påverkan på genomloppstiden. I det förra 

kapitlet beskrevs det att montören ofta fick plocka saker från tredje våningen. 



 

- 27 - 

 

Omorganiseringen av lagerplatserna utgick från de mest frekventa lagerplatserna, där de mest 

använda komponenterna placeras nära produktionsflödet. Det betyder att de komponenter som 

används minst placeras längst bort från flödet. På så sätt kommer de att erhålla en lagerplats 

tidigare i rangordningen. Plocklistan kommer då att prioritera de med lägst alfabetisk ordning 

först och därefter lägst efterföljande siffra, vilket medför att den som hämtar material börjar 

plocka material längst ut i lagret och sedan går genom lagret mot produktionsflödet. De 

komponenter som placerats i materialfasad kommer att behålla sin plats i lagret, då en 

kontinuerlig påfyllning av fasaderna kommer att ske. Tabell 4 visar vilka förflyttningar som 

gjorts i lagret. 

 

Tabell 4. Omplaceringar i lager 

 

Nuvarande lagerplats: Flyttas till lagerplats: 

J.E4 I.D18 

J.E5 I.D17 

J.E6 I.D16 

J.E8 I.D15 

J.D9 I.D14 

G.D8 I.D13 

G.D5 I.D12 

G.D4 I.D11 

G.D3 I.D10 

G.D1 I.D9 

G.C7 I.D8 

G.E7 I.D7 

Nuvarande lagerplats: Flyttas till lagerplats: 

J.D5 I.C18 

J.E7 I.C17 

J.D6 I.C16 

J.C5 I.C15 

J.D7 I.C14 

J.D8 I.C13 

J.C7 I.C12 
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J.C8 I.C11 

J.C9 I.C10 

G.C1 I.C9 

G.E1 I.C8 

G.E2 I.C7 

G.E5 I.C6 

G.E6 I.C5 

Nuvarande lagerplats: Flyttas till lagerplats: 

G.D7 I.B18 

J.B8 I.B17 

J.B4 I.B16 

J.B1 I.B15 

J.B6 I.B14 

G.C7 I.B13 

G.E8 I.B12 

G.C5 I.B11 

G.C6 I.B10 

G.C3 I.B9 

G.C2 I.B8 

Nuvarande lagerplats: Flyttas till lagerplats: 

J.B7 I.A18 

J.B5 I.A17 

G.E3 I.A16 

J.A7 I.A15 

J.A4 I.A14 

J.A5 I.A13 
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5.5 Genom- och tillverkningstid 

Efter det att alla implementeringar som berörts i det här kapitlet genomförts, upprepades 

klockstudier av genom- och tillverkningstid. Klockstudierna utfördes på samma produkter 

som den ursprungliga tidtagningen samt med samma montörer. Tabellerna 5 och 6 visar 

genom- och tillverkningstid efter det att optimeringen implementerats. Bortses torktiderna, 

minskar således den totala genomloppstiden med 78 minuter för 48-LED och 55 minuter för 

72-LED. 

  

Tabell 5. Genomloppstid efter optimering (minuter) 

 

Produktvariant: 48-LED 72-LED 

Ytmontering: 45.00 45.00 

Modul-fas: 03.00 03.00 

 

02.55 02.55 

 

03.00 03.00 

 

02.55 02.55 

 

03.00 03.00 

Materialhämtning: 4.20 3.50 

Torktid: 4 dagar 4 dagar 

Prod-fas: 30.15 55.20 

 

28.05 55.30 

 

28.25 55.15 

 

26.40 56.40 

 

27.20 55.25 

Genomsnittlig 

genomloppstid: 

4 dagar, 80 minuter, 25 

sekunder 

4 dagar, 107 minuter, 25 

sekunder 
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Tabell 6. Tillverkningstid efter optimering (minuter) 

 

Produktvariant: 48-LED 72-LED 

Ytmontering: 45.00 45.00 

Modul-fas: 03.00 03.00 

 

02.55 02.55 

 

03.00 03.00 

 

02.55 02.55 

 

03.00 03.00 

Hämta material prod-fas: 04.20 02.50 

 

03.00 03.10 

 

02.50 03.05 

 

03.10 02.45 

 

03.10 02.50 

Monteringstid: 22.25 24.50 

 

20.00 24.30 

 

19.40 22.50 

 

18.20 23.35 

 

18.30 22.50 

Packtid: 07.50 30.30 

 

08.05 31.00 

 

08.45 32.25 

 

08.20 33.05 

 

08.50 32.35 

Genomsnitt: 78 minuter, 19 sekunder 106 minuter, 10 sekunder 
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6 Analys 

Det här kapitlet kommer att analysera och dra kopplingar mellan nulägesbeskrivningen, teorin 

och de erhållna resultaten. Svaret på den i arbetet ställda frågan kommer att delges. Ett 

resonemang kommer att föras kring hur väl teorin kunde tillämpas på den verkliga 

situationen. Kapitlet kommer avslutningsvis att beskriva argument som ska ligga till grund för 

slutsatserna.  

6.1 Frågeställning 

Den ursprungliga frågeställningen var hur ett produktflöde optimeras utifrån tillverkningstid 

och genomloppstid. Frågeställningen i sig är relativt bred, då många parametrar spelar in i ett 

produktflöde. Det finns till exempel flera olika arbetsstationer i ett flöde och dessa är oftast 

beroende av varandra. Det gjorde att den teoretiska undersökningen fick delas upp i flera 

områden. Teorin kring flöden beskrev att det är optimalt att minimera avståndet för 

materialtransporter. Mindre buffertar bör eftersträvas i en avdelning av olika komponenter 

som en produkt kan vara beroende av, istället för att dela upp avdelningar efter en specifik 

produktvariant. Att material rör sig korta sträckor ger ett effektivare flöde och det är oftast 

bättre att se över en ny layout än att köpa in ny teknik. Det är även viktigt hur tillförsel av 

material och komponenter görs, då en långsam tillförsel av material fördröjer arbetsprocessen. 

Plats för packning läggs med fördel nära den avslutande monteringen, vilket minskar onödiga 

transporter. Intill flödet kan det vara lämpligt att placera materialfasader, vilket underlättar för 

montörerna och minskar genomloppstiden.  Efter de första klockstudierna undersöktes 

processerna och hela flödet. Uppfattningen efter undersökningen var att det ibland kunde bli 

oreda vid transport av material. Den främsta orsaken kan vara att avståndet mellan 

arbetsstationerna var för stort. Kartläggningen gav en klarare bild av vilka arbetsstationer som 

kunde förbättras samt vilka som inte gick att förbättra. 

 

Eftersom det inte fanns någon tidigare tidssättning på företaget måste en sådan göras för att 

direkt kunna besvara den i arbetet ställda frågan. Teorin kring klockstudier och MTM-

tidssättning beskrev att det är optimalt att göra sådana studier genom videofilm när montering 

sker, beroende på att det finns ett visst stressmoment när någon står och tar tid på hur arbetet 

utförs. Denna möjlighet fanns dock inte, därför tillämpades det klassiska sättet att utföra 

klockstudier. Klockstudier innebär att en kartläggning fås på var tid går till spillo för att på så 

sätt kunna göra förbättringar. När företaget undersöktes framgick att det fanns en del 

förbättringspotential i processen. Arbetet inleddes med klockstudier för att få en siffra på den 

ursprungliga genom- och tillverkningstiden. Vid klockstudierna syntes var förbättringar kunde 

göras och en djupare förståelse för flödet erhölls. Tidtagningen påverkade montörerna en del, 

då de uttryckte att det gjorde dem mer stressade. Det kan ha påverkat de första resultaten 

negativt, men efter totalt tio tidtagningar avtog stressen mer och mer. 

 

Till sist mättes genom- och tillverkningstiden efter det att alla förändringar genomförts. Det 

visade sig att förbättringar skett i båda fallen. Ursprungliga genomloppstiden låg på 4 dagar 

och 158 minuter för 48-LED och 4 dagar och 162 minuter för 72-LED. Efter optimeringen var 

genomloppstiden 4 dagar, 80 minuter och 25 sekunder för 48-LED och 4 dagar, 107 minuter 

och 25 sekunder. Större delen av genomloppstiden går åt till sånt som inte går att påverka, det 

vill säga torktiden som är 4 dagar. Om istället tillverkningstiden ses över var den ursprungliga 

100 minuter och 30 sekunder för 48-LED och för 78-LED var den 133 minuter och 30 

sekunder. Efter optimering låg 48-LED på 78 minuter och 19 sekunder och 78-LED låg på 

106 minuter och 10 sekunder per produkt. Det som kan sägas är att tiderna är per produkt, 
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vilket medför att mycket tid kan vinnas under ett längre perspektiv efter det att förbättringarna 

implementerats.  

 

Layouten har varit central i det här arbetet. Företaget ville att produktflödet skulle placeras i 

ett annat rum och då med en ny layout. Teorin beskrev att det är optimalt om hela ytan som är 

tillgänglig utnyttjas, då det bidrar till en minskad genomloppstid. Resultaten som erhölls låg i 

linje med vad företaget hade förväntat sig. Den optimerade layouten utgick från att så mycket 

som möjligt av utrymmet används. Placeringen av bord och verktyg gick precis som skissen 

visar. Till materialfasaden användes tre hyllor, där dessa fylldes med bingar som höll de mest 

frekventa komponenterna. Hyllorna placerades mitt emot monteringsborden för produkt-

fasen. Packningen var lämpligast att placera i slutet av flödet, men nära sista monteringsfasen. 

Den fick plats i ett utrymme precis i slutet av flödet, där allt packmaterial finns i stor 

kvantitet. Avslutningsvis sågs nuvarande arbetsutrymmet över och vilket utrymme som fanns 

till förfogande. Det framgick tydligt att arbetsutrymmet för produkt-fasen var för litet, det 

saknades framförallt ett bord att packa på. Det utrymme som fanns till förfogande mättes, 

samt bord och hyllor som är tänkta att användas i det nya utrymmet. 

 

För att frågeställningen skall kunna besvaras är det vitalt att redogöra kring begreppen lager, 

plocklistor och beställningspunkt. Teorin som berörde lager beskrev att det är optimalt att inte 

ha ett för stort lager, då detta medför kapitalbindning. Lagret fungerar även som en förvaring 

av material som kommer att användas till produktion längre fram. Lagret sågs över och alla 

lagerplatser som hör till produkten kartlades. Här noterades att det är montören själv som 

utför materialhämtning till andra och tredje fasen. Det är optimalt om en annan person utför 

materialtransporter, lämpligast någon som jobbar i lagret. Det framfördes till företaget att det 

skulle leda till en högre effektivitet för flödet. Omorganiseringen i lagret skulle minska både 

transportsträckan och genomloppstiden, då transportsträckan minskar. Eftersom produktionen 

ligger intill monteringen av produkt-fasen kommer det att vara en mindre påfrestning för den 

som hämtar material. De lagerplatser som flyttas runt har utgått från komponenternas 

frekvens. De vanligaste komponenterna kommer alltså att placeras närmast produktionsflödet. 

Tidigare var montören tvungen att hämta material från till exempel tredje våningen. Efter 

omorganiseringen kommer detta inte att ske igen, då dessa komponenter nu är placerade på 

nedersta våningen eller i materialfasad.  

 

Montörernas arbetssätt sågs över, där en viss skillnad kunde påvisas på olika personers 

utförande av samma arbete. Det är något som kan påverka tillverkningstiden, då tiden hänger 

på vem som utför arbetet. Det fanns även en stor osäkerhet kring hur packningen skulle gå till, 

eftersom ingen arbetsmanual fanns på arbetsplatsen, vilket gjorde att en annan mer erfaren 

montör fick förklara för de yngre. 

 

Materialpåfyllning är viktig och enligt teorin finns det två olika sätt att angripa 

materialpåfyllning. Det ena är kontinuerlig påfyllning och den andra är påfyllning med jämna 

mellanrum. För att kunna ha en uppfattning om vilken mängd som är optimal att ha i buffert 

är Wilsonformeln lämplig. När processen kartlades var det dags att titta närmare på 

produkten. Vid undersökningen framgick vilka komponenter som förekom i alla 

produktvarianter. Detta låg sedan till grund för både utformandet av materialfasader samt 

omorganisering i lagret. Standardkomponenterna var något som inte var helt kartlagt innan 

undersökningen gjordes, utan montörerna hade kvalificerade gissningar om vilka de var. 

Gissningarna och ett exakt svar på vilka komponenter som ingår i varje produktvariant 

erhölls.  
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7 Diskussion 

Kapitlet kommer att reflektera kring alla aspekter som rört arbetet, från metodval till etiska 

aspekter av resultaten. Läsaren kommer få ta del av problem som dykt upp under arbetets 

gång, samt hur dessa hanterats. Kapitlet kommer också att diskutera om syftet med arbetet har 

uppnåtts och hur undersökningen skulle kunna utvecklas.  

 

Resultaten som erhållits efter undersökningen visar på en förbättring jämfört med det 

ursprungliga tillståndet. Det arbetssättet som presenterats i det här arbetet skulle kunna 

användas på andra tillverkande företag. Teorierna som beskrivits är generella inom sitt 

område och kan därför appliceras på företag som är utformade på ett liknande sätt.  

 

I vissa fall kunde inte teorierna appliceras helt. Framförallt gällde det klockstudier, där teorin 

säger att studierna ger ett mer rättvist resultat om momenten klockas genom film. Detta fanns 

det ingen möjlighet till då kamera inte fanns att tillgå. Därför anpassades situationen till den 

gamla metoden, där vanlig tidtagning användes. Ett annat fall där teorin inte helt kunde 

användas var Wilsonformeln. Det berodde på att det inte fanns exakta siffror att utgå ifrån. En 

annan faktor var att orderkvantiteten varierar mycket från vecka till vecka, så det bedömdes 

att det var bättre att använda sig av periodvis påfyllning av material. 

 

All teori kunde för övrigt tillämpas mer eller mindre i den här undersökningen. Metodvalet 

kan ses som lyckat, då frågeställningen kunde besvaras. En kvalitativ studie är nödvändig då 

det krävs en större fördjupning i processerna. Processer skiljer sig åt mellan varje 

producerande företag, därför är det svårt att dra generaliseringar när resultat tas fram.  

 

Resultaten kunde alltså visa på en effektivisering av produktflödet. Det kommer i sin tur att 

medföra en reducerad användning av energi, vilket kan ses som att det bidragit till hållbarare 

utveckling. Eftersom transportsträckorna för montören minskats jämfört med tidigare flöde, så 

kommer det också att medföra ett minskat slitage på montörerna i ett längre perspektiv. De 

etiska aspekterna att ha i åtanke är huruvida det är lämpligt att  klocka montörer samtidigt 

som de arbetar. En anledning till att klassisk klockning förkastats är att resultatet är 

missvisande och för att det stressar arbetaren. Just den här undersökningen hade inte 

möjlighet till moderna klockstudier, men det är något att ta med sig i framtida 

arbetssituationer.   

 

Saker som företaget skulle kunna utveckla är framförallt att ha en anställd som sköter 

materialtransport. Just nu sköter montören oftast materialtransporter själv på grund av att det 

inte finns någon som sköter enbart detta. Det skulle göra produktflödet effektivare och öka 

kvaliteten. Montörer som plockar material på egen hand ökar arbetsbördan, vilket gör att 

genomloppstiden blir högre. Skulle materialtransporterna ske enligt teorin skulle 

genomloppstiden sänkas en del.  

 

Undersökningen skulle kunna utvecklas ytterligare om kvaliteten på producerade produkter 

efter optimeringen undersöktes. Resultaten har visat att genomloppstiden sänkts, men en fråga 

som inte kunnat besvaras i arbetet är om kvaliteten ökat. Enligt teorin bör ett effektivare flöde 

också ha högre kvalitet, så det är något som skulle kunna undersökas i framtiden. Ett annat 

fall som skulle kunna undersökas är de ergonomiska aspekterna. Ergonomi är viktigt för att 

undvika arbetsskador, och i det här arbetet togs inte förbättringar inom ergonomi i beaktning. 

Arbetet såg till att behålla processernas arbetsmoment oförändrade ur ergonomisk synvinkel.  
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8.   Slutsatser 

 

Frågeställningen i föreliggande studie var att optimera ett produktflöde. Genomloppstiderna 

för två produkter i detta har reducerats med 78 minuter respektive 55 minuter genom att:  

 

 Den ursprungliga layouten optimerades och sträckorna för materialtransporter 

minskades. 

 

 Standardkomponenter för alla produkter i flödet kartlades. 

 

 Materialfasader införskaffades nära produktflödet, där de vanligaste komponenterna 

placerades för att ytterligare minska materialtransporterna. 

 

 Omorganisera i lager, vilket minskade avståndet från lager till produktion. De mest 

frekventa lagerplatserna placerades närmast produktionen. 

 

 Plocklistorna omorganiserades efter frekvensen på lagerplatsen, där den minst 

frekventa lagerplatsen plockas först då den är längst bort från flödet. Det medför att 

montören plockar material och samtidigt går mot produktionen. 

 

Dessa punkter går att applicera på alla producerande företag och produktflöden. Förbättras de 

ovanstående punkterna i ett produktflöde, kommer  ett produktflöde utifrån tillverkningstid 

och genomloppstid att kunna optimeras. 
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Bilaga 1 

 

Lagerplats: Frekvens från lagerplats: 

G.A2 2 

G.A5 5 

G.A6 6 

G.A7 7 

G.A8 8 

G.A10 2 

G.B5 4 

G.B6 5 

G.B7 7 

G.B8 6 

G.C1 1 

G.C2 1 

G.C3 1 

G.C4 1 

G.C5 2 

G.C6 2 

G.C7 6 

G.C8 4 

G.D1 1 

G.D3 1 

G.D4 1 

G.D5 1 

G.D7 2 

G.D8 2 

G.E1 1 
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G.E2 1 

G.E3 1 

G.E5 1 

G.E6 1 

G.E7 1 

G.E8 1 

H.D5 2 

H.D11 1 

J.A4 1 

J.A5 1 

J.A6 1 

J.A7 2 

J.A8 1 

J.A9 1 

J.B1 1 

J.B4 2 

J.B5 1 

J.B6 1 

J.B7 1 

J.B8 1 

J.B9 2 

J.C5 2 

J.C7 1 

J.C8 1 

J.C9 1 

J.D4 1 

J.D5 3 
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J.D6 1 

J.D7 1 

J.D8 1 

J.D9 1 

J.E4 1 

J.E5 1 

J.E6 1 

J.E7 2 

J.E8 1 

J.E9 1 
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