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Sammanfattning
Globaliseringen, kortare produktlivscykler och större produktvariation ökar
konkurrensen på industriföretag i dagens affärsklimat. Detta ställer allt högre krav på
en effektiv produktion där reducering av genomloppstid har visat sig vara en
avgörande faktor för effektiviteten. Produktionsledtiden, som är en del av den totala
genomloppstiden, har fått lite uppmärksamhet i tidigare forskning. Därför syftade
denna studie till att utforma och utvärdera en modell för att analysera och
effektivisera en monteringslina med särskilt fokus på produktionsledtid. Modellen
tillämpades och utvärderades hos ett fallföretag.
Genom en litteraturstudie, intervjuer och observationer med utgångspunkt i en
abduktiv ansats besvarades studiens syfte. En modell utformades med hjälp av tio
identifierade faktorer, som exempelvis kommunikation och kvalitet, från både
litteraturen och fallföretaget. Dessa faktorer kompletterades med åtgärdsförslag, som
exempelvis 5S och stödjande IT-system, som också placerades i modellen. Strukturen
till modellen har inspirerats av en tidigare liknande modell, men förenklades och
anpassades till studiens ändamål.
Modellen tillämpades sedan på företaget Eco Log AB genom att dess monteringslina
för skördare analyserades med utgångspunkt i de identifierade faktorerna. Detta
följdes upp av förslag till åtgärder. Modellen har fungerat på ett tillfredsställande sätt
då den givit en tydlig bild över de faktorer som påverkar effektiviteten, navigationen
mellan faktorer och åtgärder har varit snabb samt att åtgärderna ansetts passande och
relevanta. För att höja modellens generaliserbarhet kan tillämpning ske på flera
företag. En vidareutveckling av modellen skulle kunna tänkas vara att fördjupa sig i
de olika faktorerna och hitta ytterligare åtgärdsförslag.
Nyckelord: Modell, effektivisering, monteringslina och produktionsledtid.

Abstract
Globalization, shorter product life cycles and larger product variation has increased the
competition for industrial companies in today's business environment. This creates a higher
need for an efficient production where reduction of throughput time has proved to be a crucial
efficiency factor. Production lead time, which is a part of the total throughput time, has gained
limited attention in previous research. Therefore, this study aimed to design and evaluate a
model for assembly lines, which analyzes it and makes it more efficient, especially focusing on
production lead time. The model was later applied and evaluated at a company.
By conducting a literature review, interviews and observations with an abductive approach the
purpose of the study was answered. A model was designed based upon ten identified factors,
such as communication and quality, from both literature and the company. The model was then
completed with suggested actions, such as 5S and supporting IT-systems, connected to the
different factors. The structure of the model was inspired by a similar model, conducted earlier,
but has been simplified and customized to the purpose of this study.
With the identified factors as a starting point, the model was applied to the company Eco Log
AB by analyzing their harvester assembly line. This was completed with suggested actions. The
model reached a satisfactory level by giving a clear picture of what factors were affecting the
efficiency, allowing fast navigation between factors and actions and also the actions being
seemingly suiting and relevant. To strengthen the generalization of the model, potentially, it
can be applied to additional companies. Going more in-depth into each factor to find additional
action propositions is perhaps a future development of the model.
Keywords: Model, efficiency, assembly line and production lead time.
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1 Inledning
I detta kapitel presenteras en bakgrundsbeskrivning av studien följt av studiens syfte, frågeställningar
och avgränsning.

1.1 Bakgrund
Globaliseringen har bidragit till den allt ökade konkurrensen i världen (Ma, 2004). På dagens
marknader kan en effektiv logistik skapa en ökad konkurrenskraft och lönsamhet i jämförelse
med konkurrenter (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013). Detta förklaras enligt Olhager
(2013) som det primära målet för ett vinstdrivande industriföretag. Genom kortare
produktlivscykler och ökat krav på större produktvariation blir efterfrågan mer osäker och
ställer därigenom högre krav på en effektiv produktion, som snabbt kan reagera på nya
kundönskemål och kundbehov (Christopher, 2016). Lumsden (2012) poängterar att ledtider är
en fokuspunkt för dagens affärsklimat i strävan efter en effektiv produktion. Ledtiden är den tid
det tar från beställningspunkten till dess att produkten levereras och innefattar aktiviteter såsom
order, planering, formförändring och förflyttningar (Lumsden, 2012). Tersine och
Hummingbird (1995) anser att en kartläggning av ledtiden speglar faktorer såsom kvalitet,
kostnader, innovation och produktivitet. Om slösad tid minskar kommer de nämnda faktorerna
automatiskt gynnas på olika sätt menar författarna. Detta kan även resultera i en reducerad
genomloppstid, som enligt Lumsden (2012) förklaras som den tid det tar från
materialanskaffning till leverans av färdig produkt. Olhager (2013) delar exempelvis upp
genomloppstiden i tre olika kategorier: förråds- eller inköpsledtid, produktionsledtid och
lagerledtid.
Att reducera genomloppstider inom en produktionsanläggning kan för många företag vara en
komplicerad uppgift, just på grund av de stora antalet faktorer som kan komma att ändras samt
dess interaktion med varandra (Johnson, 2003). Författaren anser dock att reducering av
genomloppstider är av avgörande vikt för många företags fortsatta överlevnad, främst för de
aktörer som upplever ett ökat marknadstryck för kortare leveranstider av kundanpassade
produkter. Johnson (2003) poängterar flera fördelar med reducering av genomloppstider, där
lägre lagernivåer, förbättrad kvalitet och minskade kostnader är exempel på dessa.
Som tidigare nämnts kan en produkts genomloppstid delas upp i tre olika kategorier. Enligt
Meerkov och Yan (2016) har just analys av produktionsledtiden fått begränsad uppmärksamhet
i befintlig forskning. Medonos och Jurová (2017) poängterar vikten av en optimerad
produktionsledtid, vilket motiverar vidare forskning inom området genom att analysera vilka
faktorer som påverkar effektiviteten hos en monteringslina med särskilt fokus på just
produktionsledtid.

1.2 Syfte
Syftet med studien är att utforma och utvärdera en modell för att analysera och effektivisera en
monteringslina med särskilt fokus på produktionsledtid. Modellen ska tillämpas och utvärderas
på ett fallföretag.
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1.3 Frågeställningar
•
•

Vilka faktorer påverkar produktionsledtiden inom en monteringslina?
Hur kan en modell utformas för att analysera och effektivisera en monteringslina med
särskilt fokus på produktionsledtid?

1.4 Avgränsning
Studien omfattar faktorer utöver rena operations- och ställtider och utgår ifrån befintliga
produkter. Vidare ingår inte att studera potential för automatisering.

2

2 Metod
I detta kapitel redogörs för studiens metodval och tillvägagångssätt. Kapitlet avslutas med en kritisk
diskussion kring studiens kvalitet och en illustration av tillvägagångssättet.

2.1 Kvalitativ studie
Biggam (2008) beskriver kvalitativ forskning som sökandet efter explorativa data. Backman
(2016) bygger vidare på detta genom att betona att ett kvalitativt synsätt riktar intresset mot
individen och hur denne tolkar sin verklighet. Istället för att individen mer traditionellt betraktar
omvärlden som observatör ingår individen här i omvärlden. Sohlberg och Sohlberg (2013)
menar att kvalitativa studier ofta handlar om att ge beskrivningar som är flerdimensionella,
snarare än mätbara variabler. Författarna beskriver att det är vanligt inom kvalitativ forskning
att göra så kallade rambeskrivningar, eller kontexter som det också kallas. Detta handlar om att
beskriva en miljö där en studie äger rum (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Backman (2016)
tydliggör begreppet kontexter genom att förklara att det handlar om att studera människor i
naturliga situationer och inte konstgjorda sammansatta studier i exempelvis laboratorium.
Denna studie har haft sin utgångspunkt i en kvalitativ forskningsmetod eftersom den främst
syftat till att studera en naturlig miljö utan att fästa någon vikt vid mätbara variabler. För att
identifiera faktorer med påverkan på effektiviteten har störst vikt legat vid att studera
flerdimensionella beskrivningar, snarare än mätbara variabler. Om miljön i vilket individen
verkar inom inte är naturlig riskerar resultatet att bli missvisande, därför har vikt legat vid att
studera individen i sin naturliga miljö.
2.1.1 Abduktiv ansats
Enligt Blomkvist och Hallin (2015) förklaras den abduktiva ansatsen som en
kombination mellan induktiv och deduktiv ansats, där växling sker mellan teorier och idéer i
litteraturen och det insamlade empiriska materialet. Studien har genomförts genom en sådan
ansats. Detta eftersom en växelverkan skett mellan insamling av teori och av empiriskt material
på fallföretaget. En styrka med den abduktiva ansatsen menar Blomkvist och Hallin (2015) är
att det empiriska materialet analyseras på ett nyanserat sätt eftersom ny teori samlas in under
utförandets gång för att öka förståelsen av det empiriska resultatet.

2.2 Fallstudie
En fallstudie är en typ av forskningsdesign som enligt Blomkvist och Hallin (2015) har flera
karakteristiska drag. En fallstudie innebär att författaren väljer ett eller flera enskilda fall för att
säga något om ett fenomen. Detta innebär att fenomenet studeras i det verkliga livet för att få
tillräckligt med information om fallet som valts så att fallet sedan kan användas för att utforska,
förklara eller beskriva det fenomen som studien syftar till att undersöka. De fördelar som detta
tillvägagångssätt kan innebära är att den som studerar inte behöver ge sig in i den stora
beskrivningen utan kan på ett begränsat sätt förklara hur något går till eller ser ut i verkligheten
(Ejvegård, 2003). Nackdelen kan istället innebära att ett ensamt fall aldrig fullt ut kan
representera verkligheten, vilket innebär att en studies slutsatser bör dras med försiktighet.
3

För att besvara studiens forskningsfrågor användes en fallstudie som forskningsdesign, detta
för att få en god uppfattning om hur det studerade området fungerar i verkligheten. Då studien
syftade till att analysera och effektivisera en monteringslina tillföll valet av Eco Log AB som
fallföretag naturligt, då företaget har en monteringsbaserad tillverkning. När kontakt togs var
fallföretaget positiva till ett samarbete, då de även hade som plan att takta upp sin produktion
för att åstadkomma ett större antal producerade enheter per år.

2.3 Datainsamlingsmetod
Nedan presenteras de datainsamlingsmetoder som använts i studien.
2.3.1 Litteraturstudie
En litteraturstudie går ut på att söka efter litteratur skriven av flera olika källor som är relevanta
till studiens forskningsområde (Biggam, 2008). Författaren poängterar vikten av att göra en
kritisk utvärdering av den studerade litteraturen för att säkerställa att materialet innehåller
korrekt och relevant information. Vid litteraturstudier är det även viktigt att material samlas in
och refereras från olika typer av källor, som exempelvis vetenskapliga artiklar, böcker och
pålitliga internetsidor, för att påvisa att författaren är väl påläst om det studerade området
(Biggam, 2008).
Den teori och information som har bildat litteraturstudien har huvudsakligen hämtats från olika
vetenskapliga artiklar och böcker. För att hitta relevanta vetenskapliga artiklar har framförallt
databaser som ScienceDirect, Google Scholar och Discovery använts. Några exempel på sökord
som användes redovisas i tabell 1, vilka både användes som enstaka ord men också i
kombination. För att hitta inspiration till relevanta vetenskapliga artiklar och böcker har även
tidigare examensarbeten inom liknande ämnesområde studerats.
Frågeställning
Fråga 1

Fråga 2

Sökord
Assembly line
Production
Lead time
Effectiveness
Efficiency
Plant
Lean production
Influencing factors
Lead time reduction
Framework
Analysis model
Lean production
Assembly line
Effectiveness

Tabell 1: Sammanställning av sökord.
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2.3.2 Intervjuer
Vanligt förekommande val av datainsamlingsmetod för fallstudier menar Yin (2006) är
intervjuer. Dessa brukar ofta utformas som styrda samtal menar författaren, snarare än
utfrågningar i samband med fallstudier. Sohlberg och Sohlberg (2013) stärker detta genom att
antyda att i kvalitativ forskning används intervjuer med allmänna överskrifter och endast en del
konkreta inslag. Blomkvist och Hallin (2015) menar att intervjuer av öppen karaktär har
potential att hitta nya oväntade dimensioner till studien.
Blomkvist och Hallin (2015) beskriver två huvudsakliga typer av kvalitativa intervjuer, dessa
är ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Författarna förklarar att ostrukturerade
intervjuer genomförs utan att den som intervjuar på förhand bestämt vad denne vill ta reda på.
Semistrukturerade intervjuer kretsar istället runt ett antal förutbestämda teman, men även här
är inga specifika frågor formulerade (Blomkvist & Hallin, 2015).
I denna studie har både ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer genomförts. De
ostrukturerade intervjuerna utfördes spontant med produktionspersonalen framförallt i början
av studien för att utforska kopplingen mellan ämnesområdet och fallföretaget, men också för
att identifiera viktiga faktorer till den första av de två forskningsfrågorna. Två
semistrukturerade intervjuer har genomförts med produktionschef och arbetsledare för linan
utifrån en handfull förutbestämda teman (se bilaga A) med avsikt att skapa ett djup kring
faktorer men också finna eventuella åtgärder. Detta för att skapa en kontrast till den
övergripande information som framkommit i de ostrukturerade intervjuerna.
2.3.3 Observationer
För att ta reda på något om verkligheten bör det observeras (Backman, 2016). Det är en lämplig
metod att använda sig av om studiens syfte är av utforskande karaktär menar Blomkvist och
Hallin (2015). Yin (2006) beskriver vidare att om studien syftar till att inte bara undersöka saker
som ligger bakåt i tiden finns värde att hämta i att observera. Författaren skiljer sedan på
formella- och mindre formella observationer. Formella observationer sammanställs exempelvis
med hjälp av observationsprotokoll där det som händer dokumenteras på ett strukturerat sätt.
Mindre formella observationer sker i samband med fältbesök eller kan också ske i samband
med andra metoder, exempelvis intervjuer (Yin, 2006).
De observationer som utfördes i denna studie var framförallt av formell karaktär. För att kunna
identifiera de faktorer som ligger till grund för modellen observerades flödet där det som
framkom dokumenterades med hjälp av på förhand konstruerade observationsprotokoll (se
bilaga B). Mindre formella observationer förekom, men då främst i samband med de
ostrukturerade intervjuerna tillsammans med produktionspersonalen.
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2.4 Studiens kvalitet
Nedan redogörs för studiens kvalitet gällande reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.
2.4.1 Reliabilitet
Reliabilitet syftar till att minimera fel och förvridningar i en undersökning för att
efterkommande forskare ska kunna använda sig av samma tillvägagångssätt, och på så sätt
komma fram till samma resultat och slutsatser (Yin, 2006). Bryman och Bell (2017) tillägger
att om resultatet visar sig påverkas av villkor som är slumpmässiga eller tillfälliga är studien
inte reliabel. Blomkvist och Hallin (2015) beskriver också i korthet att reliabilitet handlar om
att studera saker på rätt sätt.
För att säkerställa hög reliabilitet i en fallstudie menar Yin (2006) att det är av stor betydelse
att tillvägagångssättet, som är av kvalitativ natur, dokumenteras. Annars menar författaren att
det blir svårt att kunna återskapa studien, till och med för forskaren som genomförde studien
den första gången.
De tre datainsamlingsmetoderna som användes för studien, ostrukturerade intervjuer,
semistrukturerade intervjuer och observationer har på olika sätt dokumenterats för att hjälpa till
att bibehålla en hög grad av reliabilitet. För observationerna har observationsprotokoll
sammanställts för att säkerställa en tydlighet kring hur observationerna genomförts och
samtidigt veta att samma typ av information insamlats från varje observation. Gällande
genomförandet av de semistrukturerade intervjuerna har inte specifika frågor ställts, vilket kan
påverka reliabiliteten om studien skulle genomföras på nytt. Det finns då en risk att intervjun
resulterar i olika svar. Däremot var syftet med dessa intervjuer att skapa en diskussion kring
förutbestämda teman och inte få svar på exakta frågor. Svaren från de ostrukturerade
intervjuerna antecknades på plats vid respektive persons arbetsstation. Vad som sades spelades
inte in, vilket kan komma att påverka reliabiliteten eftersom intervjuerna utfördes i en bullrig
miljö samt att det finns en risk att författarna kan ha missat enstaka detaljer. Däremot erbjöds
respondenterna att vara anonyma vid dessa intervjuer, vilket ökar sannolikheten att de vågar
uttrycka sig mer om vad som inte fungerar bra på monteringslinan.
2.4.2 Validitet
Validitet handlar om att en forskare verkligen mäter det som avses att mätas (Ejvegård, 2003).
Bryman och Bell (2017) förklarar validitet som ett forskningskriterium som handlar om en
bedömning av om de slutsatser som dras från en undersökning hänger ihop eller inte. En studie
med hög validitet är accepterad av forskningssamhället genom att den baseras på beprövade
forskningsstrategier, datainsamlingsmetoder samt dataanalystekniker (Biggam, 2008). Att
skapa en valid studie handlar om att realisera sin empiriska data, från val av en övergripande
forskningsstrategi till insamling och analys av den empiriska datan, på ett sätt där
forskningsmetoder som är anpassad till var och en av dessa aktiviteter används (Biggam, 2008).
Då studiens syfte handlar om att effektivisera en monteringslina har observationer genomförts
hos ett fallföretag, vilket ökar validiteten då detta är en lämplig datainsamlingsmetod för just
denna studie. För att undvika att en observation sker av en avvikelse har observationer utförts
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vid flera tillfällen. Studien har även baserats på intervjuer och litteraturstudier, vilket enligt
Biggam (2008) innebär hög validitet då dessa datainsamlingsmetoder är beprövade. För att
säkerställa att korrekt information samlats in har intervjufrågorna utformats baserat på studiens
syfte och frågeställningar och för att säkerställa att den intervjuade personen uppfattat frågorna
korrekt har följdfrågor kring intervjufrågorna ställts. För att under skrivprocessens gång veta
att studien hålls inom det förutbestämda ämnesområdet, har kontinuerlig återkoppling gjorts till
syftet när exempelvis teori och empiri dokumenterats. Med hjälp av den valda metoden har
studiens resultat mynnat ut i en modell som företag kan använda sig av för att analysera och
effektivisera dess monteringslina.
2.4.3 Generaliserbarhet
När empiri från ett enskilt fall kan användas för att säga någonting om ett fenomen, kan studien
beskrivas som generaliserbar (Blomkvist & Hallin, 2015). Den kritik som riktats mot fallstudien
som forskningsmetod är att den ibland kan ses som subjektiv och primitiv. För att bemöta denna
kritik förklarar Blomkvist och Hallin (2015) att val av fall och hur fallstudien genomförs är
viktiga aspekter. Som författare av en fallstudie bör reflektion ske över vad som kan sägas med
hjälp av studien, då en fallstudie aldrig kan resultera i statistisk generaliserbarhet. Detta
förklarar Blomkvist och Hallin (2015) som en självklarhet, då en författare inte kan påstå att
resultatet av en fallstudie med statistisk sannolikhet gäller för alla andra fall.
Då de faktorer som utgör modellen i studien till stor del baseras på befintlig litteratur och
forskning, anses modellen till viss del vara generell och tillämpbar på andra företag. Dock har
modellen endast tillämpats och utvärderats på ett fallföretag och för att den även ska passa andra
företag kan den behöva anpassas något till den organisationens rådande förhållanden. Oavsett
har stor vikt som lagts vid att utforma en så enkel och användbar modell som möjligt, för att
öka det möjliga antalet användare. Modellens struktur är heller inte anpassad till ett specifikt
företag, utan modellens olika kolumner baseras på en allmän struktur som kan tillämpas av
andra företag.

2.5 Urval
Att göra någon form av urval i en undersökning menar Bryman (2011) i de flesta fall är
nödvändigt. Detta på grund av exempelvis en begränsning i tid, likvida medel och eventuella
bortfall. För kvalitativa studier tillämpas oftast målinriktade- eller målstyrda urval.
Målinriktade- eller målstyrda urval syftar till att välja ut en samplingsgrupp som är relevant till
de formulerade forskningsfrågorna. Detta försvårar däremot processen att generalisera en
population. För att uppnå generaliserbarhet kan istället ett sannolikhetsurval användas, vilket
genomförs på slumpmässig grund där det antas att urvalet sannolikt blir representativt (Bryman,
2011).
Urvalet i denna studie har till stor del varit av målinriktad-/målstyrd karaktär. Personerna som
valts ut för de semistrukturerade intervjuerna har båda haft direkt anknytning till den studerade
linan. Däremot har slumpmässigt urval tillämpats för de ostrukturerade intervjuerna med
produktionspersonalen. Genom att främst använda sig av målinriktat-/målstyrt urval blir det
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svårare att generalisera, men samtidigt har sannolikhetsurval också tillämpats för att balansera
urvalsprocessen.

2.6 Etiskt ställningstagande
Att agera utifrån ett etiskt korrekt sätt samt följa god vetenskaplig praxis och att ingen
därigenom tar skada av arbetet, är viktiga aspekter att ta i beaktande vid skrivande av ett
examensarbete (Blomkvist & Hallin, 2015). Författarna beskriver fyra olika huvudkrav, baserat
på Vetenskapsrådets skrift, som ett examensarbete ska uppfylla.
•
•
•
•

Informationskravet
Samtyckeskravet
Konfidentialitetskravet
Nyttjandekravet

Informationskravet handlar om att de personer som studeras måste informeras om studiens
syfte. Samtyckeskravet innebär att de personer som studeras måste gå med på att bli studerade
innan arbetet startar (Blomkvist & Hallin, 2015). Konfidentialitetskravet handlar om att det
material som samlas in under arbetets gång ska behandlas konfidentiellt, vilket innebär att
materialet inte ska delas fritt till oberoende parter samt att anonymisering av företag och
intervjupersoner kan behöva göras. Slutligen innebär nyttjandekravet att det material som
samlats in endast får nyttjas i det avseendet som tidigare informerats om (Blomkvist & Hallin,
2015).
De respondenter som deltagit i intervjuerna har informerats på förhand om studiens syfte samt
behandlats konfidentiellt, genom att anonymitet erbjudits, så att ingen kan ta skada av
rapportens resultat. Studien påbörjades heller inte förrän fallföretaget och dess personal gick
med på att bli studerade. Det insamlade materialet kommer endast att användas för studiens
ändamål och ansvarig personal på fallföretaget har haft möjlighet att läsa igenom materialet
gällande företaget innan publicering av studien.
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2.7 Illustration över studiens tillvägagångssätt
Nedan illustreras en sammanfattande figur över studiens tillvägagångssätt:

Figur 1: Figur över studiens tillvägagångssätt
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3 Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras den teori som ligger till grund för framtagande av studiens modell.

3.1 Logistik
Lumsden (2012) menar att logistik traditionellt definieras som att göra rätt saker i alla
avseenden. En mindre abstrakt beskrivning av begreppet beskriver han istället som
förflyttningen av människor och material bestående av aktiviteter där rätt artikel styrs i rätt
skick, förflyttas till rätt position, vid rätt tidpunkt och att kostnaden är rätt (Lumsden, 2012).
Oskarsson et al. (2013) menar att logistiken är en viktig faktor för konkurrenskraften och
lönsamheten hos många företag. De menar också att logistik främst handlar om att se till att
företagens flöden fungerar på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, samtidigt som
kundbehovet tillfredsställs.
Oskarsson et al. (2013) menar att logistik kan ses ur två perspektiv där det ena är ur kundens
perspektiv, medan det andra är ur producentens perspektiv. Kunden ställer krav på att priset ska
vara rimligt samtidigt som produkten ska levereras enligt överenskommelse. Dessa är rimliga
krav menar Oskarsson et al. (2013) men menar samtidigt att det är mer komplicerat ur
producentens perspektiv. Endast de företagen med högst effektivitet för distribution, produktion
och materialförsörjning klarar av att uppfylla dessa krav (Oskarsson, et al., 2013).
3.1.1 Logistisk effektivitet
För att beskriva logistisk effektivitet föreslår Lumsden (2012) användningen av tre
huvudtermer. Dessa är service, kostnader och kapitalbindning där alla tre delar är starkt
kopplade till lönsamheten. Lumsden (2012) beskriver att dessa tre termer bildar den logistiska
målmixen, men att svårigheten ligger i att förbättring för en av de tre delarna kan försämra för
de andra två. Han menar att det gäller att hitta de förändringar som gynnar helheten mest.
Service
Service, eller leveransservice som det ofta kallas menar Lumsden (2012) är den intäktsskapande
delen i logistiken och är företagets prestation gentemot kunden. Lumsden (2012) menar att en
bra leveransservice kan skilja beroende på vad företagets syfte är. Vill företaget ha hög
leveranssäkerhet kan det anses som bra leveransservice, men också om företaget snabbt kan
leverera varorna. Andra element inom leveransservice kan exempelvis vara lagertillgänglighet,
flexibilitet eller informationsutbyte mellan leverantörer och kund (Lumsden, 2012).
Kostnader
Oskarsson et al. (2013) förklarar att det är viktigt att inte bara se till kostnaderna gentemot
externa kunder, utan också de interna logistikkostnaderna. Det finns flera olika typer av
logistikkostnader. Några av de vanligaste är lagerföringskostnader, lagerhållningskostnader
eller hanteringskostnader, transportkostnader och administrativa kostnader (Oskarsson, et al.,
2013). För att kunna analysera de totala logistikkostnaderna menar Oskarsson et al. (2013) att
övriga logistikkostnader också bör vägas in såsom kostnader för informationssystem, kostnader
för emballage och materialkostnader.
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Kapitalbindning
Kapitalbindning kan beskrivas som det varukapital som finns i såväl förråd som lager, men
också det material som finns emellan och under bearbetningsprocesser (Lumsden, 2012). Att
ha hög kapitalbindning har både för- och nackdelar. Fördelarna med hög kapitalbindning är
bland annat att materialtillförseln till produktionen kan ske med jämn takt och skapar en
trygghet (Oskarsson, et al., 2013). Samtidigt menar Oskarsson et al. (2013) att uppbundet
kapital bidrar till att det finns mindre kapital att exempelvis marknadsföra produkterna för att
öka försäljningen.
Att ha en effektiv hantering av bundet kapital menar Riad, Elgammal och Elzanfaly (2018) är
en av de viktigaste aspekterna för alla producerande företag. Detta eftersom det hjälper till att
eliminera onödiga lagringskostnader, minskar risken att bundet kapital blir utdaterat och
minskar samtidigt risken att viktigt material saknas i produktionen. Dahbi och Mouftah (2016)
stärker detta genom att förklara en effektiv hantering av bundet kapital som en balansgång. För
att inte riskera kostnader för varken för lite eller för mycket bundet kapital är det av stor vikt
att ha koll på när och hur mycket som ska beställas.
Ekonomisk orderkvantitet

För att beräkna optimal partistorlek kan formeln för ekonomisk orderkvantitet (EOQ) användas
(Olhager, 2013). Den ekonomiska orderkvantiteten beräknas genom en fördelning mellan
lagerhållningskostnad och ordersärkostnad. Enligt Olhager utgår beräkningen från följande
förutsättningar:
• Produktefterfrågan per tidsenhet (D) är konstant och känd.
• Ordersärkostnaden (K) är känd och är beroende av orderkvantiteten.
• Lagerhållningskostnaden per enhet och tidsenhet (H) är konstant och känd.
Lagerhållningskostnaden är summan av lagerhållningsränta (r) multiplicerad med
artikelns värde (V), dvs H = r x V.
• Inleverans till lagret sker av hela orderkvantiteten på en gång.
Formeln för den ekonomiska orderkvantiteten är följande:
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3.2 Produktionsprocesser
Att åstadkomma ett högt kapacitetsutnyttjande, korta genomloppstider och hög flexibilitet är
målsättningen med produktionssystemets utformning och planering (Olhager, 2013). Genom
att de olika produktionsavsnittens kapacitet anpassas till efterfrågan kan ett högt
kapacitetsutnyttjande uppnås, där den eventuella överkapaciteten ska placeras i slutet av
produktionskedjan för att skapa ett ”sug genom verkstaden” (Olhager, 2013). Genom att skapa
så enkla materialflöden som möjligt, där allra helst raka och icke-korsande flöden är att föredra,
kan en kort genomloppstid åstadkommas vilket innebär en minskad mängd produkter i arbete,
PIA (Olhager, 2013). Den korta genomloppstiden kan även leda till en jämnare förbrukningstakt
av råmaterial och komponenter vilket i sin tur påverkar ledtiden till kunden positivt. Att i det
befintliga produktionssystemet integrera nya produkter och ny produktionsutrustning visar på
en god långsiktig flexibilitetförmåga, där kortare sikt avser volym- och produktmixflexibilitet
(Olhager, 2013).
Produkter och dess karakteristiska är vanligen de faktorer som påverkar produktionssystemets
utformning, där framförallt efterfrågevolym och produktens standardiseringsgrad spelar en stor
roll. Enligt Olhager (2013) kan produktionsprocesser delas upp i fem olika grundtyper: fast
position (projekt), funktionell verkstad, flödesgrupp, lina samt kontinuerlig tillverkning (se
figur 2). Nedan illustreras en figur över de olika produktionsprocesserna samt en beskrivning
om varje.

Figur 2: Illustration över produktionsprocessernas fem grundtyper. Inspiration hämtad från Olhager (2013)

3.2.1 Projekt
Produktion i projektform är bäst lämpat vid tillverkning av stora objekt, som exempelvis hus
och broar, där produktionen sker av produkter som är svåra eller omöjliga att flytta och som
tillverkas i mindre antal (Olhager, 2013). Vid produktion av sådana objekt ligger huvuddelen
av materialet stilla medan personella och maskinella resurser tillförs, vilket innebär att
produktionssystemet anpassas efter varje produktionsobjekt.
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3.2.2 Funktionell verkstad
En funktionell verkstad är maskinorienterad, vilket innebär att alla maskiner som uppfyller
samma tillverkningstekniska funktion samlas på ett ställe. I praktiken kan detta exemplifieras
genom en svarvavdelning, en fräsavdelning och en monteringsavdelning, där alla liknande
operationer utförs inom ett och samma område (Olhager, 2013). Funktionell verkstad är en
produktionstyp som vanligtvis förekommer hos leverantörer av komponenter till större företag
samt hos mindre specialistverkstäder (Olhager, 2013). När de funktionella verkstäderna växer
och tillverkningsvolymerna ökar kan dessvärre problem uppenbaras genom exempelvis långa
genomloppstider, dålig leveranssäkerhet samt stora lager (Andersson, Audell, Giertz &
Reitberger, 1992).
3.2.3 Flödesgrupp
Ett sätt att komma tillrätta med de problem som den funktionella verkstaden kan innebära är
bildandet av flödesgrupper (Andersson, et al., 1992). Den största skillnaden mellan en
flödesgrupp och den ovannämnda produktionstypen är graden av produktorientering, vilket
handlar om att den fysiska fabrikslayouten anpassas efter produktens tillverkning och
montering (Olhager, 2013). Inom denna produktionstyp kan produkter med likheter
samtillverkas, vilket klassificeras som en produktgrupp. För att skapa goda förutsättningar till
en väl fungerande flödesgrupp krävs det att antalet produkter och varianter är få samt att
efterfrågevolymerna är relativt höga (Olhager, 2013).
3.2.4 Lina
Vid tillverkning av en produkt eller produktgrupp med begränsad variantflora med hög och
jämn efterfrågan kan produktionsutrustningen och placering av dessa helt anpassas till just
denna produkt eller produktgrupp. Detta innebär att de olika resurserna som krävs för
tillverkning av produkten placeras i den ordning som operationerna ska utföras i en lina i nära
anslutning till varandra (Olhager, 2013). Enligt Andersson et al. (1992) förknippas denna
produktionstyp oftast med monteringsarbete, där olika komponenter sätts samman till enstaka
produkter i ett konvergerande flöde. En lina kan delas in i två olika typer, styrande band och
flytande band:
• Det styrande bandet förklaras enligt Olhager (2013) som en mekaniskt styrd
transportanordning med koppling mellan olika arbetsstationer, där möjlighet till
buffertar saknas. Denna typ av linjeflöde är vanligast inom medeltung industri vid
slutmontering av exempelvis bilar (Andersson, et al., 1992).
• Det flytande bandet har tydliga likheter med det styrande bandet bortsett från att den
mekaniska styrningen saknas, vilket ökar möjligheten till buffertering mellan
arbetsstationerna (Andersson, et al., 1992). Detta minskar bundenheten i arbetet
samtidigt som genomloppstiderna och PIA ökar.

3.2.5 Kontinuerlig tillverkning
Kontinuerlig tillverkning karaktäriseras av att produktionsmomenten är fysiskt sammanbundna,
där processen kännetecknas som en producerande enhet med ett inflöde av material och ett
utflöde av produkter (Olhager, 2013). Inom denna produktionstyp är produktsortimentet starkt
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begränsat samt att produkterna har genomgående stor volym, där metallindustri,
pappersindustri och bryggerier är exempel på branscher som använder kontinuerlig tillverkning.
Oskarsson et al. (2013) förklarar att kontinuerlig tillverkning ofta förknippas med korta
genomloppstider i produktionen.

3.3 Lean Production
Lean production är ett globalt koncept som har sin bakgrund i Japan och Toyota Production
systems (TPS). Målet med TPS är att driva ut alla slöserier i en produktion för att öka värdet
för kunderna som sedermera också är målet med Lean production (Naga & Rambabu, 2015).
Olhager (2013) har en liknande definition om vad konceptet syftar till, genom att ett företags
resurser ska användas effektivt och att fler resurser än vad som krävs för en effektiv produktion
inte används. Enligt Hopp och Spearman (2004, s. 144) kan konceptet definieras som
”Production of goods or services is lean if it is accomplished with minimal buffering costs”.
Konceptet har blivit allt vanligare under de senare åren och hjälpt verksamheter bringa stora
framgångar (Bergman & Klefsjö, 2012). Lean Production bör ses som ett långsiktigt
engagemang utan slut då det är en strävan mot ständiga förbättringar. För att lyckas med Lean
bör konceptet ses som en filosofi som genomsyrar hela organisationen där alla tror på att
förändringen kommer leda till det bättre (Bhasin, 2011).
Enligt Bergman och Klefsjö (2012) har konceptet sitt fokus på att eliminera alla former av
slöseri, där de aktiviteter som inte skapar värde för nuvarande eller framtida kunder betraktas
som slöseri. Att studera och analysera ett företags olika värdeflöden är ett tillvägagångssätt för
att öka möjligheten att identifiera de aktiviteter som inte skapar värde för kunderna (Bergman
& Klefsjö, 2012). Detta kallas för flödesanalyser och kan enligt Olhager (2013) delas in i två
olika typer: materialflödesanalys och värdeflödesanalys.
3.3.1 Materialflödesanalys
Genom att få en bild över hur material flödar inom en verksamhet kan potentiella
förbättringsområden uppenbaras och analyseras (Olhager, 2013). Materialflödesschemat
illustrerar flera flödesvägar samtidigt och beskriver hur dessa flödar samman för att skapa den
totala processen (Olhager, 2013). För att analysera materialflödet kan faktorer som lager, takt
och tid tas med för att öka vetskapen om flödets kapacitet.
3.3.2 Värdeflödesanalys
Ett värdeflöde tar hänsyn till alla aktiviteter, både sådana som skapar mervärde och de som inte
gör det, och som är nödvändiga för att kunna förädla en produkt (Rother & Shook, 2005).
Värdeflödesanalyser kan användas för att kartlägga nuläget och identifiera de aktiviteter och
steg i processen som inte tillför värde till den slutliga produkten (Olhager, 2013). En
värdeflödesanalys kartlägger inte bara materialflödet utan även informationsflödet som
signalerar behovet av produktion (Braglia, Carmignani & Zammori, 2006). Det första steget
vid en flödeskartläggning är att rita en karta över det nuvarande tillståndet (Rother & Shook,
2005). I detta steg analyseras nuläget samtidigt som information samlas in, för att i slutfasen
möjliggöra utformning av ett bättre framtida tillstånd som sammanställs i en ny flödeskarta
(Rother & Shook, 2005).
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3.3.3 Olika typer av aktiviteter
Aktiviteter i ett produktionssystem kan ofta delas in i tre olika kategorier. Dessa är:
värdeskapande-, icke-värdeskapande- och nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter
(Olhager, 2013). Värdeskapande aktiviteter är sådana aktiviteter som direkt bidrar till att
produkten färdigställs, exempelvis materialbearbetning eller montering. Icke-värdeskapande
aktiviteter är sådana aktiviteter som inte tillför något värde och antingen kostar tid eller pengar,
exempelvis lagring eller transporter. Sist finns nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter.
Dessa aktiviteter är sådana aktiviteter som bidrar till att de värdeskapande aktiviteterna kan
utföras på ett effektivt sätt. Hit räknas aktiviteter såsom planering av olika slag men även
prognostisering (Olhager, 2013).
3.3.4 Standardiserat arbetssätt
Liker (2009) menar att standardiserat arbetssätt lägger grunden till att ständigt förbättras och
samtidigt stärka medarbetarna. Med standardiserat arbetssätt menas att metoder som är stabila
och repetitiva används som leder till ett förutsägbart resultat med få defekter. Genom att fånga
upp lärdomar i en organisation om en viss process kan sedan den bästa arbetssätten formas. Det
blir då lätt för en ny person att integreras i arbetet (Liker, 2009). De flesta av dagens industrier
använder sig av standardiserade arbetssätt på något sätt menar Martin (2008). Han menar också
att standardiserat arbetssätt är fördelaktigt på det sättet att de oftast dokumenterats av
intressenter med mångårig erfarenhet. Därigenom slipper efterkommande personer utforma
arbetssättet igen.
Standardiserade arbetssätt menar Liker (2009) ofta traditionellt förknippats med toppstyrd
byråkrati där produktionspersonalen har betraktats som maskiner. Detta brukar kallas för
tvingande byråkrati och präglas av påtvingade regler och sträng hierarkisk styrning. Motsatsen
till detta beskriver Liker (2009) som möjliggörande byråkrati där produktionspersonalen ses
som den viktigaste resursen som är kapabel att tänka självständigt. Detta menar författaren leder
till ett flexibelt och innovativt klimat, snarare än en stelbent byråkrati.
För att kunna standardisera arbetssätt menar Martin (2008) att det är viktigt att utforma tydliga
instruktioner för arbetsgång och inspektioner. Författaren menar också att det är av stor vikt att
ge de anställda utbildning för hur de använder arbetssätten på ett effektivt sätt. Samtidigt menar
Liker (2009) att det är viktigt att utforma arbetssätten så att de fungerar som vägledning, men
är ändå generella nog att ge utrymme för flexibilitet till viss grad. Författaren menar även att de
som utför arbetet i fråga måste få vara med och förbättra standarden. Annars riskerar ledningen
att stöta på motstånd om de själva inte får chansen att vara med och påverka. Chansen att få
vara med och påverka kan leda till att produktionspersonalen själva kämpar för att nå uppsatta
mål. Slutligen är det också viktigt att göra instruktionerna och arbetssätten så enkla som möjligt
för att göra det svårare att göra fel än att göra rätt (Martin, 2008).
Att utforma ett standardiserat arbetssätt är också av vikt för kvalitet. Olhager (2013) menar att
standardisering av arbetssätt säkerställer en hög produktionstakt samtidigt som kvaliteten hålls
hög. Detta genom att endast beprövade och pålitliga metoder tillämpas och nya arbetssätt
genomgår omfattande tester innan de implementeras.
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3.3.5 5S
För att kunna identifiera problem är det uppenbart att de måste vara synliga. Liker (2009) menar
därför att det är viktigt att hålla rent och städat omkring sig för att öka chansen att upptäcka
problem. Detta benämner författaren som visuell styrning vilket innebär att saker som inte har
någon förbestämd plats städas undan. Liker (2009) menar att istället för att behöva släcka
bränder som uppkommit för att problemen inte upptäckts i tid kan denna typ av slöseri
elimineras i tidigare led. I de japanska fabrikerna under sjuttio- och åttiotalet togs principen om
att visualisera ett steg längre än att bara hålla rent (Liker, 2009). De använde sig där av metoden
5S för att ytterligare driva ut slöserier (Liker, 2009). Enligt (Moulding, 2010) fokuserar 5S på
att åstadkomma renlighet och standardisering på arbetsplatser för att förbättra lönsamhet,
effektivitet och säkerhet genom att reducera alla typer av slöserier. De fem S:en står för: Sortera,
Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa en vana/Självdisciplin (se figur 3). Figuren nedan
förtydligar innebörden av de olika S:en.

Figur 3: Illustration över 5S (Liker, 2009).

3.4 Layout
Syftet med att planera en layout är att placera ut olika maskiner och stationer för att i slutändan
få så bra resultat som möjligt. Genom en bra layout kan den totala produktionstiden minska
medan omsättningen ökar (Singh & Yilma, 2013). Däremot finns ett stort antal frågetecken som
måste redas ut före beslut kan fattas gällande layoutens design. Hassan (2002) ger förslag på ett
antal parametrar som en verksamhet bör överväga, exempelvis: anläggningens syfte,
efterfrågeprognos, lagerstorlekar, krav på utrymme, etc.
En vanlig typindelning av layouter menar Lumsden (2012) är funktionella, produkt- och
flödesorienterade layouter. Funktionella layouter kännetecknas av att maskiner av samma typ
ställs samman, medan produkt- och flödesorienterade layouter utformas så att produkter så
snabbt och enkelt som möjligt ska kunna flöda igenom (Lumsden, 2012).
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En beprövad metod för att planera en layout är ”Systematic Layout Planning”. Metoden
fungerar på ett sätt där funktioner som har mycket rörelse mellan sig, eller logiska kopplingar
mellan varandra placeras nära för att på så sätt få snabbare materialflöden och samtidigt kortare
hanteringstider (Partil & Kuber, 2014). Tillvägagångssättet ”Systematic Layout Planning” går
ut på att först samla in primärdata från den nuvarande layouten. Vidare analyseras logistiska
element som resulterar i data kring hur olika delar förhåller sig till varandra. Därifrån
sammanställs skisser där de olika delarna placeras ut i förhållande till varandra, beroende på
graden av relation. Slutligen används olika viktningsfaktorer för att avgöra vilken skiss som är
bäst (Yujie & Fang, 2009).

3.5 Linjebalansering
I en monteringslina kan operatörernas arbetstakt variera, vilket kan orsaka uppkomsten av
variationer i utnyttjandet (Lumsden, 2012). Detta kan bli extra komplicerat om monteringslinan
även innehåller slumpmässiga arbetstider, flera montörer per arbetsstation samt blandade
produktmodeller (McCullen & Tarasewich, 2003). För att motverka detta föreslår Olhager
(2013) linjebalansering som metod, där processens olika arbetsstationer fördelas i syfte att
åstadkomma en hög produktionstakt med hänsyn till befintlig efterfrågan samtidigt som ett högt
resursutnyttjande ska nås. För att åstadkomma detta måste arbetsstationerna längs linan ha lika
stort arbetsinnehåll, där arbetsinnehållet på varje arbetsstation ska vara lika med cykeltiden för
att erhålla perfekt balans (Olhager, 2013).
Enligt Miltenburg och Wijngaard (1994) kan en bättre balans i ett monteringsflöde skapas
genom att antingen minimera antalet arbetsstationer vid given cykeltid alternativt minimera
cykeltiden vid givet antal arbetsstationer. För att mäta balanseringsförlusten (d) kan följande
formel användas (Segerstedt, 2008):

där n = antal arbetsstationer
c = cykeltiden
ti = operationstid för operation i
Ʃi ti = totalt arbetsinnehåll
Ett problem som kan uppstå vid en lina är att gruppera arbetsmomenten i arbetsstationerna så
att stationernas arbetsinnehåll inte överskrider cykeltiden (Segerstedt, 2008). För att underlätta
detta arbete kan två olika metoder användas, längsta operationstid först samt
positionsviktsmetoden. Den förstnämnda metoden handlar om att de operationer som tar längst
tid samt är möjliga att placeras i en station väljs om villkoren för precendensrelationer är
uppnådda. Positionsviktsmetoden handlar om att arbetsmoment som har lång bearbetningstid
efter sig prioriteras, där positionsvikten för ett arbetsmoment är summan av dess egen och de
efterföljande arbetsmomentens operationstid (Olhager, 2013).
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3.6 Flaskhals
En flaskhals menar Olhager (2013) är något som begränsar ett flöde (se figur 4). Detta kan vara
en maskin som begränsar produktionen, tillgängligheten av material eller marknadens
efterfrågan exempelvis. Det är eftersträvsamt att utnyttja flaskhalsen till 100% då den begränsar
det övriga flödet, samtidigt som det är rimligare att ha en ”dyr” resurs som flaskhals eftersom
”billiga” flaskhalsar i regel är billiga att bygga bort (Olhager, 2013). Det upplevs ofta att det är
lättare att ha flaskhalsen i början av flödet än i slutet menar Olhager (2013). Detta eftersom det
skapar en successiv överkapacitet framåt i flödet som också successivt ökar beredskapen för att
handskas med problem i tidigare led.
Lumsden (2012) menar att företag ofta upplever att det är svårt att dimensionera och organisera
sina resurser eftersom det alltid finns en flaskhals. Han menar att detta uppstår då strävan ofta
är att maximera utnyttjandet av alla resurser, vilket då resulterar i långa ledtider och lager av
produkter vid flaskhalsen. En beprövad systematik för att jämna ut flöden är Drum-Buffer-Rope
(DBR) som utgår från att det alltid finns en flaskhals och att den producerade mängden kommer
bestämmas av denna resurs (Lumsden, 2012). Metodiken fungerar så att den begränsade
resursen (flaskhalsen) fungerar som trumma (drum), lagret före flaskhalsen och lagret av
färdiga produkter är bufferten (buffer) och repet (rope) är kommunikationsmedlet (Thürer &
Stevenson, 2018). Systematiken styr sedan genom de olika delarna hur order släpps ut i
produktionssystemet baserat på trummans tidigare output-takt. (Thürer & Stevenson, 2018).

Figur 4: Illustration över en flaskhals.
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3.7 Störningar
Att ha ett felfritt produktionssystem är självklart en strävan för alla typer av företag. Däremot
menar Bellgran och Säfsten (2005) att verkligheten innehåller störningar av olika slag som
påverkar produktionen negativt. Samma författare menar att störningar kan hanteras genom att
de betraktas som osäkerheter. Osäkerheter i sin tur kan hanteras genom beredskap för att minska
och kanske helt eliminera osäkerheterna. Bellgran och Säfsten (2005) beskriver att osäkerheter
kan finnas inom många olika områden, exempelvis produktmix, maskinhaveri och introduktion
av nya produkter. De pekar också på vikten av att bygga bort störningar redan i utformningen
av produktionssystemet. Detta medför både de största möjligheterna till förändring, men också
de lägsta kostnaderna för att eliminera/minska störningen.

3.8 Genomloppstid
Den totala tiden som är kopplad till produktion av en produkt benämns enligt Olhager (2013)
som genomloppstid och kan delas in i tre olika delar (se figur 5). Dessa är förråds- eller
inköpsledtid, produktionsledtid och lagerledtid.
Förråds- eller inköpsledtid
Förrådsledtiden är den tid råmaterial och komponenter ligger i förråd. När insatsvaror köps
direkt mot kundorder är istället inköpsledtiden relevant, vilket är leveranstiden från leverantör
(Olhager, 2013).
Produktionsledtid
Produktionsledtiden är den tid det tar för en produkt att förflyttas genom produktionens alla
förädlingssteg (Olhager, 2013). Det förklaras som tiden från uttag ur förråd till inleverans i
färdigvarulager eller direktleverans till kund. Denna del av genomloppstiden omfattar enligt
Olhager (2013) alla produktionsaktiviteter samt den tid material ligger i mellanlager mellan
olika förädlingssteg.
Lagerledtid
Lagerledtiden omfattar den tid produkten ligger i färdigvarulager före leverans till kund. Enligt
Olhager (2013) är denna tid noll vid direktleverans till kund.

Figur 5: Illustration över genomloppstidens tre delar.
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3.9 Effektivitet
Effektivitet är ett begrepp som på svenska delas upp i två delar, inre- och yttre effektivitet
(Olhager, 2013). Inre effektivitet (efficiency) menar Olhager (2013) syftar till att göra saker rätt
och kan likställas med begreppet verkningsförmåga medan yttre effektivitet (effectiveness)
istället handlar om att göra rätt saker, verkställighetsförmåga. Han menar också att begreppet
effektivitet på svenska ofta syftar till en mix av både verkningsförmåga och
verkställighetsförmåga.
New (1993) menar att tillverkningssituationen har förändrats mycket över tid och att det
kommer vara viktigt att ha ett effektivt genomflöde i produktionen för att förbli
konkurrenskraftig. Detta eftersom det kortar ner ledtider, skapar förutsättningar att kunna
reagera på förändringar och höjer servicenivån samtidigt som lager reduceras (New, 1993).
För att kunna uppnå effektivitet i ett flöde är det ett antal faktorer som spelar in. Bailey,
Gersbach, Scherer och Lichtenberg (1995) pekar på att faktorer såsom hur väl företaget
använder sitt kapital men också hur väl produkterna designas. Andra viktiga faktorer som
författarna tar upp är arbetsplatsutformning och även utformningen av processer på olika nivåer.

3.10 Produktivitet
Produktivitet har under årens lopp vuxit fram och blivit ett begrepp som är vanligt
förekommande för att beskriva hur bra ett produktionssystem är (Bellgran & Säfsten, 2005).
Lumsden (2012) definierar begreppet som kvoten mellan utflöde och inflöde, genom att företag
bör sträva efter att åstadkomma största möjliga utflöde av varor och tjänster med ett givet
inflöde, alternativt ett givet utflöde med ett så litet inflöde som möjligt. Bellgran och Säfsten
(2005) har en liknande förklaring av begreppet, där produktivitet förklaras som förhållandet
mellan det som producerats och de insatser som krävdes för att producera detta. Författarna
fortsätter förklara att produktivitet förknippar output till input vid en speciell tidpunkt och
illustrerar formeln som följande:
Produktivitet =

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡

3.10.1 Total utrustningseffektivitet
För att mäta en utrustnings totala produktivitet kan mätetalet Overall Equipment Effectiveness
(OEE), som på svenska benämns TAK, användas. Syftet med verktyget är att identifiera och
mäta förluster som minskar utrustningsproduktiviteten samt indikera områden för
processförbättringar (Muchiri & Pintelon, 2008). Ljungberg (2000) belyser att innan en analys
av utrustningens förlustbild kan genomföras, måste typen av störning identifieras. Dessa kan
delas in i sporadiska respektive kroniska fel. De sporadiska felen inträffar oregelbundet och
uppträder som en snabb och stor avvikelse från normaltillståndet, medan de kroniska felen
oftast är små och många avvikelser som ofta är svåra att upptäcka (Ljungberg, 2000).
Enligt Ljungberg (2000) begränsas OEE till sex stora förluster som enligt Bellgran och Säftsen
(2005) är uppdelade i tre olika områden:
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Tillgänglighet
1. Utrustningsfel och avbrott
2. Ställtid och justeringar
Anläggningseffektivitet
3. Tomgång och småstopp
4. Reducerad hastighet, förlängd cykeltid
Kvalitetsutbyte
5. Defekter i processen
6. Reducerat utbyte, uppstartsförluster
Genom att multiplicera ihop mätetalen av de tre delarna erhålls det totala OEE-talet:
OEE = Tillgänglighet (T) x Anläggningseffektivitet (A) x Kvalitetsutbyte (K)
Ett OEE-värde på 100% innebär att utrustningen har maximal potential, vilket betyder att den
alltid går med rätt hastighet och utan att tillverka skrot eller omarbete (Ljungberg, 2000).

3.11 Materialförsörjning
Materialförsörjning syftar till de aktiviteter som genomförs för att försörja produktionen med
de insatsvaror som behövs (Oskarsson, et al., 2013). Enligt författarna är målsättningen med
materialförsörjningen att ge en kostnadseffektiv leveransservice, det vill säga att tillgodose
produktionens krav till en så låg kostnad som möjligt. Materialförsörjningen har enligt Jonsson
och Mattsson (2016) direkta relationer med leverantörens distributionssystem och företagets
egen produktion (se figur 6). Därför kan detta delsystem inte utföras oberoende av de andra
delsystemen och omgivningen (Jonsson & Mattsson, 2016).
För att skapa en tillfredsställande materialförsörjning är det viktigt att företag sluter avtal med
leverantörer som innehar rätt förmåga och kapacitet. Därför poängterar Oskarsson et al. (2013)
vikten av att redan i inköpsarbetet hitta, utvärdera och kontraktera lämpliga leverantörer. Den
information som främst utgör grunden för materialförsörjningen är information om kunders och
produktionens behov, där information om materialbehov för den framtida planerade
produktionen och krav på sändningsstorlekar är exempel på sådan information. I figur 6
illustreras hur materialförsörjning i praktiken kan se ut, både direkt från leverantör men också
från materialförråd.
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Figur 6: Illustration över materialförsörjning från leverantör och materialförråd
(Oskarsson, et al., 2013)

3.12 Materialhantering
All förflyttning och hantering av material internt brukar benämnas som materialhantering
(Jonsson & Mattson, 2016). Oskarsson et al. (2013) menar att materialhantering sker både i
terminaler och lager, men att mest hantering sker i lager. De menar också att materialhantering
kan delas in i flera olika aktiviteter. Först anländer materialet till en godsmottagning där det
lossas och omlastas ibland. Nästa steg är oftast att godset kontrolleras genom en
ankomstkontroll, där kvalitets- och kvantitetskontroller genomförs. Vidare förs materialet in till
rätt lagerplats genom inlagring. Sedan sker lagring genom olika typer av godsplaceringssystem.
Nästa steg är sedan att omlagring sker från olika buffertplatser till plockplatser för att snabbt
göra material åtkomligt att plocka. Plockning sker sedan genom de order som kommer in. Om
materialet ska skickas iväg till ett annat företag sker ofta emballering, märkning och
godsavsändning (Oskarsson, et al., 2013).

3.13 Johnsons Ramverk för reducerad genomloppstid i tillverkning
Johnson (2003) har utformat ett ramverk för reducering av genomloppstid inom tillverkning.
Detta ramverk har utformats genom att ett hypotetiskt tillverkningssystem sammanställts och
därigenom har faktorer som påverkar genomloppstiden identifierats (se figur 7). Författaren
presenterar sedan olika åtgärder till dessa faktorer samt hur faktorerna korrelerar med varandra.
Ramverket i sig baseras på tidigare forskning gällande ledtidsreducering.
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Figur 7: Johnsons ramverk för reducerad genomloppstid (Johnson, 2003).

Johnsons (2003) ramverk är uppdelad i kolumner likt ett flödesschema. Faktorerna i kolumn 3
har grupperats ihop i kolumn 2 som alla är kopplade till studiens huvudsakliga mål i kolumn 1.
I kolumn 4 har generella åtgärdsförslag till faktorerna i kolumn 3 sammanställts och i
tillhörande förklaringar till faktorerna ges i vissa fall förslag på vart ytterligare information kan
hittas i teorin.
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3.14 Kommunikation
För att organisationsmedlemmar ska få kunskap om, förstå och bli delaktiga i organisationens
mål krävs en god kommunikation (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Kommunikation kan
idag ske på många olika sätt, där e-post och information över intranätet utgör en stor del. Dock
kan denna information riskeras att bli olästa samt orsaka missförstånd, vilket därför ökat
behovet av personlig och direkt kommunikation (Bergman & Klefsjö, 2012). För att skapa en
god konkurrensförmåga på dagens marknader kan en god intern kommunikation vara nyckeln
till åstadkommande av detta (Jacobs, Yu & Chavez, 2016). Lutgen-Sandvik (2009) poängterar
att en effektiv kommunikation är en grundförutsättning för att skapa effektiva och
framgångsrika organisationer. Enligt (Heide, et al., 2012) definieras intern kommunikation som
”organisationsmedlemmars formella och informella kommunikation internt i organisationen”.
Eriksson (2017) poängterar att skapande av informationssystem är en viktig del för
kommunikation mellan olika avdelningar på ett företag. Författaren fortsätter förklara att
medarbetare som innehar rätt information får ökade kunskaper och därmed större kompetens
att ta bättre beslut.
När ett företag strävar efter att förbättra sin marknadsposition genom koordinering av material,
information och pengar tillsammans med handelspartners måste en god intern kommunikation
utvecklas (Jacobs, et al., 2016). Yates (2006) förklarar att företag som investerar i utveckling
av den interna kommunikationen kommer så småningom erhålla framtida fördelar genom bland
annat ökad avkastning, högre medarbetarengagemang och lägre personalomsättning.
I vissa fall kan klar och fullständig information finnas tillgänglig för medlemmar inom en
organisation, vilket kan hjälpa medlemmarna att förstå organisationen och förutsäga
förändringar (Heide, et al., 2012). Dock påpekar författarna att denna information i många
organisationer kan uppfattas som problemlösande och ge medlemmarna kunskap för att kunna
lösa problem. Bara för att denna information finns tillgänglig betyder det inte informationen
tolkas och används på rätt sätt. Därför måste framförallt ett företags chefer lägga stor vikt vid
att kommunicera ut denna information så att den tolkas och används på ett korrekt sätt (Heide,
et al., 2012).

3.15 Visualisering
Visuell styrning är ett ofta förekommande tema inom Lean och hjälper till att synliggöra sådant
som annars kan vara dolt för vissa (Bicheno, 2006). Att tillämpa visuella styrmedel på
arbetsplatser kan vara en avgörande faktor för förbättring av produktionseffektiviteten, vilket i
sin tur påverkar företagets övergripande prestanda (Kattman, Corbin, Moore & Walsh, 2012).
Författarna förklarar att grundorsaken till denna förbättring handlar om att viktig information
blir synlig för dem som är beroende av den samt ger befogenhet till personal att fatta egna
beslut.
Visualisering är ett brett begrepp som kan tillämpas på flera nivåer i en verksamhet. Enligt
Pinsky och Wipf (2000) kan visualisering genom exempelvis bilder och modeller öka
människors förståelse och bidra till en förbättrad inlärningsförmåga. Ett exempel av visuell
styrning i en produktion kan vara att ha en produktionstavla för att kunna följa hur produktionen
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fortlöper (Larsson, 2008) medan uppdaterade standarder vid arbetsplatserna kan hjälpa till att
förenkla det enskilda arbetet (Bicheno, 2006). Kattman et.al (2012) förklarar digitala skärmar
som ett exempel av visuella styrmedel, vilka visar produktionstakten tillsammans med
information som dagens produktionsmål och antal producerade enheter. Andra exempel på
visuell styrning är: grafer för ställtider, presentationer av medarbetarförslag och andon-tavlor
för att registrera stopp (Bicheno, 2006).
Att se det fysiska flödet i en tillverkningsprocess menar Larsson (2008) oftast är enklare än att
se flödet för en administrativ process. Han menar att om något går sönder i produktionen,
exempelvis en maskin, är det lätt att upptäcka medan i en administrativ process behövs ett mer
tränat öga. Att eliminera slöserier med administrativa processer är minst lika viktigt som vid
tillverkningsprocesser och för att kunna göra detta är det av stor vikt att både medarbetare och
ledare är medvetna om hur processen är tänkt att fungera (Larsson, 2008).
Ett viktigt element inom visualisering är att planera visuellt. Alfredson (2011) trycker på vikten
av att synliggöra teamets åtaganden och på så sätt skapa sig en gemensam bild av helheten.
Detta menar författaren leder till effektivare kommunikation. Lindlöf och Söderberg (2011)
stärker detta genom att hävda att korta, frekventa möten skapar effektiv kommunikation och
lämnar inte mycket rum för detaljer. Detaljer får snarare diskuteras mellan ledaren för teamet,
och den enskilde. Lindlöf och Söderberg (2011) menar att på så sätt slipper hela teamet lyssna
på sådant som bara angår enskilda individer. Samtidigt menar författarna att den visuella
planeringen skapar utrymme för gemensamma diskussioner där information och kunskap kan
delas mellan deltagarna.

3.16 Planering
Den mest översiktliga planeringen av produktion, material och resurser sker genom den så
kallade sälj- och verksamhetsplaneringen (Olhager, 2013). För att hinna med att genomföra
nödvändiga investeringar vid en långsiktig efterfrågeökning är oftast planeringshorisonten lång
vid denna planeringsnivå. Sälj- och verksamhetsplaneringen kan delas in i två olika
planeringsstrategier, utjämnad produktion och efterfrågeanpassad produktion. Den utjämnade
produktionen innebär att produktionstakten hålls konstant över hela planeringshorisonten,
medan den efterfrågeanpassade produktionen handlar om att produktionen i varje period svarar
mot periodens försäljning.
Genom att bryta ner sälj- och verksamhetsplaneringen i delar skapas den så kallade
huvudplanen. Huvudplanering handlar om vilka specifika produkter som ska färdigställas i
olika perioder, där hänsyn bör tas till befintlig kapacitet och leveranstider för mottagna och
accepterade kundorder (Olhager, 2013). Syftet med huvudplanen är att säkerställa kapacitet i
form av personal, maskiner och produkter för att sedan mynna ut i ett tidsatt
produktionsprogram som beskriver när slutprodukter är tillgängliga för leverans till kunder
(Oskarsson, et al., 2013; Olhager, 2013). När denna planering är genomförd lämnas den över
till materialplaneringen som i sin tur planerar materialbehovet för enskilda komponenter och
köpartiklar (Olhager, 2013).
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Huvudplanering vid montering mot kundorder kännetecknas av tre påståenden (Olhager, 2013):
• Planeringstidsgränsen motsvarar den ackumulerade produktionsledtiden.
• Efterfrågetidsgränsen sätts till monteringstiden eller motsvarande tid som krävs för att
färdigställa den kundspecifika produkten.
• Leveranslöfte ges utifrån möjligt-att-lova.

3.17 Sex Sigma-metodik
För att ständigt kunna förbättra kvaliteten för ett företags processer kan sex sigma vara en
lämplig metodik. Christopher och Rutherford (refererad till i Christopher, 2016) menar att målet
med sex sigma är att driva ut variation i processer och på så sätt öka dess kapacitet. Ordet sigma
kommer från statistiken och mäter variation från medelvärdet där ett högre värde på sigma
symboliserar att en process med större sannolik levererar resultat inom kundens förväntningar
(se figur 8).

Figur 8: Sex Sigma-metodiken (Christopher & Rutherford, refererad till i Christopher, 2016).

Metodiken grundar sig i en femstegscykel. Dessa är:
1. Definiera: Vad vill vi förbättra?
2. Mät: vad är processens nuvarande kapacitet?
3. Analysera: Kartlägg processen med hjälp av ett orsak-verkandiagram.
4. Förbättra: Omforma processen genom att förenkla.
5. Kontrollera: Gör processen synlig för att kunna övervaka dess prestanda
(Christopher & Rutherford, refererad till i Christopher, 2016).
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3.18 Riskhanteringsprocessen inom en försörjningskedja
För att hantera de risker som kan uppstå i en försörjningskedja föreslår Christopher (2016) en
metodik baserad på sju steg som företag kan använda sig av. De sju stegen som metodiken
består av är:
1. Förstå försörjningskedjan
Många företag har en bristande förståelse över den försörjningskedja som de befinner sig i. För
att hantera och eliminera de risker som kan förekomma inom en försörjningskedja måste företag
först och främst skapa sig en god förståelse över hur både de nedströms och uppströms
kanalerna fungerar och ser ut (Christopher, 2016).
2. Förbättra försörjningskedjan
Att förbättra en försörjningskedja handlar framförallt om förenkling, förbättring av
processpålitlighet samt reducering av variabilitet och komplexitet (Christopher, 2016).
Författaren förklarar att metoden Sex Sigma kan vara ett bra alternativ vid reducering av
variabilitet.
3. Identifiera de kritiska kanalerna
Nätverket som försörjningskedjan är uppbyggd på består enligt Christopher (2016) av
sammankopplade noder och länkar, där noderna representerar aktörer som leverantörer,
distributörer, fabriker och varuhus och länkarna olika flöden som exempelvis
informationsflöden och finansiella flöden. Då det i en försörjningskedja kan finnas upp mot
tusen stycken av dessa noder och länkar är den största utmaningen att identifiera vilka av dem
som är de mest kritiska. Enligt Christopher (2016) har kritiska kanaler ett antal olika
karakteristika:
• Långa ledtider
• Endast en försörjningskälla
• Beroende av specifik infrastruktur
• Flaskhalsar som material eller produkter måste flöda genom
• Höga nivåer av identifierbara risker
4. Hantera de kritiska kanalerna
När noderna och länkarna är identifierade kan arbetet med att dämpa eller eliminera de
identifierade riskerna starta. Oavsett vilken hanteringsåtgärd som vidtas bör beredskapsplaner
utvecklas innehållandes olika åtgärder som kan vidtas om arbetet misslyckas (Christopher,
2016). Där möjlighet finns bör statistisk processtyrning tillämpas för att övervaka de kritiska
stegen längs försörjningskedjan. Även orsaks-verkananalyser är ett verktyg som kan användas
för att identifiera grundorsakerna till riskerna för att på så sätt eliminera framtida uppkomst av
samma problem.
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5. Förbättra visibiliteten inom nätverket
Ett sätt att förbättra visibiliteten inom ett nätverk är genom ett så kallat försörjningskedje”kontrolltorn”. Idéen bakom tornet är att globala försörjningskedjor måste hela tiden övervakas
på ett systematiskt sätt för att säkerställa att avsedda aktiviteter och utfall sker som planerat
(Christopher, 2016). Vidare förklarar författaren att information som exempelvis lagernivåer,
leveranstider och leverantörsprestanda finns tillgängliga i “kontrolltornet”. Syftet med tornet är
att skapa visibilitet genom hela försörjningskedjan och att skapa en grund för mer effektivare
beslutsfattande.
6. Upprätta ett “kontinuitetsteam” för försörjningskedjan
För att hantera alla de föregående stegen måste resurser tillsättas, genom exempelvis ett
“kontinuitetsteam”. Dessa team är oftast tvärfunktionella och har tillgång till all den kompetens
som behövs för att genomföra den detaljerade analysen och implementeringen i
försörjningskedjans riskhanteringsprocess (Christopher, 2016).
7. Samarbeta med leverantörer och kunder
För att bättre hantera risker uppströms och nedströms i försörjningskedjan föreslår Christopher
(2016) att varje aktör i ett nätverk bör ta ansvar för implementering av rishanteringsprocedurer
med de närmaste förstaledsleverantörerna och kunderna, vilket skulle skapa en mer
motståndskraftig försörjningskedja.

3.19 Införande av ny teknik
Att anskaffa ny teknik till ett företag kan verka lockande, men Liker (2009) menar att det bör
utföras med försiktighet och noggrannhet. Det viktiga med ny teknik menar han är att det stödjer
personalen, processen och värdegrunden. Därför är det viktigt att utvärdera riskerna som kan
uppstå vid implementeringen av den nya tekniken. Liker (2009) menar att det finns skäl till att
först utvärdera den nuvarande processen och försöka förbättra den utan ny teknik. Om slutsatsen
blir att företaget ska införa en ny teknik listar Chenhall och Langfield-Smith (2008) fem
avgörande faktorer för att lyckas med implementeringen av ny teknik:
•
•
•

•
•

Först och främst är det viktigt att ledningen är engagerad för att kunna tillföra de resurser
som behövs.
Nästa faktor som författarna belyser är att först testa i liten skala i pilottester för att
kunna lära sig längs implementeringsprocessen.
Den tredje faktorn för lyckad implementering är ett ihållande intresse för tekniken efter
att den är implementerad. Annars finns chansen att tekniken glöms bort och blir en
onödig investering.
Ytterligare en viktig faktor är att de som berörs av tekniken får utbildning i hur det
fungerar samt vad de kan ha för nytta av tekniken.
Slutligen är det också viktigt att tekniken på sikt kan utvecklas i takt med att strategier,
processer och strukturer ändras. Detta för att tekniken inte ska riskera att bli utdaterad.

28

3.20 Hållbarhet
Hållbar utveckling definieras enligt Ammenberg (2012, s.70) som “en utveckling som
tillmötesgår människors nuvarande behov utan att äventyra behoven för kommande
generationer”. Hållbar utveckling sägs bygga på tre olika dimensioner som Ammenberg (2012)
kallar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet (se figur 9).
Ekologisk hållbarhet
Att bevara den biologiska mångfalden och säkra livsnödvändiga resurser är en av de största
utmaningarna som världen står inför idag (Ammenberg, 2012). Därför är den ekologiska
dimensionen den del som sätter ramarna för den hållbara utvecklingen. Miljöproblem har i
större utsträckning ändrat karaktär från lokala till mer komplexa och globala. Dessa problem
beror i stor utsträckning på de utsläpp som sker från källor i exempelvis företag, hem och
transportsektorn, vilka har en rad olika negativa effekter på miljön.
Ekonomisk hållbarhet
Enligt Ammenberg (2012) innefattar den ekonomiska delen av hållbarhet att skapa stabilitet för
ett långsiktigt ekonomiskt system. Han menar att det är en tolkningsfråga om en verksamhet
som är vinstdrivande är ekonomiskt hållbar, om vinsten exempelvis baseras på ändliga resurser.
Den ekonomiska delen kan också kopplas till ekonomisk utveckling som bland annat innefattar
sysselsättning, produktion och investeringar.
Social hållbarhet
Social hållbarhet utgår i grund och botten från ett hållbart samhälle där en livskvalité som är
rimlig kan garanteras för de som lever där nu, men också kommande generationer (Gulliksson
& Holmgren, 2015). Ammenberg (2012) menar att den sociala delen inom hållbarhet handlar
om människors olika behov, utveckling och kultur. Författaren menar att många sociala faktorer
har stark koppling till en människas omvärld, exempelvis arbete, utbildning, trygghet och tak
över huvudet. Han menar även att vi som individer har behov i form av exempelvis
uppskattning, delaktighet och inneha en identitet.

Hållbarhet

Social hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Figur 9: Illustration över de olika hållbarhetsdimensionerna.
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4 Nulägesbeskrivning
Detta kapitel inleds med en beskrivning av fallföretaget och följs sedan av en beskrivning av de
identifierade faktorer som påverkar monteringslinans effektivitet.

4.1 Företagsbeskrivning
Eco Log AB är ett företag beläget i Söderhamn som tillverkar skogsbruksmaskiner. Söderhamn
har länge varit tillverkningsort för skogsbruksmaskiner, genom att företaget Kockum för första
gången startade sin produktion år 1965. Sedan dess har mycket hänt i dessa lokaler, bland annat
har Caterpillar och Log Max stått som ägare av fabriken. År 2004 bytte företaget namn till Eco
Log och har sedan dess haft ambitionen att växa globalt.
Företaget producerar sex olika skördare och två olika skotare på varsin monteringslina med
tillhörande tillval och tillbehör. I dagsläget befinner sig företaget i en expansiv fas där
målsättningen är att takta upp sin produktion.
Eco Log har idag cirka 100 anställda som bland annat består av konstruktörer, montörer,
servicetekniker, säljare, inköpare samt produktionsansvariga. Dessa arbetar tillsammans genom
kontinuerlig kontakt för att uppfylla och överträffa kunders förväntningar. Företagets ambition
är att bli en långsiktig och uppskattad partner som levererar de bästa lösningarna för ett effektivt
och modernt skogsbruk.

Figur 10: Till vänster visas skotare av modell 574 E och till höger skördare av modell 688 E (Eco Log, 2018). Ovanför visas
företagets logo med tillhörande slogan (Ohappa, 2018).
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Som tidigare nämnts består företagets produkter av två olika modeller, skördare och skotare.
Eftersom studien enbart kommer ta hänsyn till företagets skördarlina kommer endast dennes
flöde att beskrivas. Företagets skördarlina är uppdelad på sex olika stationer där förflyttning av
produkten mellan de olika stationerna sker med hjälp av räls. Som illustreras i figur 11 numreras
de olika stationerna från 0 till 6, där 0 utgör starten av produktionen och 6 slutstationen.

Svets, tvätt & måleri

6
Utflöde

5
+
4

Skördarlina
Skotarlina

3
2

1

0

Inflöde

Figur 11: Layout över Eco Log AB:s anläggning.

I figur 12 illustreras vilka moment som utförs på varje station.
Station 0
Mont. av ram
Pendelarm
Boggilåda
Hjullager

Station 6
Testning
Injustering
Rekond

Station 1
Hydraultank - förmont.
Kylare - fömont.
Motor - Förmont.
Vent.
Slang

Station 4+5
Mont. av hjul
Vätskor
Datorprogram
Start av maskin
Felsökning

Station 2 (inkl. kranplatta)
Elkablar
Elcentral - förmont.
Kranplatta - förmont.

Station 3 (inkl. kran + hytt)
Huvar
Katalysator
Kran - förmont.
Hytt- förmont.

Figur 12: Flödesschema med beskrivning av stationernas olika moment.
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4.2 Identifierade faktorer som påverkar monteringslinans effektivitet
Genom både observationer och intervjuer på Eco Log AB har åtta faktorer identifierats som
visat sig påverka effektiviteten av dess monteringslina.
Intern materialförsörjning
Enligt produktionspersonalen påverkas effektiviteten av den interna materialförsörjningen.
Detta genom att personalen spontant får ta kontakt med en truckförare i truckgångarna och
därigenom lämna sin arbetsstation för att kunna bli försedd med material om något saknas.
Extern materialförsörjning
På produktionslinan var det tydligt att material fattades på station 0 där ramar monteras, vilket
enligt produktionspersonalen sänker linans produktionstakt då maskinen inte kan förflyttas
vidare i linan utan dess ramar. Detta ansågs bero på den externa materialförsörjningen menade
produktionspersonalen, vilket sedermera bekräftades av både produktionschefen och
arbetsledaren för linan.
Visualisering och planering
Då produktionspersonalen inte arbetar efter givna tider har varje station haft olika
operationstider. Produktionschefen och arbetsledaren har också uttryckt saknaden av ett
rapporteringssystem som loggar alla händelser som orsakar stopp av monteringslinan. De
menar att ett sådant system skulle göra identifiering av olika problems rotorsaker enklare för
att på så sätt eliminera framtida uppkomst av samma problem.
Kommunikation
Det har framkommit att produktionspersonalen i enstaka fall inte vet vilka arbetsuppgifter som
ska prioriteras. I dagsläget beskriver personalen att de löser problemen efter bästa förmåga
själva. Produktionspersonalen uttrycker att detta i dagsläget orsakar onödig tidstågång, då de
måste leta efter någon att fråga, alternativt att produkten riskerar att bli felmonterad och påverka
kommande steg i linan.
Fysisk arbetsmiljö
Vid fallföretagets monteringslina har ett flertal bristfälliga områden av företagets fysiska
arbetsmiljö identifierats. Vid monteringslinans stationer samt närliggande truckgångar
förekommer lagring som oftast står i vägen och hindrar personal att utföra sina arbetsuppgifter.
Istället får personalen antingen flytta på materialet eller arbeta runt det, vilket enligt
produktionspersonalen orsakar onödig tidsåtgång. På vissa stationer måste
produktionspersonalen även gå ifrån arbetsstationen för att hämta verktyg och annat material
som ligger utanför personalens arbetsplats.
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Layout
Hos fallföretaget har det visat sig att fabrikens layout påverkar effektiviteten.
Produktionspersonalen beskriver att lagret är placerat en bit ifrån själva produktionen och att
de därigenom ibland får vänta på att material transporteras till stationen. De framhäver också
att vissa operationer som kräver travers krockar då de endast har tillgång till en travers för två
stationer.
Kvalitet
Det material som fallföretaget får levererat från dess leverantörer kan ibland innehålla
kvalitetsbrister som gör att produktionen måste stoppas tills dess att problemet antingen
åtgärdats på plats av företagets produktionspersonal alternativt tills leverantören levererat nytt
material som uppfyller kvalitetskraven. Ett annat scenario som kan förekomma är att
missförstånd kan råda mellan fallföretaget och dess leverantörer gällande ritningar, vilket
resulterar i att företaget erhåller felaktiga produkter som inte uppfyller kvalitetskraven.
Obalanserat flöde
Hos fallföretaget visade det sig att vissa stationer är helt stillastående och kan inte arbeta vidare
då föregående steg tar längre tid att genomföra. Detta visade sig skapa en obalans i flödet där
utnyttjandet av personal och utrustning är låg.

4.3 Flödesschema med identifierade störningar
Nedan visas en sammanfattande bild i flödesform av de störningar som produktionspersonalen
upplever på respektive station:
Station 0
Mont. av ram
Pendelarm
Boggilåda
Hjullager
• Förseningar av material från
leverantör
• Bristande intern
materialförsörjning
• Kvalitetsbrister från
leverantör

Station 1
Hydraultank - förmont.
Kylare - fömont.
Motor - Förmont.
Vent.
Slang

• Bristande intern
materialförsörjning
• Löser problem själv

Station 2 (inkl. kranplatta)
Elkablar
Elcentral - förmont.
Kranplatta - förmont.

• Buffertlager
• Bristande intern
materialförsörjning
• Prioriteringsproblem (finns
ingen att fråga)

Station 6
Testning
Injustering
Rekond

Station 4+5
Mont. av hjul
Vätskor
Datorprogram
Start av maskin
Felsökning

Station 3 (inkl. kran + hytt)
Huvar
Katalysator
Kran - förmont.
Hytt- förmont.

• Material i vägen

• Kvalitetsbrister från
leverantör

• En travers till två stationer
• Kvalitetsbrister från
leverantör
• Bristande intern
materialförsörjning
• Prioriteringsproblem
(montering av kran till annan
station)

Figur 13: Flödesschema över fallföretagets skördarlina inklusive identifierade störningar.
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5 Utformning av modell
I detta kapitel presenteras en modell som kan hjälpa företag att effektivisera dess monteringslina med
särskilt fokus på produktionsledtid.

5.1 Vilka faktorer påverkar produktionsledtiden inom en monteringslina?
Som tidigare nämnts omfattar studien inte rena operations- och ställtider, utan behandlar istället
andra faktorers inverkan. Baserat på teori från tidigare forskning samt empiri från fallföretaget
har följande faktorer som påverkar produktionsledtiden identifierats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visualisering och planering
Kommunikation
Kapitalbindning
Balans i flödet
Layout
Standardiserat arbetssätt
Intern materialförsörjning
Extern materialförsörjning
Fysisk arbetsmiljö
Kvalitet

I tabell 2 visualiseras vilka typer av datainsamlingsmetoder som använts för att identifiera varje
enskild faktor.

Datainsamlingsmetod

Identiferade faktorer

Ostrukturerade
intervjuer

Semistrukturerade
intervjuer

Observationer

Litteratur

Visualisering och
planering
Kommunikation
Kapitalbindning
Balans i flödet
Layout
Standardiserat
arbetssätt
Intern
materialförsörjning
Extern
materialförsörjning
Fysisk arbetsmiljö
Kvalitet

Tabell 2: Sammanfattande tabell över vilken datainsamlingsmetod som använts för identifiering av faktorerna.
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De identifierade faktorerna har alla koppling till produktionsledtiden. Kommunikation, fysisk
arbetsmiljö och intern materialförsörjning påverkar bland annat genom att brister där leder till
ökad andel icke-värdeskapande tid. När inget värde tillförs produkten kommer det direkt
innebära att produktionsledtiden påverkas. Ett ännu tydligare exempel som påverkar är extern
materialförsörjning. Om produktionen inte har någon materialtillförsel alls till linan går det inte
att producera och därigenom påverkas produktionsledtiden. Standardiserat arbetssätt leder till
mer förutsägbara resultat, samt att produktionstakten hålls hög, därigenom släpps inte heller
många defekter igenom vilket gör att företaget undviker onödiga kostnader. Kapitalbindning
påverkar också produktionsledtiden genom att om kostnader kan undvikas genom att varken ha
för lite eller för mycket bundet kapital. Detta innebär att mer kapital frigörs som företaget
istället kan satsa på effektivisering produktionen.
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5.2 Hur kan en modell utformas för att analysera och effektivisera en monteringslina
med särskilt fokus på produktionsledtid?
Nedan presenteras den modell som utvecklats i syfte att effektivisera en monteringslina med
särskilt fokus på produktionsledtid:

Figur 14: Den framtagna modellen för effektivisering av en monteringslina.
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För att skapa en modell som är välanpassad till dess användningsområde har Johnsons (2003)
ramverk använts som inspirationskälla (se kapitel 3.13). Av Johnsons (2003) ramverk har
inspiration från främst ramverkets struktur och kolumnindelning hämtats, men för att göra den
mer lämplig för just denna studies ämnesområde har modellen förenklats samt kompletterats
med de faktorer och åtgärder som studien identifierat. Som tidigare beskrivits har studiens
modell utvecklats genom en växelverkan mellan befintlig teori och insamling av empiri från ett
fallföretag. Även detta är något som särskiljer ramverket och modellen åt, då Johnsons (2003)
ramverk utvecklats baserat på ett hypotetiskt tillverkningssystem och inte en verklig fallstudie.
Modellens första kolumn beskriver vad modellen syftar till att åstadkomma, det vill säga målet
med modellen. Den andra kolumnen beskriver vilka faktorer som påverkar uppfyllelsen av
målet. Den tredje och sista kolumnen förklarar vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra de
påverkande faktorerna så att målet uppfylls. Nedan ges en förklaring av de identifierade
faktorerna samt tillhörande åtgärder:
5.2.1 Visualisering och planering
Att styra visuellt handlar enligt Bicheno (2006) om att synliggöra sådant som annars kan vara
dolt för vissa. Genom tillämpning av visuella styrmedel kan människor få ökad förståelse för
olika faktorer samt bidra till en förbättrad inlärningsförmåga (Pinsky & Wipf, 2000). Att
synliggöra information på detta sätt kan enligt Kattman et. al. (2012) vara en avgörande faktor
vid ökning av företags produktionseffektivitet, vilket i sin tur ökar företagets övergripande
prestanda.
Denna faktor har även identifierats hos fallföretaget, då framförallt flaskhalsar uppstått när
produktionspersonalen vid monteringsflödets olika stationer ovetandes arbetat efter olika
operationstider. Även saknaden av ett rapporteringssystem för loggning av störningar inom
monteringsflödet har identifierats som en faktor som påverkar effektiviteten.
Åtgärder
Visuella styrmedel
För att åtgärda problem kopplade till bristande visualisering kan, som ovan beskrivits, visuella
styrmedel användas. Larsson (2008) förklarar att produktionstavlor kan användas för att öka
förståelse över hur produktionen fortlöper. Detta kan också liknas vid vad Kattman et.al (2012)
föreslår, genom att digitala skärmar kan användas för att visualisera den aktuella
produktionstakten tillsammans med information som olika produktionsmål samt antal
producerade enheter.
5S
En annan metod som kan användas för att åtgärda problem kopplat till bristande visualisering
är 5S. Liker (2009) förklarar det som en metod som driver ut slöserier och skapar visuella
arbetsplatser.
Visuell planering
Visuell planering är också en metod som kan användas, vilken enligt Lindlöf och Söderberg
(2011) handlar om att chefer och medarbetare ska skapa en gemensam bild av verkligheten
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genom effektiv kommunikation. Även gemensamma diskussioner och kunskapsutbyte mellan
personal är en faktor som hör till den visuella planeringen.
5.2.2 Kommunikation
Att skapa en god kommunikation har visat sig vara en avgörande faktor för företags
prestationsförmåga. Jacobs et.al (2016) poängterar att en god intern kommunikation är nyckeln
till åstadkommandet av en god konkurrensförmåga på dagens marknader. Även LutgenSandvik (2009) poängterar vikten av en god kommunikation, genom att en effektiv
kommunikation är en grundförutsättning för skapandet av effektiva och framgångsrika
organisationer.
Hos fallföretaget har vikten av en god kommunikation synliggjorts genom att
produktionspersonalen i dagsläget i enstaka fall inte vet vilka arbetsuppgifter som ska
prioriteras. Detta betraktar fallföretaget som icke-värdeskapande aktiviteter som påverkar
produktionseffektiviteten negativt.
Åtgärder
Stödjande IT-system
För att skapa en effektiv kommunikation mellan olika avdelningar på ett företag föreslår
Eriksson (2017) informationssystem som ett viktigt verktyg. Ett sådant system kan förse
medarbetare med rätt information och blir därigenom kapabla till att ta korrekta beslut.
5.2.3 Kapitalbindning
Kapitalbindning, som tidigare beskrivits som det varukapital som finns i förråd, lager och
mellan bearbetningsprocesser har visat sig vara en viktig faktor vad gäller effektiviteten hos en
monteringslina. Framförallt framgår det i litteraturstudien att hanteringen av det bundna
kapitalet avgör effektiviteten. Dahbi och Mouftah (2016) menar att det är av stor vikt att ha koll
på beställningskvantiteter och beställningspunkter för att på olika sätt undvika höga kostnader.
Genom observationer på fallföretaget kunde bundet kapital med påverkan på effektiviteten
identifieras. Det framgick att produkter stod vid bearbetningsstationer utan att arbetas med.
Detta har visat sig vara en konsekvens av fallföretagets obalanserade flöde, som kommer
förklaras utförligare under rubrik 5.2.4.
Åtgärder
Stödjande IT-system
För att underlätta manuell lagerstyrning kan skräddarsydda IT-system vara att överväga.
Däremot bör IT-system noggrant granskas innan de implementeras då illa utformade system
kan försvåra snarare än att underlätta för företaget. Liker (2009) menar att kravet för att ny
teknik ska föras in i företaget är att det måste stödja personalen, processen och värdegrunden.
Han menar också att det finns möjlighet att göra förbättringar i den befintliga processen utan
att blanda in ny teknik. Om ny teknik ändå ska införas listar Chenhall och Langfield-Smith
(2008) ett antal framgångsfaktorer för att lyckas med införandet. Exempelvis
ledningsengagemang och pilottester.
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Effektivare lagerstyrning
Eftersom faktorn kapitalbindning främst handlar om att effektivt kunna hantera det bundna
kapitalet menar Riad, Elgammal och Elzanfaly (2018) att det är av stor vikt att känna till
förbrukningen. Detta lägger grunden till att veta när nästa order måste läggas. Är sedan
efterfrågan jämn året runt kan exempelvis EOQ-formeln tillämpas för att ta reda på den
optimala orderkvantiteten för materialet.
5.2.4 Balans i flödet
Balans i ett flöde uppnås genom att arbetsinnehållet för alla stationer är lika stort på alla
stationer och där arbetsinnehållet motsvarar cykeltiden. Detta är en faktor som visat sig påverka
effektiviteten hos en monteringslina då operatörers arbetstakt kan variera och skapa obalans i
flödet. Att ha en obalans i flödet har genom observationer på fallföretaget visat sig leda till
stillastående vilket medför en låg utnyttjandegrad av personal och utrustning. Detta
synliggjordes exempelvis i observationerna där den inledande stationen tog längre tid än
resterande, vilket ledde till väntan längre fram i linan.
Åtgärder
Linjebalansering
För att skapa balans i ett flöde föreslås linjebalansering som en tänkbar åtgärd. Denna åtgärd
genomförs genom att fördela arbetsinnehållet så jämnt som möjligt mellan alla arbetsstationer
och kan enligt Olhager (2013) resultera i en högre produktionstakt och ökat resursutnyttjande.
Olhager (2013) föreslår olika metoder för att åstadkomma ett jämnare flöde genom bland annat
längsta operationstid först och positionsviktsmetoden.
Drum-Buffer-Rope
En beprövad metodik för att jämna ut ett flöde är Drum-Buffer-Rope (DBR). Lumsden (2012)
förklarar metodiken som att den begränsande resursen (flaskhalsen) bestämmer takten för
flödet. Baserat på tidigare output-takt släpps sedan order i den takt systemet klarar av, istället
för att leda till överproduktion eller väntan (Thürer & Stevenson, 2018).
5.2.5 Layout
Genom att placera ut olika maskiner, dimensionera lager, besluta om utrymmen, etc. utformas
en layout där alla beslut kommer vara betydande för hela monteringslinans effektivitet. Singh
och Yilma (2013) menar att en välutformad layout leder till att den totala produktionstiden
minskar samtidigt som omsättningen ökar. Samtidigt är det ingen lätt uppgift att utforma en
välfungerande layout. Hassan (2002) menar att många frågetecken måste redas ut innan
utformningen kan fastställas.
På fallföretaget kunde flera effektivitetsaspekter utläsas kopplade till layouten. Ur de
ostrukturerade intervjuerna med produktionspersonalen framkom exempelvis synpunkter kring
lagrets placering, samt att endast en travers är tillgänglig för två stationer.
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Åtgärder
Systematisk layout-planering
En tänkbar åtgärd till att påverka effektiviteten hos en monteringslina med avseende på layout
är metoden “Systematic Layout Planning”. Denna metod analyserar först nuläget som resulterar
i data kring förhållanden mellan utrustning, lager, etc. Utifrån datan utformas förslag på
tänkbara layouter (Yujie & Fang, 2009).
5.2.6 Standardiserat arbetssätt
Att använda sig av beprövade och stabila metoder som leder till förutsägbara resultat brukar
ofta benämnas som standardiserade arbetssätt och lägger grunden till ständiga förbättringar
(Liker, 2009). Olhager (2013) menar att produktionstakten hålls hög där standardiserade
arbetssätt implementerats, samtidigt som kvaliteten hålls på en hög nivå.
Åtgärder
Fånga upp metoder och synpunkter
För att kunna identifiera de bäst lämpade arbetssätten i en organisation är det viktigt att på ett
systematiskt sätt fånga upp metoder och synpunkter kring olika arbetssätt. För fånga upp
metoder och synpunkter menar Liker (2009) att en organisation bör utformas som ett
möjliggörande system, där produktionspersonalen ses som den mest värdefulla resursen som
analyserar och löser problem. Detta menar Liker (2009) leder till ett flexibelt och innovativt
system, som inte styrs av tvingande byråkrati.
Utforma tydliga instruktioner
För att försvåra för de som utför arbetet att göra fel är det viktigt att utforma tydliga instruktioner
som inte lämnar utrymme för misstolkningar (Martin, 2008). Samtidigt är det också viktigt att
lyssna på produktionspersonalens idéer, dels för att inte stöta på motstånd om de känner sig
kontrollerade, dels också för att det potentiellt hjälper till att uppnå uppsatta mål (Liker, 2009).
5.2.7 Intern materialförsörjning
Genom att produktionspersonalen är tvungna att lämna sin arbetsstation för att kunna bli
försedd med material innebär detta att den interna materialförsörjningen är bristfällig. Detta
leder till slösad tid som inte tillför värde, samtidigt som utnyttjandet av arbetskraften minskar.
Åtgärder
Stödjande IT-system
För att underlätta manuell lagerstyrning kan skräddarsydda IT-system vara att överväga.
Däremot bör IT-system noggrant granskas innan de implementeras då illa utformade system
kan försvåra snarare än att underlätta för företaget. Liker (2009) menar att kravet för att ny
teknik ska föras in i företaget är att det måste stödja personalen, processen och värdegrunden.
Han menar också att det finns möjlighet att göra förbättringar i den befintliga processen utan
att blanda in ny teknik. Om ny teknik ändå ska införas listar Chenhall och Langfield-Smith
(2008) ett antal framgångsfaktorer för att lyckas med införandet. Exempelvis
ledningsengagemang och pilottester.
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5.2.8 Extern materialförsörjning
Ett problem som har identifierats hos fallföretaget är den externa materialförsörjningen från
leverantörer. Det förekom att fallföretaget saknade leverans av kritiska delar, vilket gjorde att
linan stoppades tills dess att delarna levererades. Detta resulterar i onödig tidsåtgång som sinkar
monteringsflödets produktionsledtid.
Åtgärder
Tillämpa riskhanteringsprocessen
Ett sätt att komma till rätta med de problem som kan uppstå inom en försörjningskedja är att
tillämpa riskhanteringsprocessen som Christopher (2016) utvecklat. Denna kan kortfattat
beskrivas som en metodik baserad på sju steg som syftar till att identifiera, hantera och
eliminera risker inom en försörjningskedja.
5.2.9 Fysisk arbetsmiljö
Hos fallföretaget har den fysiska arbetsmiljön vid monteringslinan varit ett återkommande
problem som påverkat produktionspersonalens arbetstakt negativt. Onödig lagring av material
vid monteringslinans stationer samt närliggande truckgångar har enligt personalen varit ett
problem som hindrat dem att endast fokusera på de värdeskapande aktiviteterna. Även
ostrukturerade verktygsstationer är ett problem som identifierats hos fallföretaget, detta innebär
att produktionspersonalen måste gå ifrån sin arbetsstation för att hämta verktyg och annat
material vilket resulterar i onödig tidsåtgång på icke-värdeskapande aktiviteter.
Åtgärder
5S
För att skapa en organiserad och strukturerad arbetsplats kan metoden 5S användas. Metoden
fokuserar på att åstadkomma renlighet och standardisering på arbetsplatser för att bland annat
förbättra produktionens effektivitet (Moulding, 2010).
Värdeflödesanalys
För att identifiera vilka icke-värdeskapande aktiviteter som sker på en arbetsplats kan
värdeflödesanalyser användas. Värdeflödesanalys är ett verktyg som kan användas för att
kartlägga nuläget och identifiera aktiviteter som inte skapar värde för den slutliga produkten.
5.2.10 Kvalitet
En annan faktor som påverkat effektiviteten av fallföretagets monteringslina negativt är
kvalitet. Detta på grund av att fallföretagets leverantörer ibland levererar material som inte
uppfyller kvalitetskraven, vilket resulterar i att produktionen kan behöva stoppas för att åtgärda
problemen. Dessa problem innebär därigenom ökad tidsåtgång som direkt påverkar
monteringsflödets produktionsledtid negativt.
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Åtgärder
Sex Sigma-metodik
För att kunna förbättra sina processer menar Christopher och Rutherford (refererad i
Christopher, 2016) att variation måste drivas ut. En metodik för att göra detta är Sex Sigma.
Metoden är en femstegsmetodik där stegen är som följer:
1. Definiera: Vad vill vi förbättra?
2. Mät: Vad är processens nuvarande kapacitet?
3. Analysera: Kartlägg processen med hjälp av ett orsak-verkandiagram.
4. Förbättra: Omforma processen genom att förenkla.
5. Kontrollera: Gör processen synlig för att kunna övervaka dess prestanda
Tillämpa riskhanteringsprocessen
Ett sätt att komma till rätta med de problem som kan uppstå inom en försörjningskedja är att
tillämpa riskhanteringsprocessen som Christopher (2016) utvecklat. Denna kan kortfattat
beskrivas som en metodik baserad på sju steg som syftar till att identifiera, hantera och
eliminera risker inom en försörjningskedja.
TAK
Hos fallföretaget har kvalitet endast varit ett problem när leverantörer levererat material som
inte uppfyller kvalitetskraven. Dock kan denna faktor även uppkomma internt inom en
monteringslina och för att motverka det kan mätetalet TAK tillämpas. TAK kan användas för
att identifiera och mäta förluster som minskar utrustningseffektiviteten samt indikera områden
för processförbättringar. Målet med mätetalet är att åstadkomma ett TAK-värde på 100%, vilket
betyder att utrustningen har maximal potential, alltid går med rätt hastighet och utan att tillverka
skrot eller omarbete (Ljungberg, 2000).
5.2.11 Modellens koppling till hållbarhet
För att modellen ska vara anpassad till dagens affärsklimat samt ett ökat klimatfokus är det
viktigt att ha hållbarhet i åtanke när modellen ska tillämpas. Därför är det viktigt att inte bara
analysera hur faktorerna kan leda till ökad effektivitet, utan även ta hänsyn till hur arbetet
påverkar den totala hållbarheten. Därför innehåller modellens åtgärdsförslag inte bara lösningar
på ett problem, utan tar samtidigt hänsyn till olika hållbarhetsaspekter. För att exemplifiera
detta kan en effektivare lagerstyrning leda till att endast nödvändigt material köps in, vilket kan
resultera i en mindre andel kassationer. Ett annat exempel är att fånga upp synpunkter och
metoder från medarbetare, vilket bidrar med en känsla av delaktighet som enligt Ammenberg
(2012) är del av den sociala dimensionen. Slutligen hjälper även metoden 5S till att strukturera
upp arbetsplatsen vilket kan förebygga uppkomsten av arbetsolyckor och onödigt slitage på
människan.
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6 Tillämpning och utvärdering av modell
I detta kapitel tillämpas modellen på fallföretaget för att sedan utvärderas.

6.1 Tillämpning av modell
Visualisering och planering
Hos fallföretaget saknas i dagsläget en tydlig visualisering av de operationstider som
produktionspersonalen arbetar efter. Personalen har alla en varierad uppfattning om hur lång
tid varje station tar att slutföra. Detta innebär negativa konsekvenser för monteringslinans flöde,
då produktionspersonalen arbetar efter olika operationstider vilket skapar uppkomsten av
flaskhalsar. Denna faktor har en direkt koppling till faktor ”balans i flödet”, då arbetstaktens
varians orsakar obalans i flödet.
Åtgärdsförslag
För att möjliggöra övervakning av operationstider föreslås visuell styrning i form av digitala
skärmar på varje station. Detta styrmedel hjälper produktionspersonalen att hålla koll på hur de
ligger till tidsmässigt i arbetet, och kan själva identifiera om de behöver hjälp eller om flödet
på annat sätt är obalanserat. Viktigt är att produktionspersonalen själva vet hur lång tid de har
på sig, samt att de kan stoppa produktionen direkt vid störningar eller fel.
Ett annat åtgärdsförslag är att ha tydlig visuell planering. I dagsläget får produktionspersonalen
själva gå och se vilken nästa maskin (se figur 15) är som de ska förbereda montering för. Därför
skulle de underlätta även här att ha digitala skärmar som visar turordningen av maskiner att
producera.

Figur 15: Bild över fallföretagets monteringslina av skördare.
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Kommunikation
Vid enstaka fall har produktionspersonalen haft problem vid prioritering av olika
arbetsuppgifter. Detta innebär att de antingen får gå och leta efter ansvarig personal alternativt
prioritera på eget bevåg. Personalen har även en bristande kommunikation med de truckförare
som förser monteringslinan med nödvändigt material, vilket leder till att produktionspersonalen
måste uppsöka närmaste truckförare för att framföra sin order.
Åtgärdsförslag
För att på ett enkelt sätt avgöra vad produktionspersonalen ska prioritera kan listor
sammanställas där olika maskiner har olika hög prioritet. I de fall där det fortfarande finns
oklarheter gällande prioriteringar rekommenderas att digitala hjälpmedel tillsätts så
produktionspersonalen inte behöver lämna sin arbetsstation för att be om hjälp.
För att möjliggöra kontakt med truckchaufförer utan att lämna sin arbetsstation rekommenderas
att produktionspersonalen får tillgång till stödjande IT-system som interagerar med
chaufförerna. På så sätt kan de kommunicera utan att behöva stanna upp i arbetet.
Balans i flödet
På grund av den bristande externa materialförsörjningen som framförallt påverkar station 0,
skapas en obalans i flödet då stationen måste invänta materialet innan monteringen kan starta.
Detta resulterar i en omfattande tidsförlust som påverkar hela linans sammanlagda
produktionstid negativt. Även station 2 och 3 har en längre produktionstid än genomsnittet för
linan, då dessa stationer har fler och mer tidskrävande arbetsuppgifter än övriga stationer.
Åtgärdsförslag
För att skapa en balans i flödet rekommenderas att de som är ansvariga för driften av linan
undersöker vart obalans uppstår och tillämpar sedan linjebalansering som metod. Snabba
lösningar genom att bara förflytta produktionspersonal mellan stationer riskerar att inte ge
önskad effekt i ett komplicerat flöde med stor produktvariation och fler än en montör per station.
Kvalitet
Kvalitetsbrister från fallföretagets leverantörer är ett problem som har varit vanligt
förekommande under en längre tid. För att konkretisera detta kan några exempel från
fallföretagets hyttmontering ges (se figur 16), där produktionspersonalen bland annat måste
modifiera om plasten som utgör hyttens panel då den inte passar enligt ritningarna. Fallföretaget
har även erhållit sneda dörrar från dess leverantörer, vilket orsakar onödig väntetid när dörrarna
måste omarbetas. Även andra stationer på monteringslinan har drabbats av kvalitetsbrister, då
exempelvis station 0 sporadiskt erhåller ramar med bristande svetsning, vilket antingen åtgärdas
av fallföretagets egen personal eller leverantörens svetsare om felet är mer omfattande.
Åtgärdsförslag
Fallföretaget har påbörjat en del förbättringsåtgärder för bland annat plastbearbetningen i
hyttmonteringen. Däremot kvarstår flera andra kvalitetsbrister. Därför föreslås att någon form
av enhetlig metodik tillämpas, exempelvis sex sigma-metodik. Metodiken är generell och kan
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användas för att åtgärda olika typer av kvalitetsbrister då den fokuserar på själva processen. En
ytterligare fördel med att använda sig utav en standardiserad metodik är att fallföretaget
successivt kommer bli bättre på att tillämpa metodiken och på så sätt hela tiden bli bättre på att
åtgärda kvalitetsproblem.

Figur 16: Bild över fallföretagets hyttillverkning.

Intern materialförsörjning
Som framgår under faktorn kommunikation har fallföretaget problem med den interna
materialförsörjningen från dess truckförare. Då kommunikationen brister tar det längre tid för
de olika stationerna att erhålla de material som de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter.
Detta är något som blir ett större problem om truckförarna är oerfarna.
Åtgärdsförslag
Det framkom att den interna materialförsörjningen på fallföretaget fungerar relativt smidigt i
dagsläget, men då ordinarie truckchaufförer arbetade. Detta kan antas bero på att dessa har lång
erfarenhet och vet vad som kommer efterfrågas. För att detta även ska fungera bra när inte
ordinarie truckchaufförer arbetar rekommenderas likt förbättringsförslagen under
kommunikation även här att stödjande IT-system tillämpas för att smidigare kunna förse
arbetsstationerna med det material de efterfrågar.
Extern materialförsörjning
Den externa materialförsörjningen har varit ett betydande problem för fallföretagets
monteringslina. Detta handlar framförallt om station 0, där de ramar som utgör basen för hela
skördaren inte levereras i tid av leverantören. Enligt produktionspersonalen kan förseningen
handla om flera dagar, vilket påverkar linan väldigt negativt då produktionen inte kan fortlöpa
om ramarna inte finns tillgängliga.
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Åtgärdsförslag
Eftersom den externa materialförsörjningen hamnar på företagsnivå snarare än bara
produktionsdelen är det svårt att tillämpa förbättringsåtgärder där. Därför föreslås
riskhanteringsprocessen som lämplig förbättringsåtgärd för den externa materialförsörjningen
eftersom den riktar sig mot att hantera risker i hela försörjningskedjan.
Kapitalbindning
Vid produktionsstopp förekommer en stor del produkter i arbete (se figur 17). Detta innebär att
fallföretaget har kapital uppbundet som istället skulle kunna prioriteras på andra mer
värdeskapande aktiviteter som har med effektivisering av monteringslinan att göra.
Åtgärdsförslag
Eftersom driftstörningar förekommer i flödet på grund av exempelvis den externa
materialförsörjningen är det viktigt att inte binda upp för mycket kapital som inte kommer
kunna bearbetas. Därför föreslås i detta fall effektivare lagerhantering i form av beräknade
orderkvantiteter genom exempelvis ekonomisk orderkvantitet (EOQ) som metod.

Figur 17: Bild över fallföretagets monteringslina av skördare.
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Fysisk arbetsmiljö
Vid fallföretagets monteringslina samt andra utrymmen förekommer en stor del material som
står i vägen för produktionspersonalen (se figur 18). Detta innebär att de antingen får arbeta
runt materialet eller flytta på det för att lyckas utföra sina arbetsuppgifter, vilket orsakar onödig
tidsåtgång. Onödig tidsåtgång orsakas även när produktionspersonalen på vissa stationer måste
gå iväg från sin arbetsstation för att hämta de verktyg de behöver för att kunna utföra sina
arbetsuppgifter.
Åtgärdsförslag
För att systematiskt kunna städa upp den oreda som råder föreslås tillämpning av metodiken
5S. Tillämpas detta åtgärdsförslag på rätt sätt finns potential att oredan inte bara försvinna på
kort sikt, utan produktionen kommer även hållas ren och städad.

Figur 18: Exempel av en ostrukturerad arbetsplats på fallföretaget.

Layout
Fallföretagets layout av själva monteringslinan är i dagsläget bra utformad. Dock förekommer
några enstaka områden som kan behöva ses över. På station 2 och 3 finns endast en travers som
båda stationerna måste dela på, vilket orsakar onödig väntan när båda stationerna är i behov av
den. Fallföretagets svets- och tvättavdelning är placerad en bit ifrån monteringslinan vilket
orsakar långa transportsträckor då det förekommer att material måste svetsas och tvättas innan
montering.
Åtgärdsförslag
För att åtgärda de potentiella förbättringsområdena som identifierats rekommenderas
systematisk layoutplanering som metod. Detta eftersom förbättringsområdena framförallt
handlar om kopplingar mellan olika stationer och just detta hjälper systematisk layoutplanering
till att förbättra.
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Standardiserat arbetssätt
Fallföretaget har arbetsbeskrivningar som förklarar hur produktionspersonalen ska gå tillväga
vid montering av olika skördare. Dock upplevs dessa omoderna och inte tillräckligt uppdaterade
för att personalen fullt ut ska kunna arbeta efter dessa. På vissa stationer berör
arbetsbeskrivningarna ungefär hälften av det arbete som ska utföras, vilket gör att personalen
antingen får arbeta efter egen erfarenhet alternativt gå och fråga någon som har mer kunskap i
hur arbetet ska utföras.
Åtgärdsförslag
Eftersom fallföretaget delvis arbetar utifrån standardiserade arbetssätt i form av olika
arbetsbeskrivningar föreslås att fokus riktas mot att både fånga upp nya metoder och
synpunkter, samt kontinuerligt uppdatera de befintliga arbetsbeskrivningarna för att hålla dem
aktuella.

6.2 Åtgärdernas inverkan på produktionsledtiden
Om åtgärdsförslagen som lyfts i 6.1 skulle tillämpas på en monteringslina bedöms
produktionsledtiden minska. Flera av de åtgärder som belyses har tidigare i studien visat sig ha
en direkt påverkan på produktionsledtiden där icke-värdeskapande tid har eliminerats.
Exempelvis föreslås digitala hjälpmedel som åtgärd under kommunikation, vilket medför att
personalen inte behöver utföra onödiga förflyttningar när de behöver hjälp och kan istället
fokusera på värdeskapande aktiviteter. Att planera sin layout utifrån systematisk
layoutplanering är ytterligare en åtgärd som anses minska produktionsledtiden. Detta styrker
bland annat Singh och Yilma (2013) som menar att en bra planerad layout minskar den totala
produktionstiden.
Även de åtgärdsförslag i 6.1 som berör de indirekta faktorerna bedöms minska
produktionsledtiden. Exempelvis att effektivisera lagerstyrningen genom att räkna ut
orderkvantiteter frigörs mer kapital som medför att företaget har mer resurser att satsa på en
effektivisering av produktionen.
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6.3 Utvärdering av modell
Syftet med modellen var att analysera och effektivisera en monteringslina med särskilt fokus
på produktionsledtid. Modellen har fungerat som förväntat på studiens fallföretag, då den givit
en övergripande och tydlig bild över vilka faktorer som påverkar effektiviteten av en
monteringslina samt vilka åtgärder som kan vara lämpliga att vidta för respektive faktor. Dessa
åtgärder har utifrån tillämpningen ansetts relevanta och passar respektive faktor.
Eftersom modellen bygger på många olika och övergripande faktorer, får den som tillämpar
modellen en bred uppfattning om en monteringslinas tillstånd. Modellen anses även möjliggöra
en enkel och snabb navigation mellan faktor och åtgärd, då modellens utformning är uppbyggd
på ett övergripande sätt och även testad inom tidigare forskning. Se exempelvis Johnsons (2003)
ramverk för reducerad genomloppstid i tillverkning. Vidare är modellens struktur uppbyggd på
ett generellt sätt. Att arbeta utifrån mål, faktorer och åtgärder är något de flesta verksamheter
kan använda sig utav, inte enbart fallföretaget.
För att öka modellens generaliserbarhet skulle tillämpning på fler fallföretag vara att överväga.
Modellen har även ett begränsat antal, i vissa fall specifika, åtgärder vilket kan försvåra arbetet
om en åtgärd inte fungerar eller passar på ett specifikt företag. Däremot, om de specifika
åtgärdsförslagen visar sig icke-användbara för företaget leder det möjligen till att företaget själv
hittar egna åtgärdsförslag. En vidareutveckling av modellen kan tänkas vara att fördjupa sig i
de olika faktorerna och därigenom hitta fler åtgärdsförslag för respektive faktor. Då en
uppföljning efter tillämpning av modellen inte genomförts, är det även svårt att avgöra i vilken
omfattning den påverkar effektiviteten på fallföretaget.
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7 Slutsats
I detta kapitel redovisas slutsatsen som på ett sammanfattande sätt besvarar syfte och
frågeställningar. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatta studier.

Syftet med studien var att utforma och utvärdera en modell för att analysera och effektivisera
en monteringslina med särskilt fokus på produktionsledtid. Baserat på studiens syfte har sedan
två frågeställningar formulerats:
Vilka faktorer påverkar produktionsledtiden inom en monteringslina?
Utifrån den fall- och litteraturstudie som denna studie baserats på har tio olika faktorer
identifierats som påverkar produktionsledtiden av en monteringslina:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visualisering och planering
Kommunikation
Kapitalbindning
Balans i flödet
Layout
Standardiserat arbetssätt
Intern materialförsörjning
Extern materialförsörjning
Fysisk arbetsmiljö
Kvalitet

Hur kan en modell utformas för att analysera och effektivisera en monteringslina med
särskilt fokus på produktionsledtid?
Baserat på de identifierade faktorerna samt tillhörande åtgärder har en modell utformats.
Modellen har skapats genom en växelverkan mellan befintlig teori och insamlad empiri från
studiens fallföretag. Nedan presenteras studiens framtagna modell:
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Figur 19: Modell för effektivisering av monteringslina.

7.1 Förslag till fortsatta studier
För att vidareutveckla studiens modell skulle förslagsvis en djupare analys av de identifierade
faktorerna vara intressant att genomföra. Detta för att få en mer detaljerad och djupgående bild
av faktorerna. En annan intressant vidareutveckling skulle möjligen vara att studera hur de olika
faktorerna kan viktas mot varandra, det vill säga om någon av faktorerna är viktigare eller mer
nödvändig inom en monteringslina än de andra. Slutligen kan även en undersökning av
modellens generaliserbarhet vara intressant att genomföra, genom att exempelvis tillämpa den
på andra företag och branscher.
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8 Rekommendationer till fallföretaget
I detta kapitel sammanställs rekommendationer till fallföretaget som baseras på studiens resultat.

Utifrån studiens resultat följer här ett antal rekommendationer till fallföretaget, skräddarsydda
till just deras verksamhet. Författarna har valt att belysa de faktorer och åtgärder som tros ha
störst påverkan på monteringslinans effektivitet.
•

•

•

Den externa materialförsörjningen anses vara en stark fokuspunkt, då hela
monteringslinans effektivitet påverkas av bristande materialförsörjning från
leverantörer. Författarnas åtgärdsförslag är att tillämpa riskhanteringsprocessen som
beskrivs i teoriavsnittet.
I dagsläget har produktionspersonalen varierad uppfattning om stationernas olika
operationstider på monteringslinan. För att möjliggöra en bättre visualisering av dessa
skulle visuell styrning genom skärmar vara ett lämpligt verktyg som möjligen kan
placeras ut vid varje arbetsstation.
Produktionspersonalen måste i dagsläget leta reda på närmaste truckförare för att
kommunicera ut vilket material som behövs vid dess arbetsstation. Detta har visat sig
orsaka onödig tidsåtgång då produktionspersonalen måste lämna sin arbetsstation varje
gång en order ska framföras till truckföraren. För att underlätta detta kan exempelvis
införande av ett stödjande IT-system vara lämpligt.

För ytterligare rekommendationer, se kapitel 6.
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Bilaga A
•

Vilka faktorer anser du påverkar effektiviteten mest för er skördarlina?

•

Vilka åtgärder anser du är lämpliga för att höja effektiviteten, med avseende på de
identifierade faktorerna?

•

Vilka hinder tror du att den som implementerar dessa åtgärder kan tänkas stöta på?

•

Har ni några tidigare erfarenheter av att implementera åtgärder för att öka effektiviteten?
o Vad blev resultatet?
o Vilka lärdomar tog ni med er?
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Bilaga B
Datum:

Objekt: Skotare

Aktivitet

Plats

Värdekod (V/I/NI) Kommentar

Aktivitet: Den observerade aktiviteten.
Plats: Platsen där den observerade aktiviteten sker.
Värdekod: Om aktiviteten är värdeskapande (V), icke värdeskapande (IV) eller nödvändig men
icke värdeskapande (NI).
Kommentar: Generella kommentarer om aktiviteten.
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Bilaga C
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Bilaga D

Station 0
Mont. av ram
Pendelarm
Boggielåda

Station 6
Testning
Injustering
Rekond

Station 1
Hydraultank - förmont.
Kylare - fömont.
Motor - Förmont.
Vent.
Slang

Station 4+5
Mont. av hjul
Vätskor
Datorprogram
Start av maskin
Felsökning

Station 2 (inkl. kranplatta)
Elkablar
Elcentral - förmont.
Kranplatta - förmont.

Station 3 (inkl. kran + hytt)
Huvar
Katalysator
Kran - förmont.
Hytt- förmont.
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Bilaga E
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