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ABSTRACT  

 

Purpose: The aim of the study is to do a current state study of the production layout in a small 

or medium-sized enterprise (SME) with regard to the internal material flows. In order to 

answer the purpose of the study the following research questions have been formulated. 

 

• What does the company's current production process and layout look like? 

• What changes can be made in the layout to achieve a more efficient material flow? 

• How is the material flow affected by the new layout? 

 

Methodology: A literature review has been performed in parallel with a case study to answer the 

research questions. The literature review is based on theories and models in the field of material 

flows and how they should be handled and designed. Also, how a new layout should be planned. 

The case study is based on a process mapping, flow mapping for product and material flows and 

a matrix of the relationship between all process activities. Collected data from the case study 

have been analyzed with the support of the literature review. 

 

Findings: Several problems and risks that affect product and material flows negatively have been 

identified and underpin the new layout proposal. Too many stations for assembling products in 

several departments contributes to lack of space in the current layout. Stocks that are located far 

away from the assembly stations is also a problem that contributes to inefficiency and low 

resource utilization of machines and tools. A certain problem is also to handle stored material 

since the stock level is high. Also, a number of bottlenecks are present at different places in the 

production. Based on the literature review and the findings of the case study, a proposal for a 

new layout has been suggested. The proposal is based on the correct design of production, the 

volumes of products, reduction of waste in terms of material handling and time, and finally the 

relationship between activities in the production.  

 

Implications: The purpose of the research study has been achieved by solving the research 

questions. By the identification of problems and risks in the current layout, a new layout has been 

proposed based on the literature. 

Recommendations: Several businesses within the same manufacturing area with similar 

problems should be further studied to increase the breadth and scientific value of the study. 

Keywords: Layout, Planning, Production, Manufacturing systems, Facility, Warehouse, 

Efficiency and Lean. 
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SAMMANFATTNING 

 

Syfte: Forskningsstudiens syfte är att göra en nulägesstudie av ett små eller medelstort företags 

(SME) produktionslayout med avseende på de interna materialflödena. För att kunna besvara 

studiens syfte har följande frågeställningar formulerats. 

 

• Hur ser företagets nuvarande produktionsprocess och layout ut? 

• Vilka förändringar kan göras i layouten för att uppnå ett mer effektivt materialflöde? 

• Hur påverkas materialflödet av den nya layouten? 

 

Metod och genomförande: En litteraturstudie har genomförts parallellt med en fallstudie för att 

besvara frågeställningarna. Litteraturstudien bygger på teorier och modeller inom området 

materialflöden och hur dem bör hanteras och utformas. Även hur en ny layout bör planeras. 

Fallstudien bygger på en processkartläggning, flödeskartor för produkt- och materialflöden och 

en relationsmatris där kopplingar mellan alla processaktiviteter undersökts. Datainsamlingen 

från fallföretaget har sedan analyserats med stöd från litteraturstudien.  

 

Studiens resultat: Flera problem och risker som påverkar produkt- och materialflöden negativt 

har kunnat identifieras och ligger till grund för det nya layoutförslaget. För många 

monteringsplatser på flera avdelningar gör att utrymmesbrist är ett problem i den nuvarande 

layouten. Lång väg från monteringsstationerna till lagret utgör också ett problem i det dagliga 

arbetet då det bidrar till ineffektivitet och lågt resursutnyttjande av maskiner och verktyg. En viss 

problematik finns även i att hantera lagrat material då fyllnadsgraden i lagret är hög. Även en del 

flaskhalsar förekommer på olika ställen i produktionen. Med bakgrund av litteraturstudien och 

resultatet från fallstudien har ett förslag på en ny layout föreslagits. Förslaget bygger på rätt 

utformning av produktionsupplägget, produkternas produktionsvolymer, reducering av slöseri i 

form av materialhantering och tid, och slutligen hur relationen mellan de olika processtegen 

förhåller sig. 

 

Implikationer: Forskningsstudiens syfte har uppnåtts genom att studiens frågeställningar 

besvarats. Genom att problem och risker i den nuvarande layouten identifierats har en ny layout 

kunnat föreslås med stöd av litteraturstudien. 

Rekommendationer: Fler verksamheter inom samma tillverkningsområde med liknande 

problem bör studeras vidare för att öka studiens bredd och vetenskapliga värde.  

 

Nyckelord: Layout, Planning, Production, Manufacturing systems, Facility, Warehouse, 

Efficiency och Lean. 
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1 RAPPORTENS DISPOSITION 

 
Det inledande avsnittet presenterar rapportens disposition. Tabell 1 beskriver kortfattat vad de 

olika kapitlen behandlar.  

 
 
Tabell 1. Rapportens disposition 
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2 INLEDNING 

 
Andra avsnittet presenterar bakgrunden, problemformuleringen och syftet med 

forskningsstudien och varför det är ett intressant område att undersöka. Studiens omfattning 

definieras också i avsnittet avgränsningar.  

 
  

2.1 Bakgrund 

I dagens globala tillverkningsindustri råder en hög konkurrens om samma kunder. Många företag 

har därför flyttat sin produktion till lågkostnadsländer för att generera hög effektivitet till lägsta 

möjliga kostnad (Jonsson, 2007). Det finns kunder som kräver att produktionen ska ske i ett 

lågkostnadsland då priset förväntas bli lägre på slutprodukterna. Det stämmer dock inte alltid 

överens med verkligheten då lägre kostnader ofta kvittas mot längre ledtider och mer bundet 

kapital (Petersson et al, 2009).  

 

Det blir allt viktigare för företagen att upprätthålla en flexibel produktion där faktorer som att 

vara resurssnål och lättrörlig är grundläggande för att klara av den turbulenta miljö som råder 

(Segerstedt, 2008). Tillverkningsindustrin går mer och mer mot kundspecifika produkter vilket 

medför att företagen måste vara lyhörda mot sina kunder och mer flexibla i sin produktion 

(Mattsson, 2012). Många företag arbetar med Lean för att korta ned tider och reducera alla former 

av slöseri. Det innebär att arbetet behöver fokuseras på mindre batcher och utjämning av 

produktionen. Arbetet med att förbättra materialflödet är ett sätt att korta ned flödestider som i 

sin tur påverkar både operatörernas flöde och skapar bättre översyn av produktionsprocessen 

(Petersson et al., 2009). 

 

Ett sätt för ett tillverkande företag att öka sin konkurrenskraft i ett högkostnadsland är att arbeta 

med den interna logistiken. Oscarsson et al (2013) beskriver att hitta alternativa lösningar för att 

korta ned den totala tiden i flödet som positivt i ett internt förbättringsarbete. Det kan handla om 

allt från att ändra hur planeringen sker till att välja rätt storlek på en tillverkad batch. I 

förbättringsarbetet att optimera materialflöden för att korta ner totala tiden i flödet måste företag 

arbeta med både den aktiva och passiva tiden, alltså både när produkten bearbetas och ligger i 

någon typ av buffert och väntar på nästa steg i processen, där bäst effekt genereras av den passiva 

tiden (ibid.).  

 

Hur ett företag hanterar material inverkar mycket på deras kostnader, leveransservice men även 

tider i flödet. Jonsson & Mattsson (2011) beskriver layouten av lager och produktion som viktigt 

för att kunna hantera allt material på bästa möjliga sätt till lägsta möjliga kostnad. Placeringen 

och utformningen av lagret måste vara bra i förhållande till produktionen för att uppnå ett 

effektivt materialflöde.  

 

För att uppnå effektiv materialhantering krävs en tydlig struktur och enkla raka flöden, där antalet 

alternativa vägar reducerats (Oskarsson et al., 2013; Petersson et al., 2009). Många 

beslutspunkter och parallella flöden kan därför skapa problem i produktionen. Det måste enligt 

Sukhotu & Peters (2011) undersökas när en ny fabrikslayout planeras.  

 

2.2 Problemformulering 

Jonsson & Mattsson (2016) beskriver viktiga delar i materialflödet som hur ett företag styr 

materialförsörjning, produktion och distribution vilket i dagens läge kan vara problematiskt. 

Fungerar inte dessa delar kan företag inte vara konkurrenskraftiga och lönsamma (Oskarsson et 

al., 2013). Petersson et al (2009) beskriver att företag idag måste sträva efter att producera och 
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leverera i exakt rätt tid. Onödigt slöseri i de interna materialflödena bidrar till längre tider i flödet, 

större materiallager och buffertar mellan de olika produktionsaktiviteterna. Dessa faktorer 

tillsammans med en ökad global konkurrens ställer allt högre krav på tillverkande företag att 

tillmötesgå alla kundspecifika önskemål. Därför är det viktigt att arbeta med interna 

materialflödena för att kunna leverera produkter inom utlovad tid.  

 

2.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att göra en nulägesstudie av ett små eller medelstort företags (SME) 

produktionslayout med avseende på de interna materialflödena. För att kunna besvara studiens 

syfte har följande frågeställningar formulerats. 

 

• Hur ser företagets nuvarande produktionsprocess och layout ut? 

• Vilka förändringar kan göras i layouten för att uppnå ett mer effektivt materialflöde? 

• Hur påverkas materialflödet av den nya layouten? 

 

2.4 Avgränsningar  

Forskningsstudien har en tidsomfattning av 20 veckors heltidsstudier vilket medför att den måste 

avgränsas. I studien har endast ett fallföretag undersökts och behandlar endast det interna 

materialflödena i fabriken. Det innefattar processtegen från inleverans till utleverans där 

fallföretaget är verksamt inom tillverkningsindustrin. Det medför att aktiviteter som inköp, 

planering och leverantörer ligger utanför det undersökta området och kommer inte att beröras. 

Flödet av produkter och material kommer att kartläggas för att sedan analyseras utifrån teorin. 

På grund av den stora produktvariationen kommer ingen specifik artikel att kartläggas utan 

snarare produktfamiljer från alla olika flöden. Exakta ledtider blir därför väldigt svårt att 

kartlägga då samma ytmonterade kretskort kan användas i ett stort antal slutprodukter vilket 

skulle bli för omfattande under den tidsperiod studien pågår. I kartläggningen av fallföretaget 

har utgångspunkten varit att samla in material via intervjuer och observationer. Det nya 

layoutförslaget kommer inte att implementeras under studiens gång.  
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3 ANSATS OCH METOD 

 
Tredje avsnittet beskriver de metoder som använts för att besvara studiens syfte. Avsnittet 

innehåller delarna forskningssyfte, forskningsansats, metodval, forskningsstrategi, 

datainsamling, studiens kvalitet och tillvägagångssätt.  

 
 

3.1 Forskningssyfte 

Patel & Davidsson (2011) beskriver att det finns många olika typer av undersökningar. Flertalet 

av dem kan delas in efter hur mycket som är känt om problemområdet innan forskningen 

påbörjas. Explorativa undersökningar kallas de där så mycket kunskap som möjligt samlas in för 

att fylla de luckor som saknas. Informationen samlas vanligtvis in genom flera olika metoder. 

Deskriptiva undersökningar skiljer sig på det sättet att viss information om problemområdet 

redan är känt och kan beskriva både nu- och dåtid. Vid den här typen av undersökningar är 

informationssökningen mer begränsad till specifika områden och i regel används en teknik 

jämfört med explorativa där bredare information samlas in med flertalet olika tekniker. 

Explorativa och deskriptiva kan med fördel även kombineras (Patel & Davidson, 2003; Saunders 

et al., 2009). 

 

Utifrån teorin valdes en kombination av explorativ och deskriptiv undersökning för att fastställa 

syftet med studien. Syftet var att göra en nulägesstudie av ett små eller medelstort företags (SME) 

produktionslayout med avseende på de interna materialflödena, samt att generera ett förslag på 

ny layout. Den explorativa undersökningen passar enligt Patel & Davidsson (2011) bättre där 

undersökningen är utforskande som en litteraturstudie kan anses vara. Fortsättningsvis behövdes 

även den deduktiva undersökningen för att systematisera och beskriva modeller som intervjuer 

och observationer där viss kunskap redan ansågs finnas (ibid.).  

 

3.2 Forskningsansats 

Patel & Davidsson (2011) menar att deduktion, induktion och abduktion beskriver olika 

tillvägagångssätt för att koppla ihop teori och empiri. Teorier ska ge riktig och verklighetstrogen 

kunskap och grundar sig på information och data som brukar kallas empiri. Ett deduktivt 

tillvägagångssätt signaleras av att forskaren utgår från teorin och försöker härleda och bevisa 

specifika händelser efter att ha provat dem empiriskt. Objektiviteten är stark på grund av att den 

utgår från redan befintlig teori, däremot kan den också styra forskaren i en oönskad riktning. Ett 

induktivt arbetssätt kan förklaras som att forskaren undersöker ett objekt utan att ha granskat 

befintlig teori. Utifrån empirin utformas sedan en teori. Den teorin blir inte allmängiltig utan 

stämmer enbart för objektet som är undersökt. Abduktion anses vara ett kombinerat arbetssätt 

mellan deduktion och induktion som ofta fungerar bättre än enbart en av dem (Patel & Davidson, 

2003; Saunders et al., 2009). I det fallet utformas en hypotes där syftet är att använda det som 

teoristruktur vilket kan ses som induktion medan en prövning av empirin sedan kopplas ihop 

med deduktion. Fördelen med abduktion är att forskaren inte blir låst i sitt arbetssätt men risken 

är att hypotesen liknar någon från tidigare erfarenheter (Patel & Davidson, 2003).  

 

Arbetet har främst skett enligt ett deduktivt arbetssätt för att utföra forskningsstudien. En 

litteraturstudie påbörjades först för att sedan gå vidare med en fallstudie där data samlades in på 

fallföretaget. Utifrån teorin prövades sedan den empiriska data enligt ett deduktivt arbetssätt.  
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3.3 Metodval 

Det finns två olika utföranden för att genomföra en forskningsstudie. De kallas kvantitativt och 

kvalitativt inriktad forskning och skillnaden är på vilket sätt den insamlade informationen 

genereras, bearbetas och analyseras (Patel & Davidsson, 2011). Kvantitativa varianten innehåller 

mätningar vid datainsamling och statistiska bearbetningar och analysmetoder.  

Kvalitativa varianten fokuserar på mjuka data som kvalitativa intervjuer, tolkade analyser och 

verbala analysmetoder. Den avgörande faktorn i vilket av de två utföranden som bör väljas är 

hur forskningsproblemet har utformats. De två kan med fördel även kombineras enligt Patel & 

Davidsson (2011) som beskriver de två olika metoderna som ändpunkter. 

 

I forskningsstudien har både kvalitativ och kvantitativ forskning använts. Den kvalitativa 

datainsamlingen har skett genom observationer och intervjuer för att skapa en grundläggande 

kunskap om fallföretagets produktionsprocess, materialflöde och kritiska punkter som kan störa 

produktionens effektivitet.  

Kvantitativ datainsamling har även den skett genom observationer och intervjuer där 

informationen rört produktionsvolymer för de olika slutmonteringsstationerna, genomloppstider, 

leveranstider och lageromsättningshastigheten.  

 

3.4 Forskningsstrategi 

En studies forskningsstrategi eller forskningsprocess som Patel & Davidsson (2011) kallar det 

beskrivs i några steg för att planera hur forskningen ska gå till. Först måste problemområdet 

identifieras, sedan ska syftet, frågeställningar och problem formuleras. Därefter bör vad som ska 

undersökas specificeras och vilken teknik som ska användas för att samla in information 

bestämmas. Forskningsstrategin bör även innehålla hur genomförandet av studien ska gå till samt 

hur analysen och rapporten ska presenteras (ibid).  

 

De tre vanligaste uppläggen för en studie är enligt Patel & Davidson (2011) survey-

undersökning, fallstudie och experiment. De beskriver survey som en undersökning på en större 

avgränsad grupp. Data samlas vanligtvis in genom intervjuer eller via ett frågeformulär. En sådan 

undersökning har potential att svara på många olika saker och vanliga frågor är vad, var, när och 

hur. De fortsätter förklara en fallstudie som en undersökning på en mindre avgränsad grupp som 

kan utgöras av individer, situationer eller organisationer. Det är ett bra alternativ när processer 

eller förändringar ska studeras då ett helhetsperspektiv ofta ges. Ett experiment är en 

undersökning där ett fåtal variabler studeras. Enligt Saunders et al. (2009) undersöks ett samspel 

mellan de beroende och oberoende variablerna, ofta genom att utsätta flera referensgrupper för 

experimentet. Referensgrupperna bör sättas ihop helt slumpmässigt (Patel & Davidsson, 2011).  

 

I studien har en fallstudie tillämpats som forskningsstrategi för att bygga upp en teoretisk grund 

om ett begränsat område. Sedan har deltagande observationer och mestadels ostrukturerade 

intervjuer skett kontinuerligt på fallföretaget för skapa ett helhetsperspektiv om alla processer 

och förändringar som kan göras. 

 

3.5 Datainsamling 

Det finns flera olika tekniker för att samla in data. Det gäller både för primära och sekundära 

data och bör väljas utifrån de frågor som ligger till grund för undersökningen (Patel & Davidson, 

2011).  
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3.5.1 Primära och sekundära data 
Författarna (Patel & Davidson, 2011) beskriver att skildringar som skett vid aktivt deltagande 

och rapporteringar i första hand kallas för primärkällor och alla övriga sekundärkällor. Eftersom 

sekundära data innehåller all övrig data måste forskaren noggrant avväga om den är korrekt eller 

kan vara manipulerad på något sätt för att gynna källan (Patel & Davidson, 2011; Saunders et 

al., 2009). Oavsett om det handlar om primära eller sekundära källor menar Patel & Davidson 

(2011) att det är av största vikt att inte bara välja ut källor som stödjer forskarens egna teorier. 

För att skapa en bred bild måste även andra källor diskuteras.  

 

I den här studien har både primära och sekundära data samlats in. Den data som samlats in från 

kartläggningen av materialflödet och produktionsprocesserna har skett via observationer och 

intervjuer. På grund av att det är ny data som tagits fram genom forskarens deltagande klassas 

den som primär. Sekundära data har samlats in genom en litteraturstudie för att bygga en teoretisk 

grund inom det undersökta området. Sekundära data har även samlats in från fallföretaget där 

produktionsvolymer, lagertider och lagernivåer tagits fram i deras affärssystem. Den sekundära 

data har granskats ur ett källkritiskt perspektiv.  

 

3.5.2 Litteraturstudie 
När en litteraturstudie ska utföras rekommenderar Ejvegård (2009) att forskaren först utför en 

litteraturundersökning där böcker, artiklar och rapporter samlas in. Litteratur kan samlas in från 

databaser på bibliotek eller via söktjänster på internet. Vanligtvis kommer forskaren oftast i 

kontakt med både elektroniska och tryckta källor. Teorier och modeller finns oftast 

sammanställda och förklarade i böcker medan nyare upptäckter finns dokumenterade i artiklar 

(Patel & Davidson, 2011). Det är viktigt att välja bra sökord för att resultatet ska bli relevant för 

undersökningen. När studien sedan ska påbörjas beskriver Ejvegård (2009) betydelsen av att 

metodiskt söka igenom materialet för att hitta intressanta ämnen. Det är vanligt att börja 

undersöka innehållsförteckning, sammanfattning och nyckelord för att hitta relevanta avsnitt för 

studien (Ejvegård, 2009).  

 

I studiens tidiga skede samlades vetenskapliga artiklar och böcker in främst kopplade till logistik, 

materialflöden och Lean för att skapa en bred teoretisk grund. Därifrån kunde väsentliga sökord 

fastställas för att smalna av sökningen. De artiklar som valdes ut var utgivna inom en tio års 

period för att säkerställa att deras innehåll fortfarande var relevanta för studien, dock förekommer 

några äldre källor i form av böcker. De nyckelord som valdes ut för att smalna av studien var 

Layout, Planning, Production, Manufacturing systems, Facility, Warehouse, Efficiency och 

Lean. De kombinerades med fördel då sökresultaten fick en mycket högre relevans för studien.  

De databaser som användes för att hitta vetenskapliga artiklar var Emerald Insight och Google 

Scholar. De fanns tillgängliga via Mälardalens högskolas bibliotek. Stora delar av träffarna 

bestod av artiklar som inte kunde kopplas till studien på grund av att de var inriktade på helt 

andra områden och inte applicerbara i studien. För att avgöra vilka artiklar som var relevanta att 

ta med granskades avsnittet abstract (sammanfattning) och om den verkade innehålla väsentliga 

teorier och information granskades även resterande delar av artikeln. Litteraturstudien bygger 

slutligen på 40 stycken källor i form av böcker och vetenskapliga artiklar. 

 

3.5.3 Observationer 
Patel och Davidson (2011) beskriver två typer av observationer, strukturerad och ostrukturerad 

som även kallas systematisk och osystematisk. Båda typerna kräver mycket förberedelser även 

om den ena kallas ostrukturerad. Författarna (ibid.) fortsätter beskriva att den som utför 

observationer måste inneha god kunskap om det som ska observeras. En strukturerad observation 
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används när kända situationer och beteenden ska observeras och det är preciserat vilken del som 

ska undersökas. En ostrukturerad observation används när så mycket information som möjligt 

behöver samlas in om ett visst område, då ska allt som går registreras. Observatören kan förhålla 

sig till observationssituationen på två sätt, genom deltagande eller icke deltagande där skillnaden 

är om observatören är känd eller inte för dem som blir observerade (ibid.).  

 

I studien har både ostrukturerade och strukturerade observationer genomförts som 

insamlingsteknik för primära data. Från början användes bara ostrukturerade observationer för 

att skapa en förståelse om hela produktionsprocessen på fallföretaget. När sedan ett 

kunskapsunderlag fanns användes strukturerade för att observera vissa flöden och processer mer 

ingående. De utförda observationerna hos fallföretaget har varit deltagande. Se tabell 2.  

 
Tabell 2. Observationer 

 
 

3.5.4 Intervjuer  
Intervju är en utfrågningsteknik som används för att samla in information. Den kan utföras vid 

ett personligt möte men även via ett telefonsamtal (Patel & Davidsson, 2011). Saunders et al. 

(2009) nämner två viktiga faktorer att ta hänsyn till när en intervju ska genomföras. De är 

frågornas grad av standardisering och strukturering, vilket betyder hur frågorna utformas och 

ställs i inbördes ordning och hur pass fria frågorna är för egna tolkningar beroende av tidigare 

erfarenheter vilket Patel och Davidsson (2011) håller med om. En intervju kan vara strukturerad, 

ostrukturerad eller semistrukturerad. Skillnaden mellan de olika beskrivs av Patel & Davidsson 

(2011) som att vid strukturerade intervjuer finns färdiga frågor i en viss ordning där personen 

som blir intervjuad har liten rörelsefrihet i sina svar. Vid ostrukturerade intervjuer finns inga 

färdiga frågor och stor rörelsefrihet i svaren. Kvalitativa intervjuer är oftast semistrukturerade 

vilket betyder att det finns en lista med vissa teman som intervjun ska fokusera på men den som 

lämnar svaren får utforma dem fritt, alltså med stor rörelsefrihet även här.  

 

I den här studien har till största delen ostrukturerade intervjuer använts men även några 

semistrukturerade mot slutet av fallstudien. De ostrukturerade användes mest i början för att få 

om bra uppfattning om hur produktionsprocessen och materialflödet såg ut på fallföretaget. 

Senare vid lite mer komplexa processer och delar i flödet förbereddes vissa frågor inför 

intervjuer, dock var rörelsefriheten i svaren fortfarande stor. Se fördelningen i tabell 3 nedan.  
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Tabell 3. Intervjuer 

 
 

3.5.5 Kartläggning 
En av de viktigaste faktorerna när det kommer till att förändra en verksamhet är att ta reda på hur 

verksamheten ser ut idag. Om en förbättring ska kunna föreslås måste det finnas en kartlagd bild 

att jämföra den med. En vanlig åtgärd att börja med är att beskriva nuläget av material- och 

informationsflödet för att se dagens flödesvägar och vilka som är inblandade i processen, som 

också kan kallas aktiviteter och lagerpunkter (Oskarsson et al., 2013). Bicheno et al. (2011) håller 

med och beskriver att förbättringsförslaget även bör innefatta en plan att åtgärda det. Oskarsson 

et al. (2013) fortsätter beskriva att en flödeskartläggning sker med hjälp av symboler och pilar 

som står för olika aktiviteter där lager, beslutspunkter, processer och flöden är några av de 

vanligaste. En av de viktigaste sakerna i en kartläggning av nuläget är att vara noggrann så att 

den blir så tydlig som möjligt (ibid.).  

Till värdeflödet kopplas både processer och materialet som färdas mellan dem. Enbart aktiviteter 

som skapar värde för slutkunden bör ingå, allt annat ses som slöseri enligt Petersson et al (2009). 

Korsande vägar bör undvikas och materialflödet bör sträva efter att vara så kort och rakt som 

möjligt (Olhager, 2013). 

 

I studien har först och främst en nulägesanalys utförts genom att beskriva alla olika processer i 

flödet. Även en processkartläggning har ritats upp för att enkelt illustrera processer, beslut och 

vägar där emellan. Flödeskartor valdes också som ett verktyg för att visa produkt- och 

materialflöden. Sedan har data samlats in på fallföretaget i form av lageromsättningshastighet, 

storlek på färdigvarulager och produktionsvolymer för de olika slutmonteringslinorna. Till sist 

gjordes även en matris som visar kopplingar mellan de olika processtegen.  

 

3.6 Forskningsstudiens kvalitet 

Bryman (2011) och Saunders et al. (2009) lyfter fram vikten av att forskningen är vetenskaplig 

och att resultaten anses vara tillförlitliga. Ejvegård (2009) håller med och tillägger att 

insamlingen av informationen bör ske genom noga utvalda insamlingsmetoder och att alla data 

och resultat bör granskas kritiskt. Det bidrar till att säkerställa forskningsstudiens kvalitet.  

 

3.6.1 Reliabilitet 
Forskningens tillförlitlighet kallas reliabilitet. För att en forskningsstudie ska anses hålla hög 

reliabilitet bör de flesta slumpmässiga felvärden reduceras. Vid hög reducering av felvärden 

närmar sig studien det sanna värdet vilket ökar forskningens reliabilitet (Patel & Davidsson, 

2011).  
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I Studien har reliabiliteten säkerställts genom att använda aktuell litteratur där de flesta är utgivna 

inom en tioårs period. Alla källor har granskats ur ett källkritiskt perspektiv. De intervjuer och 

observationer som ligger till grund för den empiriska delen av forskningsstudien har haft syftet 

att ge forskaren en bred förståelse för fallföretagets processer och flöden. Alla avdelningar har 

studerats flera gånger hos fallföretaget för att säkerställa studiens pålitlighet. Den begränsade 

tidsramen som studien utförts inom kan dock ses som en negativ aspekt utifrån studiens 

reliabilitet vilket skulle kunnat påverka resultatet. 

 

3.6.2 Validitet 
Validitet handlar om att mäta exakt det som var avsett att mäta. Resultatet bör vara samma oavsett 

vilken mätmetod som har använts eller vem som utfört mätningen. Uppfylls de faktorerna i hög 

grad anses validiteten vara hög (Patel & Davidsson, 2011; Ejvegård, 2009).  

 

I studien har grundläggande teoretisk kunskap samlats in genom en litteraturstudie och data från 

fallföretaget genom observationer och intervjuer. Genom att forskaren använt olika metoder för 

att samla in data och studerat det område som varit avsett för studien har validiteten stärkts. Den 

begränsade tiden som studien pågått kan ha medfört problem med validiteten då ett begränsat 

antal observationer och intervjuer endast varit möjliga. 

 

3.6.3 Objektivitet 
För att styrka studiens trovärdighet bör forskarens termer och text vara av en neutral form. 

Subjektiva åsikter bör inte förekomma för att på så sätt inte styra forskningsstudiens resultat i 

någon riktning. Forskaren inställning till data och källor bör vara av kritisk karaktär (Ejvegård, 

2009; Saunders et al., 2009).  

 

I studien har ett objektivt förhållningssätt tillämpats där all litteratur och insamlade data kritiskt 

granskats för att resultatet inte skulle bli ett önskat resultat utan det verkliga.  

 

3.6.4 Etik 
Patel & Davidsson (2011) beskriver fyra typer av etiska aspekter som det krävs att forskaren tar 

hänsyn till. De är informationskrav som kräver att forskaren informerar de berörda om studiens 

syfte, samtyckeskrav som kräver att deltagandet i studien ska vara frivilligt, konfidentialitetskrav 

som kräver att personuppgifter och känsligt material är skyddat mot obehöriga och nyttjandekrav 

som kräver att enskilda personers information bara får användas för forskning (ibid.).  

 

I studien har alla fyra aspekter beaktats och tagits hänsyn till för att tillgodose de riktlinjer som 

finns utsatta för en forskningsstudie.  

 

3.7 Tillvägagångssätt 

Forskningsstudien började med några ostrukturerade intervjuer på fallföretaget där vissa problem 

med den nuvarande layouten presenterades. Intervjuerna följdes upp av en fabriksintroduktion 

där en översiktlig bild klargjorde hur produktionsprocessen fortlöper samt var de olika 

produkterna monteras. För att det vid ett senare tillfälle skulle vara möjligt att kartlägga hela 

produktionsprocessen följdes fabriksintroduktionen upp med ett antal intervjuer och 

observationer i fabriken där data samlades in. Ungefär samtidigt som fabriksintroduktionen 

skedde började även litteratur samlas in för att studeras som syfte att skapa en bredare 

kunskapsgrund om logistik, materialflöden, produktionsupplägg, lagerstrukturer och Lean. Den 

huvudsakliga data som samlades in på fallföretaget till studiens empiriska del har således skett 

genom observationer och intervjuer med bland andra produktionschefen, produktionsingenjören, 

produktionsledare och operatörer. Nästa steg i studiens gång var att sammanställa alla data som 
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samlats in samtidigt som litteraturstudien skrevs färdigt av relevanta teoridelar för att kunna 

jämföra fallföretagets utformning av layout och flöden med vad teorin säger är det mest effektiva 

upplägget. Resultaten av de data som sammanställts analyserades med utgångspunkt från 

litteraturstudien. Analysen bör således besvara forskningsstudiens syfte och frågeställningar. 

Efter att nya layoutförslaget presenterats diskuteras forskningsstudiens slutsats och 

rekommendationer. 

Figur 1 illustrerar studiens tillvägagångssätt.  

 

 

 
Figur 1. Tillvägagångssättet för studien 
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4 TEORETISK REFERENSRAM 

 
Följande avsnitt behandlar teorier som resultatet analyserats utifrån. Inledningsvis presenteras 

vad logistik och materialflöden består av för att sedan gå in på materialflödesstrukturer och 

materialhantering. Vidare beskrivs fabrikslayout med flera typer av produktionsupplägg, även 

lagerlayout och vilka strukturer som är vanligt förekommande. Avsnittet avslutas med Lean 

production som är ett viktigt verktyg för att reducera alla former av slöseri i organisationer. 

 

4.1 Logistik 

Författarna Jonsson & Mattsson (2016) beskriver logistik som läran om effektiva materialflöden. 

Vad som innefattas där är hur ett företag styr sin materialförsörjning, produktion och distribution 

som är väldigt viktiga parametrar för att uppfylla sina kunders behov. För att erhålla en effektiv 

logistik krävs både effektiva interna materialflöden och effektiva flöden mellan företag. 

Logistiken är en viktig faktor för att skapa konkurrenskraft och lönsamhet för många företag. 

Vidare beskrivs logistik i första hand handla om att få ett företags flöden att fungera på ett 

kostnadseffektivt och kundanpassat sätt (Segerstedt, 2008; Oscarsson et al., 2013).  

 

4.1.1 Materialflöde 
Förflyttning, hantering och lagring av varor tillhör materialflödet som till största delen hanteras 

i någon form av lager. När det sker inom företagets anläggningar kallas det materialhantering 

(Jonsson & Mattsson, 2016). Vid dragande produktionssystem bör enkla raka flöden väljas 

istället för parallella eller delvis parallella vilket kan ge problem i styrningen. Få alternativa vägar 

är den bästa lösningen för att omöjliggöra att produkten tar fel väg. En buffert mellan två 

processer innebär en ny planeringspunkt, alltså en valmöjlighet där produkten kan ta fel väg 

(Petersson et al, 2009). Petersson et al (2009) fortsätter beskriva att för att uppnå bästa 

materialflödet kan även förändringar i produktflödet behövas. Materialflödet bör utformas enligt 

Lean principerna med enkla raka flöden där inga onödiga förflyttningar utförs. Produktflödet är 

produktens väg genom produktionen. Materialflödet är det flöde som försörjer produktflödet med 

material. Informationsflödet styr produktionen och materialförsörjningen (ibid.). Enligt Arnold 

et al. (2012) kan materialflödet i en fabrik se olika ut beroende på vilka och antalet olika 

produkter som tillverkas. Produktionsvolymen har också en stor betydelse för hur flödet ser ut.  

 

Materialflödesstrukturer i produktionen 
Det finns ett antal olika materialflödesstrukturer vilka skiljer sig relativt mycket mellan 

företagen. Det handlar i stora drag om hur stort antal olika råmaterial konvergerar eller divergerar 

till antalet slutprodukter (Mattsson & Jonsson, 2003). 

 

V-typen 
Den här strukturen bygger på ett divergerande materialflöde där ett fåtal råmaterial bearbetas till 

ett stort antal slutprodukter (ibid.). 

 

A-typen 
A-typen bygger på ett konvergerande materialflöde där antalet slutprodukter är litet sett till 

antalet råmaterial (ibid.). 

 

T-typen 
Strategin bygger på ett konvergerande materialflöde där utbredningen sker i produktens 

slutskede. Antalet slutprodukter är således stort i förhållande till råmaterialen som används 

(ibid.).  
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X-typen 
X-typen bygger även den på ett konvergerande materialflöde som har stort antal råmaterial och 

slutprodukter men som däremellan utgörs av ett begränsat antal halvfabrikat (ibid.).  

 

I-typen 
I-strategin har varken ett divergerande eller konvergerande materialflöde utan utgörs av att några 

fåtal råmaterial bearbetas till en färdig slutprodukt (ibid.).  

 

 
Figur 2. Materialflödestyper (Mattson & Jonsson, 2003, s.47) 

4.1.2 Materialhantering 
Materialhantering innebär enligt Storhagen (2011) hantering av ingående material och produkter 

inom en given del av ett företags logistiksystem. Oskarsson et al. (2013) beskriver att vid all typ 

av lagring och transport måste material hanteras. Allt material hanteras inte på samma sätt utan 

beroende på vilket material det är och hur det ska transporteras ser hanteringen ut på olika sätt. 

Det påverkar främst företagets leveransservice och kostnader. Författarna (Oskarsson et al., 

2013) fortsätter beskriva att ineffektiv hantering bidrar till längre ledtider och svårigheter att 

planera när ordern kommer vara färdig att skickas till kund. Ray (2008) beskriver 

materialhanteringen som icke värdeskapande för slutprodukten då den utgör en kostnad, dock är 

den direkt nödvändig för produktionsprocessen och bör således reduceras i största möjliga mån. 

Tydliga processteg och ett välstrukturerat lager håller nere kostnader. Sukhotu & Peters (2011) 

menar att materialhanteringen är viktig när en fabrikslayout planeras. Layouten i sin tur påverkar 

även produktionens resultat i form av Produkter I Arbete (PIA) och genomloppstider.  

 

Tompkins et al. (2010) beskriver samordning av aktiviteter i ett lager som mycket viktigt för att 

erhålla hög effektivitet. Enligt Faber et al. (2013) bör först en planering utföras som sedan följs 

upp av själva hanteringen i lagret och det bör även utföras en utvärdering för att säkerställa 

utfallet. För att uppnå hög leveransservice krävs det att tillverkning, in- och utleverans sker på 

ett lämpligt sätt. Det betyder att leveransservice har ett samband mellan kostnad och 

kapitalbindning (Lumsden, 2006). Vid godsmottagningen kan det vara nödvändigt att avsätta 

plats för temporär lagring om ankomstkontrollen inte kan ske direkt för att inte hanteringen på 

övriga lagret ska påverkas negativt. Vanligtvis sker en ankomstrapportering i detta skede och 



13 

senare någon form av kontroll. Däremot anses inte materialet finnas tillgängligt för produktionen 

innan det är märkt, kontrollerat och inlagrat i systemet (Oskarsson et al., 2013). Oskarsson et al. 

(2013) beskriver att många företag utför kvalitetskontroller hos sina leverantörer för att 

säkerställa en god kvalitet hos alla produkter och själva slippa lägga ned tid vid varje inleverans, 

vilket gör att de nöjer sig med stickprov i ankomstkontrollen istället för att räkna och kontrollera 

varje enskild produkt. En nackdel med stickprov som att lagersaldot inte är helt trovärdigt. 

Heragu & Ekren (2009) menar att materialhanteringen hos ett företag kan utgöra upp till 80 

procent av produktionens totala aktivitet.  

 

När materialet sedan ska inlagras är det vanligt att en produkt placeras både på en plockplats och 

en buffertplats. Plockplatsen ska placeras efter uttagsfrekvens, uttagskvantitet, artikelvolym, 

artikelvikt och vara lättåtkomlig från den produktionsprocess den används i. Buffertplatsen kan 

ligga både nära den som plockar eller mer avsides beroende på artikeln. Även omlagring, att fylla 

på plockplatsen från bufferten är mycket viktig då produktionen inte får stanna på grund av att 

material saknas. Det kan ske skriftligt, muntligt, visuellt eller automatiserat där de sista två är att 

föredra (Oskarsson et al., 2013; Jonsson & Mattsson, 2016). 

 

Orderplockning, zonplockning och artikelplockning är tre principer för utplockning som är 

vanligt förekommande. Vid orderplockning plockas en eller flera hela ordrar direkt ner i 

transportemballaget för att reducera flera processer som sortering och packning. Vid 

zonplockning är lagret uppdelat i zoner där flera operatörer plockar delar av ordrar i varsin zon. 

Vid zonprincipen måste ordern sedan sammanställas vilket utökar utplockningen med ett 

moment, dock är det ett måste om smala gångar förekommer i lagret. Artikelplockning är den 

mest avancerade metoden och bygger på att artiklar plockas för ett helt dagsbehov och sedan 

sammanställs ordrar vid ett senare tillfälle (Jonsson & Mattsson 2011; Oskarsson et al., 2013; 

Le-Duc & Koster, 2005). Oskarsson et al (2013) beskriver plocklistan som den centrala delen för 

all utplockning. Artikelnummer, lagerplats och kvantitet ska finnas med på listan för att fungera 

tillfredställande. 

 

Kostnader för extrahantering, ompaketering och märkning kan lätt överstiga kostnaderna för en 

dyrare leverantör. Därför bör sådana parametrar inkluderas i valen av leverantör. Större 

materialvolymer till ett billigare pris måste också jämföras mot extra bundet kapital och minskad 

lagringsyta för annat. Flera kostnader kan reduceras om företag arbetar mer förebyggande med 

den dagliga materialhanteringen (Oskarsson et al., 2013). 

 

4.1.3 Intern materialförsörjning 
Materialförsörjning handlar om att på ett effektivt sätt försörja företagets interna processer med 

de önskemål som finns. Traditionellt görs det via ett materialförråd men kan också ske direkt 

från leverantör till produktionen (Hansson, 2012; Oskarsson et al, 2013). 

 

Från eget lager till produktion 
Det finns några fördelar med att lagerhålla material. För det första ger det en hög servicenivå och 

för det andra ger det möjligheten att kunna beställa hem stora partier till lägre pris per enhet. Det 

är viktigt att hitta balansen mellan de faktorerna. Förekommer någon typ av lager innan 

produktionen drar igång kan ett beställningspunktsystem användas för den interna 

materialförsörjningen (Oskarsson et al., 2013). Följande system är vanliga: 

 

MPS-system där operatörerna kan lägga in en påfyllnadsorder som skickas till lagret för 

plockning och levereras (Oskarsson et al., 2013). 
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Kanban-system bygger på att operatören plockar material tills ett kanban-kort visar sig. Det 

skickas då till förrådet där artikelnummer, antal och leveransadress finns angivet så inga 

missförstånd sker vad som ska levereras var (Oskarsson et al., 2013; Slack et al., 2009). 

Materialet dras genom produktionen vilket brukar reducera buffertar mellan arbetsstationer. 

Information om vad som behövs i varje operation flödar bakåt i processen (Liker, 2004).  

Visuell signal kan innebära att tända en lampa eller visa upp en flagga som signalerar att 

påfyllning behövs. En truckförare kan då ta reda på artikelnummer och kvantitet och sedan utföra 

påfyllnadsordern och släcka lampan eller ta ner flaggan (Oskarsson et al., 2013). 

Tvåbingesystem är en variant av kanban-systemet och innebär att två lådor med samma artikel 

försörjer produktionen och när den ena är tom placeras den vid en påfyllningsplats och 

produktionen går vidare med nästa låda undertiden den första fylls upp (Oskarsson et al., 2013). 

Ett tvåbingesystem lämpar sig bäst för lågvärdesartiklar (Silver et al., 1998).  

Periodisk inspektion innebär att personalen på lagret fyller upp plockplatserna i produktionen 

från bufferten på lagret. Det sker enligt fasta tider eller dagar och är lämpligt för artiklar som 

används på fler ställen i produktionen (Oskarsson et al., 2013; Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

JIT leveranser direkt till produktion innebär att det inte finns plockplatser av material i 

produktionen. Materialet förväntas istället anlända i den stund produktionen behöver det och 

kallas Just-In-Time (JIT) (Olhager, 2000). Systemet kräver noggrann planering och är lämpligt 

vid stora volymer och många kundspecifika varianter. En buffert på alla varianter i produktionen 

skulle binda stort kapital (Oskarsson et al., 2013).  

Materialsatser (kittning) innebär att en hel sats plockas och levereras till rätt produktionssteg i 

så nära anslutning till produktionsstart som möjligt (Hanson, 2012). Oskarsson et al. (2013) 

beskriver att det i praktiken behövs ett MPS-system för att materialsatser ska fungera. Kittning 

är däremot inte att föredra i de fall materialet är ömtåligt, då finns risk för skador vid 

ompaketering (Hanson & Medbo, 2012). 

Sekvensleveranser innebär att materialet måste matchas i rätt ordning mot den huvudprodukt det 

ska produceras i. Det lämpar sig bäst där slutprodukten är kundspecifik och få produkter 

tillverkas av samma ingående material och komponenter (Oskarsson et al., 2013). 

 

Från leverantör direkt till produktion 
Fler och fler leverantörer får ansvar att leverera material direkt till produktionen. Det kan dock 

vara svårt då produktion generellt sett har höga tidskrav. Det måste avvägas mot att slippa binda 

kapital i form av material och låsa lageryta. Även då fungerar kanban- och JIT-systemen bra. 

Sekvensleveranser sker främst till bilindustrins monteringslinor. Tredjepartslogistik innebär att 

ett externt företag tar hem material från olika leverantörer och samordnar leveranser visare till 

produktionen när behov uppstår. Fördelen är att företag på det sättet kan ta hem mindre leveranser 

och enbart det material som behövs till ett längre pris än att själva lagra större volymer 

(Oskarsson et al., 2013; Lumsden, 2006; Storhagen, 1989). Oskarsson et al. (2013) beskriver 

leveranser direkt till produktion som en reducering från två order- och leveransprocesser till en 

där den ena tas bort och den andra förlängs. Det minskar lagervolymer, orderadministrationen 

och ger kortare genomloppstider, däremot ställs högre krav på att fler processer ska utföras 

samtidigt och en mer noggrann planering. 
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4.2 Fabrikslayout 

Till ett produktionssystems layout räknas placeringen av maskiner, avdelningar eller områden 

och transportvägar mellan dem (Oskarsson et al., 2013). När ett produktionssystem ska planeras 

och utformas bör utgångspunkten vara att välja produktionsupplägg och hur fabrikens layout ska 

se ut. De viktigaste faktorerna att ha i åtanke är att kapacitetsutnyttjandet och flexibiliteten ska 

hållas hög och att genomloppstiderna i produktionen är korta. De olika produkternas efterfrågan 

styr volymen vilket gör att det inte alltid är lämpligt att ha samma produktionsupplägg för alla 

produkter. Ur kapitalbindningssynpunkt är raka materialflöden att föredra för att minimera PIA. 

Tillverkningsindustrin går mer mot att operatörer inte ska vara bundna vid en och samma maskin. 

Det blir allt vanligare att en operatör sköter fler maskiner eller moment för att få ett mer varierat 

arbete och utveckla sina kunskaper (Lumsden, 2006; Olhager, 2000).  

 

Elmaraghy et al. (2012) menar att det är en stor utmaning att genomföra en flödesanalys i en 

befintlig fabrik. Det beror givetvis på hur pass komplex layouten är men ofta är det ett stort och 

tidskrävande uppdrag att samla in den data som behövs. Berlek et al. (2014) beskriver en modell 

som passar bra när en befintlig layout ska förbättras. De är dock noga med att påpeka hur pass 

viktigt det är att genomföra en flödesanalys i fabriken innan en förändring i layouten kan ske. 

Lumsden (2006) håller med och påpekar att en kartläggning i fabriken behövs för att koppla ihop 

ytor och processer. Modellen som Berlek et al. (2014) föreslår går ut på att åskådliggöra 

materialflöden och visa dem i ett diagram. Elmaraghy et al. (2012) håller med om att det är en 

bra strategi för att visa hur flödena hänger ihop. De föreslår sedan att en matris kan användas för 

att analysera alla artiklar och komponenter som flödar till eller från varje arbetsstation där 

avstånden mellan aktiviteter i fabriken kan kortas ner eller åskådliggöra vilka aktiviteter som 

kopplas samman via materialflödet (Berlek et al., 2014; Elmaraghy et al., 2012). Layouten i 

fabriken påverkar i förlängningen kunden på så sätt att produktens leveransprecision ökar och 

leveranstiden minskar om produkter och material har en enklare flödesväg genom fabriken 

(Olhager, 2000).  

 

4.2.1 Produktionsupplägg  
Jonsson & Mattsson (2016) beskriver att de resurser som ett företag besitter kan organiseras på 

olika sätt för att uppnå den färdiga produkten med utgångspunkt från råmaterialet. Sättet det 

utförs på resulterar i en produktionsstruktur. I valet av de fyra vanligaste grundstrukturerna 

skiljer sig huvudsakligen en faktor, nämligen om upplägget är produkt- eller processorienterat, 

men också hur bra de stödjer högre volymer och många varianter (Jonsson & Mattsson, 2016; 

Olhager, 2013). Jonsson & Mattsson (2016) påpekar också att det finns ett stort antal varianter 

av grundstrukturerna, som vanligtvis kombineras på många företag.  

 

Funktionellt 
Vid den här typen av produktionsupplägg är funktion det som styr produktionsresurserna, alltså 

är det processorienterat. Materialet bearbetas stegvis och flyttas sedan vidare till nästa 

maskingrupp. Upplägget är mycket flexibelt och kan lätt anpassas till olika stora 

tillverkningsvolymer och även ändrade produktmixer. Resursutnyttjandet kan ofta hållas högt i 

ett funktionellt upplägg. Nackdelar med upplägget är att materialflödet är komplext och 

transporterna inom företaget blir ineffektiva. Det medför också att genomloppstiderna i 

produktionen blir onödigt långa och kapitalbindningen stor. Ett funktionellt produktionsupplägg 

passar bäst för företag som tillverkar ett stort antal artiklar i små volymer (Jonsson & Mattsson, 

2016; Olhager, 2013; Segerstedt, 2008). 
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Linjeutformat 
Det här upplägget kännetecknas av en flödesorienterad tillverkning med raka enkla 

materialflöden. En vanlig typ av linjeutformad tillverkning är ett löpande band där produktion 

eller montering sker stegvis vartefter bandet flyttar fram produkten. Huvudsakligen finns två 

skillnader i detta upplägg som är styrande och flytande linjer. Vid styrande har alla 

arbetsstationer samma takt vilket medför att alla måste vara färdiga samtidigt och sedan flyttas 

produkterna fram ett steg. Flytande innebär att utformningen ser ut på samma sätt men att 

buffertar är tillåtna mellan arbetsplatserna vilket reducerar störningar för stationen framför eller 

bakom. Linjeutformade produktionsupplägg har korta ledtider och binder inte speciellt stort 

kapital. Två stora nackdelar finns med upplägget, det är inte speciellt flexibelt och det är väldigt 

störningskänsligt. Ett linjeutformat produktionsupplägg passar sig bäst vid stora kvantiteter där 

höga volymer ska produceras (Jonsson & Mattsson, 2016; Segerstedt, 2008). 

 

Grupporganiserat  
Produktionsgrupper eller flödesceller är ett upplägg där materialflödet fungerar tillfredställande 

och passar bra till mindre volymer än det linjeutformade upplägget. Artiklar med liknande 

bearbetning grupperas för att dra nytta av gemensamma processer och helst av allt ska 

slutprodukten kunna färdigställas helt i gruppen. Någon bestämd placering av arbetsstationerna 

finns inte som vid till exempel linjeutformning. Det grupporganiserade produktionsuppläggets 

fördelar är låg kapitalbindningen, korta genomloppstider, lättöverskådligt materialflöde, mer 

flexibelt och klarar störningar bättre än det linjeutformade upplägget. Nackdelen är ett lågt 

resursutnyttjande på alla maskiner och arbetsstationer i gruppen (Jonsson & Mattsson, 2016; 

Olhager, 2013). 

 

Byggplats 
Byggplatsupplägget är lämpligt vid tillverkning av stora skrymmande produkter där förflyttning 

och hantering blir allt för omfattande. Då flyttas istället resurserna till produkten istället för tvärt 

om. Det finns inget bra alternativ till upplägget vilket bidrar till svårigheter med att nämna för- 

och nackdelar. Det blir däremot vanligare med olika former av delmontage för att endast sätta 

ihop dem till den slutgiltiga produkten på byggplatsen (Jonsson & Mattsson, 2016; Olhager 

2013).  

 

Buffert 
En buffert är ett litet definierat mellanlager i produktionen som har till uppgift att förse 

produktionen med material när processen innan inte kan leverera vilket förhindrar stopp vid 

ojämna produktionsprocesser. Buffertar påverkar ett produktionssystems prestanda mycket 

(Oscarsson et al, 2013). Målet med mellanlager är utifrån Lean att de är så små som möjligt utan 

att riskera att stoppa produktionen. Det finns också odefinierade mellanlager som bara hamnat 

där på grund av till exempel ojämnt flöde, dem kallas då inte buffert utan Produkter I Kö (PIK) 

och är inte önskvärda (Petersson et al., 2009).  

 

Ur logistiksynpunkt 
Det som försvårar planeringen i en produktion är enligt Jonsson & Mattsson (2016) antalet 

planeringspunkter. Det kan enkelt förklaras som varje operation produkten passerar. Operationen 

måste planeras, beordras, följas upp och avrapporteras. Det är inte ovanligt att antalet operationer 

ökar vid en önskan om att förkorta den direkta produktionstiden. Det medför ökat 

planeringsarbete och längre genomloppstider eftersom alla operationer tillför kötider. Ett större 

antal operationer kan således bli negativt för leveranstider och kapitalbindning. Av ekonomiska 

skäl bör fler arbetsmoment ske per individ eller maskin i varje operation för att minska antalet 

operationer. Linjeutformade produktionsupplägg och flödesgrupper har färre planeringspunkter 
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än funktionella produktionsupplägg och reducerar viss planering. Däremot saknar de 

flexibiliteten som det funktionella upplägget medför (ibid.).  

 

4.3 Lagerlayout 

Huertas et al. (2007) beskriver att många olika faktorer kan påverka lagerlayouten, bland annat 

lagerportens tillgänglighet, avlastningsytor och förflyttningsmöjligheter. Jonsson & Mattsson 

(2016) beskriver att när ett lager utformas bör utgångspunkten vara att försöka uppnå hög 

fyllnadsgrad och låga driftkostnader. Utan att försvåra hanteringen ska ett lager i största mån 

utnyttjas för lagring med undantag för ledig plats till produktvariationer. Hur pass frekvent 

komponenterna används ska också beaktas då lagerlayouten planeras. Högfrekventa produkter 

ska vara placerade mer lättillgängligt än de med låg användningsfrekvens (Jonsson & 

Mattsson, 2016; Lumsden, 2006).  

 

Det finns olika layoututföranden när ett lager utformas, bland andra linjära flöden som innebär 

att gods ankommer på ena sidan av lagret och utleverans sker på motsatt sida. Det kan skapa 

onödig hantering då allt material flyttas lika långt och utplacering av materialet tappar effekt. 

Linjära flöden är mest effektiva vid stora volymer. U-formad layout är en annan modell där 

ankomst och utleverans sker på samma sida vilket gör placeringen av materialet mer viktigt. 

Bredden på transportgångar och höjden på lagrat material måste också övervägas men 

hanteringseffektivitet är viktigare än utnyttjande (Bartholdi & Hackman, 2011; Huertas et al., 

2007; Jonsson & Mattsson, 2016). 

I utformningen av layouten kan ett lager delas in i olika lagringszoner efter till exempel 

produktfamilj vilket enligt Jonsson & Mattsson (2016) och Lumsden (2006) minskar 

förflyttningsavstånden. Fast eller flytande lagerplacering är också något företag måste ta 

ställning till där fast har angivna platser för alla artiklar och kräver således större 

lagringsutrymme (Oscarsson et al., 2013). Vid den fasta placering bör enligt Jonsson & Mattsson 

(2016) First In – First Out (FIFO) principen användas för att undvika för lång lagringstid av vissa 

produkter. Oscarsson et al. (2013) håller med om att den fasta principen ofta bidrar till försämrad 

FIFO. Den flytande tar däremot mindre plats men utan ett administrativt system som håller reda 

på var produkterna finns blir det väldigt opraktiskt att behöva leta efter varje produkt. Den 

flytande leder också till högre administrativa kostnader. Om ett företag har fasta plockplatser 

men flytande buffertplatser kallas det ett blandsystem. Den typen av placering är vanlig i lager 

som inte är automatiserade (Oskarsson et al., 2013). 

 

Beroende på var i materialflödet lagret är placerat kan det kallas förråd, PIA eller färdigvarulager. 

Förråd innehåller råmaterial och köpta komponenter som ska förbrukas i produktionen. PIA 

innebär lager av produkter som befinner sig i eller mellan två produktionsprocesser. Vid längre 

genomloppstid blir nivån av PIA lagret högre. Färdigvarulager innehåller produkter som finns 

till försäljning. Det gör att leveranser till kund kan ske med kort varsel (Mattsson & Jonsson, 

2003).  

 

4.3.1 Lagerstrategi 
Stillastående material som inte förflyttas längs flödet kallas lager (Mattsson & Jonsson, 2003). 

Enligt Segerstedt (2008) är tillverkning mot lager ofta kostsamt då det binder kapital. Det krävs 

även en större lageryta för att hanteringen ska fungera tillfredställande. Motsatsen beskrivs också 

som kostsam, nämligen att om inga färdiga produkter finns kan försäljningstillfällen gå förlorade 

(ibid.). I valet av lagerstrategi finns främst tre olika, vilka är produktion mot lager, produktion 

mot kundorder och montering mot kundorder (Krajewski et al., 2007). 
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4.3.2 Produktion mot lager 
Målet med strategin är att bygga upp ett lager som produkter direkt kan levereras från när en 

kundorder kommer in vilket gör att leveranstiden blir kort och kunden tillfredsställd över att 

snabbt erhålla produkten. Den är mest lämpad för en produktion där ett begränsat antal 

standardprodukter tillverkas (Arnold et al., 2008). Den absolut vanligaste produktionen mot lager 

sker vid kontinuerlig- och linjetillverkning (Krajewski et al., 2007).  

 

4.3.3 Produktion mot kundorder 
Vid produktion mot kundorder sker tillverkningen av produkter efter kundönskemål och oftast i 

mindre volymer. Företag måste vara mycket flexibla i sin tillverkningsprocess för att klara av 

mindre kundspecifika ordrar. Vid den här strategin är leveranstiden längre på grund av att mindre 

förberedelser kan göras innan ordern anländer (Krajewski et al., 2007). 

 

4.3.4 Montering mot kundorder 
Vid strategin montering mot kundorder är det vanligt att antalet standardprodukter är större. Ofta 

sker produktionen i högre volymer av standardkomponenter som används till flera slutprodukter 

som lagras och sedan monteras till slutprodukten när en kundorder anlänt. Det binder inte lika 

stort kapital som att färdigställa slutprodukten direkt och sedan lagra den. Strategin används 

främst för parti- och linjetillverkning (Krajewski et al., 2007).  

 

4.4 Lean Production 

Lean production förkortas oftast bara Lean då production kan skapa viss förvirring att det bara 

är applicerbart inom tillverkning vilket inte alls stämmer. Petersson et al. (2009) beskriver att det 

lämpar sig lika väl inom produktutveckling som inom fakturering och även annat. Författarna 

(Petersson et al., 2009) fortsätter beskriva att Lean snarare är ett förhållningssätt än en metod för 

att skapa en produkt eller utföra en tjänst. Kennedy & Widener (2008) menar att Lean bör ses 

som ett komplett system av kombinerade avancerade tillverkningstekniker. Allt från 

företagskultur, värderingar, principer, metoder, ledarskap och medarbetarskap omfattas av Lean 

där målet är att stegvis reducera slöseri. Däremot går det inte att reducera allt slöseri inom ett 

företag (Petersson et al., 2009). Lean kan medföra flera positiva fördelar om det implementeras 

på rätt sätt, bland andra stärkt lönsamhet och konkurrenskraft genom högre produktivitet och 

flexibilitet. Den framgångsfaktor som beskrivs som viktigast inom Lean implementering är 

företagets förståelse och inställning till arbetssättet. Slöseri finns i både enskilda processer och i 

flöden. En ny layout ger ett bättre resultat om både chefer och medarbetare följer det nya 

förhållningssättet att förbättringar genomförs varje dag och inte under en förbättringsperiod 

(ibid.). Ivarsson et al. (2013) beskriver däremot att fler än 75 procent av de företag som arbetar 

med Lean inte uppnår ett önskat resultat.  

 

Lean kommer från japanska företaget Toyota Motor Company. Det beskrivs som deras eget sätt 

att arbeta och fungerar väldigt friktionsfritt. Kvalitet, kostnad, flexibilitet, leveranssäkerhet och 

leveranstid är viktiga parametrar inom arbetssättet (Petersson et al., 2009). På grund av att den 

japanska bilmarknaden var begränsad och de rådande ekonomiska förhållanden som var behövde 

Toyota anpassa sin produktion till att minimera slöseri av resurser och enbart producera det som 

kunden efterfrågade, vilket är grundtanken med deras Toyota Production System (TPS) som fick 

sitt genombrott på 1970-talet (Shah & Ward, 2007; Holweg, 2007; Björnland et al., 2003). 
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4.4.1 Just-In-Time 
JIT tekniken bygger på principen att produkter, material och information ska anlända till rätt 

plats i rätt tid och i rätt kvantitet. Den största fördelen med JIT är att produktionen inte är 

störningskänslig mot kundändringar (Liker, 2004).  

 

4.4.2 Jidoka 
Jidoka betyder att felsäkra produktionen genom att bygga in kvalitet när material bearbetas. Det 

bygger på att när något i en process går fel ska arbetet stanna vilket kan ske både automatiskt 

eller av en operatör. Ledordet är ständiga förbättringar vilket medför att produktionen ska stå 

still tills problemet är åtgärdat (Liker, 2004).  

 

4.4.3 Heijunka 
Heijunka handlar om att jämna ut produktionen med avseende på volym och produktmix. Målet 

är att kunna producera liknande volym av de olika produkterna dagligen (Liker, 2004).  

 

4.4.4 SMED 
SMED står för Single Minute Exchange of Die och är en metod för att göra snabba omställningar 

i maskiner när en annan produkt ska tillverkas. Enligt metoden ska en omställning kunna utföras 

på under 10 minuter (Shingo, 1985).  

 

4.4.5 Muda 
Muda handlar om olika former av slöseri. De är överproduktion, väntan, onödiga lager och 

buffertar, onödiga förflyttningar, ombearbetning och kassationer, överarbete, onödiga transporter 

och medarbetares outnyttjade kreativitet (Segerstedt, 2008).  

 

Generellt sätt kan en produkt befinna sig i en värdeskapande eller icke värdeskapande aktivitet. 

Det betyder att den bearbetas eller monteras i den värdeskapande eller ligger och väntar på att 

bearbetas eller monteras i den icke värdeskapande. Om operatören behöver gå en sträcka för att 

hämta komponenter anses det som slöseri då det inte skapar värde för slutkunden. Den icke 

värdeskapande tiden kan i många fall vara stor men vissa delar av den kan vara nödvändig för 

att kunna utföra de värdeskapande processerna (Sörqvist, 2013).  
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5 FÖRETAGSPRESENTATION 

 
Avsnittet presenterar företaget Westermo Teleindustri AB där fallstudien är utförd.  

 
 

5.1 Westermo Teleindustri AB 

Westermo grundades 1975 av Tore Andersson i ett tidigt stadium för datakommunikation. 

Företaget tillverkar robusta datakommunikationsprodukter för extrema miljöer och används 

inom transport, vattenförsörjning, energiproduktion och i processindustrier som gruv– och 

råvaruframställning. Westermo har över 200 anställda och omsätter över 50 miljoner Euro. 

Utvecklingen av nya produkter sker enbart i Sverige och då på någon av anläggningarna som 

ligger i Västerås och Stora Sundby. Försäljnings- och supportkontor finns på flertalet platser i 

Europa men även i USA, Kina och Singapore (Westermo.se). 

 

Några av Westermos största kunder är bland andra Bombardier Transportation, SNCF, ABB 

Process Automation, LKAB, Toshiba, General Electric Oil & Gas, Atlas Copco, Alstom Grid 

och FMC Technologies (Produktionschef, 2017). 

 

Några historiska händelser är bland andra det första modemet KM-1 som skulle komma att 

förbättra datakommunikationen från bara några meter upp till hela 18 kilometer och var inte alls 

lika känsligt för störningar som tidigare produkter. Företaget tillverkade tidigt en DIN skena för 

att underlätta upphängningen av sina produkter för kunder och en integrerad monteringsklämma 

som fortfarande används (Westermo.se). 

 

5.2 Produkter 

1996 skapade Westermo det första verkligt industriella telefonmodemet TD-22. Modemet för 

extrema miljöer tog företaget till en ny nivå. År 2000 lanserade Westermo ED-10 vilket gjorde 

att gamla seriella protokoll kunde sändas över Ethernet samt att företaget utvecklade sina egna 

Ethernet-switchar 2003 som kallas SD-300. De förvärvade OnTime Networks AS år 2005 som 

även innefattade FRNT teknik som möjliggjorde healing ring nätverk tillgängliga för industrin. 

Wolverine DDW-100 var en stor innovation för Westermo under 2006. Den produkten gör det 

möjligt att sända Ethernet-anslutningar via gamla befintliga kablar vilket gagnar många kunder. 

2008 förvärvades Westermo av koncernen Beijer Electronics som har ökat investeringarna mot 

Westermo vilket möjliggjort att de kan fortsätta utveckla Ethernet-marknaden. 2009 lanserades 

det egna operativsystemet Westermo Operating System (WeOS) som stått i centrum för varje 

produkt sedan dess. I samband med det tillverkades Redfox industrial routing switch vilken var 

den första produkten som styrdes med hjälp av mjukvaran WeOS (Westermo.se). 

 

Idag består Westermos produkter av industriella Ethernet switchar, Ethernet extenders, routrar, 

modem, konverterare och diverse tillbehör som nätaggregat, kablar och antenner. Företaget 

erbjuder både trådbundna och trådlösa alternativ (Westermo.se). 

 

Figur 3 visar en bild av produkten Viper, figur 4 visar produkten SDW, figur 5 visar produkten 

Redfox och figur 6 visar produkterna Wolverine högst upp, Lynx i mitten och Falcon längst ned 

i bild. 
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Figur 3. Bild av produkten Viper 

Figur 4. Bild av produkten SDW (Standard) 
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Figur 5. Bild av produkten Redfox 

Figur 6. Bild av produkterna Wolverine, Lynx och Falcon 
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6 Empiri 

 
I avsnittet ges först en beskrivning av hur produktionsprocessen i fabriken utförs. Sedan 

presenteras insamlade data för att i den senare delen visa de flöden som förekommer i fabriken. 

Fokus i fallstudien har varit att följa de olika flöden som materialet kan ta för att bli en färdig 

produkt och att hitta risker och problem som kan uppstå i processen. Fallföretaget tillverkar 

många produkter efter enskilda kundönskemål vilket medför att produktionen sker med hög mix 

och låg volym med undantag för vissa medelstora ordrar.  

 
 

6.1 Nulägesbeskrivning 

För att underlätta förståelsen av processen presenteras först den nuvarande layouten i figur 7. 

Nulägesbeskrivningen togs fram med hjälp av observationer och intervjuer där först alla 

processer förklaras för att sedan övergå till produkt- och materialflödet.  

 

 
Figur 7. Bild över avdelningar och placeringen av maskiner 

6.1.1 Ytmontering 
Ytmontering kallas den första processen där komponenter monteras och löds fast på mönsterkort. 

Kötiden från att en order kommer in till företaget tills att ytmonteringen kan starta ligger på 

ungefär två veckor. Mösterkortet och elektroniska komponenter är den bas som fallföretaget 

köper in för att sedan bygga till ett komplett kretskort. Mönsterkorten hämtas på lagret av 

operatörer i ytmonteringslinan och mellanlandar i ett Moisture Sensitive Device skåp (MSD-

skåp) där luftfuktigheten är <5 procent som har funktionen att hålla nere andelen fukt i 

mönsterkortet. Korten flyttas från skåpet, blir försedda med ett unikt serienummer och vidare till 

ett rack som automatiskt placerar ett kort i taget på transportbandet som transporterar korten 

genom hela ytmonteringensprocessen. Processtegen för ytmonteringen följer nedan. 
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Screentryckare (SP) 
Den första aktiviteten som transportbandet leder in i är screentryckaren som betecknas SP, se 

figur 7. I den ligger en tunn plåt med små hålrum som symboliserar var komponenterna ska 

fästas. Lodpasta placeras på den övre sidan av plåten och där efter rakas pastan ut på plåten så 

den tränger ner i hålen och lodpastan hamnar på precis den plats komponenterna senare ska 

placeras ut i pick & place maskinerna. När processen är klar leder transportbandet kortet vidare 

till nästa maskin som är SPI. 

 

Inspektion av lodpasta (SPI) 
I maskinen som benämns SPI i figur 7 kontrolleras lodpastan på kortet i x-, y- och z-led med 

hjälp av en automatisk mätning, som kontrollerar att lodpastan placerats på precis rätt yta och i 

exakt rätt mängd. Föreligger inga fel leder transportbandet kortet vidare till Pick & Place 

maskinerna. Skulle däremot ett fel upptäckas varnar maskinen och stannar. 

                                      

Pick & Place (SMT) 
Surface Mount Technology (SMT) är en teknik att ytmontera kretskort. Pick & Place kallas 

maskinerna som placerar ut komponenterna på korten, se P&P i figur 7. Pick & Place maskiner 

är idag tre stycken vilket täcker den nuvarande volym som produceras. Maskinerna står precis 

intill varandra på led och kortet stannar i var och en i bara någon minut. Varje maskin kan laddas 

med två vagnar som innehåller komponenter, en på vardera sida av maskinen. En vagn har max 

65 platser för komponentrullar vilket blir färre om komponenterna är större och rullarna bredare. 

Det kan alltså variera beroende på vilka komponenter som erfordras till det kortet som 

produceras. Komponentrullarna och vagnarna lagerhålls idag i nära anslutning till maskinerna. 

Generellt sett placeras de minsta komponenterna ut i den första maskinen, de mellanstora i den 

andra och de största i den tredje maskinen av praktiskt skäl. De största kan helt enkelt inte 

placeras ut först då de hamnar i vägen för andra komponenter innan alla som erfordras placerats 

på kortet. Skulle en högre kapacitet behövas är tanken att införskaffa en fjärde Pick & Place 

maskin. När alla komponenter placerats ut leder transportbandet kortet till en manuell inspektion 

där även några fåtal komponenter kan behöva adderas manuellt innan kortet förs vidare in i någon 

av ugnarna där alla utplacerade komponenter löds fast på mönsterkortet.   

 

Ugnar 
Det finns två ugnar för att löda fast komponenterna på korten, se figur 7. Den ena ugnen är en 

värmeugn och den andra är en vakuumugn som förhindrar luftblåsor i lödningar då 

komponenterna löds fast på kortet. Vakuumugnen är relativt ny, ca två år gammal och används 

inte så mycket som önskas. Det är på grund av att de äldre korten gör det svårt att få till en bra 

lödning. Komponenterna reser sig på ena sidan vilket skapar problem och kortet måste i de fallen 

justeras manuellt efter AOI stationen (Automatisk Optisk Inspektion). En uppskattning är att 

ungefär 50 procent av produktvolymen löds i ugnen som bygger på vacuum principen och resten 

i den äldre värmeugnen. Av de olika produktvarianterna är det ca 30 procent som fungerar bra 

att löda i vacuum som i huvudsak är nyare kort som är anpassade efter den principen vilket gör 

att tekniken kommer att fungera bättre på sikt då fler nya kort används. 

Idag leder transportband endast in kort i vacuumugnen vilket gör att alla kort som måste lödas i 

värmeugnen får plockas upp från bandet och placeras i den manuellt. Även efter lödningen är 

genomförd får en operatör manuellt plocka upp kort och återplacera dem på transportbandet för 

vidare transport till nästa steg automatiska optiska inspektionen.  Den har ett rack med 

hissfunktion på transportbandet som kan samla upp kort i en buffert om det är kö till 

inspektionsstationen. 
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Automatisk Optisk Inspektion (AOI) 
AOI stationen är till för att kontrollera att alla lödningar blivit korrekta, se AIO i figur 7. Även 

fast det är en automatisk inspektion behövs operatörer då det händer att den varnar för falska fel. 

Här måste operatören genom manuell avsyning och erfarenhet avgöra om det är ett riktigt fel 

eller ett så kallat falskt fel. Skulle ett fel ha uppstått finns det två manuella lödstationer som 

komponenterna på kortet kan åtgärdas vid, en för bly och en för blyfritt, de får inte blandas. AOI 

är den sista stationen som är ihopkopplad med transportband och efter det processteget kan korten 

skickas vidare till fem olika stationer beroende på vilket kort det gäller. 

 

• Första alternativet är att skicka tillbaka kortet till screentryckaren. Det görs i de fall 

korten ska ha komponenter på båda sidor som kallas tvåsidiga kort alternativt 

dubbelsidiga kort. I de fallen följer samma process som redan beskrivits en gång till.  

 

• Andra alternativet är att skicka kortet vidare för våglödning, om kortet är ensidigt. 

 

• Tredje alternativet är att skicka kortet vidare för selektivlödning, om det är tvåsidigt. 

 

• Fjärde alternativet är att skicka kortet direkt till test om ingen hålmontering behövs i 

våg- eller selektivlödningsstationerna. 

 

• Femte alternativet är att kortet placeras i en buffert innan hålmonteringen om 

kundordrar saknas på alla kort i batchen.  

 

Våglödning 
Ensidiga kort, de som enbart har komponenter fastlödda på en sida kan ibland även behöva 

hålmonteras, se rutan våglödning i figur 7. Framförallt vid större och tyngre komponenter 

används våglödning med fördel då de får en starkare lödning. Anledningen till det är att 

våglödning och selektivlödning bygger på principen att komponenten stoppas ned i ett hål som 

är genomgående i kortet varpå lodtenn fyller upp hålet och bidrar med en starkare lödning. Därför 

kallas båda för hålmontering då det genomgående hålet löds igen.  

Fem arbetsstationer finns tillgängliga för operatörer att montera komponenter vid till 

våglödningen. Två på den ena sidan av ett transportband och tre på den andra. Transportbandet 

leder sedan korten till lödmaskinen där det i första steget appliceras flussmedel, sedan förvärms 

kortet för att i sista steget transporteras över den lodvåg som tränger upp lodtenn i hålen där 

komponenterna blivit placerade. Efter det samlas korten i rack och går i retur till operatörerna på 

ett annat transportband längs golvet under det första. Skulle våglödningen på något sätt 

misslyckas finns en manuell lödstation som delas med selektivlödningen. När våglödningen är 

klar skickas korten vidare till test. 

 

Selektivlödning 
Anledningen till att selektivlöda är precis som vid våglödning att en starkare lödning uppnås, se 

rutan selektivlödning i figur 7. Den stora skillnaden är att tvåsidiga kort kan hållödas i 

selektivstationen. Två arbetsstationer finns tillgängliga vid transportbandet som leder in korten i 

selektivlödningen. Det sker i tre steg, först rengör ett flussmedel, sedan förvärms korten och till 

sist sker lödningen. Lödningen går till så att kortet stannar på rätt plats och sedan punktlöds 

komponenter i hålen. Det sker på varje punkt för sig och tar således längre tid än våglödning. 

Kvalitén på lödningen blir hög. Nästa steg för korten är test.  
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6.1.2 Test 
När ytmonteringen är helt färdig kallas korten för kretskort eller Printed Circuit Board Assembly 

(PCBA) istället för mönsterkort eller Printed Circuit Board (PCB). Testen utförs efter avslutad 

ytmontering och i vissa fall hålmontering och alla kort går genom tester för att kvaliteten ska 

vara hög. Det finns en större teststation som kallas PCBA test, se figur 7 och innehåller två 

teststationer med utbytbara fixturer för de olika produkterna. Det finns även en större testmaskin, 

en Flying Probe med nio rörliga nålar i x-, y- och z-led där främst prototyper och nyare kort som 

inte hunnit få en fixtur testas. Flying Probe maskinen tar längre tid på sig i testen men är ett måste 

att ha då det kan ta uppemot ett halvår att få en korrekt fixtur byggd för ett nytt kort. De kort som 

testas i den här stationen används till de produkter som byggs i redfoxlinan och lynxstationen. 

Både kraftkort och switchkort testas och därför är det ganska olika hur lång tid testen varar. 

När korten är testade och godkända klistras en liten grön etikett på varje kort som visar att det 

genomgått de tester som krävs utan avvikelser. Skulle något gå fel ser rutinen ut så att kortet får 

testas en gång till för att se om det av någon anledning skulle ge ett annat resultat. Endast två 

tester får göras sedan skickas produkten till reparationsavdelningen för vidare felsökning om 

felet fortfarande skulle kvarstå.  

När korten är testade och klara måste vissa av dem beroende på vilken produkt de ska monteras 

i skickas iväg till ett externt företag för lackering. Det förbättrar kortets egenskaper att stå emot 

fukt och damm som är extra viktigt på de produkter som utsätts för högre påfrestningar i 

exempelvis tåg, gruvor och på havsbotten. De produkter som ska lackas skickas iväg två gånger 

i veckan, på måndagar och på torsdagar och returleverans ska ske samma dag den skickades, fast 

veckan efter. De som inte ska lackas är efter tester redo att monteras in i den slutliga produkten 

i slutmonteringen. Vissa kort går inte genom PCBA teststationen utan testas direkt i 

slutmonteringen på standardstationerna Wera1, Wera2, MD och MA/LD. 

 

6.1.3 Slutmontering 
Slutmontering innebär att korten monteras in i ett chassi, testas och programmeras. Sedan är den 

slutgiltiga produkten färdig.  

 

Standardmonteringsstationer 
De slutmonteringsstationen som kallas standard är Wera1, Wera2, MD och MA/LD, se figur 7. 

Hit anländer de färdigbyggda korten från ytmonteringen och framförallt våglödningen för att i 

första steget testas och i många fall programmeras i en testrigg med avsedd fixtur för kortet. 

Sedan byggs produkten ihop helt och packas i en kartong med bruksanvisning. 

Kvalitetssäkringen utgörs av en våg som operatören placerar den färdiga produkten på som 

snabbt indikerar om allt finns i kartongen. Processen ser lika ut för stationerna Wera1, Wera2 

och MD. MA/LD kan ses som en specialstation där udda tester utförs och icke vanligt 

förekommande produkter monteras.  

 

Wera1 
De slutprodukter som byggs här är olika varianter av ODW, LRW och DDW. Hela processen 

från test till färdig produkt i kartong tar ca 3-5 minuter.  

 

Wera2 
De slutprodukter som byggs här är olika varianter av EDW, GDW, IDW, MDW, TDW, MCW, 

SDW. Hela processen från test till färdig produkt i kartong tar ca 3-5 minuter.  
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MD 
De slutprodukter som byggs här är olika varianter av TD, MRD och ADSL. Hela processen från 

test till färdig kartong tar ca 2-5 minuter.  

 

MA/LD 
Den här stationen är en specialstation där allt som inte är standard testas och byggs ihop. Det kan 

vara äldre produkter som inte tillverkas i större volymer, produkter som inte har någon testfixtur 

eller liknande. Här är det oftast manuell mätning och felsökning som utförs. Några produkter 

som slutmonteras här är varianter av MD, RD, MA, TR och några fler udda modeller.  

 

Redfox 
Redfox är den enda slutmonteringsprocessen som är uppbyggd i form av en produktionslina och 

betecknas FM, Viper, Wolverine/RFI och Redfox rail/Test i figur 7. Dock fungerar den inte som 

den traditionella varianten där olika produktionssteg sker i olika stationer utan den är uppdelad i 

tre steg där olika produkter byggs helt färdigt i varje steg för att sedan placeras på ett 

transportband för transport till den tredje och sista stationen i linan för test och programmering. 

Det finns även en avsedd plats för förmontage där till exempel plastfilm monteras i chassin för 

att förhindra kortslutning i den färdiga produkten.  

 

I den första stationen monteras kort in i chassin som utgör slutprodukten Viper och finns att få i 

olika utföranden. I andra stationen slutmonteras varianter av Wolverine och RFI. I den tredje 

stationen slutmonteras varianter av Redfox rail. I den tredje utförs även sluttest och 

programmering av alla Viper, Redfox Wolverine och RFI. När slutmonteringen är utförd finns 

två möjliga vägar för produkterna att ta, Burn-in rummet eller Final Quality Assurance (FQA). 

Slutmontering, kvalitetssäkring och packning tar ungefär mellan 15-20 minuter beroende på 

vilken produkt som monteras. 

 

Lynx 
I stationen monteras slutprodukterna Lynx och Falcon, se Lynx i figur 7. Lynx finns i ett tjugotal 

olika varianter vad det gäller anslutningsmöjligheter och mjukvaror. Av den avledningen 

monteras olika många kort i olika lynxmodeller. När produkten monterats komplett utförs ett 

funktionstest och programmering av mjukvaran. Falcon innehåller tre olika kort. Även Falcon 

testas och programmeras i stationen, och temperaturtestas även i burn-in. Sedan är produkterna 

färdiga och skickas vidare till stationen slutlig kvalitetssäkring FQA. Slutmontering, 

kvalitetssäkring och packning tar ungefär 5 minuter. 

 

6.1.4 Burn-in 
Burn-in sker i en temperaturkammare där de färdiga produkterna Viper, Redfox och Falcon 

funktionstestas i olika temperaturer, se figur 7. Temperaturen växlar vanligen mellan -40 och 

+70 grader. Produkterna testas olika lång tid beroende på produkt och vilken kund den ska till 

men vanligast mellan 10-24 timmar. Därefter skickas de vidare till FQA stationen för 

slutpackning.   

 

6.1.5 Slutlig kvalitetssäkring (FQA) 
Alla färdiga produkter förutom de som slutmonteras i standardstationerna kontrolleras och 

packas i den slutliga kvalitetssäkringen FQA, se figur 7. Stationen innehåller två arbetsbänkar 

med olika uppsättningar av material för att så effektivt som möjligt kunna göra den slutliga 

visuella kontrollen och packa alla de olika produkter som produceras. Till hjälp har operatören 

två bildskärmar där bilder och text beskriver de olika delar och moment som ska kontrolleras för 
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att minimera risken att missa något moment. Sedan packas produkten i en kartong med 

instruktionsbok och etiketten skrivs ut och klistras på kartongen för vidare transport till lagret.  

 

6.1.6 Lager 
Inleverans är första destination för allt inkommande material. Här tas allt emot, avsynas, räknas 

och levereras in i systemet för att sedan placeras ut i pallställen eller komponentlagren så 

operatörerna kan hämta det som behövs för att producera.  

Färdigvarulagret benämns utlager i figur 7 och är relativt litet sett till det stora antalet produkter 

som produceras. Det gör att den flytande lagertypsprincipen tillämpats där varje produkt inte kan 

ha en specifik lagerplats utan de placeras där det finns utrymme, i bästa fall där samma typ av 

produkter redan ligger. 

 

Lagertid 
Fallföretaget har en omsättningshastighet i sitt lager på mellan 3,5 – 5ggr per år. Värdet på lagret 

uppgick i februari 2017 till ca 39 miljoner kr där komponentlagrets värde var runt 30 miljoner 

kronor och PIA och färdigvarulager ungefär 9 miljoner kronor. Av komponenterna som 

lagerhålls hos fallföretaget omsätts mer än 60 procent av komponenterna mindre än fem gånger 

per år. 15 procent av komponenterna mer än tio gånger per år och 25 procent av komponenterna 

mellan fem och tio gånger per år. 

 

6.1.7 Leverans/ Transport 
Utleveranser sker dagligen vilket håller ner färdigvarulagret. Fallföretaget levererar störst antal 

produkter till sina olika säljkontor och distributörer världen över och produkter som säljs via 

Sverigebolaget förvaras i ett eget rum och skickas oftast direkt till kund. Produkter till olika 

länder har utleverans olika dagar. Se tabell 4 nedan.  

 
Tabell 4. Utleverans dag för dag 

 
 

Modelec, Omron och Easyworld är de största distributörerna för fallföretagets produkter där 

Modelec och Omron är placerade i Holland och Easyworld i mellanöstern. Bombardier är en av 

de största kunderna och fallföretaget levererar både till Sverige och USA.  

 

ABC klass 
Alla produkter som tillverkas tillhör någon av A, B eller C klass när det kommer till leveranstider. 

Det är den tid som en kund kan förvänta sig att deras order ska levereras inom från beställning. 

Det följs dock endast upp på de ordrar där kunden vill ha till exempel en A produkt levererad 

inom 7 dagar. Finns istället ett önskat leveransdatum utanför de 7 dagarna sker leveransen istället 

då och räknas inte med i uppföljningen.  
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• A klassade produkter ska levereras inom 7 dagar 

• B klassade produkter ska levereras inom 10 dagar  

• C klassade produkter ska levereras inom 20 dagar  

 

6.1.8 Produktionsvolym 
Eftersom att antalet unika produkter är stort och dessutom många varianter av varje produkt 

tillverkas kommer produktionsvolymen redovisas som tillverkade produkter per 

slutmonteringsstation och produktfamilj. Redfoxlinan som innehåller Viper-, Wolverine/ RFI- 

och Redfox redovisas dock för sig eftersom att varje produkt slutmonteras helt färdig på varsin 

station. Däremot ska alla produkter testas i det tredje och sista steget vilket gör att en ganska hög 

volym måste genomgå det sista steget test och programmering.  

Det är de produkter som produceras med regelbunden frekvens som tagits med i helhetsvolymen, 

det finns dock fler produkter än så men som bara tillverkas vid enstaka tillfällen och därför inte 

påverkar den stora volymen. Därför valdes de att inte presenteras i tabell 5 nedan.  

 

Det är tydligt att störst volym produceras i Lynx stationen och de två 

standardmonteringsstationerna Wera1 och Wera2. Produktionsvolymen såg ungefär ut på 

liknande sätt år 2015 men valdes att inte presenteras då inget mervärde ansågs finnas i det. Den 

genomsnittliga kundordern ligger på åtta enheter.  

 
Tabell 5. Produktionsvolym per slutmonteringsstation 

 
 

6.1.9 Processkartläggning 
En processkartläggning av fallföretagets produktionsprocess gjordes för att på enklast möjliga 

sätt kunna visa var tillverkningen startar, slutar och alla viktiga tillverkningssteg och beslut. De 

olika tillverkningsstegen har förklarats tidigare relativt ingående för att ge en klar bild av vad 

som sker och varför. Besluten har däremot inte förklarats speciellt ingående.  

Det första beslutet som behöver fattas beror på om mönsterkortet är enkel eller dubbelsidigt. Är 

det enkelsidigt går det vidare till hålmontering eller slutmontering. Är det dubbelsidigt måste det 

gå genom ytmonteringsprocessen en gång till för att få komponenter utplacerade och fastlödda 

på kortets andra sida. Det andra beslutet baseras på om kortet efter test ska lackas eller skickas 

vidare till slutmonteringen olackat. Tredje beslutet innefattar om produkten ska temperaturtestas 

när slutmonteringen är färdig eller om den ska transporteras direkt till FQA. Sista beslutet sker 

efter att produkten genomgått en kvalitetskontroll och packats. Beroende på var produkten ska 

levereras lagerhålls den på olika ställen. Om den sålts genom fallföretaget Westermos 

Sverigebolag placeras den i ett rum där enbart deras produkter lagerhålls. För alla andra kunder 
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placeras färdiga produkter i det större lagerutrymmet på ansedd yta. Dock skildrar det inte alla 

beslut utan de större, det finns små beslut i varje aktivitet vilket ansågs för tidskrävande att 

förklara och processkartan skulle bli helt obegriplig. Se figur 8 nedan.  

 

 
Figur 8. Processkarta 
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6.1.10 Flöden kopplade till respektive avdelning 
I följande delavsnitt presenteras först produktflödet för att sedan illustrera materialflödet till de 

olika avdelningarna. Anledningen till att dela upp materialflödet och presentera dem 

avdelningsvis var för att lättare kunna förklara dem. En figur med det övergripande 

materialflödet finns att se i avsnittet bilagor, se bilaga A.  

 

Övergripande produktflöde 
Med processkartan som bakgrund valdes även en flödeskarta som verktyg för att illustrera 

produktflödet. Produktionen startar där Start har markerats ut i figur 9 och går i riktningen uppåt 

i bild. Tillverkningen sker sedan i den ordning som förklarats tidigare i avsnitt 6.1.1 till 6.1.6 

men valdes ändå att illustreras med de röda strecken och pilarna för att underlätta förståelsen 

ytterligare. Se produktflödet i figur 9 nedan.  

 

 
Figur 9. Flödeskarta över produktflödet 

Materialflöde ytmontering 
För att ge en tydlig bild över hur materialet flödar i fabriken illustreras även det med hjälp av en 

flödeskarta. Ytmonteringen är en av de avdelningar som är placerade längst bort från stora lagret 

som ses till vänster i figur 10. Däremot har den avdelningen ett eget lager beläget precis intill 

avdelningen där alla komponentrullar och vagnar förvaras. Vagnarna och komponentrullarna tar 

upp relativt stor yta vilket gör att lagret oftast är så gott som fullt. Materialet kommer in i fabriken 

i det nedre vänstra hörnet i figur 10, räknas och sorteras vid ytan för inleverans för att sedan 

placeras ut på respektive lagerplats som kan vara i stora lagret eller ytmonteringens 

komponentlager. Se ytmonteringens materialflöde i figur 10 nedan. 
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Figur 10. Flödeskarta över ytmonteringens materialflöde 

Materialflöde hållödning 
Hålmonteringens materialflöde utgör längsta sträckan tillsammans med ytmonteringens. Dock 

har ytmonteringen ett eget lager precis intill avdelningen vilket hålmonteringen saknar. Det gör 

att operatörerna på hålmonteringsstationerna våg- och selektivlödningen får gå hela vägen till 

stora lagret till vänster i figur 11 för att hämta komponenter och annat material som behövs till 

varje tillverkningsorder. För att förtydliga så innehåller inte röda buffertytorna några 

komponenter utan utgörs endast av produkter som väntar på vidare montering. Se 

hålmonteringens materialflöde i figur 11 nedan.  
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Figur 11. Flödeskarta över hålmonteringens materialflöde 

Materialflöde slutmontering 
Slutmonteringen har det volymmässigt största materialflödet, se figur 12. Det beror till stor del 

på att mest material behövs till den processen. Likaså att det är åtta stycken 

slutmonteringsstationer som kan bygga produkter. Slutmonteringen behöver förses med material 

från alla lagerytor förutom ytmonteringens komponentlager. De lagerplatser som inte tidigare 

förklarats är pallställen som ses i figur 12 där främst de olika delar som utgör chassit för 

fallföretagets slutprodukter lagras. Även det mindre komponentlagret mellan FQA och MD/LD 

stationen innehåller olika artiklar som främst används till slutmonteringen. Sträckorna för 

materialet att färdas är inte alls lika långa som till ytmonteringen och hålmonteringen men ändå 

en viss sträcka beroende på från vilken lagerplats material behöver hämtas och från vilken 

monteringsstation operatörerna utgår från. Vid varje tillverkningsorder av en produkt som ska 

byggas går operatören och hämtar det antalet som behövs av de flesta artiklarna. På grund av den 

stora variationen av produkter och varianter inom samma produktfamilj är det inte möjligt att 

förvara alla artiklar som ingår i produktfamiljen på arbetsstationen i nuläget. Inte heller i närheten 

intill då det råder platsbrist över hela slutmonteringsavdelningen. Operatörerna får gå och hämta 

allt som behövs till den order som ska byggas. Se materialflödet i figur 12 nedan.  
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Figur 12. Flödeskarta över slutmonteringens materialflöde 

6.1.11 Koppling mellan aktiviteter 
För att vidare illustrera hur de olika avdelningarna hänger ihop och vilka aktiviteter som är 

sammankopplade gjordes en variant av de matriser som Berlek et al. (2014) och Elmaraghy et 

al. (2012) beskriver, se avsnitt 4.2. Enligt dem ska alla artiklar som flödar till varje aktivitet 

kartläggas, det var dock inte möjligt på grund av produktvariationens komplexitet och det stora 

antalet aktiviteter. Istället valdes de olika aktiviteterna ut för att undersöka vilka som hade flest 

flöden kopplade till de andra. Förenklat sett kan enligt deras teori aktiviteterna ses som artiklar 

och hela fabriken som ett processteg. Om ett flöde mellan två aktiviteter fanns markerades det 

med siffran 1 i matrisen och saknades ett flöde dem emellan sattes siffran 0. Se matrisen i tabell 

6 nedan.  
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Tabell 6. Matris av in och utflöden för de olika processtegen. 

 
 

Alla aktiviteter från att materialet anländer in i fabrikshuset tills att de lämnar huset beskrivs som 

en aktivitet. För att underlätta lite ansågs ytmonteringen från första steget som är screentryckaren 

till automatisk optisk inspektion utgöra en aktivitet på grund av att det är ett linjeutformat flöde 

där det endast finns en beslutspunkt, vid ugnarna. Dock tillförs i princip inget material där och 

ansågs därför inte relevant att ta med.  

 

I stapeln längst till vänster i tabell 6 ses de olika aktiviteterna. Längst till höger i samma tabell 

ses det totala antalet utflöden som de tidigare nämnda aktiviteterna har till de andra. Samma 

aktiviteter finns även i den översta raden i tabell 6 som är kopplade till den understa raden som 

är det totala antalet inflöden en aktivitet har från andra. Den som har flest kopplingar i utflödet 

till de andra är lagret. Lagret levererar material till åtta stycken aktiviteter. Det följs av 

ytmonteringen som har ett utflöde till fyra andra. Sedan har de andra en eller två utflöden förutom 

när materialet ska lämna fabriken, det togs dock inte med då arbetet är avgränsat från att kartlägga 

leveranser ingående. 

 

I raden längst ned ses kopplingar till aktiviteternas inflöde. De som har fått den högsta siffran 

fyra är standardmonteringen och FQA. De följs av lager och test som fått siffran tre. Sedan har 

de andra aktiviteterna en eller två kopplingar i inflödet. Likaså fick aktiviteten när materialet 

kommer in siffran noll då det också kopplas ihop med leveranser som arbetet är avgränsat från.  
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7 ANALYS 

 
I analysen kommer empirisk data som samlats in hos fallföretaget jämföras med stöd av den 

teoretiska litteraturstudien. Utgångspunkten är att besvara de frågeställningar som 

formulerades i början av studien. Analysen inleds med den nuvarande layouten, nuvarande 

materialflödet och problem och risker med den. Sedan kommer det nya layoutförslaget 

presenteras och analyseras utifrån det nya flödet och risker som kan uppstå.  

 
 

7.1 Analys av den nuvarande layouten 

Enligt Oskarsson et al. (2013) utgör placeringen av maskiner, avdelningar, områden och 

transportvägar mellan dem layouten. Det nuvarande produktionsupplägget hos fallföretaget är 

enligt Jonsson och Mattsson (2016) definitioner olika i fabrikens avdelningar. Avsnitt 7.1 

kopplas till den första frågeställningen Hur ser företagets nuvarande produktionsprocess och 

layout ut? 

 

Ytmontering 

Ytmonteringen har enligt Jonsson och Mattssons (2016) definition ett linjeutformat 

produktionsupplägg där aktiviteterna sker stegvis och mellan dem flyttas produkten fram av ett 

löpande band. Samma författare beskriver också att styrningen av det linjeutformade upplägget 

kan vara styrande eller flytande där det flytande tillåter buffertar då de olika aktiviteterna tar 

olika lång tid. Fallföretagets linjeutformade ytmontering styrs via den flytande strategin då 

buffrar förekommer, framförallt före ugnarna och före AOI stationen. Det linjeutformade 

produktionsupplägget fungerar bra för ytmonteringsprocessen. Eftersom att alla PCBA kort 

genomgår ytmonteringen innebär det att volymen för avdelningen är hög vilket stämmer bra in 

med vad Jonsson & Mattsson (2016) anser gör upplägget framgångsrikt. Det är däremot inte 

speciellt flexibelt vilket gör att inga mindre batcher körs. Det resulterar i att resterande kort från 

batcher där vissa kort saknar kundorder blir ett buffertlager innan hålmonteringen. Där kan 

korten bli liggande i år i vissa fall och räknas då som PIA. Anledningen till att fallföretaget har 

valt att placera bufferten där och inte efter hålmonteringen är för att korten från och med den 

aktiviteten blir så pass kundspecifika att de då skulle få ligga för länge på buffertplatsen. Ett 

uppenbart problem med avdelningen är att det till ena ugnen saknas ett transportband som leder 

in produkterna i den. Det bidrar till att den aktiviteten måste ses som manuell då en operatör 

måste flytta korten både till och från ugnen. Det talar emot definitionen av en automatiserad 

linjeutformad process. Det behövs ett till transportband som automatiserar aktiviteten för att 

produktionsupplägget ska ses som en automatiserad lina. Till de dubbelsidiga korten som ska 

genomgå ytmonteringen två gånger krävs också en manuell insats av en operatör för att 

återplacera korten i den första aktiviteten screentryckaren. Stora delar av korten är dubbelsidiga 

vilket bidrar till att ett till transportband borde installeras för att göra cirkeln sluten. Med tanke 

på att fallföretaget redan idag har transportband som skjuter ut bandet längre i det moment 

produkten ska vidare till nästa aktivitet som sedan dras tillbaka kommer det inte att blockera 

operatörernas vägar förutom i ögonblicket produkten transporteras till nästa steg. Därför skulle 

linan kunna vara helt sluten. Ur planeringssynpunkt måste större delen av linan ställas om när en 

ny produkt ska köras. Däremot framhåller Jonsson och Mattsson (2016) att linjeutformade 

produktionsupplägg har färre planeringspunkter än andra upplägg. Det stämmer bra in på 

ytmonteringensprocessen där endast valet vilken ugn som ska löda korten kan anses som en 

planeringspunkt. Det som främst talar för att det inte är ett funktionellt upplägg enligt samma 

författares beskrivning är att det i stor utsträckning saknar flexibilitet i form av volymer och 

produktmix och är störningskänsligt. Om en maskin i linan stannar upp blir hela ytmonteringen 

stående i väntan på att problemet åtgärdas.  
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Hålmontering 

Hålmonteringen är en form av ytmontering men valdes att analyseras för sig själv då den skiljer 

sig en del från första delen av ytmonteringsprocessen. Dels ingår den inte i linjeutformningen 

och även för att det förekommer ett buffertlager mellan AOI stationen och hålmonteringen. 

Selektiv- och våglödningen kan enligt Jonsson & Mattsson (2016) ses som ett funktionellt 

produktionsupplägg. Det finns en relativt stor flexibilitet. Författarna beskriver materialflödet 

som komplext och transporterna inom företaget ineffektiva. Det stämmer bra in på 

hålmonteringen. Avdelningen har inget lager ute i produktionen utan alla komponenter och annat 

material måste hämtas på stora lagret vilket blir relativt tidskrävande då det sker till varje 

tillverkningsorder. 

 

Nästan alla nyare kort är dubbelsidiga vilket medför att de flesta kort som måste hålmonteras 

genomgår selektivlödningen. Våglödning sker på enkelsidiga kort och mestadels äldre modeller 

vilket gör att fördelningen av att ha fem arbetsstationer för att montera komponenter vid 

våglödning mot endast två arbetsstationer vid selektivlödning är väldigt ineffektivt. Minst tre av 

monteringsstationerna till våglödningen och oftast fyra står tomma dagligen. De två 

monteringsstationerna som tillhör selektivlödningen räcker för att hinna montera dagens volymer 

till selektiv vilket gör att max två stationer till våglödningen är nödvändigt, då finns även 

marginaler för högre volym. En reducering av tre arbetsstationer skulle frigöra mycket utrymme 

i det fabrikshörn där hålmonteringen är belägen som skulle kunna användas på ett bättre sätt.  

 

Test 

PCBA teststationen försörjer redfoxlinan och lynxstationen med kort färdiga att monteras i 

slutprodukterna. Den är idag belägen precis intill de båda stationerna. De utbytbara fixturer som 

byts ut beroende på vilka kort som ska testas är idag placerade precis intill teststationen. Det 

finns två produktflöden som inte visas i flödeskartan i figur 9 över produktflödet. Dels är det 

flödet av de produkter som inte klarar testen och skickas in till reparationsavdelningen. Det sker 

endast om något kort inte skulle klara testen och är inget lika frekvent förekommande flöde som 

de andra i fabriken. Det andra produktflödet är de kort som skickas på lack två gånger per vecka 

och kan därför också ses som ett mer udda förekommande flöde än de andra. Då transporteras 

lådan eller lådorna med färdigtestade PCBA kort direkt till lagerporten nedtill i vänstra hörnet i 

figur 9. Eftersom det i båda fallen sker mycket mer sällan valdes de att inte visas i flödeskartan 

för att inte göra figuren kladdig och obegriplig. I den nuvarande layouten är teststationen placerad 

på ett smart sätt i förhållandet till vilka stationer den har kopplingar till som är viktigt enligt 

Berlek et al. (2014) och Elmaraghy et al. (2012). 

 

Slutmontering 

Oskarsson et al. (2013) beskriver att olikheten i de många produkternas efterfrågan och 

produktionsvolym gör att det ibland är lämpligt att ha olika produktionsupplägg för olika 

produkter. Till skillnad från ytmonteringslinan där alla PCB kort till alla produkter passerar är 

volymen mindre vid de olika slutmonteringsstationerna. Det är en anledning till varför inte 

samma produktionsupplägg återfinns bland dem. Fallföretaget är ett företag som tillverkar ett 

stort antal produkter i små volymer vilket passar precis in med vad Jonsson & Mattson (2016) 

beskriver som ett funktionellt produktionsupplägg. Däremot bidrar det enligt samma författare 

till en stor kapitalbindning och långa genomloppstider som är två av de problem fallföretaget 

arbetar för att minska. Dock är flexibiliteten mer viktig för ett företag med en så pass stor 

produktvariation. Jonsson & Mattsson (2016) beskriver även materialflödet som komplext med 

ineffektiva transporter när det funktionella upplägget används. Även det stämmer in bra på 

fallföretagets produktion. I produktionen finns inga plockplatser av material vilket gör att vid 

varje ny order måste operatören hämta allt material och alla komponenter ute på stora lagret, det 
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är heller inte ovanligt att operatören måste gå fler än en gång. Det tar enormt mycket tid som 

istället skulle kunna användas till att montera produkter.  

 

Lynxstationen är en av de stationer som tillverkar högst volym per år med 13 081 enheter, se 

tabell 5. Den ligger placerad längst ifrån FQA stationen som alla produkter skickas vidare till, 

dock stannar vissa till i burn-in rummet (Falcon produkterna) vilka är de två möjliga vägarna för 

produkterna att ta. Efter som att volymen är så pass hög från Lynx borde den stationen placeras 

närmare FQA. Burn-in rummet och FQA borde även kunna placeras närmare varandra då alla 

produkter som temperaturtestas i burn-in sedan packas och kontrolleras i FQA för att korta ner 

och räta ut flödet.  

 

Redfoxlinan har utseendet av det linjeutformade produktionsupplägget enligt beskrivningen 

Jonsson & Mattson (2016) ger. Däremot fungerar den enligt deras beskrivning av ett 

grupporganiserat upplägg där liknande bearbetning grupperas för att dra nytta av genomsamma 

processer där produkten helst färdigställs helt i gruppen. Den stora nackdelen beskrivs enligt 

Jonsson & Mattsson (2016) som lågt resursutnyttjande både på maskiner och stationer. Det 

stämmer bra enligt de observationer och intervjuer som skett på fallföretaget. Vid de 

observationer som skett har aldrig alla tre stationer producerat produkter samtidigt. Däremot har 

två stationer varit igång och producerat samtidigt. Det kan dock vara en sanning med 

modifikation då sista stationen även utgör sluttest och programmering för hela linan. Om första 

stationen som bygger produkten Viper är igång, måste alltså den sista stationen vara bemannad 

för att ta emot, testa och programmera de färdigbyggda produkterna. Om två stationer skulle 

bygga samtidigt, till exempel Viper i första och Redfox rail som byggs i sista stationen och kan 

kombineras med att testa och programmera, byggs ändå ett lager av den ena produkten upp på 

grund av att det bara finns en teststation tillgänglig. Det är helt enkelt för krångligt och 

tidskrävande att testa de två olika produkterna om vartannat på grund av att hela uppsättningen 

med kablar måste bytas. Skulle Wolverine eller RFI byggas i mittenstationen utöver de andra 

skulle en rejäl buffert av produkter finnas att enbart sluttesta och programmera efteråt. Därför 

försvinner syftet att kunna bygga alla produkter samtidigt i redfoxlinan när test och 

programmering utgör en så stor flaskhals.  

 

Enligt tabell 5 så är den sammanlagda produktionsvolymen för de tre monteringsstationerna som 

ingår i redfoxlinan 6 652 enheter per år (Viper, Redfox, Wolverine och RFI). Det är ungefär 

hälften så många som tillverkas i Lynx och standardstationerna Wera1 och Wera2 vilket tyder 

på att redfoxlinan skulle kunna reduceras till endast en station plus en förmonteringsstation som 

redan finns idag. Dels på grund av att allt material ändå hämtas av operatören när en order ska 

byggas men även för att en operatör ska kunna bygga och testa en produkt själv i linan utan att 

gå fram och tillbaka med någon minuts mellanrum. Det är endast möjligt vid ett tillfälle idag, när 

Redfox rail byggs i station tre. Ett problem vid en reducering av två stationer skulle kunna vara 

de fasta fixturer som håller fast produkterna i bänkarna medan de skruvas ihop. Eftersom 

operatören ändå hämtar allt annat material borde en lös fixtur i storlek av en skärbräda kunna 

placeras i närheten av den nya stationen och endast hakas fast till den av de fyra produktfamiljer 

som ska byggas. En station skulle även höja resursutnyttjandet kraftigt vilket Jonsson & Mattsson 

(2016) beskriver som största problemet vid det grupporganiserade upplägget. Det enda som 

skulle kunna utgöra ett problem om redfoxlinan reducerades till en station är att genomloppstiden 

för produkterna i redfoxlinan idag är ca 15-20 minuter medan standardstationerna med hög 

volym har en genomloppstid på 2-5 minuter och lynx 5 minuter. Med det i åtanke vore det 

möjligen bättre att reducera redfoxlinan till två stationer och utöka med en till testfixtur så 

möjligheten finns att montera och testa i båda stationerna samtidigt. Då skulle resursutnyttjandet 
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hållas högt även vid två stationer av det funktionella upplägget enligt Jonsson & Mattssons 

(2016) definition.  

 

Standardmonteringsstationerna Wera1, Wera2, MD och MA/LD kan i det närmaste kopplas till 

vad Jonsson & Mattsson (2016) beskriver som ett grupporganiserat upplägg med inslag av det 

funktionella. Det kännetecknas av låg kapitalbindning, korta genomloppstider, lättöverskådligt 

materialflöde och hög flexibilitet vilket stämmer bra på dem. Eftersom att hela slutprodukten 

monteras färdig i varje enskild station från det att PCBA kortet anländer hålls även 

resursutnyttjandet högt i de flesta fallen vilket annars brukar anses vara lågt vid ett 

grupporganiserat upplägg. I tabell 5 syns det att produktionsvolymen för de fyra stationerna är 

relativt ojämn med 3 500 enheter som minst i MD/LD och 15 200 enheter i Wera2. I MA/LD 

byggs och testas flera specialprodukter vilket gör att volymen inte kan förväntas vara lika hög. 

Däremot borde resursutnyttjandet kunna jämnas ut mer bland de fyra stationerna. Det kallas 

enligt Liker (2004) för Heijunka och är ett av arbetssätten inom Lean. För att uppnå en effektiv 

produktion skulle eventuellt de mest udda specialprodukterna kunna testas inne i 

reparationsrummet där testutrustning finns och för att det inte ingår i något av de fyra vanliga 

produktionsuppläggen som Jonsson & Mattsson (2016) beskriver. Sedan borde MD och MA/LD 

slås samman för att uppnå en högre volym ut från linan samtidigt som det frigör utrymme i 

produktionen. Då skulle volymen bli lite mer jämn med 11 000 tillverkade enheter på 

MD/MA/LD, 12 100 enheter på Wera1 och 15 200 enheter på Wera2. Eventuellt borde någon 

mindre korrigering utföras för att jämna ut skillnaderna än mer. Eftersom att slutprodukterna 

packas och transporteras direkt till färdigvarulagret skulle standardstationerna inte behöva vara 

placerade intill FQA stationen som idag är fallet. Anledningen till att de färdiga produkterna inte 

behöver skickas vidare till FQA är för att en form av Lean principen Jidoka används som 

kvalitetssäkringen direkt i monteringen. Liker (2004) beskriver det som att bygga in kvalitet och 

i fallföretagets produktion utgörs den av en våg som talar om ifall alla delar som ska finns i 

slutproduktens kartong finns där eller inte. Saknas något kommer ingen etikett ut som ska klistras 

på kartongen, precis samma kvalitetssäkring som finns i FQA stationen.  

 

Lager 

Enligt Jonsson & Mattsson (2016) bör målet med ett lager vara låga driftkostnader och hög 

fyllnadsgrad utan att försvåra hanteringen. Fallföretaget har en hög fyllnadsgrad i sitt 

materiallager som ibland även kan försvåra hanteringen. Det kan visa sig i form av att pallar står 

framför andra pallar som behövs för att bygga produkter vilka då måste stuvas om innan det är 

möjligt att börja bygga ordrar. Det finns några pallställ som underlättar hanteringen men skulle 

behövas några till för att komma till rätta med hanteringsproblematiken. Komponentlagret har 

en relativt låg omsättningshastighet där mer än 60 procent av komponenterna omsätts mindre än 

5 gånger per år vilket talar för att så mycket komponenter möjligen inte skulle vara nödvändigt 

att lagerhålla. En möjlig ide är att sträva mot Lean principen JIT som bygger på att rätt produkter, 

material och information anländer till rätt plats, i rätt tid och rätt kvalitet (Liker, 2004). Det är 

enligt Liker (2004) lämpligt vid många produktvarianter precis som fallföretaget har där 

komponenter till alla produkter binder stort kapital.  

 

Ytmonteringens nuvarande kötid på ungefär två veckor skulle även göra det möjligt att tillämpa 

vad Oskarsson et al. (2013) beskriver som leverans direkt till produktion. På det sättet skulle utan 

tvekan viss lageryta kunna frigöras. Jonsson & Mattsson (2016) beskriver två typer av lagrets 

layoututförande, det linjära flödet där materialet kommer in på ena sidan och lämnar på den andra 

vilket passar bra till höga volymer. Eftersom fallföretaget inte hanterar speciellt stora volymer är 

det inte aktuellt utan mer fördelaktigt med ett U-format utförande. In- och utleverans sker då på 

samma sida i lagret vilket enligt författarna (Jonsson & Mattsson, 2016) ställer högre krav på att 
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placera ut material strategiskt. Lagringszoner kan även vara uppdelade efter produktfamilj vilket 

enligt författarna minskar förflyttningsavstånden. Det har fallföretaget applicerat i sitt 

materiallager då de placerat ut ett lager av komponenter till ytmonteringsprocessen precis intill 

pick & place maskinerna där de används. Det sparar mycket tid jämfört med om alla vagnar och 

komponentrullar skulle hämtas på stora lagret som de gör vid till exempel hålmonteringen. 

Fallföretagets komponentlager har en fast lagerplacering vilket enligt Jonsson & Mattsson (2016) 

innebär att alla olika artiklar har en egen avsedd plats.  

 

Färdigvarulagret har däremot en flytande lagerplacering vilket bidrar till att lagret kan hållas 

avsevärt mycket mindre än om den fasta placeringen skulle vara verksamt. Det stora antalet 

produktvariationer och litet utrymme för färdigvarulager gör det helt omöjligt för fallföretaget 

att anta den fasta principen. Däremot borde ett administrativt system som Jonsson & Mattsson 

(2016) beskriver kunna införskaffas för att hålla reda på var de olika produkterna är placerade så 

tiden för att leta reduceras. Det går också hand i hand med principen Muda inom Lean som går 

ut på att reducera alla former av slöseri som inte skapar värde för slutkunden (Petersson et al., 

2009; Sörqvist, 2013).  

 

En annan bidragande faktor till att storleken på färdigvarulagret inte behöver vara större är de 

täta utleveranserna av kundordrar. Tabell 4 visar att leveranser till Tyskland sker fyra dagar i 

veckan, Frankrike tre dagar i veckan och resterande minst en gång varje vecka. Anledningen till 

att både länder och företagsnamn nämns i tabell 4 är för att länderna representerar fallföretagets 

säljkontor i de länderna medan Bombardier, Modelec, Easyworld och Omron är externa företag 

som köper produkter för eget bruk eller distribuerar dem vidare.  

 

Produktionen bedrivs nästan uteslutande mot kundorder vilket enligt (Krajevski et al.,2007) är 

lämpligt för olika produkter i mindre volymer, dock är leveranstiden längre på grund av att 

mindre förberedelser kan göras innan ordern anländer (ibid.). Det gör också att lagerytan kan 

hållas liten då inget slutmonteras som det inte finns en kundorder på.  

 

7.1.1 Nuvarande materialflödet 
Enligt Jonsson & Mattsson (2016) hanteras största delen av materialflödet i någon form av lager 

och innefattar förflyttning, hantering och lagring. Petersson et al. (2013) beskriver att vid ett 

dragande produktionssystem som fallföretaget har bör raka enkla flöden väljas istället för 

parallella vilket kan försvåra styrningen. Fallföretagets lokal är lång och relativt smal vilket 

försvårar ett upplägg där inga parallella flöden sker. Det breda produktsortimentet bidrar också 

till att alla produkter och material inte skulle kunna hanteras i ett flöde. Det stora antalet 

produkter skapar även flera alternativa vägar, så kallade beslutspunkter vilket enligt Petersson et 

al. (2013) är negativt då det möjliggör att den tar fel väg. De fyra beslutspunkter som finns i 

flödet enligt processkartan i figur 8 anses vara nödvändiga då det stora antalet 

produktervariationer rimligtvis inte går att tillverka utan att parallella flöden sker i vissa delar av 

produktionen. Fallföretagets materialflödesstruktur kan enligt Oscarsson et al. (2013) 

beskrivning definieras till A-typer på grund av det stora antalet komponenter som används till 

antalet slutprodukter. Antalet slutprodukter är relativt stort men jämförelsevis ganska litet sett 

till det antal komponenter som finns tillgängliga. Utifrån hela teoriavsnittet syns tydligt att 

produktionssystemets upplägg är viktigt för produkternas totaltider i flödet. Materialhanteringen 

är också viktig av samma anledning och bör enligt Sukhotu & Peters (2011) övervägas när en ny 

layout utformas.  

 

I matrisen i tabell 6 som visar flöden till och från en aktivitet är lagret den med överlägset flest 

kopplingar. Lagret har ett utflöde till hela åtta stycken andra aktiviteter och borde därför 
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prioriteras högst i planeringen av ny layout. Ytmonteringen kommer först på en andra plats med 

hälften så många kopplingar vilket visar på vikten av ett bra placerat eller uppdelat lager. Det 

kan enligt Oscarsson et al. (2013) ske genom att ha plockplatser nära den aktivitet där de används 

i produktionen och buffertplatsen på lagret. Dock kan enligt samma författare även buffertplatsen 

finnas intill aktiviteten där den används. De aktiviteter med högst inflöde är standardmonteringen 

och FQA som följs av lager och test vilket också bör övervägas noga i den nya layouten. Det 

som inte syns i matrisen är att det finns flera lager. Flöden mellan de olika lagren förekommer 

men valdes att inte visas i matrisen. Det förekommer även två färdigvarulager, Sverigelagret och 

det för övriga kunder. I matrisen ses inte heller det utan alla aktiviteter till och från lager visas 

som en aktivitet. Det som heller inte visas i matrisen är att test skickar iväg PCBA kort till 

lackning och reparationsrummet som även nämnts tidigare i analysen.  

 

Fallföretagets produktionsprocess försörjs uteslutande från vad Oskarsson et al. (2013) beskriver 

från eget lager till produktion. Eftersom fabriken är relativt liten och det råder utrymmesbrist i 

slutmonteringen används inget speciellt beställningssystem för att fylla på material som håller 

på att ta slut som till exempel skruvar. Operatörerna hämtar istället det material som behövs till 

en order med hjälp av en vagn. Däremot förekommer ibland vad Oskarsson et al. (2013) beskriver 

som kittning. Det sker främst från PCBA teststationen till redfoxlinan där korten ligger 

förberedda att monteras precis intill linan. Enligt samma författare behövs ett MPS-system för 

att det ska fungera bra vilket inte sker hos fallföretaget utan via kommunikation operatörer 

emellan.   

 

När slutprodukterna ska skickas iväg till kunder tillämpar fallföretaget orderplockning efter 

Oskarsson et al. (2013) principer. Hela ordern plockas och packas direkt för att reducera fler steg 

som sortering och sedan packning.  

 

7.1.2 Problem och risker  
Ytmonteringens linjeutformade upplägg med minimibatcher bidrar till mycket PIA och buffert 

innan hålmonteringen. Det måste ställas i relation till den höga volym som genomgår 

ytmonteringen. En omställningstid vid byte av tillverkad produkt i ytmonteringen bör enligt 

Shingo (1985) ta max 10 minuter enligt SMED metoden. Därför kan det inte anses som rimligt 

att tillverka till exempel två pbc kort utan en minimibatch på ca 20 stycken kort är mer passande. 

Därför kan problemet med mycket PIA accepteras i den produktion fallföretaget bedriver där 

variationen är stor.  

 

Ytmonteringens ungefärliga kötid på två veckor från att en order kommer in till att produktionen 

startar upplevs väldigt lång när leveranstiden för A, B och C klassade produkter utlovas till 

mellan 7-20 dagar beroende på produkt. En reducering av kötiden skulle troligtvis påverka 

leveranstiden enormt mycket. 

 

Överdimensionerade monteringsplatser till våglödningen innebär lågt resursutnyttjande och 

binder stor yta som skulle kunna användas till annat. Avdelningen för hålmontering har lång väg 

till komponenterna på lagret.  

 

Slutmonteringsavdelningen upplevs på många ställen som trång och har på vissa ställen ett lågt 

resursutnyttjande. Av den anledningen är det i den nuvarande layouten inte möjligt att 

tillhandahålla operatörerna med plockplatser eller mindre lager av komponenter i produktionen. 

Det medför att materialflödet blir längre och krångligare än det skulle behöva vara vid frigjort 

utrymme. Som det ser ut nu är slutmonteringen utspridd och flera monteringsstationer ligger i en 

rad efter varandra, även fast alla produkter byggs färdigt på ett en och samma station.  
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Beslutspunkter anses negativt för flödet enligt Petersson et al. (2013) och skulle kunna upplevas 

som ett problem. Till de stora antalet produkter anses ändå de beslutspunkter som finns rimliga 

i förhållande till de olika processer som ingår i produktionen. Beslutspunkterna skulle kunna vara 

många fler om de olika produkterna inte byggdes färdiga i en och samma slutmonteringsstation, 

med undantag från redfoxlinan. På grund av att vissa av produkterna från Redfox och Lynx även 

testas i burn-in finns inget att vinna på att slutpacka produkterna i kartong direkt vid monteringen 

som sker vid standardstationerna. Därför anses även den beslutspunkten nödvändig.  

 

In- och utgående gods blandas idag från och till även fast det finns speciellt avsedda rutor i golvet 

för både in- och utleverans. Det sker främst på grund av utrymmesbrist. För få pallställ gör delar 

av det lagrade materialet svåråtkomligt för operatörerna. Det förekommer att pallar står ovanpå 

och i vägen för material som används skarpt i produktionen vilket medför extra tid när material 

ska hämtas, som sker vid varje ny order.  

 

Lagertiden på komponenter och två veckors kö till ytmonteringen tyder på att det är PCBA korten 

som är en tydlig flaskhals. Om fler kort skulle kunna ytmonteras eller färdiga PCBA kort 

lagerhållas skulle högre volymer kunna slutmonteras och leveranstiden från order till kund kortas 

ner drastiskt.  
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7.2 Förslag på ny layout 

Utifrån nulägesbeskrivningen och analysen som gjorts presenteras här ett förslag på ny layout. 

Avsnitt 7.2 kopplas till den andra frågeställningen Vilka förändringar kan göras i fabrikslayouten 

för att uppnå ett mer effektivt materialflöde? 

 

Olhager (2000) och Oskarsson et al. (2013) beskriver att en av de viktigaste aspekterna när ett 

nytt produktionssystem ska utformas är vilket produktionsupplägg som ska användas och hur 

layouten ska se ut. Faktorer som högt kapacitetsutnyttjande, hög flexibilitet och låga 

genomloppstider är viktiga. Ett funktionellt upplägg med inslag av det grupporganiserade på 

grund av att produkterna byggs färdigt på en och samma station kan med fördel appliceras i 

fallföretagets slutmontering och det linjeutformade upplägget fungerar bra i ytmonteringen.   

 

Ytmonteringen bör automatiseras helt med hjälp av fler transportband. Ett band bör knyta ihop 

värmeugnen med övriga linan och ett band bör knyta ihop AIO stationen med screentryckaren. 

Då blir cirkeln sluten och produkten kan helt automatiskt produceras till både färdiga enkelsidiga 

och dubbelsidigt kretskort. Helst skulle PCB lagret även flytta närmare ytmonteringsavdelningen 

från stora lagret längst upp i vänstra hörnet i figur 13. Dock måste korten ligga i ett slutet rum 

med låg luftfuktighet och därför finns ingen bra alternativ yta vid ytmonteringen. Det gör att 

lagret av PCB kort måste ligga kvar även fast det varit mer fördelaktigt att flytta lagret närmare 

ur materialhanteringssynpunkt.  

 

Monteringsstationerna vid våglödningen bör reduceras från fem till endast två. Det frigör 

utrymme som kan användas till att flytta det komponentlager som används till hålmonteringen 

och idag återfinns i stora lagret. Det bör placeras bakom hålmonteringen intill väggen i nära 

anslutning till monteringsstationerna. Hålmonteringen ligger bra till i förhållande till 

ytmonteringen och avdelningen bör enbart minskas lite för att frigöra yta till lagret.  

 

Matrisen i tabell 6 som modifierats utifrån dem som Berlek et al. (2014) och Elmaraghy et al. 

(2012) föreslår, ligger till grund för att se hur de olika aktiviteterna är kopplade till varandra. In 

och utflöden i varje aktivitet har granskats och enligt det resultatet och produktionsvolymer har 

aktiviteterna placerats ut i förbättringsförslaget.  

 

Teststationen bör enligt matrisen i tabell 6 prioriteras näst högst efter FQA och 

standardmonteringen när det gäller inflöde. Placeringen bör angränsa till ytmonteringen och 

hålmonteringen. Teststationens utflöde bör enligt samma matris ligga nära redfoxlinan och 

lynxstationen. I det nya förslaget kommer inte redfoxlinan inneha samma upplägg. Därför får 

utgångspunkten vara att teststationen ska förse de stationer som tillverkar gamla redfoxlinans 

produkter (Viper, Wolverine, RFI och Redfox rail) med PCBA kort. En mer central placering 

ansågs därför vara fördelaktig. 

 

Slutmonteringen bör enligt det nya layoutförslaget reduceras från åtta monteringsstationer till 

sex. Enkelt förklarat borde standardmonteringsstationerna MD och MA/LD slås ihop för att 

enligt Olhager (2000) öka kapacitetsutnyttjandet och den producerande volymen till något lägre 

än för motsvarande Wera1 och Wera2. Standardmonteringen får enligt matrisen i tabell 6 

material från ytmonteringen, hålmonteringen och lagret vilket ligger till grund för placeringen 

av dem. Utflödet sker endast till färdigvarulagret. 

 

Redfoxlinan upplevs ineffektiv då operatörerna går mycket mellan stegen och hämtar ofta 

material. Det gör att uppbyggnaden som en lina tappar sin effekt. I valet om redfoxlinan skulle 
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reduceras med en eller två monteringsstationer lades mycket tid ner. Slutligen med bakgrund av 

både befintliga produktionsvolymer och tillverkningstider valdes förslaget att endast reducera en 

station. Förslagsvis kan Wolverine och RFI byggas, testas och programmeras i en station med en 

total tillverkningsvolym på ungefär 2 700 enheter år 2016 och Viper och Redfox rail byggas, 

testas och programmeras i den andra med en total tillverkningsvolym på ungefär 3950 enheter 

samma år. Uppdelningen har med omsorg valts för att bara den ena stationen ska behöva leverera 

produkter till burn-in rummet (Viper och Redfox). Burn-in kan ses som en flaskhals då endast 

ett visst antal produkter kan testas samtidigt. Därför borde den nya uppdelningen även gynna en 

utjämning av beläggningen till burn-in som enligt Liker (2004) kallas Heijunka som är en princip 

inom Lean. Om endast Viper istället skulle byggas själv i en station som idag blir volymen 

ungefär 3100 och stationen med Wolverine/RFI/Redfox 3600. Alltså en lite mer utjämnad 

produktion. Däremot finns ingen större mening att kunna bygga Viper och Redfox samtidigt på 

grund av att burn-in inte kan ta emot fler produkter än idag. Därför blev uppdelningen tillslut 

Viper/Redfox i en monteringsstation och Wolverine/RFI i den andra. Ett krav är att en till 

teststation införskaffas för att kunna köra båda de nya stationerna för fullt parallellt. Annars 

försvinner meningen med att ha två stationer om testet utgör en flaskhals som i dagens läge. 

Matrisen i tabell 6 visar att de två nya stationerna som ersätter redfoxlinan får material från PCBA 

teststationen och lagret och skickar vidare produkter till burn-in och FQA. Det är samma 

kopplingar som lynxstationen har, där sker dock inga förändringar förutom placeringen. Lynx 

producerar däremot en högre volym vilket gör att den borde prioriteras i placeringen nära FQA 

och även burn-in.  

 

Burn-in rummet borde byta plats med sverigelagrets rum. Det skulle räta ut flödena mycket då 

endast lynxstationen och den nya viper/redfoxstationen har ett utflöde dit, se figur 13. 

Sverigelagret skulle placeras närmare lagerporten och många produkter skulle inte behöva vistas 

på den övre halvan av bilden i figur 13 efter ytmonteringsprocessen. Det bidrar till att produkter 

och material inte behöver färdas lika långa och komplexa vägar. 

 

På grund av att produktionen är kundorderstyrd och utleverans av produkter sker dagligen kan 

lagerytan fortsättningsvis hållas relativt liten, dock bör fler pallställ införskaffas och placeras 

bredvid FQA och vid ytan för inleverans för att kunna disponera lagerytan på ett bättre sätt och 

slippa de hanteringsproblem som uppkommer idag. För att se förbättringsförslaget utan produkt- 

eller materialflöden, se bilaga B.  
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Figur 13. Förslag på ny layout med produktflödet. 

7.2.1 Nya materialflödet 
Avsnitt 7.1.2 kopplas till den tredje frågeställningen Hur påverkas materialflödet av den nya 

layouten? 

 

På grund av att avdelningarna är placerade på samma ställen som tidigare kommer sträckan som 

materialet måste färdas vara snarlik den nuvarande layouten. Däremot kommer sträckan som 

operatörerna har till materialet från alla processteg vara mycket kortare då lager eller 

plockplatsen är placerade precis intill monteringen. Det är möjligt i det nya upplägget där yta har 

frigjorts på grund av reduceringen av två slutmonteringsstationer och tre monteringsstationer till 

hålmonteringen. Operatörerna kan således lägga den tiden de idag avsätter för att hämta material 

på att montera slutprodukter. Utgångspunkten i planeringen av nya layouten har varit att placera 

de aktiviteter som samspelar mest nära varandra för att minska den passiva tiden produkterna 

befinner sig i produktionen och längden på materialflöden vilket enligt Oskarsson et al. (2013) 

ger störst effekt i ett förbättringsarbete. Hänsyn har även tagits till att materialflöden bör vara 

raka och enkla som Petersson et al. (2013) menar är viktigt vid ett dragande produktionssystem 

som fallföretaget har.  

 

En reducering av monteringsstationer kommer alltså frigöra utrymme till plockplatser i 

slutmonteringen, materiallager vid hålmonteringen och PCBA kort i nära anslutning till varje 

slutmonteringsstation. För att produkten bara ska behöva passera en station i slutmonteringen i 

den mån det går har stationerna ställts på tvären som visas i figur 14.  
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Figur 14. Flödeskarta över materialflödet nya layoutförslaget 

7.2.2 Problem och risker  
En risk som finns är att uppdelningen av lagret och utplacerade plockplatser i produktionen 

medför mer arbete för personalen som arbetar på lagret. Plockplatserna bör fyllas på enligt vad 

Oskarsson et al. (2013) beskriver som periodisk inspektion där lagerpersonalen fyller upp 

plockplatserna enligt ett fast schema. Det kan även behövas ett administrativt system som håller 

reda på var alla komponenter ska placeras ut. Däremot kommer det korta ner sträckor och den 

totala tiden som operatörerna i produktionen idag förflyttar sig vid varje order samt ge en mer 

effektiv produktion där stationer och utrustning utnyttjas i högre grad.  

 

Den nya stationen Viper/Redfox rail är en sammanslagning av dagens station ett och tre i 

redfoxlinan. Det skulle kunna ses som en risk att få till en fungerande tillverkning i den nya 

stationen på grund av att tillverkningsvolymen blir högre. Idag är en av de styrande faktorerna 

för i vilken ordning slutmonteringen sker hur beläggningen i burn-in rummet ser ut. Om två av 

de tre produkter som testas i burn-in börjar tillverkas i samma station borde rimligtvis 

beläggningen i burn-in jämnas ut. Dagens redfoxlina har enbart en teststation vilket gör att det 

inte finns några bevis för hur mycket den skulle kunna producera vid en till teststation som 

innefattas i det nya layoutförslaget. Antagligen mer eftersom att testet är en flaskhals idag. Därför 

kan det ses som en risk i nya layouten. 

 

Även den nya stationen MD/MA/LD får en högre volym vilket skulle kunna utgöra en risk. Dock 

med lägre volym är Wera1 och Wera2 vilket ger goda förhoppningar. Om de mer sällsynta testen 

och produktionen av de produkterna flyttas till reparationsavdelningen borde riskerna med 

sammanslagningen minska drastiskt.  
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8  DISKUSSION, SLUTSATS OCH REKOMMENDATION 

 
I avsnittet presenteras en diskussion och slutsats utifrån studiens syfte och frågeställningar. Det 

följs av en diskussion om valet av metod och tillvägagångsätt för studien. Avslutningsvis 

presenteras rekommendationer för fortsatta studier.

 

8.1 Identifiering av den nuvarande layouten – Frågeställning 1  

Hur ser företagets nuvarande produktionsprocess och layout ut? 

 

Utifrån litteraturstudien har ett antal avgörande faktorer som påverkar de interna materialflödena 

i SME-företag som tillverkar produkter i hög mix och låg volym identifierats. Det framgår tydligt 

att valet av produktionsupplägg spelar stor roll för produktionens effektivitet och minskat slöseri 

i form av resursutnyttjandet av maskiner och utrustning. De olika produktionsuppläggen bidrar 

också till olika komplexitet i de produkt- och materialflöden som råder i en fabrik. Utformningen 

av lager har även stor inverkan på hur effektivt materialet hanteras i fabriken.  

 

För att lyckas åstadkomma en förbättring är det helt avgörande att en grundlig nulägesanalys är 

utförd så det står klart vad som kan och bör förändras. SME-företag som tillverkar produkter 

med hög mix i låga volymer bör därför utgå från om faktorer som hög flexibilitet, något längre 

ledtider och mer bundet kapital är att föredra som vid det funktionella upplägget eller om faktorer 

som lägre flexibilitet, kortare ledtider och mindre bundet kapital är viktigast som vid det 

grupporganiserade. Det linjeutformade upplägget passar enligt teorin inte in i ett företag med hög 

mix och låg volym, dock visade sig upplägget fungera i en del av fallföretagets 

produktionsprocess men enbart den första delen där en högre volym av samma produkter 

tillverkas innan produkterna blir för kundspecifika. Om produktionsprocessen för de olika 

produkterna som tillverkas ser väldigt olika ut kan det vara mycket fördelaktigt att inneha olika 

upplägg i samma fabrik.  

 

Lagrets utformning bör planeras efter hur mycket material som hanteras där. SME-företag i 

tillverkningsindustrin hanterar i regel inga stora mängder material i sina lager vilket gör att de 

flesta med fördel kan använda sig av den U-formade strategin. Fyllnadsgraden bör vara hög men 

inte försvåra hanteringen av material. Anpassade gångar efter produktionen är också en viktig 

faktor för att underlätta hanteringen och göra flödet av material så rakt som möjligt.  

 

Genom den utförda fallstudien som skett anses den första forskningsfrågan vara besvarad. 

Nulägesstudien och litteraturstudien har lett till en ökad förståelse om vilka faktorer som är 

avgörande för att lyckas effektivisera ett SME-företags interna materialflöden.  

 

8.2 Utformning av ny layout – Frågeställning 2 

Vilka förändringar kan göras i fabrikslayouten för att uppnå ett mer effektivt materialflöde? 

 

Utgångspunkten för vilka förändringar som bör göras beror främst på vilken typ av produktion 

det aktuella SME-företaget bedriver. Det måste stå helt klart vilka faktorer som anses vara 

viktigast. Det framgår tydligt att fallföretaget är väldigt beroende av en hög flexibilitet för att 

klara av den stora produktvariationen som erbjuds. Faktorer som enligt litteraturstudien visat sig 

vara viktiga för att vara flexibel är rätt utformning av produktionsupplägg, rätt lagerstrategi och 

en väl utformad layout som innebär hur alla avdelningar, maskiner och gångar mellan dessa är 

placerade i fabriken. Dessa faktorer bidrar till ett bättre anpassat flöde av produkter och material. 
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Monteringsstationer och verktyg bör också anpassas till den volym som produceras för att 

resursutnyttjandet ska vara högt och inte ta onödig plats som skulle kunna användas till annat.  

 

Det linjeutformade produktionsupplägget bör fortsättningsvis vara verksamt i fallföretagets 

ytmonteringsavdelningen. Fler transportband bör införskaffas för att knyta ihop de två 

aktiviteterna som tidigare nämns för att slippa avsätta en operatör till manuellt arbete. Det 

kommer att göra linan i det närmaste självgående.  

 

En reducering av arbetsstationer vid våglödningen från fem stycken till två bör implementeras 

för att frigöra utrymme i avdelningen som med fördel istället kan användas till att lagra 

hålmonteringens komponenter.  

 

En reducering från åtta slutmonteringsstationer till sex kommer frigöra yta på avdelningen. Högst 

sannolikt är även att resursutnyttjandet ökar på de stationer som slagits samman. Upplägget bör 

vara funktionellt med ett litet inslag av det grupporganiserade på grund av att alla produkter 

slutmonteras helt färdiga i en och samma station.  

 

Matrisen i tabell 6 visar att lagret har flest kopplingar till andra aktiviteter och bör därför 

prioriteras högst i utformningen av en ny layout. Det innebär att hålmonteringens 

komponentlager bör flytta till den avdelningen. Ytmonteringen har redan sitt eget 

komponentlager som bör behållas på samma plats. Slutmonteringens stationer ligger relativt nära 

stora lagret vilket gör att plockplatser intill monteringsstationerna anses vara bästa lösningen för 

den avdelningen.  

 

Burn-in rummet bör byta plats med Sverigebolagets lager för att korta ned och räta ut flödena. 

Det skulle påverka alla slutmonteringsstationer positivt. Slutligen bör fler pallställ införskaffas 

till lagret för att underlätta hantering av lagrat material. 

 

Genom att ett förbättringsförslag utformats till fallföretaget utifrån de teoretiska kunskaper som 

samlats in under studien har den andra forskningsfrågan kunnat besvaras. Studien bidrar till en 

ökad generell förståelse för hur ett SME-företags interna materialflöden kan förbättras, 

framförallt baserat på olika lagerupplägg, produktionsupplägg och reducering av slöseri. Genom 

att den för studien tillämpade teorin är generellt utformad anses den kunna appliceras lika väl i 

andra SME-företag och inte enbart i fallföretaget. Dock är förbättringsförslaget anpassat till de 

omständigheter och faktorer som råder hos fallföretaget vilket måste tas i beaktande vid 

tillämpningar i andra verksamheter.  

 

8.3 Utvärdering av förbättringsförslaget – Frågeställning 3 

Hur påverkas materialflödet av den nya layouten? 

 

SME-företag som granskar sin tillverkning och utgår från vilka faktorer som utgör störst vikt i 

produktionen kan vinna mycket i att ändra produktionsupplägg, lagerstrategi och göra 

förändringar i sin layout. Framförallt reduceras slutprodukternas tid i flödet vilket är positivt 

både för SME-företagen i form av mindre kapitalbindning och slutkunderna i form av snabbare 

leverans. Mer lättöverskådliga och lätthanterliga materialflöden underlättar framförallt för 

operatörerna som arbetar i produktionen och kan reducera långa sträckor för att hämta material.  

 

Relationsmatrisen som gjordes i fallstudien bidrog med kunskap om hur alla processaktiviteter 

var kopplade till varandra och den producerande volymen bidrog med prioriteringsordning av 
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hur stationerna skulle placeras i layoutförslaget. Det bidrog till att flödet av både produkter och 

material blev kortare och rakare i fabriken.  

 

En reducering av två slutmonteringsstationer och tre monteringsstationer till våglödningen skulle 

frigöra utrymme på flera ställen som bör användas på ett mer effektivt sätt. Utplacerade 

plockplatser vid slutmonteringsstationerna och plats för PCBA korten vid den stationen de ska 

monteras vid kommer ge mer effektiva flöden och mycket kortare väg för operatörerna att gå. 

Slutmonteringen är relativt utspridd där de stationer som ligger närmast lagret har en sträcka på 

ca 15 meter och de längst ifrån ca 30 meter. Dessa avstånd skulle kunna reduceras med 100 

procent om plockplatser implementeras vid varje slutmonteringsstation. 

 

Även flytten av komponentlagret till hålmonteringen skulle reducera slöseri i form av de sträckor 

varje operatör slipper gå till stora lagret, den tiden ska operatörerna istället kunna lägga ner på 

att montera produkter vilket anses positivt. Den uppskattade sträckan som hålmonteringen idag 

har till lagret enkel väg är ca 40 meter. Sträckan skulle kunna reduceras till maximalt 10 meter 

om lagret flyttades till hålmonteringens avdelning som i förbättringsförslaget. Alltså skulle 

sträckan kunna reduceras med 75 procent.  

 

En omstrukturering av nästan alla slutmonteringsstationer skulle även placera dem bättre i 

förhållande till deras in och utflöden och göra både produkt- och materialflöden mer effektiva. 

Bytet av rum mellan Burn-in och Sverigebolagets lager skulle räta ut flödet ytterligare och 

placera flera stationer i bättre anslutning till varandra.  

 

Flera förbättringar i fallföretagets materialflöde har kunnat visas i det nya layoutförslaget. 

Förbättringar som kortare och rakare materialflöden som dessutom är mer lättöverskådliga ligger 

till grund för att den tredje forskningsfrågan anses vara besvarad. Studien bidrar även här till en 

ökad generell förståelse kring vilka fördelar ett SME-företag kan förvänta sig av att arbeta med 

en ny fabrikslayout. De specifika reduceringarna är endast relevanta för fallföretaget men visar 

på att stora reduceringar kan genereras med relativt små medel. Dessa skulle lika väl kunna 

appliceras i andra SME-företag på grund av att generellt utformad teori ligger till grund för 

studien och förbättringsförslaget.  

 

8.4 Metoddiskussion 

För att uppnå forskningsstudiens syfte har vissa arbetssätt och metoder valts ut som kommer 

diskuteras i detta avsnitt.   

 

Litteraturstudien var nödvändig att utföra för att skapa övergripande kunskap om de områden 

som studerats. Den utformades från både böcker och vetenskapliga artiklar för att ge ett brett 

synsätt och täcka upp teorier, modeller och verkliga fall och täcka upp studiens trovärdighet. Det 

hade inte skett vid endast böcker eller vetenskapliga artiklar. Kunskapen från litteraturstudien 

kan anses relativt generell och är således inte heltäckande för alla specialområden som ingår i en 

fabrikslayout.  

 

För att kunna besvara forskningsstudiens syfte var det även nödvändigt att utförda en fallstudie 

hos ett tillverkande SME-företag. Främst för att kunna undersöka verksamhetens olika upplägg 

vilket gav djupare kunskap inom det studerade området. De metoder som valdes ut för att samla 

in data hos fallföretaget och utföra fallstudien har påverkat forskningsstudiens resultat. De bestod 

av intervjuer och observationer. De ostrukturerade observationerna användes i början av 

fallstudien för att skapa en övergripande förståelse om situationen och alla produktionsprocesser. 

Strukturerade observationer användes senare till att studera specifika produkt- och 
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materialflöden. Även de mer komplicerade processaktiviteter där frågetecken kvarstod. Alla 

avdelningar observerades vid minst två tillfällen för att skapa ett mer trovärdigt resultat. 

Observationerna var vad som kan definieras som deltagande, att operatörerna kände till att 

observationer gjordes. Även ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer användes för att 

samla data. Ostrukturerade användes i störst utsträckning och för att skapa en helhetsbild av 

fallföretagets produktion. Senare i studien när specifika data skulle samlas in och mer komplexa 

processer och flöden studerades valdes semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. Ofta 

följdes även observationerna upp av intervjuer i form av processer som inte var helt uppenbara. 

Intervjuerna utfördes med fler personer på fallföretaget för att säkerställa trovärdigheten.  

 

De metoder som användes för att senare kunna analysera resultatet och jämföra fallstudien mot 

litteraturstudien var en processkartläggning för att tydligt visa de olika vägar produkter kan gå 

och var beslut måste tas, det underlättade mycket under studiens gång att kunna blicka tillbaka 

och snabbt se var processerna skiljer sig och var det fanns så kallade beslutspunkter. Den följdes 

av flera flödeskartläggningar för både produkt och materialflöden till olika avdelningar i fabriken 

vilket kändes som ett enkelt sätt att illustrera ett relativt krångligt flöde. Slutligen gjordes även 

en relationsmatris för att visa hur de olika produktionsaktiviteterna är sammankopplade med 

varanda, både in- och utflöden vilket underlättade mycket vid utformningen av layoutförslaget. 

Dock låg inte bara matrisen till grund för placeringen av stationerna utan även den producerade 

volymen.   

 

Valet av tillvägagångssätt har också påverkat resultatet. De olika metoderna som använts har 

bidragit till en bred bild av de faktorer som påverkar layouten och det interna materialflödet.  

 

8.5 Rekommendationer för vidare studier 

Forskningsstudien som skett hos fallföretaget visar att en ny layout skulle påverka produkt- och 

materialflödet positivt i form av rakare flöden och en reducering av den totala sträcka 

operatörerna behöver gå för att förse sig med material. Tiden som sparas in kan istället användas 

till att montera produkter. För att ytterligare kunna korta ned leveranstiden till kunder krävs bland 

annat vidare studier om var den optimala beställningspunkten för varje kundorder bör ligga.  

 

Ytmonteringsprocessen har under examensarbetets gång upptäckts vara en av anledningarna till 

att order till leverans drar ut på tiden. Optimering av kötiden till ytmonteringsprocessen bör ses 

över för att reducera de två veckor som den ligger på idag. Det skulle vara intressant att se om 

ett större lager av färdiga PCBA kort hos fallföretaget var möjligt att lagerhålla ur PIA synpunkt 

för att direkt möjliggöra slutmontering vid inkommen kundorder.  

 

Färdigbyggda kort som skickas iväg på lack ökar också leveranstiden med en vecka på de 

produkter där korten behöver lackas. Det skulle också vara ett intressant område att studera, för 

att se hur den tiden kan reduceras på bästa möjliga sätt.  

 

För att optimera utjämningen av produktionen och generera högsta möjliga resursutnyttjande 

skulle det även vara intressant att studera hur ett övergripande införande av Lean skulle påverka 

fallföretagets produktionsprocess och effektivitet.  

 

Det skulle även vara intressant att studera hur ett administrativt system som håller reda på både 

material till produktionen och färdigvarulagret påverkar det dagliga arbetet för lagerpersonalen.  
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Forskningsstudien har resulterat i ett förslag på ny fabrikslayout. Dock behövs vidare studier för 

att analysera hur den nya layouten kan implementeras på bästa möjliga sätt i fallföretagets 

produktion. 

 

Det hade även varit intressant att studera fler fallföretag för att hitta likheter eller motsägelser 

som bidragit med ett djupare vetenskapligt värde.  
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BILAGOR 
 

Bilaga A - Nuvarande materialflödet över hela fabriken. 

 

 
Figur 15. Flödeskarta över materialflödet nuvarande layouten 
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Bilaga B - Nya layoutförslaget utan flöden. 

 

 
Figur 16. Nya layoutförslaget utan flöden 
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