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Abstract 
This bachelor thesis is performed as assigned by Eskilstuna ElektronikPartner (EEPAB) in the 
spring of 2017 and is a final assignment for the Bachelor of Science in Production and Logistic 
on Mälardalens Högskola. 

EEPAB is an electronics company that make circuit boards, from customer idea to finished 
product. To maintain competitiveness on the ever evolving market, the company introduced 
lean in 2005 which opened up multiple opportunities for the company’s employees and 
increased the economical turnover. EEPAB has, under the last rcent years, grown in unison 
with the increase of customer orders. This has though been a challenge for the company as new 
customers and orders demand an increase of material, which has at times resulted in a cramped 
and unorganized warehouse.  

The company is divided in to a production and an assembly department and this thesis is limited 
in its execution to only focus on the production department due to that the company claims it 
needs improvement. This thesis will therefore be based on an improvement of the order of the 
warehouse and identifying of non-value creating processes in the production line. 

EEPAB is also aware of which production processes that needs improvements for an increased 
efficiency, and through performed observations they have been identified and analyzed. The 
thesis will be answering these following questions: 

•   Which factors in the company’s surface mount assembly line contributes to an increased 
production time?  

•   How can the company exclude long lead times? 

To collect relevant data before the thesis, literature, scientific articles and electronic sources 
within the subject of productions and logistics have been applied. Observations of the process 
of production, and interviews of operators, have been performed for an increased holistic 
perspective. The methods that have been used to identify the company’s current state and 
problem definition is value stream analysis, Ishikawa diagrams, 5 why’s, FMEA and 7+1 
wastes. 

The value stream analysis of the company’s current state identified the non-value adding time 
in the production processes. Due to this analysis the company’s flaws were identified. The 
element that was the cause of the long lead times was gathering of materials from the warehouse 
and the total time the circuit boards are kept on the shelf in wait for the other half to be 
assembled. The suggestions for improvements were based on the aforementioned information, 
where the suggestion of a new warehouse layout is presented to decrease the total time of 
collection of materials, and a reorganization of the production line to decrease the total lead 
time. One factor that affected the improvement suggestion was that the company wished for 
improvements of the warehouse that would not lead to additional costs. 

Keywords: Lean, productions efficiency, warehouse management, circuit boards, surface 
mounting. 



 
 

Sammanfattning 
Detta examensarbete är utfört i uppdrag av Eskilstuna ElektronikPartner (EEPAB) våren 2017 
och är ett avslutande moment för Högskoleingenjörsutbildningen inom produktion och logistik 
på Mälardalens Högskola.  

EEPAB är ett elektronikföretag som tillverkar kretskort från kundidé till slutprodukt. För att 
hålla sig konkurrenskraftiga på den ständigt utvecklande marknaden införde företaget lean år 
2005 vilket har öppnat upp flera möjligheter för företagets anställda samt ökat den ekonomiska 
omsättningen. EEPAB har under de senaste åren växt i takt med att kundorderna blivit större 
och fler. Detta har dock varit en utmaning för företaget då nya kunder och ordrar ibland kräver 
utökning av material, vilket bland annat har resulterat i ett trångt och oorganiserat lager.  

Företaget är uppdelat i en produktion- och en monteringsavdelning och studien har avgränsats 
i sitt utförande att endast fokusera på produktionsavdelningen då det enligt företaget är i behov 
av en förbättring. Denna studie kommer därför att grundas på en förbättring av lagerordning 
samt identifiering av icke värdeskapande processer i produktionslinan.  

EEPAB är även medvetna om vilka produktionsprocesser som kräver förbättringar för en ökad 
effektivitet och genom utförda observationer har dessa identifierats och analyserats. Studien 
kommer att besvara följande frågeställningar: 

•   Vilka faktorer i företagets ytmonteringslina bidrar till en ökad produktionstid?  
•   Hur kan företaget utesluta långa ledtider? 

För att samla in relevant data inför studien har litteratur, vetenskapliga artiklar och elektroniska 
källor inom ämnena produktion och logistik tillämpats. Observationer av produktionsprocessen 
samt intervjuer av operatörer har utförts för ett ökat helhetsperspektiv. De metoder som använts 
för att identifiera företagets nuläge samt problemformulering är värdeflödesanalys, 
Ishikawadiagram, 5 varför, FMEA samt 7+1 slöserier.  

Värdeflödesanalysen av företagets nuläge identifierade de icke-värdeskapande tiderna som 
finns inom produktionsprocesserna. Utifrån denna analys förstärktes företagets redan nämnda 
brister. De moment som ligger bakom de långa ledtiderna är plockning av material från lagret 
samt den totala tid som kretskorten står på hyllan i väntan på att köras igen fast på den motsatta 
sidan. Förbättringsförslagen grundades på bakgrunden ovan där en ny lagerlayout presenteras 
för att minska den totala plocktiden och omorganisering av produktionslinan för att minska den 
långa ledtiden. En faktor som påverkat förbättringsförslagen är att företaget önskade 
förbättringar av lagret utan tillkommande kostnader.  

Nyckelord: Lean, produktionseffektivisering, lagerhantering, kretskort, ytmontering. 
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1. Inledning 
Inledningsvis beskrivs bakgrunden om företaget och syftet till studien. Här presenteras 
även studiens fokusområde, avgränsningar samt forskningsfrågor som studien stödjs av.  

1.1 Bakgrund 
Eskilstuna ElektronikPartner (EEPAB) är ett elektronikföretag som tillverkar och konstruerar 
kretskort till kunder runt om i landet. Företaget är beläget i Eskilstuna sedan 25 år tillbaka och 
med dess höga expertis inom sitt verksamhetsområde är de en av de ledande leverantörerna av 
kretskort på den svenska marknaden. EEPAB erbjuder sina kunder ett affärsmässigt och 
personligt partnerskap där de hjälper till att skräddarsy ordrar utefter kundbehovet. Företaget 
hjälper kunden att gå från idéer till anpassade och kvalitetssäkrade konstruktionslösningar. 

Alla steg i tillverkningsprocessen ansvaras av företaget, allt från material från leverantören till 
slutprodukt. Kunden äger produkten redan när ordern börjar hanteras i ytmonteringen. 
Produktionsenheten erbjuder anpassade lösningar till kunden inom ytmontering, hålmontering 
och slutmontering av kretskort. EEPAB tillverkar bland annat kretskort till passagesystem i 
fängelser, styrning till olika belysningssystem och fordonsteknik. Koenigsegg, Volvo och 
ABBA the museum är några av EEPAB:s kunder.  

Företaget införde lean år 2005 på grund av en ökad konkurrens samtidigt som kunden krävde 
prissänkningar av produkterna. Innan företaget införde lean var ledtiden högre då företaget 
bland annat lade ned tid på resurser som inte gav något värde för slutkunden. Efter företagets 
införande av lean har responsen varit positiv från både kund och personal. Resultatet är att 
företaget har utvecklats och blivit mer organiserat samt ökat personalstyrkan och 
medvetenheten kring företaget. EEPAB har expanderat betydligt sedan det startade och har i 
nuläget investerat i ny teknik som i framtiden önskas minska det manuella arbetet som idag 
utförs.   

1.2 Problemformulering 
Företaget tillverkar kretskort utefter kundens önskemål vilket har lett till ett utökat lager av 
komponenter samt material för att kunna tillverka olika sorters kretskort. Det har även lett till 
långa omställningstider samt att plocka material till en order inför ytmontering tar lång tid. 
Företaget är medvetna om att det tar lång tid att plocka till en order och är en stor orsak till lång 
ledtid. På grund av att företaget kan tillverka utefter kundens önskemål har ledtiden påverkats 
av lagerplockning och omställningstider. Idag är problemet på företaget den långa tiden för 
plockning samt den långa omställningstiden och är ett problem som behöver förbättras på 
företaget för att skapa ett bättre flyt i produktionslinan.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att identifiera de slöserier som finns inom EEPAB:s produktionslina samt 
försöka eliminera dessa. Genom olika förbättringsverktyg och teorier inom produktion och 



2 
 

logistik kommer flera förbättringsförslag att presenteras med syfte att förbättra företagets 
nuvarande ledtid.  

Frågeställningar: 

•   Vilka faktorer i företagets ytmonteringslina bidrar till en ökad produktionstid?  
•   Hur kan företaget arbeta mot att utesluta långa ledtider?  

1.4 Avgränsningar 
Denna studie är ett avslutande moment för Högskoleingenjörsutbildningen inom produktion 
och logistik på Mälardalens Högskola. Studien omfattar 15 högskolepoäng och beräknas vara 
färdigt i slutet av maj 2017. 

EEPAB består av två olika avdelningar, en ytmonteringslina och en monteringsavdelning. 
Arbetet är avgränsat till att endast fokusera på ytmonteringslinan som enligt 
produktionsplaneraren är det som tar längst tid och i sin tur kräver förbättringar. 

En värdeflödesanalys kommer att utföras med en avgränsning på endast ytmonteringslinan för 
att få en överblick över linan och identifiera den tid som är icke värdeskapande. I 
värdeflödesanalysen syns montering och packning utan ledtider på grund av avgränsningen till 
produktionslinan. De syns dock i analysen för att tydliggöra hela processen.  

Då fokus i detta examensarbete är att minska ledtiden med en avgränsning på 
ytmonteringslinan, är ledtiden på ytmonteringslinan huvudområdet och inte den totala ledtiden 
från beställning till leverans. 
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2. Ansats och metod 
I detta avsnitt förklaras de metoder som har använts för att samla lämplig information 
och data för att besvara de formulerade forskningsfrågorna. 

Ett kvalitativts angreppssätt har använts för att uppnå studiens syfte och frågeställning som 
grundar sig i att minska nuvarande ledtid hos företaget samt identifiera slöserier i 
produktionslinan. Insamlingen av primärdata har utförts i form av observationer av nuläget som 
lett till frågor kring produktionen och det nuvarande arbetssättet hos företaget. Litteraturstudien 
baseras på ämnen tillhörande elektronikindustri, lean produktion, lagerhantering samt 
förbättringsmetoder.  

2.1 Observationer 
Observationer har inledningsvis utförts för att få en större förståelse över företagets nuvarande 
produktionsflöde. Vid den första observationen på företaget introducerade 
produktionsplaneraren alla processer i produktionsflödet. Det första besöket gav en överblick 
över hela produktionsflödet och ökade förståelsen för vad företaget ägnar sig åt. När sedan 
problemen formulerats och frågeställningarna skapats utfördes flera observationer för att samla 
in den information som krävs för att kunna utföra studien. Efter introduktionen på företaget 
utfördes en observation under ett morgonpass där en panel följdes genom hela 
ytmonteringslinan. Under besöket antecknades alla steg i processerna och även maskiner och 
paneler i linan fotades för att skapa en tydligare uppfattning av flödet. Vid ett annat besök 
dokumenterades företagets lager såsom storlek och ordning, där även foton togs. Besöken på 
företaget planerades in i förväg där mailkontakt med produktionsplaneraren inleddes för att se 
om tid och dag passar. Vid observationerna ställdes även frågor för en fördjupning av viss 
information. 

2.2 Intervjuer  
För att samla mer detaljerad information om företagets produktionsprocesser och arbetssätt 
utfördes intervjuer på företaget. Intervjuerna begränsades till företagets produktionsoperatörer 
samt produktionsplanerare. Då företaget hade stora ordrar att tillverka och operatörerna var 
upptagna med sina arbetsuppgifter fick intervjuerna ske under arbetstid där operatörerna 
arbetade samtidigt som frågorna ställdes. Frågorna formulerades efter den information som 
ville erhållas och alla respondenter fick samma frågor att besvara, då det avspeglar olika 
synvinklar och erfarenheter. Svaren antecknades under intervjun och sammanställdes vid ett 
senare tillfälle. Även spontana intervjuer förekom vid observationerna på företaget för en 
fördjupning inom vissa områden eller moment. Intervjun och respondenternas svar finns i 
Bilaga 3. 

2.3 Litteraturstudie 
För att samla in relevant litteratur för studien rådfrågades bland annat skolans handledare. 
Litteratur från föregående kurser ansågs även vara relevanta för studien. Det teoretiska 
underlaget baseras på litteratur inom ämnena produktion och logistik som erhållits via skolans 
bibliotek, vilket främst är studentlitteratur. Även granskade vetenskapliga artiklar och 
elektroniska källor har använts som underlag för studien. De artiklar som har använts är 
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publicerade vetenskapliga artiklar som hämtats från databasen Discovery som är tillgängligt för 
Mälardalens högskolas studenter. De sökord som använts under litteraturssöknigen är: Circiut 
board, Value stream mapping, improvements in a production company, warehousing, inventory 
management, kaikaku. 

2.4 Materialinsamling 
Insamling av relevant data till värdeflödesanalysen utfördes under en observation på företaget 
där en panel följdes genom hela produktionslinan för att analysera processtiderna. Tiderna 
antecknades och sammanställdes sedan till en VFA i programmet Visio 2016. Informationen 
av de nuvarande ledtiderna uppnåddes genom uträkningar och stenciler som företagets 
produktionsplanerare bidragit med.  

Företagets produktionslayout skissades ned vid ett besök och illustrerades sedan i Visio 2016.  

2.5 Identifiering av företagets nuläge 
Utifrån de observationer, intervjuer och metoder som har används kunde företagets 
nulägesproblem identifieras. Värdeflödesanalysen utfördes för att identifiera de nuvarande 
ledtiderna men även för att få svar på rotorsaken bakom de långa ledtiderna. För att kunna 
sammanställa en värdeflödesanalys krävdes tider för processer samt plocktid i lager.  

En processkartläggning konstruerades för att få en bättre uppfattning om hur företaget fungerar 
och vilka processer en order går igenom innan det blir till en färdig produkt. En FMEA 
sammanställdes sedan för att identifiera de feleffekter och risker som kan uppkomma vid olika 
moment i produktionslinan. Detta ökar förståelsen för feleffekternas rotorsaker och 
konsekvenser som i sin tur bidrar till ökade ledtider.  

Förbättringsförslagen skapades utifrån en noggrann analys av företagets icke värdeskapande 
faktorer. Olika förbättringsverktyg tillämpades i genomförandet av nya förbättringar där idéer 
och diskussioner författarna emellan även bidragit till de nya förbättringsförslagen.  

De egenkonstruerade illustrationerna som värdeflödesanalys, processkartläggning, 
Ishikawadiagram, lagerlayout samt produktionslayout är alla skapade i programmet Microsoft 
Visio 2016 som finns tillgängligt för högskolans studenter.  

2.6 Arbetsmetod  
Nedan förklaras arbetsmetoden av studien ungefärligt där de viktigaste momenten nämns.  

1.   Uppdraget tilldelas. 
2.   En rundtur görs som introduktion av företaget och dess produktionsflöde. 
3.   Diskussion med företagets produktionsplanerare för att förstå det uttryckta problemet.  
4.   Observationer av produktionsflödet för att få ökad förståelse av hela flödet.  
5.   Anteckningar tas vid observationen och intervjufrågor ställs till företagets operatörer 

för att få en mer detaljerad beskrivning av flödet.  
6.   Utifrån problemformuleringen skapas frågeställningarna. 
7.   Litteratur, i form av böcker och vetenskapliga artiklar, söks upp kopplat till lean 

produktion, och förbättringsmetoder. Vid övrig information som inte kan erhållas via 
böcker eller artiklar används elektroniska källor. 
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8.   Sållning av relevant information för studien. 
9.   Observation under ett morgonpass där en panel följs genom hela produktionslinan för 

att anteckna varje process samt samla data till VFA, även foton tas. En skiss av 
företagets nuvarande produktionslayout tas även för att sedan illustreras i Microsoft 
Visio 2016.  

10.  Uträkning av tider till VFA samt konstruktion av VFA i Microsoft Visio 2016. 
11.  Identifiering av slöserier genom VFA. 
12.  Ishikawadiagram och 5 varför konstrueras för att kartlägga rotorsaker. 
13.  Identifiering av slöserier inom plockning/riggning. 
14.  Besök på företaget med fokus på lagret där lagrets yta mäts upp och foton tas.  
15.  Handledare rekommenderar litteratur inom lagerhantering. 
16.  Förbättringsförslag inom lagerhantering presenteras och en potentiell lagerlayout 

konstrueras i Microsoft Visio 2016. 
17.  Arbete med DMAIC vid skapandet av förbättringsförslag. 
18.  Förbättringsförslag av företagets layout konstrueras i Microsoft Visio 2016. 
19.  Diskussion med handledare om implementering av förbättringsförslagen. 
20.  Råd till implementering av förbättringsförslagen presenteras.  
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Figur 1. Kretskort med komponenter 
(Activecalendar.com, 2017). 

3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen presenterar de teorier som är relevanta för studien. 
Arbetssätt utifrån lean produktion med fokus på förbättringsmetoder och lagerhantering 
är de centrala huvudpunkterna.  

3.1 Elektronikindustrin 
Elektronikindustrin påverkas i hög grad av marknadens utvecklingar och är en drivkraft till 
industriella framsteg. Det som krävs av industrin är att de har förmågan att anpassa sig till 
förändringar snabbt, pålitligt och finansiellt samtidigt som de arbetar med att hålla felnivåerna 
så låga som möjligt. För att kunna tillfredsställa marknadens krav på kvalitet och 
kostnadseffektivitet är det viktigt att elektronikföretag alltid håller sig uppdaterade inom den 
utvecklande teknologin (SICK.com, 2017). Elektronikbranschen är den bransch som utvecklas 
snabbast då kunder förväntar sig hög standard för både kvalitet och prestanda (Bracalente.com, 
2017).   

I Sverige finns över 3600 elektronikföretag där antalet företag har ökat enormt de senaste 10 
åren. Elektronikföretagen bidrar till en stor export inom landet samtidigt som företagen står 
inför stora utmaningar på grund av marknadens ständiga utvecklingar. Elektronikföretag 
behöver därför alltid arbeta med att utveckla sina produkter, produktionssätt och processer för 
att vara ledande på marknaden. Den svenska industrin i allmänhet är viktig för landets ekonomi 
och särskilt elektronikindustrin som stärker konkurrenskraften för övrig industri i landet 
(Nyteknik.se, 2013).  

3.1.1 Kretskort 
Kretskortindustrin är en ständigt växande marknad då kretskort är en viktig komponent för 
elektronikprodukter. Kretskortens roll i dagens teknologifyllda samhälle resulterar i en konstant 
press på kretskortsteknologin utifrån flera aspekter. De redan befintliga kretskorten och de som 
ännu inte är utvecklade kommer enligt en framtida prognos att fortsätta att fungera som en 
viktig del inom elektronikprodukter. Tidigare användes kretskort till bland annat radio och tv-
apparater men har idag en mer komplex roll i elektronikindustrin (Khandpur, 2005).  
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3.2 Lean Produktion 
Efter andra världskrigets slut åkte Kiichiro Toyoda, grundare av Toyota Motor Company, till 
USA för att få inspiration till hur en effektiv biltillverkning kan gå till. Detta var för att Japan 
behövde bygga upp sina industrier efter kriget. Toyoda studerade sedan Ford Motor Companys 
arbetssätt för att kunna ta med sig kunskaperna hem till Japan (Modig & Åhlström, 2016). Han 
insåg dock att Fords principer om storskalig produktion inte kunde tillämpas på samma sätt i 
Japan på grund av att resurserna inte var tillräckliga. Detta lade grunden för Toyodas egna 
produktionssystem det världskända Toyota Production System (TPS) (Sörqvist, 2004).  

Begreppet lean produktion användes först år 1988 i en artikel skriven av John Krafcik. I artikeln 
presenteras två olika produktionssystem: ett kraftigt/robust och ett ömtåligt system.  Det 
ömtåliga systemet används enligt Krafcik av Toyota och ett företag med låga lager och buffertar 
och enkel teknologi är de företagen som kan leverera både hög produktivitet och hög kvalitet, 
vilket Toyota kan. Krafcik ansåg dock att begreppet ömtålig inte hade en positiv ton och kom 
istället att kalla ett ömtåligt produktionssystem för lean, då det bättre symboliserade Toyotas 
effektiva produktionssystem (Modig & Åhlström, 2016).  

Lean produktion grundades för att vara ett resurssnålt men samtidigt ett flexibelt system där 
försäljning och leverans skulle ske innan företag beställde till leverantörer, vilket skulle leda en 
verksamhet till ett kapitalöversskott (Schwarz, Nielsen, Stenfors-Hayes, & Hansson, 2017). 
Lean används för att driva och leda en verksamhet som främst fokuserar på kundernas aktuella 
behov. Mittpunkten för lean är att skapa ett maximalt kundvärde och sätta kundens behov i 
centrum och samtidigt fokusera på kvalitet istället för kortsiktigt ekonomiskt resultat. Fokus på 
kvalitet hjälper företaget på längre sikt genom att bland annat skapa nöjdhet hos kund (Sörqvist, 
2013; Majava, 2017) 

Det finns 14 olika principer som lean består av som visar hur en verksamhet ska drivas för att 
uppnå en så hög effektivitet som möjligt De principerna representerar lagar och ideer som finns 
för att uppmuntra arbetarna till förbättringsaktiviteter. (Giuliano Almeida Marodin, 2015) I 
Sverige arbetar många företag med lean produktion inom sina verksamhetsutvecklingsarbeten. 
Scania är ett exempel på ett företag som har lyckats med lean produktion och har kommit väldigt 
långt i sin verksamhet efter att ha implementerat Toyotas produktionssystem (Sörqvist, 2004).  

3.2.1 Förbättringar och förbättringsmetoder  
En förbättring sker när en förändring går i en positiv riktning. Förbättring kan definieras som 
en minskning av kroniska problem i en verksamhet, men även som en möjlighet. För att det ska 
vara möjligt att genomföra en förbättring behöver fel, brister och problem studeras. Det finns 
olika slags problem som kan inträffa i en verksamhet, bland annat problem där förbättringar 
inte behöver göras. I vissa verksamheter kan tillfälliga problem inträffa och de problemen 
behöver ses som en styrning av själva verksamheten och inte som en förbättring. En förbättring 
behöver inte betyda att det kommer att bli mycket bättre, utan det kan räcka med att det blir 
något bättre. När en verksamhet utför en förbättring till ett problem är det viktigt att 
standardisera förbättringsarbetet då det i längden hjälper verksamheten. Det kan minimera 
kostnader och förhindra följden av samma problem igen. För att förhindra att problemen 
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återkommer finns det metoder som systematiskt visar brister och fel som kan uppstå, innan de 
uppstår. En av de vanligaste metoderna är FMEA som är en riskanalys (Sörqvist, 2004). 

3.2.1.1 Kaizen   
Kaizen betyder ständiga förbättringar på japanska, men innebär även ”förbättring till det 
bättre”. För att utföra en förbättring på en arbetsplats behöver arbetsplatsen först bli observerad 
av företagets anställda. Arbetare som anses jobba med det specifika området där förbättring ska 
utföras ses som det bästa alternativet att utföra förbättringen, då arbetarna har mest kunskap 
kring det området (Schwarz, Nielsen, Stenfors-Hayes, & Hansson, 2017). 

Inom ett företag är den största strävan att nå perfektion. Perfektion kan uppnås genom att skapa 
en hög kundnöjdhet. För att nå perfektion behöver ett företag alltid sträva efter förbättringar 
oavsett hur bra ett företag fungerar. För att arbeta med ständiga förbättringar i ett företag finns 
det flera metoder att följa (Sörqvist, 2004). 

3.2.1.2 Kaikaku 
Det japanska ordet kaikaku betyder radikala förändringar och används bland annat inom 
tillverkningsföretag för att nämna att en förbättring är mer radikal än en kaizen förbättring. Att 
arbeta med kaikaku kan bland annat vara att ersätta de befintliga metoderna inom företaget med 
nya metoder. En radikal förändring påverkar strukturen och scheman inom företag som 
förändras. Avsikten med kaikaku är att det ger en ökad prestanda och genom att exempelvis 
ändra produktionssystem hos ett företag kan det bli bättre på längre sikt (Yamamoto, 2010).  

 

Figur 2. Figuren illustrerar kaizen och kaikaku grafiskt (Projectation.com, 2014). 

 

3.2.1.3 Demings PDCA-cykel  
Demings PDCA-cykeln är en modell som används för att genomföra utveckling och 
systematisk förändring. Denna förändringsmodell utvecklades av Edward Deming och kan 
tillämpas vid små men även komplexa förändringar (Sörqvist, 2013). PDCA-cykeln ses som en 
grundpelare för kaizen, det vill säga ständiga förbättringar (Bellgran & Säfsten, 2005). 
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Förkortningen PDCA står för Plan, Do, Check och Act och består av följande steg (Sörqvist, 
2013): 

•   Planera (Plan) – Definiera och analysera problemet. Försök hitta rotorsak och planera 
sedan en förändring för att uppnå en förbättring.  

•   Gör (Do) – Genomför planerade förändringar. 
•   Kontrollera (Check) – Kontrollera resultatet och genomför planerade uppföljningar. Är 

det önskade resultatet uppnått?   

•   Agera (Act) – Tillämpa förändringen och utvärdera resultatet eller börja om från början. 
Standardisera det nya arbetssättet om förändringen har fungerat.   

3.2.2 Sex sigma 
Sex sigma är ett förbättringskoncept som idag är ett av de ledande i världen. Meningen med sex 
sigma är att identifiera kroniska orsaker till defekter i tillverkningsprocesser. För att identifiera 
kroniska orsaker krävs insamlad data som sedan bör analyseras och mätas. Sex sigma baseras 
på en definierad struktur, likartad arbetsgång (DMAIC) och en hög kunskap inom olika 
problemlösningsverktyg (Karakhan, 2017). 

3.2.2.1 DMAIC-modellen  
DMAIC tillhör sex sigma och är en modell som används för förbättring av processer 
(J.Krajewski, Malhotra, & Ritzman, 2016).  Det är en problemlösningsmetod vilket idag är en 
av den vanligaste problemlösningsmetoderna (Sörqvist, 2004). DMAIC kan tillämpas för 
projekt som är i behov av mindre förbättringar av en process eller projekt som kräver större 
förändringar som till exempel utveckling av nya processer eller en omstrukturering av redan 
befintliga processer (J.Krajewski, Malhotra, & Ritzman, 2016). Det finns fem olika faser som 
definierar DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control) (Sörqvist, 2004). Att hoppa 
över ett av de fem stegen kan vara riskabelt i de flesta situationerna då nyckeln till framgång 
ligger i kopplingen mellan de fem stegen (George, Rowlands, Price, & Maxey, 2005).  

Definiera – Define  
I denna fas definieras problem noga. För att lösa problem krävs kunskap och förståelse inom 
det specifika området. Först inleds ett tydligt syfte samt en identifiering av problemet. Att göra 
ett flödesschema i denna fas är vanligt då det grafiskt beskriver hur processen i företaget 
fungerar (Sörqvist, 2004). 

Dessa steg bör följas inom fasen definiera (Ibid):  

•   Beskriv processen med hjälp av till exempel en värdeflödesanalys. 
•   Ta reda på kundens behov. 
•   Utforma en projektplan samt en problemformulering. 

Mäta – Measure   
I denna fas behöver relevant data och material samlas in för att sedan kunna lösa ett problem. 
Utan data och förståelse blir det svårt att lösa ett problem, därför är det viktigt med relevant 
data (Ibid). 

Dessa steg bör följas inom fasen mäta (Ibid): 
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•   Ta fram viktiga mått. 
•   Välj en mätningsmetod. 
•   Utför mätningsmetoden. 
•   Bestäm dugligheten av processen. 

Analysera – Analyse  
Här analyseras all data som har samlats in från mätningsfasen. All data analyseras för att öka 
förståelsen till problemet och brister som existerar (Ibid).  

Dessa steg bör följas inom fasen analysera (Ibid): 

•   Identifiera det som orsakar problemet. 
•   Variationsanalys, processanalys. 

Förbättra - Improve 
Utifrån all data som har analyserats behöver en lösning identifieras i detta steg för att utesluta 
problemet. När en analysering av problemet har utförts fås information om vad som orsakar 
problemet. Därför är det i vissa fall enkelt att få fram en lösning till att problemet inte sker. I 
vissa fall behöver experiment, analys och mätning göras för att få fram en lämplig lösning 
(Ibid). 

Dessa steg bör följas inom fasen förbättra (Ibid): 

•   Välj lämplig lösning. 
•   Prova den nya lösningen. 
•   Planera hur lösningen ska implementeras. 
•   Genomför lösningen. 

Styra – Control  
När förbättringen av problemet har implementeras är processen ännu inte helt fullständig. Det 
gäller att lösningen i fortsättningen fortfarande ger det resultat som önskas. För att behålla det 
önskade resultatet behövs en form av övervakning eller kontinuerlig styrning. Den nya 
lösningen behöver standardiseras i arbetssättet via rutiner och uppföljning genom exempelvis 
statistik (Ibid).  

Dessa steg bör följas inom fasen styra (Ibid): 

•   Inför standard i process och arbete. 
•   Ta fram en slutrapport. 
•   Kontinuerligt mäta och följa statistik. 

3.3 Metoder för identifiering av problem  
3.3.1 Värdeflödesanalys (VFA)  
Ett värdeflöde ses som alla de aktiviteter som krävs för att skapa en produkt, hit räknas både de 
värdeskapande och de icke-värdeskapande aktiviteterna i produktionsprocessen. En 
värdeflödesanalys är ett verktyg som hjälper till att skapa förståelse för hur flöden av material 
och information för en produkt fungerar (Rother & Shook, 1999). Syftet med att skapa en 
värdeflödesanalys är att främst för att eliminera slöserier (J.Krajewski, Malhotra, & Ritzman, 
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2016) men även för att skapa en helhetsbild över flödet (Rother & Shook, 1999). Utifrån en 
värdeflödesanalys synliggörs värdeskapande och icke värdeskapande faktorer. Först ritas en 
karta upp över nuläget för att få en redogörelse för det som anses vara icke-värdeskapande 
(Sörqvist, 2013). 

För att kunna rita en karta behöver alla processer, material och kunder identifieras. Utifrån 
analysen av nulägeskartan kan det som inte skapar värde identifieras och åtgärdas med 
förbättringar. Processtider är de tider som skapar värde medan lager tider är den tid som inte 
skapar värde. Förbättringar behöver göras på de områden som inte skapar värde och utifrån 
förbättringar ritas en ny karta upp som är den framtida kartan. Den framtida kartan är ett 
förbättrat flöde och behöver en konkret förbättringsplan (Sörqvist, 2013). Kartan ska i sin tur 
utesluta de problem som nulägeskartan visat (Sörqvist, 2013) och även illustrera hur flödet bör 
se ut (Rother & Shook, 1999). 

 Figur 3. Exempel på hur en värdeflödesanalys kan se ut (Rother & Shook, 1999). 

3.3.2 FMEA – Feleffektsanalys  
FMEA är en förkortning av Failure Mode and Effect Analysis vilket på svenska översätts till 
feleffektsanalys och används för att identifiera de risker som kan uppstå vid en process eller en 
produkt. Genom att identifiera möjliga risker i tid kan framtida problem elimineras eller 
förebyggas. FMEA används oftast vid framtagning av nya produkter men även vid 
konstruktion. För att FMEA ska nyttjas på bästa sätt i ett företag gäller det att involvera rätt 
personer i rätt arbete. Metoden bör användas när en process eller produkt tillämpas på ett nytt 
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sätt, vid analysering av brister, när förbättringar planeras eller när en process eller produkt är 
utformad efter kvalitetsfunktionsutveckling. En FMEA konstrueras efter följande 7 steg 
(Sörqvist, 2013): 

1.   Identifiera – Alla processteg, arbetsmoment och operationer bör identifieras som har en 
koppling till det som ska analyseras. Vid detta steg är utformningen av ett flödesschema 
lämpligt.  
 

2.   Bestäm feltyper – Utifrån allt som identifieras bestäms genom brainstorming feltyper 
som kan uppstå. 
 

3.   Fastställ möjlig felorsak – Fastställning av sannolika orsaker till de fel som har 
identifierats. 
 

4.   Identifiera feleffekter – Identifiering av de effekter som uppstår då fel inträffar. Sedan 
bedöms en allvarlighetsgrad för varje feleffekt. 
 

5.   Identifiera aktuella kontrollaktiviteter – För varje fel identifieras gransknings-, kontroll-
, eller verifieringsaktiviteter som vanligtvis utförs. Detta steg är utgångspunkten för att 
feleffekter inte uppstår. 
 

6.   Genomför en riskbedömning – Riskbedömningen består av tre dimensioner, 
felsannolikhet, allvarlighetsgrad och upptäckssannolikhet. Feltyperna vägs samman till 
ett totalt risktal. Ett totalt risktal visar betydelsen till varje feltyp. 
 

7.   Beräkna risktal och prioritera – I detta steg multipliceras de tre dimensionerna för att 
få ett sammanvägt risktal. Risktalet används sedan för att bedöma vilka risker som 
behöver prioriteras först och förebyggas. 

3.3.3 5 Varför 
5 varför är ett verktyg som används för att ta reda på orsaker till kvalitetsproblem genom att 
upprepa frågan varför. Varför upprepas fem gånger för att få fram rotorsaker till varför 
problemet existerar från första början. Genom att få fram orsaken till problemet kan åtgärder 
tas för att det inte ska uppstå igen (Sugitani & Morita, 2011).  

3.4 Värdeskapande och slöserier 
Värdeskapande är ett begrepp som ofta förekommer inom lean och kan knytas till slöserier som 
är den raka motsatsen. Med värdeskapande menas alla de varor eller tjänster som i slutändan 
tillför ett direkt värde för kunden. Det är det som kunden värdesätter och efterfrågar. Värdet 
definieras av kunderna och kan vara i form av pengar, upplevelser eller tid. För att kunna 
definiera värdet i processerna är det viktigt att förstå kundens behov och förväntningar (Rother 
& Shook, 1999; Sörqvist 2013). 

Det är vanligt att i olika processer finna arbeten som inte är direkt värdeskapande för kunden 
vilket då går under begreppet icke-värdeskapande. Det som tillhör den icke-värdeskapande 
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tiden tillför inget kundvärde och kan ibland vara aktiviteter som är nödvändiga för att arbetet 
ska utföras men det kan även vara rena slöserier. Det som anses vara slöserier är de som inte är 
nödvändigt eller som inte tillför något värde, som bland annat onödig rörelse eller fel som kan 
uppstå. Dessa slöserier kallas inom lean för Muda, vilket är det japanska ordet för slöseri, och 
definierades till en början av 7 bakomliggande faktorer till slöserier men kom senare att bli 7+1 
då en till viktig faktor lades till (Rother & Shook, 1999: Sörqvist 2013) 

De 8 nyckelbegreppen inom slöserier är följande (Rother & Shook, 1999; Sörqvist 2013)  

1.   Överproduktion – Att tillverka eller producera mer än kundens efterfrågan. 
 

2.   Onödigt lager – Att överproducera och sedan lägga på lager. Det binder kapital 
samtidigt som det senare kan vara svårt att sälja produkten till önskat pris. 
 

3.   Överarbete – Att addera mer värde än vad kunden efterfrågar och är villig att betala för. 
Målet är att tillverka exakt det antal som krävs, i rätt tid och rätt kvantitet.  
 

4.   Onödig transport – Att transportera bland annat material, utrustning eller information 
från en plats till en annan.  
 

5.   Onödig väntan – Att vänta på att ett arbete ska utföras. Väntan kan bero på fel i system 
eller utrustning eller att material saknas.  
 

6.   Fel och omarbete – Vid fel eller defekter på en produkt krävs ibland omarbete som 
eventuellt kan leda till förseningar. 
 

7.   Onödiga rörelser – Alla de rörelser eller förflyttningar av medarbetare eller utrustning 
som inte ger ett direkt värde för kunden. 
  

8.   Outnyttjad kapacitet – Att inte ta vara på medarbetarnas kompetens och 
prestationsförmåga ses som slöseri. På så sätt förlorar företaget idéer, kunskap och 
eventuella förbättringar.  

 

3.5 5S  
5S är en metod som används för att skapa ordning och reda i en verksamhet. Genom att tillämpa 
5S i en verksamhet skapas en miljö som inverkar positivt på bland annat kvalitet och 
arbetsvanor (Roos, 1992). Om en verksamhet inte har ordning och reda är chansen stor att det 
blir fel i tillverkningen när det inte finns någon specifik ordning på arbetsplatsen. För att en 
verksamhet ska kunna arbeta med lean och ha ett effektivt flöde är 5S grunden till det. Genom 
att arbeta med 5S kan medarbetarnas arbetsglädje påverkas positivt då det blir en trevligare 
miljö att arbeta i. Säkerheten kan även förbättras genom ordning och reda i verksamheten. Det 
påverkar även verksamheten ekonomiskt då det vid oreda tar lång tid att hitta rätt verktyg eller 
material som behövs för arbetet (Sörqvist, 2004). Vid tillämpning av 5S skapas en ren och 
välvårdad arbetsplats och det gör även att fel upptäcks enklare då det tack vare 5S syns om 
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någonting inte är i sin ordning (Roos, 1992). De 5S:en står för sortera, strukturera, städa, 
standardisera, självdisciplin och en förklaring till varje S förklaras nedan (Sörqvist, 2004): 

Sortera – Är ett viktigt steg som sorterar det som är nödvändigt att ha kvar och det som är 
onödigt att ha kvar. Det som anses vara onödigt flyttas ut från arbetsplatsen. 

Strukturera – I detta steg handlar det om att skapa en ny struktur för det som finns kvar efter 
sorteringen. Idén är att allt ska ha sin specifika plats för att det ska bli enklare att hitta.  

Städa – Här tas smuts bort och även orsaker till att smuts skapas i arbetsplatsen. Om det till 
exempel finns mycket papper i en station som ska slängas och det inte finns någon papperskorg 
kan en åtgärd för att det inte ska skapas mer smuts på arbetsplatsen vara att ställa dit en 
papperskorg. 

Standardisera – Standardisera det arbete som har utförts i de tidigare stegen. Anledningen till 
detta är att det ska bli ett nytt arbetssätt och att det ska bli bättre.  

Självdisciplin – Här handlar det om att hålla rutinerna och följa de nya reglerna som har 
upprättats utifrån de tidigare S:en.  

 

3.6 Lagerplockning 
I manuella lager är lagerplockning en av de mest arbetskraftsintensiva, tidskrävande samt 
kostsamma processerna. För att minimera dessa faktorer har flera effektiva system utvecklats 
de senaste åren. De tekniska lösningarna är utvecklade för att fungera som stöd vid 
plockningsprocessen (Battini, Calzavara, Persona, & Sgarbossa, 2015). 

De flesta orderplockningssystem är manuella aktiviteter som utförs av operatörerna. Ett bra 
tillvägagångssätt att förbättra operatörens produktivitet kan vara genom att minska tiden som 
det krävs för att ha plockat inför en order. Detta kan uppnås med bland annat Pick-To-Light 
(Battini, Calzavara, Persona, & Sgarbossa, 2015). 

3.6.1 Pick-to-Light 
Pick-to-Light är en lagerplockningsmetod där en lampa indikerar för operatören vilken hylla 
och artikel som ska plockas. Varje artikel och hylla har därför en egen display med en 
tillhörande knapp där operatören sedan bekräftar att artikeln plockats ur hyllan. Artiklarnas 
plats i lagret kan ha en individuell numerisk eller en alfanumerisk display med en lampa och en 
skärm som indikerar antalet kvarstående artiklar i hyllan. Alfanumerisk innebär att både siffror 
och bokstäver används. Möjligheten finns även att få färre eller enklare displayer för att minska 
den totala kostnaden vid införing av Pick-to-Light (Dematic, 2017).  

I början av ett Pick-to-Light system skannar operatören en streckkod som visar vilka artiklar 
som ska ingå i ordern samt dess kvantitet. Alla plockade artiklar bekräftas när operatören 
trycker på bekräftelseknappen (Dematic, 2017).  

Fördelarna som användningen av Pick-to-Light bidrar till är bland annat kostnadsbesparingar, 
färre fel samt snabbare leveransförmåga (Dematic, 2017). 
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Figur 4. Pick-to-Light i ett lager (Lightningpick.com, 2017). 

3.6.2 Plockningslager   
Innan varor hamnar i ett plockningslager behöver de först komma in i en zon där det placeras 
och går igenom en förberedelsezon. En förberedelsezon består av uppackning, kontroll, 
märkning och eventuellt ompackning. Varorna skickas sedan vidare till den plats där det 
kommer att förvaras. Där varorna förvaras efter uppackning är det som kan kallas för 
plockningslager. I plockningslagret kommer en plockare och väljer de artiklar som önskas. Ett 
plockningsplager är uppbyggd genom fyra funktioner, buffertzon, uttagsprincip, plockteknik 
och avslutningsarbete (Lumsden, 2006). 
 

3.6.2.1 Placeringsprinciper 
Vid utformning av ett lager är valet av lagerprincip det viktigaste för att skapa ett så rationellt 
flöde som möjligt samtidigt som utnyttjandet är hög. Den lagerprincip som väljs beror på den 
aktuella genomströmningen och de åtkomsttider som anses vara mest acceptabla.   
Genomstörningen är den volym som passerar från lagret per tidsenhet och åtkomsttiden är den 
aktuella tiden som det tar från att beslut tas tills att artikeln är utplockad (Jonsson & Matsson, 
2012). 

Det finns olika principer som vägleder till att placera artiklar på ett lager för att få den optimala 
placeringen. Att placera artiklar på en optimal placering leder till en bättre struktur och ett 
lättare arbete (Lumsden, 2006). 
 

3.6.2.2 Produktorienteringsprincipen 
Artiklar kan i många fall ha ett tidsbegränsat marknadsvärde och då behöver FIFO regeln (First 
In First Out) tillämpas för att det ska bli så effektivt som möjligt för företaget. Enligt FIFO är 
det artikeln som först kommer in som också först skickas ut (Lumsden, 2006; Jonsson & 
Mattsson, 2012). För att kunna utnyttja FIFO regeln behöver artiklarna vara på rätt plockplats 
och hela tiden ta den äldsta plockningen (Lumsden, 2006).  
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3.6.2.3 Familjegruppsprincipen 
Enligt familjegruppsprincipen bör artiklar med liknande egenskaper placeras och lagras 
tillsammans. Detta leder till att hanteringen av lagret blir mer effektivt då artiklarna med 
liknande egenskaper oftast har samma behov av hanteringsutrustning (Lumsden, 2006). 
 

3.6.2.4 Plockpositionsprincipen 
Plockpositionsprincipen innebär att artiklar som tas ut från lagret samtidigt placeras tätt intill 
för att effektivisera uttaget ur lagret. Principen fungerar som flytande och fast placering, för 
personalen är det lättare när det finns fasta placeringar (Lumsden, 2006). Fast placering innebär 
att artiklarna har fasta positioner i lagret medans vid flytande placering placeras artiklarna där 
det finns utrymme (Jonsson & Matsson, 2012). 
    

3.6.2.5 Popularitetsprincipen 
Enligt popularitetsprincipen är de liknande artiklarna nära varandra men de artiklar som 
används mest är nära till utleverans. Detta minskar transportarbete och blir även mer effektivt 
vilket i sin tur minskar plockningstiden. Principen har sin grund i ABC-uppdelning som utgår 
från en plockfrekvens av artiklarna. Det är inte ovanligt att se i lager att endast 85 % av volymen 
kommer från 15 % av artiklar (Lumsden, 2006). Detta innebär att lagret innehåller ett litet antal 
av artiklar som är högfrekventa och är de artiklar som är kallade för A-artiklar. De artiklar som 
är medelfrekventa kallas B-artiklar medan lågfrekventa artiklar kallas C-artiklar (Lumsden, 
2006; Mattson, 2003). Själva ABC-indelningen bygger på en stabil förbrukning (Lumsden, 
2006). 
 

3.6.2.6 Likhetsprincipen 
Enligt likhetsprincipen lagras de artiklar som levereras tillsammans. I detta fall minskas både 
transporten i företaget men även påfyllningen av lagret. För att kunna placera artiklar enligt 
denna princip behöver en analys utföras över hur kundens beställning ser ut och om det finns 
något mönster som kan följas och kan leda till ett bättre plockningsarbete. Att placera 
liknande artiklar nära varandra kan dock även leda till plockning av fel artikel (Lumsden, 
2006) 

3.7 Kvalitet  
Kvalitet avser värdet av egenskaper eller produkter. Definitionen av en produkts kvalitet är att 
den ska vara lämplig för användning (Sandholm, 2005). Enligt Bergman & Klefsjö (2011) 
definieras begreppet kvalitet enligt följande: "Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att 
tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar" (Bergman & Klefsjö, 
2011, s. 26).   

3.7.1 Kvalitetsverktyg 
Kvalitetsverktyg används av många företag vid förbättringsprocesser. Det förekommer dock att 
företag använder fel verktyg för sin verksamhet, något som kan ge motsatt effekt och inte lösa 
problemen som huvudsyftet med kvalitetsverktygen är. Det är viktigt att förstå att 
kvalitetsverktygen inte löser alla kvalitetsproblem som företaget upplever men de är definitivt 
ett medel som kan lösa problem. Om verktygen används i rätt situation kan de vara väldigt 
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effektiva, men det bör även nämnas att om de används i fel situation kan de istället ge negativa 
effekter för företaget. Innan ett kvalitetsverktyg tillämpas i en situation är det av stor vikt att 
förstå när, hur och vilket verktyg som ska användas till problemlösningar eller 
förbättringsprocesser. De vanligaste kvalitetsverktygen är de 7 förbättringsverktygen vilket på 
engelska kallas 7QC, 7 Quality Controll tools (Soković, Jovanović, Krivokapić, & Vujović, 
2009).  

3.7.1.1 Ishikawadiagram 
Ishikawadiagrammet introducerades först av Kaoru Ishikawa år 1943 och tillhör ett av de 7 
förbättringsverktygen som används för att bryta ned ett problem och studera dess grundorsaker. 
För att finna grundorsaken till problemet ställs 5 kategorier upp i form av miljö, människa, 
maskin, material och metod. Därefter ställs olika orsaker upp som tillhör de 4 kategorierna och 
bildar då ”fiskben” till kategorierna. Varje orsak kan i sin tur ha sitt ”fiskben” det vill säga att 
det finns en annan bakomliggande orsak (Bergman & Klefsjö, 2011). Ishikawadiagrammet 
kallas även orsak-verkan-diagram och fiskbensdiagram (J.Krajweski, Malhotra, & Ritzman, 
2016; Bergman & Klefsjö, 2011).  

 

Figur 5. Exempel på hur ett Ishikawadiagram kan se ut (J.Krajewski, Malhotra, & Ritzman, 
2016). 

3.8 Process 
Ordet process kommer ursprungligen från det latinska ordet ”processeus” som kan översättas 
till ”att gå framåt”(Bergman & Klefsjö, 2011; Modig & Åhlström, 2016). En process är ett 
förlopp som utvecklas långsamt i tiden. Enligt Bergman & Klefsjö definieras begreppet process 
som ett nätverk av aktiviteter som ständigt upprepas, där syftet är att generera värde åt interna 
eller externa kunder. Begreppets definition kan leda till en missuppfattning om att processer är 
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maskiner eller löpande band, men processer handlar i verkligheten om koordinationen mellan 
människor. Varje process har en början och ett slut. Den har även en uppdragsgivare och en 
uppdragstagare det vill säga en kund och en leverantör. Processerna i en organisation kan 
uppdelas efter olika kriterier där uppdelningen kan bero på antalet personer i processen. De tre 
olika processtyperna är individuella processer, funktionella processer samt kärnprocesser 
(Bergman & Klefsjö, 2011).  

Individuella processer – Processer som genomförs av en enskild individ. 

Funktionella processer – Processer som är anslutna till verksamheter som i sin tur är anslutna 
till bland annat specifika avdelningar eller enheter.   

Kärnprocesser – Processer som syns i flera delar av organisationen där utfallet bör 
tillhandahålla organisationen med nya vinster (Bergman & Klefsjö, 2011). 

3.9 Ledtid  
Ledtid är den tid från att beställning kommer in till att beställningen levereras ut till kund. 
Normalt sätt brukas leveransservice kopplas samman med ledtid. Under ledtiden utförs flera 
aktiviteter som bland annat orderbehandling, planering och eventuellt orderkonstruktion. 
Ledtiden startar från kund och det som sker under ledtiden är kunden inte lika insatt i utan det 
viktigaste är ledtiden och att den är så kort som möjligt. Ledtid kan även kallas för leveranstid, 
då ledtiden motsvarar kundens väntetid. För att skapa kundnöjdhet bör den totala ledtiden vara 
så kort som möjligt samtidigt som kvaliteten på ordern är tillfredställande. En kort ledtid 
betyder även en god service och högre intäkter med tiden vid kundnytta (Olhager, 2013). För 
att uppnå en kort ledtid är tillverkningstiderna det som bör fokuseras på. Om det är möjligt att 
reducera tillverkningstiden bidrar det till en kortare ledtid. I vissa fall ses inte tillverkningen 
som en ledtid, då sker tillverkningen mot prognos (Lumsden, 2006; Olhager, 2013). 
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4. Resultat/Empiri 
I detta avsnitt beskrivs de processer som ingår i EEPAB:s produktionslina där bilder även 
presenteras för en enklare förståelse av produktionsflödet. Resultatet och de metoder som har 
använts för att uppnå resultatet beskrivs i detta avsnitt. 

4.1 Processflödesbeskrivning 
EEPAB består av två avdelningar där ena avdelningen är ytmonteringslinan och den andra är 
monteringsavdelningen där manuellt arbete utförs. Ytmonteringslinan är kretskorten tillverkas. 
EEPAB producerar både enkelsidiga och dubbelsidiga kretskort vilket betyder att när 
dubbelsidiga kort produceras behöver kretskorten åka igenom ytmonteringslinan igen. Den 
andra avdelningen är där manuellt arbete av montering av komponenter placeras till kretskorten. 
Alla ordrar av kretskorten är olika där vissa kretskort behöver lackas och andra behöver gå 
igenom en vågglödmaskin, det beror på inom vilket område kretskorten kommer att användas. 
Lackning är vanligt vid kretskort som kommer att användas i fuktiga miljöer. Kretskorten har 
producerats på paneler som gör det möjligt att producera flera kretskort på en och samma panel. 
Ett flödesschema (se Figur 6) har konstruerats för att skapa en enklare bild av flödet.  

Figur 6. Egenkonstruerat flödesschema av EEPAB:s produktionslina. 
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Figur 8. Mönsterkort/panel från 
leverantör. 

4.1.1 Nuvarande produktionslayout 
EEPAB:s nuvarande produktionslayout är illustrerad på bilden nedan (se Figur 7). Företagets 
maskiner är placerade i en rak lina i centrala delen av produktionsytan, där det mesta är 
lättåtkomligt. Lagret som används vid plockning av material inför ordrar är placerad bakom 
riggbordet. De tre datorerna som syns vänster om riggbordet används vid inskanning av 
material till ordrar, det är viktigt att skärmarna syns från riggbordet då skärmarna visar 
materialets plats i lagret.  

 

Figur 7. Egenkonstruerad bild av företagets nuvarande produktionslayout. 

4.2 Processer i produktionslinan 
4.2.1 Mönsterkort från leverantör  
Vid en kundorder beställer EEPAB först in mönsterkort, även kallat panel, från sin leverantör.  
Mönsterkort är en platta med elektriska ledningar där komponenter sedan kommer att 
ytmonteras. Mönstret som syns på panelen är elektriska ledningar (se Figur 8). När 
komponenter placeras och löds fast på mönsterkortet kallas den istället för kretskort.  
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4.2.2 Orderhantering  
När kunder gör en beställning hos företaget inkommer ordern till produktionsplaneraren 
elektroniskt. Produktionsplaneraren ansvarar för månadsplaneringen och planerar vilka ordrar 
som behöver prioriteras då endast en order kan produceras i taget. Tidvis kan kunder kräva att 
leveransen ska ske exempelvis två veckor efter placerad order. Detta måste då behandlas av 
produktionsplaneraren som då får prioritera om i månadsplaneringen. När planeringen är färdig 
skrivs den aktuella orderinformationen ut av produktionsplaneraren och ordermappen lämnas 
till operatörerna vid produktionslinans startprocess. Operatörerna använder sedan ordermappen 
under hela produktionslinan tills produkten är i sin slutprocess.  

4.2.3 Moment 1 – Plockning 
När ordermappen lämnats till operatörerna används materiallistan som underlag för 
plockningen. På materiallistan står alla de artiklar som ska ingå vid produktion av ordern. 
Plockningen är en beredning för kommande processer i tillverkningen och även den process 
som kräver mest tid, enligt företaget. Operatören som ansvarar för plockningen rör sig mellan 
lagret och plockbordet som står placerat utanför lagret (se produktionslayout). De artiklar som 
plockats ur lagret placeras i en låda där alla artiklar för ordern kommer att samlas. Lådan och 
artiklarna skannas sedan in i systemet med hjälp av en streckkodskanner för att enklare hitta 
den specifika ordern vid behov.  För att hitta de artiklar som står i materiallistan behöver 
operatören först skriva in artikelnumret i datorn för att hitta placeringen för den specifika 
artikeln i lagret. Då operatören endast kan hantera en artikel i taget kan plockning av större 
ordrar ta upp emot 4 timmar att bereda. Datorprogrammet som visar vart artikeln finns i lagret 
är inte alltid fullständigt. Artiklarna placeras ibland i returlådor då operatörerna inte har tid att 
placera de på sin plats i lagret igen. Det kan även förekomma att artiklarna är slut i lagret men 
att de finns i ett annat lager hos företaget. I sådana situationer tar plockningen längre tid än 
väntat.  

4.2.3.1 EEPAB:s lager  
Lagret där plockningen sker är ett lager (se Figur 9) som är fullpackat men som samtidigt består 
av tomma hyllor. I lagret finns det ett stort utbud av material som ständigt ökar, främst för 
utvecklingen och att kundens beställningar är varierande. Artiklarna är placerade i hyllor och 
har inga fasta placeringar eller synliga artikelnummer. På en del platser i lagret finns det 
artikelnummer som är magnetiska (se Figur 10). Dessa artikelnummer kan förflyttas om en ny 
plats för artikel skulle önskas.  

Figur 9. Företagets lager. 

Figur 10. Artikelnummer 
fästs med magnet på 

lagerhyllor. 
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4.2.4 Moment 2 - Riggning  
Efter att operatören har plockat alla artiklar som står på materiallistan förbereds riggningen. 
Riggning är då operatörerna placerar alla SMD-rullar och stickor i riggkorgarna (se Figur 12).  
Komponenterna som kommer att placeras på mönsterkorten finns i SMD-rullar eller i stickor. 
I en SMD-rulle finns ca 3000 komponenter beroende på rullens storlek, i stickor finns inte lika 
många komponenter. I riggkorgen placeras en matare (se Figur 11) som början av rullen sedan 
ska dras in i. Mataren hjälper SMD-rullen att komma i kontakt med ytmonteringsmaskinen. Det 
finns olika storlekar på matare och vilken som används beror på storleken på rullen. 

4.2.5 Moment 3 - MY600  
Den första maskinen i produktionslinan är jetprintern MY600 (se Figur 13) som applicerar en 
speciell pasta på panelerna som fungerar som ett temporärt lim för komponenterna. Pastan 
varierar beroende på vilken order som tillverkas och i varje order står det vilken pasta som ska 
användas. MY600 kan endast mata in och arbeta med en panel i taget men flera paneler kan 
placeras samtidigt vid maskinens inmatningsöppning. För varje order behövs ett speciellt 
program för MY600 som operatören väljer innan start av maskinen. Processen tar cirka 5 
minuter och 20 sekunder och när pastan är applicerad rullas panelen ut till nästa station som är 
en manuell kvalitetskontroll.  

Figur 12. Riggkorg med SMD-rullar, 
placerad i MY200. 

Figur 13. Inmating av paneler i MY600. 

Figur 11. Matare i olika storlekar. 
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4.2.6 Moment 5 - Kvalitetskontroll  
Den första kvalitetskontrollen som utförs är efter att MY600 applicerat pasta på panelen (se 
Figur 14). På grund av att maskinen kan placera pasta fel behöver operatörerna granska att 
pastan är rätt placerad för att kunna skicka panelen vidare i produktionslinan.  

4.2.7 Moment 6 - MY200/MY015 
MY200 och MY15 är företagets två ytmonteringsmaskiner. Efter kvalitetskontrollen från 
MY600 åker panelerna först in till MY200 för ytmontering. I denna process tar maskinen 
komponenterna från riggkorgarna och placerar ut varje komponent på den plats där pastan 
applicerats. Komponenterna fastnar då temporärt i pastan. MY200 är en nyare variant (se Figur 
15) och har en högre hastighet än MY15 och den kan även hantera mindre komponenter. När 
ytmonteringen i MY200 är färdig rullar panelen vidare till MY15 där de större komponenterna 
placeras ut. Ibland används endast MY200 och då passerar panelerna endast MY15. På bilden 
nedan syns riggkorgar och en datorskärm. Skärmen ger all information kring processen som 
bland annat hur många komponenter som placerats ut och hur många det är kvar. Men den 
används även till att dimensionera komponenterna innan ytmontering av en order. 
Dimensioneringen utförs av operatörerna för att komponenterna ska placeras så precist som 
möjligt på panelen.  

 

 

 

 

Figur 14. Enkel kvalitetskontroll efter 
MY600. 
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               Figur 15. Ytmonteringsmaskin MY200 med riggkorgar. 

4.2.8 Moment 7 - Kvalitetskontroll 
Efter ytmonteringen åker panelen till den andra kvalitetskontrollen i processen där en operatör 
manuellt granskar panelen för eventuella fel (se Figur 16). Operatörens uppgift i avstämningen 
är att se om alla komponenter är rätt placerade innan de skickas in i varmluftsugnen för lödning. 
Denna kontroll kräver en hög noggrannhet då panelerna inte går att åtgärda ifall de skickas in i 
varmluftsugnen med felaktigheter utan då måste kasseras.  

 

 

Figur 16. Noggrann kvalitetskontroll efter ytmontering. 
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4.2.9 Moment 8 - Heller III 1809 
Efter den manuella avstämningen skickas panelen in i en varmluftsugn (se Figur 17). I ugnen 
värms kretskorten för att komponenterna ska lödas fast permanent. Pastan som applicerades på 
första stationen gör att komponenterna löds fast på panelen. Kretskorten kyls sedan ned för att 
lödningen ska stelna. Temperaturen på panelen är viktig då det inte får skickas för kallt eller 
för varmt då det riskerar att spricka. Ugnen kan bearbeta upp till 5 paneler samtidigt därför 
staplar operatören efter kvalitetskontrollen varje panel i en batch för att samla fler innan ugnen 
sätts igång. Batchen syns på bilden nedan.  

4.2.10 Moment 9 - AOI 
AOI står för Automated Optical Inspection och är en maskin som inspekterar kretskorten och 
avgör om komponenterna på kretskorten är rätt placerade (se Figur 18). Det är en 3D-mätteknik 
som utifrån CAD-filer känner av om kretskorten är fullständiga. Varje order behöver en unik 
CAD-fil som konstrueras av en arbetare på företaget. Då en ny order kommer in bör då en ny 
CAD-fil skapas. AOI:n är den sista maskinen i ytmonteringslinan och om en order behöver 
konstrueras på båda sidor av kretskorten behöver hela ordern ytterligare att gå igenom 
ytmonteringslinan från MY600 till AOI:n igen. Innan panelerna skickas vidare till att köras 
igen görs en avsyning på alla paneler för att se om det finns några fel. 

Figur 18. 3D-mätmaskin, AOI. 

Figur 17. Varmluftsugn, Heller III 1809. 
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4.2.11 Kretskorten placeras på hylla 
Efter AOI:n placeras kretskorten på en hylla där de står tills hela orden är färdig. Vid färdiga 
ordrar av enkelsidiga kretskort tas korten till montering och vid dubbelsidiga kretskort placeras 
korten på hyllan tills hela ordern är färdig för att sedan ytmonteras på motsatt sida.  

4.2.12 Montering 
De godkända korten går sedan vidare till det manuella arbetet där montering utförs för varje 
order. Innan montering utförs en avsyning för att se om allting är korrekt. Montörerna har en 
egen lista där det står vad som ska monteras till varje order. När en order har monterats går det 
vidare till testning innan det godkänns för leverans. Beroende på vad det är för order behöver 
vissa kretskort lackas eller åka igenom en vågglödmaskin.  

4.2.13 Packning och leverans till kund 
Efter att kretskorten är godkända från monteringen packas de i skyddande bubbelplast vid 
företagets packningsstation och placeras i kartong. Den färdigpackade ordern placeras sedan på 
en speciell hylla för utleverans för att sedan levereras till kund. 

4.3 Värdeflödesanalys av nuläget 
Värdeflödesschemat baseras på observationer under ett morgonpass onsdagen den 29 mars. Den 
order som följts har en batchstorlek på 1000 kretskort vilket motsvarar 125 paneler, en panel i 
denna order består av 8 kretskort. Order skickas elektroniskt från kunden till 
produktionsplaneraren som i sin tur skickar en order till leverantören. Material kommer in flera 
gånger dagligen via lastbilar. Varorna placeras i en vagn i väntan på att bli uppackade och 
märkta med etiketter vilket gör dem skanningsbara. Därefter placeras varorna i lagret där 
operatören registrerar varornas plats genom att skanna både artikel och hylla, detta registreras 
sedan i datorn.  

Den första processen i produktionslinan är plockningen där allt material skannas och plockas 
ur lagret. En sådan plockning kan ta upp emot 2 timmar eller en halv arbetsdag beroende på om 
materialen ligger på sin givna plats. En normal plocktid ligger därför på approximativt 2 timmar 
och 20 minuter. När allt material är samlat och inskannat, det vill säga registrerat, förbereds 
riggningen vilket är nästa process. I riggningen placeras SMD-rullarna i riggkorgarna, denna 
förberedelse tar ca 1 timme och 10 minuter.  

Steg 3 i produktionslinan är pastamaskinen MY600, i den placeras panelerna och maskinen 
applicerar pasta på en panel i taget vilket tar cirka 5 minuter och 20 sekunder. Omställningstiden 
för MY600 är cirka 10 minuter. Innan panelerna går vidare till ytmonteringen samlas först minst 
4 paneler, i detta fall 8 stycken, då kunden betalar för tiden när MY200 är igång. Ytmonteringen 
sker i två steg, MY200 placerar ut de mindre komponenterna medan MY015 placerar ut de 
större komponenterna på panelerna. En panel ytmonteras på 4 min i MY200 och på 1 min i 
MY015. Omställningstiden för MY200 är 20 minuter då operatören dimensionerar där 
komponenterna ska placeras. Dimensioneringen för MY015 tar ungefär 10 minuter. Efter att 
komponenterna har ytmonterats på panelen samlas 5 paneler innan de sedan går igenom den 
manuella kvalitetskontrollen, vilket tar cirka 2 minuter. Operatören utför en kvalitetskontroll 
på 5 paneler och lägger de på en batch. Sedan väntar operatören med att skicka in panelerna i 
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ugnen då den tar 5 paneler samtidigt med ett visst avstånd. I ugnen löds komponenterna fast 
och sedan skickas de en och en in i AOI:n för en 3D-mätning. Efter att hela ordern gått igenom 
AOI:n placeras panelerna på en hylla, ett sorts mellanlager, där de står tills hela ordern är färdig. 
Sedan går panelerna igenom samma processer igen då det placeras komponenter på andra sidan 
av panelen. När panelerna är färdiga på båda sidorna utför operatörerna en kvalitetskontroll av 
hela ordern innan de skickas till monteringen och sedan vidare till packningen.  

4.3.1 Uträkningar för värdeflödesanalys 
Denna värdeflödesanalys är endast fokuserad på ytmonteringslinan och har konstruerats för att 
få fram orsaken till den långa processtiden och vad som är icke värdeskapande för företaget. 
Tiderna från processerna är ungefärliga. I denna VFA är det en order på 125 paneler som följts 
vilket också motsvarar 1000 kretskort då det finns 8 kretskort på en panel. Utifrån observationer 
på företaget och besök har vi fått fram ungefärliga tider för alla processer. Processerna och 
tiderna redovisas i Tabell 1 nedan.  

Processer Tid i minuter Tid i timmar 
  

Plockning 160min            2.5 
Riggning 70min 1.17 
MY600 5min 20s         0.09 
MY200 4min 0.07 
MY015 1min 0.02 
Kvalitetskontroll 2min 0.03 
AOI 20s 0.01 

Tabell 1. Egenkonstruerad tabell med alla processer och processtider i minuter och timmar. 

  

4.3.1.1 Tid för ugn Heller 1809 III  
Ugnens sträcka är 6,1m 

Medelhastigheten är 80cm/min 

Tid för ugn: 6,1/0,8= 7,625 vilket motsvarar 7min 40s (0.13h) 

Ugnen klarar av 5 paneler åt gången med jämna mellanrum, tiden blir då 0.13/5= 0.026h 

4.3.1.2 Tider för lager och kö 
Lagertid 1 

Första lagret har cirka 8 i lager för att nästa maskin ska kunna köras utan väntetid. Tiden 42min 
40s (0,71h) är räknat på väntetid för 8 paneler. Väntetiden för en panel är i detta fall är 0,71/8 
= 0,08875h 

Lagertid 2 

I nästa lager finns cirka 2 paneler och eftersom körningen på nästkommande maskin tar 1min 
så är den totala väntetiden för 2 paneler 2min (0,03). För en panel är väntetiden 0,03/2 = 0,015h 

Lagertid 3  
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Vid kvalitetskontrollen kan det ligga cirka 5 paneler som behöver kontrolleras. En panel 
kontrolleras i 2min så den totala väntetiden för 5 paneler är 10min (0.17). För en panel är 
väntetiden 0.17/5 = 0.034h 

Lagertid 4  

Efter kvalitetskontrollen finns ett lager där panelerna ställs om det är fullt i ugnen. Ugnen klarar 
5 paneler med jämna mellanrum åt gången. Den totala väntetiden för 6 paneler är 30min 40s 
(0,51). För en panel är väntetiden 0.51/6 = 0.085h. Eftersom ugnen klarar av 5 paneler åt gången 
blir den totala väntetiden 0.085/5=0.017h. 

Lagertid 5  

Den lilla väntetiden från ugnen till AOI motsvarar 30s(0.01) för en panel. 

Lagertid 6 

Efter AOI inväntas hela ordern (125paneler). Hela ordern inväntas för att det sedan ska köras 
igenom i ytmonteringslinan då ordern behöver köras på andra sidan. Här behöver hela ordern 
för 125 paneler från start räknas in och även väntetid. 

4.3.1.2.1 Uträkningar för värdeskapande och icke värdeskapande 
 

Tid för hela processen utan lager och kö tid (värdeskapande) 

2h 20min + 1h 10min =  3h 30min 

0.09+0.07+0.02+0.03+0.026+0.01+0.01 = 0.256 *125 =32 = 32h  

32h + 3h 30min = 35h 30min 

  

Tid för lager och kötid (icke värdeskapande) 

0.08875+0.015+0.034+0.017+0.01= 0.16475*125= 20.593 =20h 35min 

 

Total tid för hela processen med lager och kö tid = 35h 30min+ 20h 35min = 55h 5min  

Processtiden måste räknas in eftersom det blir väntetid för de färdiga panelerna. 

Total tid för lager = 55h 5min + 1h 15min = 56h 20min 

Den totala tiden för lager motsvarar även i detta fall den tiden det tar tills att en sida av 
kretskorten är färdiga 

 

4.3.1.2.2 Totaltid för hela processen  
De flesta ordrar behöver åka igenom ytmonteringslinan igen och köras på andra sidan av 
panelen. Anledningen till varför hela ordern åker igenom alla processer innan den körs på andra 
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sidan är för att programmen i varje maskin är programmerade till ett och samma program som 
hela ordern ska köras. Så den totala tiden för hela processen med lager och kötid fördubblas. Så 
den totala tiden för en order blir 56h 20min *2 = 112h 40min 

 

4.3.2 Värdeflödesanalys - Nulägesanalys 

 

Figur 19. Egenkonstruerad värdeflödesanalys över företagets nuläge. 

Figur 19 är värdeflödesanalysen som har konstruerats i nuläget hos företaget. Bilaga 1 visar en 
tydligare bild på värdeflödesanalysen. De rödmarkerade cirklarna i värdeflödesanalysen visar 
det som tar en stor del av ledtiden. Resultatet visade, utifrån värdeflödesanalysen, att 
plockningen, riggningen och även den tid som de dubbelsidiga panelerna står på hyllan i väntan 
på att köras på motsatt sida är de tider som är mest onödiga för företaget. 

4.3.2.1 5 Varför 
Resultatet från värdeflödesanalysen visade att plockningstiden till riggningen tar lång tid och 
även väntetiden efter AOI:n. För att ta reda på rotorsakerna till dessa två har 5 varför 
konstruerats för båda problemen. 

4.3.2.1.1 Problem 1 – Plockning 
Lång tid att plocka inför riggningen 

Varför? 

Materialen ligger inte på sin givna plats 

Varför? 

Någon har lagt fel 
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Varför? 

Tar tid att hitta rätt plats igen 

Varför? 

Expandering av sortiment men inte lagerstorlek 

Varför? 

Dålig struktur och oordning i lagret 

 

4.3.2.1.2 Problem 2 – Väntetid efter AOI 
Lång väntetid efter AOI (längre ledtid) 

Varför? 

På grund av väntetider i processerna 

Varför? 

Order behöver väntas in till nästa körning 

Varför? 

Behöver köras på andra sidan också 

Varför? 

Kan inte köras på båda sidorna direkt 

Varför? 

Maskinerna klarar endast en sida åt gången 

Metoden visar att anledningen till den långa tiden för plockningen är på grund av den dåliga 
struktur och oordning i lagret, och anledningen till den långa väntetiden efter AOI:n är på grund 
av att maskinerna endast klarar av en sida åt gången. Dessa två orsaker bör åtgärdas för att 
minska ledtiden och onödigt arbete.   

4.3.2.2 Ishikawa diagram 
För att finna rotorsakerna av den långa plocktiden till riggningen har även ett Ishikawa diagram 
konstruerats (se Figur 20). Utifrån de 6 kategorier tas orsakerna fram till varje kategori med 
hjälp av observationer och kunskaper som i sin tur stärker orsaken till problemet. Utifrån 
Ishikawa diagrammet pekar de flesta orsakerna till lagret där plockningen sker. Lagret är trångt 
och materialsortimentet har den senaste tiden ökat medan lagerstorleken fortfarande är 
densamma. Nedan presenteras Ishikawadiagrammet och rotorsakerna till varför det tar lång tid 
att plocka inför riggningen. 
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Figur 20. Egenkonstruerat Ishikawadiagram. 



32 
 

5. Analys 
 I detta avsnitt presenteras en analys och förbättringsförslag till de problem som identifieras. 
Den framtida värdeflödesanalysen, ett nytt lagerhanteringsförslag samt två framtida 
produktionslayout presenteras. Förslagen är utformade utifrån teori- och resultatavsnitten.  

5.1 FMEA – Riskanalys på EEPAB 
En FMEA har konstruerats för att identifiera de risker som uppstår vid varje process (se Figur 
21). Risker kan i sin tur påverka ledtiden och är den främsta orsaken till att en FMEA har 
konstruerats i detta arbete. De risker som har presenteras är risker som främst sker dagligen i 
produktionen. Vissa risker som uppstår kan ske några gånger i veckan, som bland annat att byta 
pasta i MY600. Alla risker som har identifierats påverkar företagets ekonomi, vissa risker som 
har identifierats påverkar även ledtiden. Eftersom studien baseras på att minska ledtiden i 
företaget har FMEA:n varit en stor hjälp till att identifiera och förstå de risker som kan 
förekomma inom företaget. 

 

 

Figur 21. Egenkonstruerad FMEA riskanalys. 
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5.2 Identifierade slöserier  
För att ta reda på de slöserier som finns inom EEPAB har 7+1 tekniken används. Genom att ta 
reda på slöserier hjälper det i sin tur den totala ledtiden i produktionen. Således blir det viktigt 
att identifiera de slöserier och det som inte skapar något värde för kund då tid är pengar. 

De slöserier som har identifierats på EEPAB är följande: 

1.   Överproduktion  
•   Företaget tillverkar större kvantiteter än den ursprungliga orderstorleken, detta för att 

kunna tillfredsställa oväntade behov från kund. 

Konsekvenser: Längre ledtid 

2.   Onödigt lager 
•   På grund av överproduktion lagerläggs färdiga paneler. 

Konsekvenser: Paneler ligger och väntar på lager tills beställning görs. För mycket 
färdiga produkter i lagret är kostsamt för företaget. 

3.   Överarbete 
•   Mycket kvalitetskontroller. 
•   Överarbete på grund av överproduktion. 
•   Panelerna går igenom produktionslinan två gånger. 

Konsekvenser: Anledningen till att det finns flera kvalitetskontroller är för att om fel 
upptäcks senare blir det mer kostsamt för företaget. Kvalitetskontrollen som är efter 
MY600 finns på grund av att maskinen anses vara opålitlig enligt företagets operatörer. 
Det blir också överarbete då paneler behöver gå igenom samma lina igen istället för att 
bara köras en gång. 

4.   Onödig transport  
•   Långt avstånd mellan uppackningen och lagret. 

Konsekvenser: Tar mer tid för att plocka inför riggning. 

5.   Onödig väntan 
•   Färdiga paneler står totalt 54 timmar 40 minuter i väntan på att hela ordern ska bli klar. 
•   Material fattas på grund av att det är slut i lagret och ny leverans väntas från leverantör. 

Konsekvenser: Mycket längre ledtid. 

6.   Fel och omarbete 
•   Fel programkörning i MY600. 
•   Ej godkänd panel. 

Konsekvenser: Längre ledtid. 

7.   Onödig rörelse 
•   Avståndet mellan lager och uppackning för långt, om material inte finns på sin givna 

plats måste operatörerna leta vid uppackningen. 
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Konsekvenser: Längre plocktid tills att material har hittats. 

7+1. Outnyttjad kapacitet 

•   Lagret utnyttjas inte till sin fulla kapacitet då vissa hyllor står tomma och vissa är 
överfulla.  

Konsekvenser: Oordning i lagret leder till längre plocktid. 

 

5.3 Värdeflödesanalys - Future state 
För att konstruera en framtida lösning av värdeflödesanalysen har de två faktorerna som är icke 
värdeskapande från nuvarande värdeflödesanalys analyserats. De två faktorerna är 
plockningen/riggningen och väntetiden till att köra den andra sidan. För att minska tiden för 
plockningen/riggningen har även fokus legat på företagets lager. Utifrån Ishikawa diagrammet 
och 5 varför pekar de metoderna även på att det är lagret som behöver förbättras. Den andra 
faktorn som är den tiden som är den mest icke värdeskapande har fokus varit på att hitta en 
möjlig lösning till en dubbelsidig körning direkt. Vid dubbelsidig körning skulle den väntetiden 
uteslutas helt medan processtiden skulle bli lite längre. I sin helhet skulle det minska ledtiden 
betydligt. Maskinerna är av märket MyCronic och en specialist från MyCronic har kontaktats 
per mail. Enligt specialisten är det inte möjligt att systematisera om maskinerna på EEPAB för 
att kunna ha en dubbelsidig körning. De företag som har en stor produktion och efterfrågan 
använder sig idag av dubbla maskiner och vänder kretskorten i banan när en sida är helt klar, 
det gäller dock att företagen har ekonomin för att köpa in dubbla maskiner. Vidare nämner 
specialisten på MyCronic även att en dubbelkörning inte är aktuell än men att företag i Japan 
har börjat förbättra maskinerna som i sin tur kanske kan leda till en dubbelsidig körning i 
framtiden. 

Värdeflödesanalysen har konstruerats utifrån den nuvarande teknologin för att utesluta det som 
är icke värdeskapande tid. Värdeflödesanalysen visar hur det skulle vara för företaget om det 
skulle införskaffa dubbla maskiner för att utesluta en den långa väntetiden (se Figur 22).  
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Figur 22. Egenkonstruerad värdeflödesanalys, future state. 

 
5.3.1 Uträkningar för framtida värdeflödesanalys 
I den framtida värdeflödesanalysen har ett antagande gjorts på både plockningen och 
riggningen. De förbättringar som har föreslagits nedan minskar i sin tur plocktiden och 
riggningstiden.  

Tid för hela processen utan lager och kö tid (värdeskapande) 
 

Plockning= 2h, Riggning= 1h 

Totalt= 3h 

Tid i timmar för resterande processer: 

0,09+0,07+0,02+0,09+0,07+0,02+0,02+0,026+0,01+0,02 = 0,436 

0,436*125 = 54,5, vilket motsvarar 54h 30min 

Total tid = 54h 30min + 3h = 57h 30min 

 

Tid för lager och kötid (Icke värdeskapande) 
 

0,08875+0,02+0,02+0,08875+0,02+0,02+0,017+0,01 = 0,2845 

0,2845*125 = 35,52, vilket motsvarar 35h 33min 

Totaltid för lager och kötid = 35h 33min 
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Tid för hela processen  
 

57h 30min + 35h 33min = 93h 3min 

I dagsläget tar det 112h 40min för en order att bli färdig och vid dubbla maskiner skulle 
processtiden minska med 19h 37min. 

 

5.4 Produktionslayout  
Illustrationerna nedan är skapade i programmet Microsoft Visio 2016 och föreställer olika 
former av produktionslayouts med en beskrivande text för ökad förståelse. Bilderna är endast 
ungefärliga och kan skilja sig något från verkligheten. De är inte heller skalenliga. De 
grönmarkerade figurerna visar endast de maskiner som fokus legat på, resterande maskiner är 
ej relevanta för denna studie. Dessa illustrationer är konstruerade för framtida 
produktionsökningar. Om företaget kommer att växa ytterligare och ha fler beställningar så 
kommer en förändring av produktionen behövas. . Förslagen är en så kallad kaikaku för 
företaget, alltså en radikal förändring och förbättring inom produktionen. Illustrationerna är 
skapade efter hur det ser ut i teknologin idag då det inte finns maskiner som klarar av 
dubbelsidig körning. De större elektronikföretagen har idag dubbla maskiner för att klara av de 
höga produktionskraven. EEPAB:s produktionsyta kan klara av dubbla maskiner men det skulle 
bli relativt trångt. Illustrationerna visar hur en omstrukturering eventuellt kan se ut om företaget 
får ökade produktionskrav. 

5.4.1 Förbättringsförslag  
I de båda förbättringsförslagen är produktionslayouten ändrad från en rak lina till en både u-
formad och rak lina för att visa hur utrymmet kan utnyttjas på bästa sätt. Förbättringsförslagen 
visar även att företaget kommer ha behov i att tillsätta ytterligare tre maskiner i 
produktionslinan, för att möjligtvis klara av de framtida produktionsökningarna. Detta förslag 
är inte än aktuellt för företaget men kan bli aktuellt vid produktionsökning. Nuvarande företag 
som har högre produktionskrav än EEPAB använder sig av dubbla maskiner för att klara av de 
höga produktionskraven. EEPAB:s produktionskrav har ökat betydligt och ökas även idag, 
därför är detta förbättringsförslag endast aktuellt när produktionskraven har ytterligare ökat. 
Denna förändring i företaget kommer att leda till att företaget kommer att behöva införskaffa 
tre maskiner eftersom att den nuvarande teknologin vid ökande produktionskrav har dubbla 
maskiner. I EEPAB:s produktionslina kommer MY600 och två ytmonteringsmaskiner, där ena 
klarar av större komponenter och den andra som hanterar mindre komponenter.  

Förbättringsförslagen baserades på att eliminera den tid som färdiga paneler står på hyllan tills 
hela ordern är färdig. Med tre maskiner till bör företaget kunna tillverka båda sidorna samtidigt 
enligt dessa produktionslayouts. I förbättringsförslagen har även lagret, riggbordet och 
datorerna flyttats på grund av den ändrade ordningen i produktionen. Bansystemet som får 
panelerna att rulla i linan är även anpassat efter den nya ordningen. 
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5.4.1.1 Förbättringsförslag 1 
I den första förbättringslayouten (se Figur 23) är lagrets tidigare utrymme en del av 
produktionslinan. Maskinerna placerades efter den yta som finns. Denna layout är dock inte 
gångbar då ytan inte utnyttjats på bästa sätt där onödig rörelse kommer att förekomma.  

  

Figur 23. Förbättringsförslag 1, ny produktionslayout. 

Fördelar: Kortare ledtid. 

Nackdelar: Trångt, outnyttjad yta, svårt att ta sig till andra sidan av produktionen samt lagret. 
 

5.4.1.1 Förbättringsförslag 2 
Det andra förbättringsförslaget (se Figur 24) kräver också en del omorganiseringar i 
produktionen. Denna layout är mer rymlig och produktionsytan har utnyttjas bättre än i det 
första förbättringsförslaget. 
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Figur 24. Förbättringsförslag 2, ny produktionslayout. 

Fördelar: Kortare ledtid, produktionsytan utnyttjad, bra gångutrymme, lagrets placering är 
närmare uppackningen.  

Nackdelar: Mindre plats jämfört med företagets nuvarande produktionslayout. 

 

5.5 Företagets lager  
Företagets nuvarande lager har en area på 42 m2 där hyllor och olika vagnar för rullar finns 
placerade. I lagret ska det material finnas som används till riggningen och då plocktiden inför 
riggningen är ett av de momenten som tar mest tid är lagerordningen en påverkande faktor. 
Anledningen till varför plocktiden är ett av de mest tidskrävande momenten är främst på grund 
av den oordning som finns i lagret. Den kraftiga tidsvariationen som kan förekomma vid 
plockningen tyder på att ett standardiserat arbetssätt inte finns. Mellan 2 timmar till en halv 
arbetsdag det vill säga nästan upp till 5 timmar kan det ta för en operatör att plocka material ur 
lagret. På grund av de omfattande slöserierna inom plockningen har ett förbättringsarbete kring 
lagrets struktur upprättats. 

5.5.1 Förbättringsförslag 
Nedan presenteras de förbättringar för företagets lager (se Figur 25). Önskemål från EEPAB 
var att om förbättringar på lagret skulle presenteras ville de helst få förslag som är 
kostnadssnåla. Eftersom lagret är ostrukturerat och behöver förbättras är dessa tre 
förbättringsförslag lämpligast då det lämpar sig för företagets önskemål samt behov. 



39 
 

5.5.1.1 Förbättringsförslag 1 
Figur 25 är en konstruktion av en potentiell förbättringslayout där modellen är en förstoring av 
lagret. Det finns tre olika gångar i lagret där gången i mitten är smalare än de andra två 
gångarna. Bilden illustrerar vart materialen bäst ska placeras för att utnyttja utrymmets 
maximala kapacitet.  Stickorna tar minst plats och är därför placerade i den mittersta gången då 
den är smalast. Vid ingången till lagret med rullarna syns ett markerat område för rullvagnar. 
Inom detta område placeras vagnar som använts för att exempelvis frakta material från ett annat 
lager. Sådant placerades förr utanför lagret vid riggbordet eller där det fanns plats och stod då i 
vägen. Det nya området för rullvagnarna är till för att minska oordning vid produktionsytan och 
riggbordet. Rullarna är det material som tar mest plats då det finns flera olika storlekar på 
rullarna, vissa rullar har en diameter på 30 cm och tar därför upp en större yta. I den nya layouten 
har därför rullarna det största området i lagret. Panelerna och stickorna tar inte upp lika mycket 
plats och har i slutet av gångarna plats för övrigt material. Detta förbättringsförslag är 
konstruerat utifrån popularitetsprincipen och placeringsprinciperna. Enligt 
popularitetsprincipen minskas plocktiden och skapar mer struktur vilket skulle behövas på 
EEPAB, för mer struktur och en kortare ledtid. 

 
Figur 25. Förbättringsförslag av lagerordning. 
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5.5.1.2 Förbättringsförslag 2 
I det nuvarande lagret finns inga fasta placeringar för artiklarna vilket kan skapa förvirring för 
operatörerna. Enligt placeringsprinciperna som tidigare nämnts skapas en förståelse för 
nuvarande personal och ny personal var artiklarna är placerade om fast positionering av artiklar 
används. EEPAB har endast några placeringar med en magnet som visar artikelnummer och det 
är väldigt ostrukturerat. Att det är magnetiskt är bra för att placera om artiklarna till annan plats 
men kan även lossna från hyllor och det kan bli svårt för operatörerna att veta vart den lossnade 
magneten ska placeras. Förbättringsförslaget är att bestämma fasta placeringar utefter förslag 1 
där popularitetsprincipen har tillämpats. Genom att bestämma fasta placeringar behöver 
artikelnumret vara synligt för att operatören ska veta att rätt artikel plockas. Placering av 
artikelnummer kan ske i form av utskrivna klistermärken som placeras på hyllplan eller på lådor 
som vissa artiklar är placerade i (se Figur 26). Genom att ha synliga artikelnummer underlättar 
det för operatören och även ny personal att hitta rätt. Detta är en bild på hur förslaget kan se ut 
och som sedan klistras på respektive plats. Gult gör det synligt. Förbättringsförslaget är en 
väldigt enkel och nästintill kostnadsfri lösning för företaget. 

 

5.5.1.3 Förbättringsförslag 3 
Företagets största problem med lagret är att de ibland inte hittar de artiklar de behöver då de 
inte ligger på den plats de ska. En bra lagerplockningsmetod är Pick-to-Light då den indikerar 
vart i lagret artikeln finns med hjälp av en lampa. Detta skulle underlätta enormt för företaget 
om de hade ett sådant lagersystem. Det gäller dock att sköta lagerordningen med pick-to-light 
annars har den förlorat sin funktion. Företaget Dematic som implementerar bland annat pick-
to-light hos företag kontaktades för ytterligare information. Mailkontakt med Dematics Sales 
Manager inleddes. Det som var intressant var priset för att implementera plockningsmetoden 
men det kunde tyvärr företaget inte utge. Kontaktpersonen på Dematic rekommenderade istället 
pick-to-voice, en annan plockningsmetod där operatören har en hörsnäcka som förklarar vart 
artikeln ligger. En metod som inte riktigt passade EEPAB:s lager då problemet inte är den 
bokstavliga plockningen från hyllorna, utan problemet är att hitta rätt i lagret. Det största 
problemet med EEPAB:s lager är att det är oorganiserat. Om företaget organiserar lagret och 
följer de nya förändringarna behöver inga extra kostnader tillkomma i form av 
plockningssystem. Ibland är det bra för företag att införa olika plocksystem för de tvingas att 
hålla en viss ordning då företaget satsat ekonomiskt på detta.  EEPAB kan överväga att skaffa 
ett plockningssystem eller att bara organisera lagret, något som de anställda skulle kunna utföra.  

Det finns olika sorters plockmetoder och varför en avgränsning till pick-to-light gjordes var för 
att företaget inte har problem med plockningen i sig utan mer att hitta i lagret. Den enda 
plockningsmetoden som passade in på denna situation var pick-to-light.  

Figur 26. Artikelnummer med självhäftande 
klister på hyllor och lådor. 
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5.5.1.4 Förslag vid ändring av produktionslayout 
De föreslag som har presenterats för dubbla maskiner är endast framtida förslag vid högre 
produktionskrav.  I dagsläget är företaget dock inte i behov av att utöka maskinerna för att klara 
av sina produktionskrav. Eftersom det inte är aktuellt utförs ingen investeringsbedömning utan 
förslaget visar endast vad företaget i framtiden kan göra ifall produktionskraven skulle öka. 
Med illustrationerna kan företaget se att vid dubbla maskiner kan det bli trångt på grund av den 
arbetsytan de har idag men även att ledtiden skulle minska med cirka 20h per order.  

Ett tips är att företaget kan använda värdeflödesanalysen av det framtida stadiet som ett del-
underlag till en investeringsbedömning om de önskar.  

5.5.1.5 Förslag vid ändring av lagerordning 
Om företaget vill implementera den föreslagna lagerlayouten kan företaget tillsätta personal för 
att organisera lagret, detta kan ske under specifika dagar då produktionen är stängd eller vid en 
inventering. Det viktiga är att inte påverka produktionen och om lagret ska omorganiseras 
kommer det bli ännu svårare att hitta rätt material under processens gång. Målet kan vara att 
organisera lagret på en vecka enligt de råd som presenteras där personal kommer att behöva 
tillsättas. Detta blir en kostnad för företaget i form av lön men i längden kommer det att löna 
sig då ordning i lagret leder till kortare plockning/riggning vilket i sin tur kommer att resultera 
i en kortare ledtid. Företaget kommer därför att tjäna på det i längden. Det räcker inte med att 
omorganisera lagret en gång utan det är en process som bör utföras varje år eller halvår för att 
behålla en bra ordning. Efter omorganiseringen kommer fler material att tillkomma och det är 
då viktigt att dessa placeras utefter en rutin som företaget bör följa efter omorganiseringen.   

Ett potentiellt arbetssätt som företaget kan använda vid lagrets omorganisering är PDCA-
cykeln. Denna metod är i ständig rörelse och det hjälper företag att arbeta med ständiga 
förbättringar vilket behövs för att hålla ordning i lagret. En PDCA-mall har konstruerats (se 
Figur 27) som kan användas av företaget vid förändringen av lagret men även åren därpå då en 
rutin för lagerordning satts in. Efter att mallen fyllts i kan den sparas för att vid nästa 
ordningstillfälle fungera som underlag till hur företaget ska arbeta med förändringen eller hur 
företaget inte ska arbeta med förändringen, beroende på resultatet. Nedan syns den 
egenkonstruerade PDCA-mallen som företaget kan skriva ut och tillämpa vid organisering av 
lagret.   
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Figur 9. Egenkonstruerad PDCA-mall. 
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6. Diskussion, slutsatser och rekommendationer 
I detta avsnitt diskuteras de frågeställningar som har ställts samt förbättringsförslagen. En 
diskussion kring de verktyg som har används utifrån teorin till de slutgiltiga resultaten 
presenteras. Slutligen rekommenderas vidare studier inom detta område. 

Bakgrunden till denna studie var att förbättra produktionsflödet för att skapa en större 
effektivitet hos Eskilstuna ElektronikPartner. För att förbättra produktionsflödet tillämpades 
olika förbättringsverktyg som bland annat DMAIC som följdes för att utföra förbättring på bästa 
sätt. Studien avgränsades till att endast fokusera på ytmonteringslinan hos EEPAB då företaget 
ansåg att ledtiden kan förbättras.  

För att utföra en förbättring inom produktionsflödet ställdes två frågeställningar som är grunden 
för studien. 

De två frågeställningarna som examensarbetet baseras på är följande: 

1.   Vilka faktorer i företagets ytmonteringslina bidrar till en ökad produktionstid? 
2.   Hur kan företaget utesluta långa ledtider? 

 

6.1 Vilka faktorer i företagets ytmonteringslina bidrar till en 
ökad produktionstid?  
I produktionen är det viktigt att arbeta med ständiga förbättringar då det alltid finns ett eller 
annat problem som kan förbättras. Det är lätt att nöja sig och bara låta allt flyta på som vanligt 
utan att leta efter förbättringsområden. Att nöja sig kan i sin tur leda till att det helt plötsligt går 
dåligt och då ställs frågan varför? Om företag arbetar med kaizen, det vill säga, ständiga 
förbättringar skapas en större förståelse inom företagen och det blir på så sätt enklare att 
undvika problem.  

För att besvara den första frågeställningen utfördes observationer på företaget, men för att 
besvara frågan krävs mer än bara observation då det tar otroligt lång tid att hitta fel och brister 
genom observationer. Att endast observera ett produktionsflöde gör det svårt att se de befintliga 
bristerna som ökar produktionstiden. För att kunna upptäcka de faktorer som påverkar ledtiden 
tillämpades de olika förbättringsverktygen. Först konstruerades en FMEA (se Figur 21) för att 
få fram de risker som uppstår i produktionen idag. Sedan konstruerades en nulägesbeskrivning 
i form av en värdeflödesanalys (se Figur 19) över produktionen som i sin tur visade vilka 
faktorer som bidrog till den ökade produktionstiden. De två faktorer som visade ökad 
produktionstid var plockningen/riggningen och den totala väntetiden för panelerna innan de 
skickas in i linan igen. Plockning/riggnings tid hör ihop då de är beroende av varandra eftersom 
om plockningstiden är bra och snabb hjälper operatörerna till i riggningen. För att identifiera 
rotorsakerna till dessa problem användes 5 varför metoden. Med hjälp av 5 varför upptäcktes 
att lagret där plockningen sker är ostrukturerat och i detta fall kräver åtgärder för att arbetet ska 
bli lättare och mer strukturera, vilket senare kommer att resultera i en kortare plockningstid. En 
kortare plockningstid leder i sin tur till en kortare ledtid och i detta fall ett mer strukturerat 
arbete för operatörerna. Att arbeta strukturerat är viktigt då det minskar att onödiga fel uppstår 



44 
 

då operatörerna behöver en strukturerad arbetsplats. För att få en strukturerad arbetsplats kan 
5S implementeras och även andra metoder som hjälper till ett mer strukturerat arbetssätt.   

6.2 Hur kan företaget utesluta långa ledtider? 
För kunden är ledtiden den viktigaste faktorn då det är tiden som är den mest avgörande, det 
vill säga då kunden får sin vara. Därför blir det viktigt för ett företag att ha korta ledtider för att 
skapa kundnöjdhet samt att utöka kundkretsen. En ledtid kan alltid förbättras och behöver 
ständigt ses efter för att ett företag ska bli vinstbringande. Om ett företag har samma ledtid i 30 
år kan det leda till konkurs då tekniken alltid blir bättre på marknaden och behöver ständigt 
implementeras och underhållas för att det ska gå bra för företaget. För att besvara denna 
frågeställning behöver företaget se över sina ledtider och se vilka områden som kan förbättras 
och arbeta med dessa. I dagsläget kan plockningstiden förbättras genom att skapa en bättre 
ordning i lagret. Plockningstiden ökar då det är ostrukturerat i lagret. Råd till hur 
förbättringsförslagen kan implementeras har presenterats i form av en PDCA-mall (se Figur 27) 
där företaget kan skriva ut mallen och använda den vid förbättringsarbetet om de önskar.  

6.2.1 Förbättringar för att utesluta långa ledtider 
Två av förbättringsförslagen för lagret är utformade utifrån placeringsprinciperna (se Figur 25 
och 26). Det största och mest avgörande förslaget för företagets plockningstid är att skapa ett 
lager i popularitets grupper. I detta fall är de artiklar som är mest populära närmast till 
utplockningen. Detta leder till att operatören undviker att gå längst in i lagret för att leta efter 
rätt material. När material är nära till hands minskas själva plocktiden och när plocktiden 
minskas påverkas ledtiden. Företaget har liknande material i lagret i form av rullar, stickor och 
paneler som kan placeras gruppvis medan de som används mest är närmast utgången. Det andra 
förslaget som också är utformat utifrån placeringsprincipen är att skapa fasta placeringar till 
alla artiklar i lagret med ett artikelnummer. Fasta placeringar leder till att operatören efter en 
längre tid vet var artikeln är placerad på ett ungefär. Att ha synliga artikelnummer leder även 
till att oerfarna plockare kan hitta rätt i lagret. Att inte ha artikelnummer i lagret, eller att ha fel 
artikelnummer på fel plats och inte uppdatera vid förändringar är också en stor orsak till att 
plockningstiden tar oerhört lång tid. För att plockningstiden ska kunna minimeras behöver det 
vara lätt att hitta och vara strukturerat i lagret. Att plockningstiden är lång i dagsläget är även 
förståeligt när det inte finns synliga artikelnummer på varje hylla. Om företaget skulle 
implementera båda dessa förslag i företaget skulle plockningstiden minska rejält. Det skulle 
skapa en bättre förståelse för operatörerna samt underlätta för ny personal. Att placera de olika 
materialen i grupper skulle även skapa en bättre struktur speciellt när de är placerade i 
popularitet. Strukturen skulle bli bättre då av att medvetandet av vart den specifika artikeln kan 
vara placerad. Är det en panel som operatören ska plocka kan operatören bara gå in där alla 
paneler är placerade och hitta rätt panel med hjälp av synliga artikelnummer.  Att företaget kan 
implementera Pick-to-Light som är ett plocksystem var även ett förslag. Genom att 
implementera detta plocksystem kan det hjälpa företaget att sänka plockningstiden då det blir 
lätt att hitta vart artikeln är placerad. Operatörerna behöver endast skanna varan och en lampa 
kommer att lysa för att indikera vart artikeln ligger. Detta gör det lätt för operatörerna att se 
vart artikeln är placerad i lagret som i sin tur minskar plockningstiden. Nulägesproblemet var 
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den tiden som går åt att hitta en artikel i lagret och den kan förbättras genom dessa tre 
förbättringsförslag som presenterats.  

Den andra faktorn som identifierades som bidrar till en längre produktionstid var väntetiden till 
att nästa sida av panelen ska köras igenom ytmonteringslinan igen. I första hand kontaktades 
MyCronic som är producerar maskinerna. MyCronic kontaktades för att ta reda på om en 
dubbelsidig körning av de befintliga maskinerna i produktioner var möjlig, om det skulle gå att 
systematisera om maskinerna. Det visade sig dock inte vara möjligt då dagens teknologi inte 
klarar av att köra båda sidorna av panelerna samtidigt. Detta bekantades som en självklar idé 
för företaget, att maskinerna klarar av dubbelsida körningar. Större företag med högre 
produktionskrav och ordrar än EEPAB producerar idag via dubbla maskiner, enligt MyCronic. 
Detta är då endast ett framtida förslag för företaget då företaget ännu inte är i behov av dubbla 
maskiner.. En uträkning på nuläges ledtid samt den framtida ledtiden med dubbla maskiner 
visar att den totala ledtiden skulle minska med cirka 20 timmar. De nya produktionsförslagen 
som konstruerades är förslag till hur företaget kan agera vid en framtida ökning av 
produktionskraven. Att ändra en produktionslayout är även en radikal förändring som i sin tur 
blir en förbättring för företaget i längden. Införande av nya maskiner på grund av ökande 
produktionskrav leder till en kaikaku inom företaget. Om ny teknologi med dubbelsidig körning 
inte framställts innan företaget känner att de är i behov, kan företaget överväga att ändra om i 
produktionslinan med dubbla maskiner för att arbeta mer effektivt.  

6.3 Slutsats 
Studiens syfte var att förbättra produktionsflödet och därmed minska ledtiden för företaget.  
De förbättringsområden som identifierades inom företaget var dess plockningstid samt 
väntetiden för att köra andra sidan av kretskorten. Studiens slutsats blev att förbättra dessa 
områden genom olika lösningsmetoder. För att minska den eventuella plockningstiden 
föreslogs förslag till ett mer strukturerat lager och även råd till hur dessa kan implementeras. 
Förslagen till företaget var att sortera upp material i popularitetsgrupper och ha synliga 
artikelnummer med fasta placeringar. Förslag om att införa plockningssystem pick-to-light 
föreslogs även. Slutsatsen för den låga väntetiden presenterades endast förslag för framtiden 
om eventuella produktionskrav skulle öka.  

6.4 Rekommendationer för EEPAB 
EEPAB har under de senaste åren utvecklats betydligt mycket. När utveckling sker behöver 
även vissa förbättringar göras inom företaget. Det finns en del förbättringsområden som 
EEPAB behöver fokusera på. Främst att utveckla lagret för att skapa mer ordning och reda för 
att det ska bli lättare för operatörer samt nya operatörer att hitta rätt artikel. Andra 
förbättringsmöjligheter till lagret bör även undersökas då lagret bör förbättras omgående för att 
minska plocktiden. 

Idag får produktionen in order i pappersform som följer hela linan och det manuella 
montagearbetet. Att förbättra orderhanteringen genom att införa ett nytt system som visar alla 
ordrar och kommande ordrar är ett område som kan förbättras och som i framtiden kommer att 
vara i behov av förbättring. Detta skapar då en bättre överblick för arbetare som även kan skapa 
en bättre motivation för arbetarna. Detta skulle hjälpa de båda avdelningarna och även 
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produktionsplaneraren, då företaget idag skriver alla arbeten som behöver utföras på en order 
och placerar det i ett häfte som operatörerna sedan behöver följa.   
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Figurer:  

Figur 1: Activecalendar.com, (Kretskort) 
http://go.activecalendar.com/fablab/event/printed-circuit-board-design/ (2017-05-12) 
 
Figur 2: Projectation.com, (Kaizen och Kaikaku) 
https://www.projectation.com/kaikaku-abenomics-lean-kaizen-just-doesnt-cut/ (2017-06-21) 
 
Figur 3: (Rother och Shook, 1999 – Learning to see). (Värdeflödesanalys) 
Mike Rother & John Shook (1999). Learning to see. Massachusetts: The Lean Enterprise 

Institute. 
 
Figur 4: Lightningpick, (Pick-to-Light) 
https://lightningpick.com/products/pick-to-light/ (2017-05-06) 

 

Figur 5: (Lee J. Krajewski, Manoj K. Malhotra & Larry P. Ritzman (2016) – Operations 

Management – processes and Supply Chains p.93. Essex: Pearson Education Limited 

(Ishikawadiagram)  

Figur 6: Flödesschema – Egenkonstruerad, Microsoft Visio 2016 

Figur 7: Företagets nuvarande produktionslayout – Egenkonstruerad, Microsoft Visio 2016  

Figur 8: Foto av mönsterkort/panel, 2017-05-03 

Figur 9: Foton av företagets lager, 2017-05-03 

Figur 10: Foto av artikelnummer, 2017-05-03 

Figur 11: Foto av matare, 2017-05-03 

Figur 12: Foto av riggkorg, 2017-03-06 

Figur 13: Foto av paneler i MY600, 2017-03-06 

Figur 14: Foto av kvalitetskontroll, 2017-03-06 

Figur 15: Foto av ytmonteringsmaskin MY200, 2017-03-06 

Figur 16: Foto av kvalitetskontroll efter ytmontering, 2017-03-06 

Figur 17: Foto av Heller III 1809, 2017-03-06 

Figur 18: Foto av AOI, 2017-03-06 

Figur 19: Egenkonstruerad VFA, Microsoft Visio 2016 

Figur 20: Egenkonstruerat Ishikawadiagram, Visio 2016 

Figur 21: Egenkonstruerad FMEA riskanalys, Microsoft Visio 2016 

Figur 22: Egenkonstruerad VFA - future state, Microsoft Visio 2016 

Figur 23,24 : Egenkonstruerad produktionslayout 1 och 2, Microsoft Visio 2016 

Figur 25: Egenkonstruerad lagerlayout, Microsoft Visio 2016 
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Figur 26: Egenkonstruerat artikelnummer, Paint 

Figur 27: Egenkonstruerad PDCA-mall, Word 2013 
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Bilaga 1 – Värdeflödesanalys 



53 
 

Bilaga 2 - Värdeflödesanalys future state 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 
A, B och C representerar de tre olika operatörer som intervjuades vid ett besök på företaget, 
2017-03-06 

Vad tycker du tar längst tid i produktionsprocessen? 

Svar: 

A: Plockningen tar väldigt lång tid. 

B: Plockningen och riggningen. 

C: Garanterat plockningen. 

  

Vad tar det tid med plockningen? 

Svar: 

A: Ibland finns inte allt material på plats då behöver vi gå till ett annat lager för att packa upp. 

B: Det ligger på fel plats. 

C: Material har inte kommit in än och behöver beställas. 

  

Vad är jobbigt med riggningen? 

Svar: 

A: När det inte är rullar utan är linjal liknande som behöver monteras och är svårare att 
monteras. De behöver man även byta oftare, rullar klarar sig längre och behöver inte alltid 
bytas. 

B: Att det är så mycket material som behöver ligga på rätt plats, det tar tid. 

C: Väldigt mycket material som behöver placeras. 

  

Vad tycker ni om MY600? 

Svar:  

A: Vi behöver alltid göra en avsyning efter den maskinen, så skulle nog inte säga att den är så 
bra. 

B: Jag litar inte på den maskinen, den kan lägga pasta på fel maskin. 

C: Ibland har jag svårt att välja rätt program, om jag väljer fel så måste man göra om allt. 
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Hur lång tid tar det att plocka en order? 

Svar: 

A: Det är varierande det kan ta upp till 1h till en hel arbetsdag som är 10h. 

B: Jag skulle säga att det är cirka 2h – 3h mest för att varje order är sig olik. 

C: Kanske cirka 3h 20min. Det är olika. 

  

Har ni varierande arbetsuppgifter? 

Svar: 

A: Ja vi varierar ofta. 

B: Ja vi kommer överens själva vart vi vill arbeta. 

C: Ja men vissa har sin egen plats. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



56 
 

Bilaga 4 – PDCA-mall vid förbättring av lagerordning 
 


