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Abstract 
The EU strives for improving the use of resources in industry and society, a part of this is to turn the 

economy from a liner, consumption economy, to a circular, reusable economy. In order for this to be 

achieved industry needs adjust their production to facilitate remanufacturing of used products as 

well as producing new products. A part of the challenge industry is facing is the increase in 

complexity and volume in regard for information and material flows, one way of handling this in 

manufacturing companies is to use ERP- systems to keep track of information and material flows. 

The purpose of the thesis is to investigate the possibility to implement ERP- systems in 

remanufacturing industries since the amount of uncertainties and sources of variations shadows 

those in new product manufacturing. In order to reach a conclusion in regards to the purpose of this 

thesis three research questions where formed:  

 What production steps are need to complete the remanufacturing process? 

 What are the pros and cons of using ERP- systems within remanufacturing? 

 What are the critical implementation factors that remanufacturing industries need to 

consider when implementing ERP- systems? 

In order to answer the research questions a literature study was performed to gain insight in the 

academic knowledge on the subject. In addition to the literature study a case study was conducted as 

well at a refurbishing company within the train industry. From the literature and case study it was 

concluded that the remanufacturing process consist of five phases, receiving the product from the 

market, dismantling it, repair and restore the components, reassemble the product, return the 

product to the customer/market.  

Since ERP- systems are continually being developed and their ability to handle uncertainties 

and variations improve, they could be used at companies facing increased variations and 

uncertainties than those found in companies only conducting new product production. The pros of 

utilizing ERP- systems are: financial gains through reduction of administrative, production and 

inventory costs, the customer related gains come from improved communication, the positive effects 

on the internal processes are achieved from increased productivity and efficiency. The final area 

where positive effects can be found is the knowledge and growth are, where ERP- systems follow up 

on best practises and makes the information easier to access.  

The drawbacks of using ERP- systems are that it is costly to purchase and implement them, 

and the company might need to adjust its methods and processes in order to fit the functions 

included in the ERP- system. As well as there is a need to educate and train the staff to handle the 

system in a correct fashion.  

 In order to succeed in implementing a ERP- system, there is a great need for a vision of what 

the system is supposed to achieve as well as a clear support from the leadership. The 

implementation needs an assign leader that makes sure that the right functions and systems are 

being introduced and the amount of special adjustments are kept to a minimum to reduce the risk of 

making the implementation slower and costlier.  

In conclusion, remanufacturing companies could draw great advantage from implementing a 

ERP- system, if not only for the standardisation of methods and tasks, but also from the more user 

friendly information system. 



 

 

Sammanfattning 
Ibland annat EU driver man ett arbete med att bli bättre på att ta tillvara på de resurser och tillgångar 

som vi har, en del av detta arbete är att företag ska kunna ta emot använda produkter och återvinna 

materialen och komponenterna för att producera nya produkter, man vill ställa om från en linjär till 

en cirkulär ekonomi. Denna omställning är en utmaning för nytillverkande företag då dessa har 

optimerat sin verksamhet för att producera produkter och saknar därför system för att ta emot 

använda produkter och demonteras dessa. En del i utmaningen är den ökade komplexitet som 

uppstår vid introduktionen av fler flöden och behovet av ytterligare processer. För att hantera 

information och materialflöden använder sig företag av integrerade affärssystem, ERP-system, där 

information centraliseras i företaget och görs tillgängligt för alla funktioner.  

Följande arbete har fokuserat på att utröna huruvida företag som är aktiva inom reparations- 

och livstidsförlängande verksamhet kan dra nyttan av att använda ERP-system då dessa typer av 

verksamheter har stora variationer i processtid, tillgång och kvalitet på returnerade produkter samt 

att efterfrågan varierar kraftigt. För att uppfylla syftet med arbetet har tre forskningsfrågor 

upprättats: 

 Hur ser tillverkningsprocesser ut inom reparations- och livstidsförlängande verksamheter? 

 Vilka är fördelar och nackdelar med användning av integrerade affärssystem till reparations- 

och livstidförlängande verksamheter? 

 Vilka faktorer är viktigt att tänka vid implementeringen och användandet av integrerade 

affärssystem till reparations- och livstidförlängande verksamheter? 

För att besvara forskningsfrågorna har en litteraturstudie genomförts för att bestämma den 

akademiska kunskapen inom området, samt en fallstudie hos ett företag verksamt inom reparation 

och livstidsförlängande av tåg i syfte att samla in empirisk data. Från litteraturstudien och fallstudien 

har det konstaterats att tillverkningsprocessen hos reparations- och livstidsförlängande 

verksamheter består av fem moment; mottagande, demontering, upparbetning, återmontering och 

återlämning/försäljning. 

Då ERP-system blir allt mer avancerade har deras förmåga att hantera osäkerheter och 

förändringar ökat, detta har gjort att verksamheter med korta planeringshorisonter samt många 

osäkerhetskällor kan tillämpa ERP-system till sin verksamhet. Fördelar med att göra detta återfinns 

inom fyra kategorier: finansiella (så som reducerade kostnader för administration), produktion och 

lager, kundrelaterade fördelar (som förbättrad kommunikation och tidshållning), intern 

verksamhetsfördelar genom ökad produktivitet och effektivitet, kunskap och tillväxtfördelar så som 

användarvänligare system och ökad effektivitet samt att ERP- system följer upp ”best practis” 

mönster. Nackdelar med ERP-system är att dessa är kostsamma att införskaffa och implementera, 

samt att verksamheten kan behöva standardisera sina metoder för att vara kompatibla med 

systemets funktioner. Även kunskapen inom företaget behöver öka för att hantera systemen.  

För att lyckas med implementeringen av ERP-system krävs en tydlig vision om vad systemet 

ska uppnå och stötting i form av ledarskapsfördelning och implementeringsteam som driver på 

arbetet, samt att mängden specialanpassning hålls till ett minimum då detta riskerar att dra ut på 

processen vilket driver upp kostnaderna.  

Slutsatsen är att reparations- och livstidsförlängande verksamheter kan dra stora fördelar av 

att implementera ERP-system, bland annat genom standardisering av arbetssätt men också tack vare 

användarvänligare informationssystem. Dock behövs en tydlig vision för att användandet ska lyckas. 



 

 

Förord 
Färdigställandet av detta examensarbete markerar slutet för en personlig satsning som inleddes i 

augusti 2014. I samma veva som jag själv skulle börja i skolan på nytt, denna gång vid Mälardalens 
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Jag vill även tacka medarbetarna på Stadler MR Sweden AB som tagit emot mig i deras verksamhet 

och svarat på alla de frågor som jag haft, framförallt är jag tacksam för  Martin Lidman som varit min 

handledare under arbetet och som har jobbat för att ge mig de bästa förutsättningarna för att lyckas 

med mitt åtagande på förteget. 

Jag vill även tacka Yuji Yamamoto, min akademiska handledare, som trots kort varsel och hög 

arbetsbelastning ändå lyckat vägleda mig och fokusera mina ansträngningar i rätt riktning. 

Avslutningsvis vill jag sända ett stort tack till alla personal på Mälardalens högskola som på ett eller 

annat vis bidragit till mitt lärande under denna tid, det har varit en förmån att ta del av deras 

kunskap och engagemang. Till arbetets examinator, Antti Salonen, vill jag passa på att säga att jag 

hoppas våra vägar korsas igen i framtiden, om det så är vid en premiumkurser eller som framtida 

handledare åt en ingenjörsstudent. 

Just som min dotter ska inleda sina studier i förskoleklass efter sommaren så lämnar jag mina studier 

bakom mig och kliver ut i industrin för nya utmaningar och äntligen få sätta mina kunskaper på prov. 
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1 Inledning 

1.1 Cirkulär ekonomi 
Traditionellt sett har produkters livscykel haft en tydligt linjär karaktär där nytt material bryts från 

ändliga resurser, transformeras till olika typer av produkter i fabrikerna för att sedan säljas till 

konsumenter. När konsumenterna har använt produkten kasseras den och ersätts med en ny produkt 

som producerats av nytt material hämtat från ändliga resurser. Konsekvenserna av det linjära 

konsumtionsbeteende blir allt mer uppmärksammade och behovet av att ersätta detta med ett 

hållbarare beteende diskuteras på politiskt nivå ibland annat EU, syftet är att ta tillvara på och bevara 

de resurser som finns (Michelini, et al., 2017; Moreau, et al., 2017). Konceptet kallas cirkulär 

ekonomi och går ut på att all de resurser som används till att producera produkter ska användas på 

ett så effektivt sätt som möjligt, samt att produkterna och deras ingående komponenter ska kunna 

återvinnas i slutändan då produkten inte längre uppfyller konsumentens behov (Michelini, et al., 

2017; Moreau, et al., 2017). Genom att ta hand om produkter och underhålla dessa erhåller de ett 

högre återanvändningsvärde, för att detta ska vara ekonomiskt genomförbart behöver reparations- 

och livstidsförlängande aktiviteter vara både kostnadseffektiva och resurseffektiva (Moreau, et al., 

2017). 

För tillverkande företag innebär omställningen till en cirkulär ekonomi att de behöver ändra 

sitt arbetssätt, från linjära till cirkulära processer, där använda produkter ska kunna tas emot från 

marknaden för att repareras eller återvinnas till komponenter som kan användas till att producera 

nya produkter (Kurilova-Palisaitene, et al., 2018), detta medför att materialförsörjningen och flödena 

blir mer komplexa än dem som förekommer vid enbart linjära processer. En metod som utvecklats 

för att underlätta kontrollen och uppföljningen av informations- och materialflöden är enterprise 

resource planning (ERP) system. Dessa är framförallt vanliga inom större verksamheter, men i och 

med den ökade integreringen och tätare samarbeten mellan leverantörer och tillverkare har 

användandet av ERP-system bland små och medelstora företag (SME) också ökat då företagen 

implementera systemen för att bibehålla sin position och  konkurrenskraft på marknaden (Koh & 

Simpson, 2007). 

ERP-system är en typ av integrerade affärssystem som för samman informationsflöden från 

olika delar av ett företag till en gemensam kanal. Genom att göra detta kan företag ta tillvara på den 

information som finns inom företaget och använda den på ett effektivare sätt. Genom att använda 

ERP-system kan produktionsplanerare få information om efterfrågan på marknaden eller situationen 

i produktion omgående, utan fördröjning. Denna tillgänglighet av information gör det möjligt för 

chefer och planerare att fatta bättre, faktabaserade beslut (Liu, et al., 2014). Användandet av ERP-

system har ökat kraftigt under 2000-talet tack vare den ökade automationen, integrering av 

verksamhetsavdelningar samt företagssammanslagning och den teknologiska mognaden hos företag 

och SMEer, den teknologiska utvecklingen har även gjort det möjligt för företag att anpassa ERP-

system efter deras eget behov och storlek (Aslan, et al., 2012; Deep, et al., 2008). 

1.2 Problemformulering 

I och med omställningen från den linjära ekonomin till den cirkulära ekonomin uppstår behovet av 

att kunna hantera mer information kopplat till produkter och processer då företag eventuellt 

kommer att behöva hantera både ny produktion, men också återvinna eller reparerar gamla 

produkter från marknaden, i samma produktionsmiljö. Något som redan är vanligt hos större aktörer 
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med globala verksamheter är att implementera ERP-system i syfte att  hålla ordning på informations- 

och materialflödet inom verksamheten. Dock är det osäkert om de ERP-system som finns ute på 

marknaden är tillräckligt dynamiska och flexibla för att hantera denna ökning i process och 

flödeskomplexitet som kan uppstå vid omställningen till cirkulär ekonomi. Då en sökning på ämnet 

gjordes för att se vad vetenskapen hade att säga om effekten användandet av ERP-system inom 

reparations- och livstidsförlängande verksamheter visade det sig att mängden kunskap på området 

var mycket begränsad. Därför är det av vikt för både akademin och industrin att undersöka vilken 

användning företag har av att implementera ERP-system för att hantera cirkulära 

tillverkningsprocesser. Den akademiska vikten av arbetet består i den tidigare begränsat mängd 

forsning som gjort inom området integrerade affärssystem hos reparations- och livstidsförlängande 

verksamheter. För industrin är arbetet av betydelse då det presenterar faktorer att betänka inför en 

framtida implementering av affärssystem samt vilka för och nackdelar som kan medfölja 

användandet av ett sådant system. 

1.3 Syfte och Frågeställning 

Syftet med arbetet är att analysera om tillverkandeföretag vars primära sysselsättning är reparations- 

och livstidförlängning kan använda sig av integrerade affärssystem för att stärka sin konkurrenskraft 

och effektivisera sin informationshantering. Syftet kommer uppfyllas genom att besvara 

forskningsfrågorna: 

 Hur ser tillverkningsprocesser ut inom reparations- och livstidsförlängandeverksamheter? 

 Vilka är fördelar och nackdelar med användning av integrerade affärssystem till reparations- 

och livstidförlängande verksamheter? 

 Vilka faktorer är viktigt att tänka vid implementeringen och användandet av integrerade 

affärssystem till reparations- och livstidförlängande verksamheter? 

Anledningen till att dessa frågeställningar är av vikt är för att först och främst skapa en samlad 

förståelse för hur tillverkningsprocessen hos företag med både nyproduktion och reparations- och 

livstidsförlängandeverksamheter ser ut flödesmässigt. På så vis kan de ingående stegen åskådliggöras 

och utvärderas i framtida studier mot en gemensam bild av hur stegen hör samman. Om företag 

överhuvudtaget ska använda ERP-system avgörs mot vilka fördelar som finns och om de överväger 

eventuella nackdelar, genom att presentera för- och nackdelar med ERP-system så kan industrin se 

över sina behov och avgöra om de ska satsa på att introducera ett ERP-system eller ej, samt att 

akademin kan se vilka utvecklingsbehov som finns som annars hindrar företag från att implementera 

ERP-system. Vid alla stora åtaganden är det viktigt att tänka i förväg och känna till de risker och 

faktorer som kan påverka utfallet. Detta gäller även vid implementering av ERP-system, därav anses 

det vara av intresse att presentera de faktorer som kan påverka implementeringen av ERP-system 

inom reparations- och livstidsförlängande verksamheter.   

1.4 Avgränsningar 

Vid studien av tillverkningsprocesser inom reparations- och livstidsförlängandeverksamheter har 

avgränsningar gjort mot att enbart titta på produkter som består av flera ingående komponenter, dvs 

skrivare, bilar, tåg osv. Studien tittar inte på tillverkningsprocessen för produkter som exempelvis 

petflaskor eller burkar då dessa inte återanvänds utan snarare återvinns. Vad gäller fallstudien som 

genomförts har även den begränsats till att enbart fokusera på det interna informationsflödet inom 

företagets verksamhet kopplat till ett av de projekt som bedrivs, detta gäller även för materialflödet. 
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2 Metod 

2.1 Forskningsprocess 

Forskningsprocessen hade sin start redan våren 2018 då studenten tog kontakt med företaget om 

intresset för att genomföra ett examensarbete hos dem vilket genererade ett positivt gensvar from 

kontakten hos företaget. När det sedan i December 2018 var dags för definiering av projekt och 

forskningsområde inleddes en iterativ process där studenten, två företagsrepresentanter samt en 

handledare från högskolan ingick i syfte att finna en lämplig akademisk frågeställning som även var 

aktuell för företaget. Då företaget gärna såg att någon undersökte deras material- och 

informationsflöden ansågs detta vara ett lämpligt område att fokusera på och forskningsprocessen 

kunde inledas med formulering av syftet med arbete. Då forskningen hade två huvudsakliga 

intressenter delades arbetet in i två parallella processer (figur 1), där den ena består av insamling och 

analys av den kunskap och forskning som finns på området och den andra processen var en fallstudie 

hos företag.  

Hos företaget har studenten arbetat enligt actionsforskningsprincipen, där forskaren går in 

och är en del av verksamheten samt interagerar och påverkar denna under forskningens gång, detta 

ger möjlighet för kunskaps- och erfarenhetsspridning mellan de olika aktörer som ingår i studien 

(Rönneman, 2004). Genom att tillämpa forskningsmetoderna observation och ostrukturerade 

intervjuer har studenten fått möjligheten att skapa sig en egen bild av verksamheten, sett med ett 

utifrån perspektiv genom observationer. De observationer som gjorts har sedan kompletterats med 

resultat från ostrukturerade intervjuer med de anställda hos fallstudieföretaget. 

 

Figur 1 Forskningsprocessen 

All data och kunskap som inhämtats under forskningens gång har i sin tur påverkat frågeställningen 

som har förtydligats och konkretiserats då olika insikter och upptäckter gjorts med hänsyn till att 

uppnå det tänkta syftet med arbetet. 

2.2 Litteraturstudie 

Den sökmotorn som använts för att finna de artiklar och avhandlingar som utgör arbetets teoretiska 

referensramar var Scopus. Sökningarna som gjorts i samband med arbetet har alla genomförts enligt 

samma princip, där de sökord som sökningarna bestått av har återfunnits i  avhandlingars titlar, 

sammanfattningar och nyckelord. Vid sökningar i Scopus sätts strängar i ordning med de sökord som 

används, där varje sträng består av flera villkor som ”AND” eller ”OR”. Efter en första sökning gjorts 

har mängden träffar analyserats, om fler än 100 träffar gjorts på sökorden har ytterligare 

begränsningar gjorts med avseende på publikationsår, för att hålla referenserna så moderna som 
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möjligt, källor från senast 2009 har använts som begränsning. När sökresultatet understiger 100 

träffar har dessa granskats i två steg, först med avseende på titeln och typ av journal då det i vissa fall 

framgår om de berör rätt område eller inte. Nästa steg i granskningsprocessen var att gå igenom 

sammanfattningarna och spara ned de aktuella källorna för vidare analys. 

Sökningsprocessen genomfördes i flera omgångar, där den initierande sökningen gjordes 

efter befintlig kunskap om användandet av integrerade affärssystem inom reparations- och 

livstidsförlängandeprocesser. Söksträngen som användes var: 

 ”ERP” OR ”MPR” OR ”MES” AND ”recondition” OR “re-condition” OR “re-manufacturing” OR 

“remanufacturing” OR “refurbish” OR “life extension” 

Sökningen genererade 39 träffar, med den äldsta daterad från 1986 och den senaste 2019, 

majoriteten av de senare träffarna utgjordes av konferenshandlingar . En ny söksträng användes för 

att finna fler artiklar inom området reparations och livstidsförlängandeprocesser, den nya strängen 

var: 

 “Digitalization” AND "Re-manufacturing" OR "overhaul" OR "refurbishing" 

Sökningen genererade 10 nya  källor som antingen var otillgängliga eller inte hörde samman med den 

frågeställning som ska besvaras. Den begränsade mängden träffar i databasen visar på att det 

hitintills inte gjorts så mycket forskning på området och en ny sjöstrategi utvecklades, där industrier 

med liknande förutsättningar och utmaningar som de verksamma med reparation och 

livstidsförlängning skulle identifieras. Syftet med denna strategi var att se om forskning som gjorts 

inom nyproduktion kan användas som bollplank för reparations- och livstidsförlängande 

verksamheter. Då tillverkande företag har flera olika produktionsstrategier, valdes Make-to-order 

(MTO) som en intressant strategi att jämföra med återtillverkning för att se vilka paralleller som går 

att dra mellan de olika verksamhetsstrategierna, söksträngen till denna sökning var: 

 ”MTO” AND ”ERP” 

22 nya källor hittades och granskades enligt tidigare granskningsprocess. Utöver dessa riktade 

sökningar har även artiklar och kunskap hittats genom snöbollseffekten där en källa har hänvisat 

vidare till sina egna källor som då har granskats också. 

2.3 Fallstudie 

Arbetsgången under fallstudien var uppdelad i tre segment, ett inledande skede där nyckelpersoner 

träffades och problemområden definierades, detta gjordes i flera omgångar och arbetet togs från en 

övergripande nivå ned till produktionsteknisk nivå. Företaget önskade en djupare analys av 

materialflödet in och ut ur tågsätten i produktion då man hade känslan av att mycket tid går förlorad 

då material och verktyg ska förflyttas mellan vagnar, verktygsskåp och lager. Då problemområdet 

blivit definierat efter flera iterationer på företaget inleddes nästa skede i fallstudien, datasamling. 

Utöver att data samlades för att lösa företaget frågeställning behövdes även data till det akademiska 

arbetet, detta prioriterades och samlades in via observationer och intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes med medarbetare på flera olika nivåer och funktioner inom det utvalda projektet som 

granskades hos företaget. Anledningen till att så många olika funktioner och nivåer intervjuades i 

arbetet var för att skapa en så korrekt och komplett bild som möjligt över verksamheten då en TL i 

produktion inte alltid har koll på detaljerna som material och projektsamordnaren hanterar. Utöver 

intervjuer gjordes observationer på plats i verksamheten, totalt spenderades två veckor i 

produktionen samt två ytterligare dagar för att genomföra en tidsstudie.  
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Tidsstudien var en del av datainsamlingen och syftade till få en översikt i hur samordningen 

fungerade och hur montörerna fördelade sig för att lösa uppgiften. Utifrån observationer vid 

tidsstudien samt vid tidigare företagsbesök kunde en detaljerad förståelse för informations- och 

materialflöden konstrueras samt flera förbättringsbehov identifieras. Dessa förbättringsförslag 

kommer i huvudsak att presenteras för företaget, de förslag som är aktuella för frågeställningen i 

detta arbete kommer att diskuteras i slutdiskussionen. 

2.4 Analys av litteraturstudie och fallstudie 

I arbetets slutskede analyseras resultaten från den teoretiska referensramen tillsammans med de 

observationer och fakta som inhämtats från fallstudien. Denna analys används för kontrollera om 

den tillgängliga teorin speglar fallstudieföretagets verksamhet samt om det finns lärdomar eller 

kunskap att ta tillvara på för framtida verksamhetsutvecklingsprojekt. Analysen är indelad i tre 

kategorier, den första kategorin utgör en sammanställning av de upptäckter som gjorts i teorin med 

hänseende till verksamhetsprocesser och förutsättningar. Nästa kategori blir analys av 

osäkerhetsfaktorer och implementeringskritiska moment. Den sista kategorin i analysen består av 

lärdomar och kunskap som kan användas för att utveckla fallstudieföretagets arbetssätt.  
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3 Teori 

3.1 Tillverkningsprocessen inom reparations- och 

livstidsförlängandeverksamheter 

Hur tillverkningsprocessen ser ut hos företag vars primära verksamhet är reparation och 

livstidsförläning av produkter beskrivs lite olika, men innefattar samma nyckelsteg hos flera källor. 

Guide och Daniel (2000) delade in processen i tre steg, demontering och analys av returnerade 

produkter, reparation och återställning av användbara komponenter, montering av reparerade 

komponenter eller nya komponenter i ny produkt. Utöver materialflödet finns även ett 

informationsflöde (figur 2). Vid demonteringen och inspektion av returnerade produkter kan 

information om ingående komponenters skick och behov av reparation avgöras, samt behovet av att 

köpa in ersättningskomponenter och material för de komponenter som inte går att reparera. Skicket 

på ingående komponenter påverkar processtiden för reparation och livstidsförlängningen som är 

nästa steg i materialflödet. Efter att materialet är reparerat sker återmontering av den returnerade 

produkten eller produktionen av en ny produkt med hjälp av de komponenter som tidigare ingått i en 

returnerad produkt.  

 

Figur 2 Material och informationsflödet vid reparation och livstidsförlängning (Guide & Daniel, 2000) 

 Vid en studie av företag som använder sig utav begagnade produkter för att skapa nya, beskrev 

Ferrer och Whybark (2001) processen enligt flödesdiagrammet i figur 3. Studien bestod av 

amerikanska bildelsfirmor som reparerade och livstidsförlängde bilar, bland annat med hjälp av 

returnerade komponenter som exempelvis motorer, växellådor, osv. De returnerade produkterna  

beskrivs som ”cores” i figur 3, vilket syftar till produkterna kan demonteras för att frigöra 
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komponenter som kan användas till reparation och livstidsförläning av andra produkter. Ferrer och 

Whybark beskrev processen hos företagen i fem steg: 

1. Returnering av använda produkter, en metod för insamling av använda produkter är genom 

inbyten, vilket är vanligt i bilindustrin i form av leasingavtal, även skrotning efter det att en 

bil passerat sin livslängd genererar produkter som kan tas tillvara på av företagen. Det sker 

även handel mellan företag som tar emot begagnade produkter då det finns vissa 

kompabilitetsproblem mellan olika tillverkares produkter och det är kostsamt att lagerföra 

komponenter som inte behövs i dagsläget. 

2. Tvättning, inspektion och demontering av produkt, efter att produkter har samlats in ska 

dessa kontrolleras och utvärderas med avseende på deras skick och vad som behöver 

repareras och vad som kan användas direkt. Produkten demonteras och de komponenterna 

som ska gå vidare i processen behålls, resterande komponenter kasseras eller säljs till andra 

aktörer. Mängden arbete och moment som krävs för att återställa en komponent till 

användbart skick variera kraftigt (Ferrer & Whybark, 2001; Guide & Daniel, 2000). Ofta sker 

demonteringen och extraheringen av användbara komponenter manuellt (Kurilova-

Palisaitene, et al., 2018). 

3. Reparation av användbara komponenter, beroende på komponenternas skick kan de behöva 

fräschas till eller repareras innan de kan användas, mängden tid per komponent i detta steg 

varierar därför.  

4. Montering, i detta steg återmonteras de komponenterna som blivit reparerade i nya 

produkter. Även eftermarknadskomponenter kan köpas in vid brist på returnerade 

komponenter (Guide & Daniel, 2000).  

5. Försäljning av reparerad/livstidsförlängd produkt, det avslutande består i att återintroducera 

de reparerade komponenterna till marknaden igenom, antingen som nya produkter eller som 

reservdelar till  exempelvis bilindustrin (Ferrer & Whybark, 2001). 

 

Figur 3 Processflöde vid komponent renovering (Ferrer & Whybark, 2001) 

Tang, et al. (2004) beskrev materialflödet inom reparations- och livstidsförlängande verksamheter 

med tre steg efter att kunden använt en produkt. Inledningsvis tas den returnerade produkten emot 

av företaget och den demonteras till komponenter (figur 4), hur pass mycket demontering som görs 

beror på produktens natur och dess kvalitet samt vilken typ av komponenter som behövs för 

tillverkningen av nya produkter. Det som inte går att återanvända eller laga kasseras. Nästa steg är 

reparation och livstidsförlängning av komponenterna som sparats efter demonteringen, 

processtegen varierar kraftigt beroende på komponenternas skick. Nytt material och 
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ersättningskomponenter kompletterar de delar som kasserats tidigare så att en ny produkt kan 

tillverkas och återintroduceras till marknader.  

 

Figur 4 Materialflödet vid reparation och livstidsförläning (Tang, et al., 2004) 

Lingling, et al (2019) beskrev även dem materialflödesprocessen enligt tre huvudprocesser (figur 5), 

där demontering och inspektion var den inledande processen i vilken de ingående komponenternas 

skick bestäms och sorteras ut för att antingen återanvändas, repareras eller kasseras. Nästa steg är 

reparation och återställning av reparerbara komponenter samt inköp av ersättningsmaterial för de 

komponenter som kasserats. Det slutliga steget är återmontering av den inlämnade produkten eller 

monteringen av en ny produkt med komponenterna som tidigare ingick i en returnerad produkt.  

 

Figur 5 Materialflödet vid reparations och livstidsförlängning enligt Lingling, et al (2019). 

Kopplat till tillverkningsprocessen hos olika aktörer finns det vissa utmaningar, inom reparations- och 

livstidsförlängande verksamheter återfinns utmaningarna inom tillgång och kvalitet, lager och 

produktionsplanering samt spårbarhet i produktionen (Ferrer & Whybark, 2001; Kurilova-Palisaitene, 

et al., 2018; DePuy, et al., 2007; Guide & Daniel, 2000). 

Tillgång och Kvalitet 

En av de stora utmaningarna inom reparation och livstidsförlängning är osäkerheten kopplad till 

kvantitet och kvalitet hos de returnerade produkterna. Kvantitets osäkerheter kan bland annat vara 

att det är svårt att förutsäga hur många, och när, använda produkter kommer att returneras från 

marknaden (Ferrer & Whybark, 2001; Guide & Daniel, 2000). En av faktorerna som påverkar hur ofta 

produkter lämnas in för att ersättas med nya är bland annat utvecklingstakten av ny teknik (Guide & 

Daniel, 2000). 

De återlämnade produkternas skick påverkas till stor del av i vilket skede produkten befinner 

sig i sin livscykel. En produkt som fortfarande befinner sig i ett tidigt stadie av sin livscykel har 

sannolikt högre återanvändningskvalitet än en samma produkt i en senare livscykel stadie (DePuy, et 

al., 2007; Kurilova-Palisaitene, et al., 2018; Guide & Daniel, 2000). För att säkerställa att det material 

som behövs finns tillgängligt är det viktigt med noggranna kontroller av mängden tillgänglig material 
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och kvalitén på komponenterna som kan plockas ur de returnerade produkterna så att inköp kan 

göras i tid för att möta behovet (Guide & Daniel, 2000). 

Lagerhållning och produktionsplanering 

Dessa tidigare nämnda osäkerheter försvårar framförallt planering och kontroll av produktionen, 

transporter och lagerhållning då det är svårt att skapa sig en pålitlig framtidsprognos. Detta försvårar 

arbetet med att balansera lagerhållning utifrån variationer i efterfrågan från kunder samt den osäkra 

tillgången till returnerade produkter. Behovet av att balansera lagret uppstår då det är kostsamt att 

hålla stora lager av material om efterfrågan är låg, samtidigt som företag med otillräckliga lager för 

att möte kunders krav riskerar att förlora dessa (Guide & Daniel, 2000). 

Företag som använder samma resurser till att bedriva nyproduktion och reparation stöter på 

ytterligare en försvårande faktor i produktionsplaneringen på grund av kvalitetsosäkerheten hos de 

återlämnade produkterna och deras skick. Anledningen till att detta försvårar planeringen är det 

faktum att det tar olika mycket med tid att tillverka nya produkter och reparera återlämnade, även 

materialåtgången skiljer sig vilket även påverkar inköps- och logistikplaneringen (DePuy, et al., 2007; 

Kurilova-Palisaitene, et al., 2018; Guide & Daniel, 2000). Utöver behovet av att balansera tillgång och 

efterfrågan behöver även produktblandningen mellan nyproduktion och reparationsaktiviteter 

balanseras för att säkerställa att rätt produktionsvolymer kan levereras till kunderna i tid (Kurilova-

Palisaitene, et al., 2018; Guide & Daniel, 2000). 

Vid reparation och livstidsförläning kan det vara så att de komponenter som ingår i den 

returnerade produkten inte går att reparera, i dessa skeden behöver ersättningskomponenter 

antingen tillverkas eller beställas. Då dessa beställningar inte går att förutse och ofta enbart 

innefattar låga volymer av enstaka komponenter vilket inte prioriteras hos leverantörer har de ofta 

längre ledtider, vilket kan tvingar företag att hålla större lager med en hög grad av kontroll (Kurilova-

Palisaitene, et al., 2018). 

För att säkerställa sin position på marknaden och stärka sin konkurrenskraft behöver företag som 

reparerar och livstidsförlänger produkter reducera ledtiderna kopplade till demontering och 

upparbetning av återlämnade produkter och deras ingående komponenter som ska återanvändas 

(Guide & Daniel, 2000). 

Spårbarhet i produktionen 

Vid reparation och livstidsförlängning av vissa produkter är kunden kvar som ägare av produkten 

under tiden den genomgår reparationsprocessen och ingående komponenter är 

serienummertillverkade eller på andra vis hör samman med kundens produkt. För att säkerställa att 

rätt produkt återmonteras med rätt komponenter i slutet av reparationsprocessen krävs det en 

välfungerande samordning och kontroll av material, produktionsplanering, lagersystem och 

reparationsprocesser (Guide & Daniel, 2000). I tabell 1 sammanfattas de identifierade faktorer som 

försvårar planeringen och kontrollen inom de olika verksamhetsområdena inom reparation och 

livstidsförläning. 

  



10 (39) 

 

Tabell 1 Källor till osäkerheter inom reparations och livstidsförlängandeprocesser 

FORM AV OSÄKERHET REPARATION OCH LIVSTIDSFÖRLÄNING KÄLLOR 

MATERIAL TILLGÅNG Mängd returnerade produkter (Ferrer & Whybark, 2001; 
Guide, 2000) 

 Behov av att köpa 
ersättningskomponenter 

(Kurilova-Palisaitene, et al., 
2018) 

MATERIAL KVALITET Vilket skick har de returnerade 
produkterna 

(Ferrer & Whybark, 2001; 
Guide, 2000) 

PLANERING Svårt att skapa pålitliga framtidsprognoser Guide, 2000) 

 Balansera tillgång och efterfrågan  (Guide, 2000; DePuy, et al., 
2007; Kurilova-Palisaitene, 
et al., 2018 

 Balansera lagerhållning Guide, 2000) 

 Produktmix för att möta leveranskrav (Guide, 2000; Kurilova-
Palisaitene, et al., 2018) 

 Variation i processtider för olika 
komponenter 

 (Guide, 2000; DePuy, et al., 
2007; Kurilova-Palisaitene, 
et al., 2018 

SPÅRBARHET Rätt komponenter ska återmonteras i rätt 
produkt/individ 

 (Guide, 2000) 

Flera av de källorna som behandlat verksamheter vars primära sysselsättning är reparation och 

livstidsförläning har noterat att de osäkerheter som påverkar verksamheten är kopplade till 

materialtillgång, materialkvalitet, planering och spårbarhet (tabell 1) (Guide & Daniel, 2000; Ferrer & 

Whybark, 2001; Kurilova-Palisaitene, et al., 2018; DePuy, et al., 2007). 

3.2 Integrerade affärssystem inom reparations- och 

livstidsförlängningen av produkter 

Då utmaningarna inom reparations- och livstidsförlängandeverksamhet till stor del hör till 

svårigheterna med att förutse tillgången och efterfrågan skapade Ferrer och Whybark (2001) ett 

verktyg som kan användas för att veckovis uppdatera materialplanerna inom företaget. Detta verktyg 

inkluderade fler variabler som bland annat inbyten av varor, komponenters förekomst i produkter 

och variabeltillgång till returnerade produkter, något som inte behöver inkluderas vid nytillverkning 

där allt material och komponenter köps in av leverantörer. Företag som är verksamma inom 

reparations- och livstidsförlängandehar ett utökat behov av information för att skapa material och 

produktionsplaner i jämförelse med nytillverkande företag, detta då fler osäkerhetskällor finns 

kopplade till processer, flöden, tillgången till resurser och marknadens efterfrågan (Ferrer & 

Whybark, 2001; DePuy, et al., 2007; Kulkarni, et al., 2007; Guide & Daniel, 2000).  För att ett 

materialplaneringsverktyg ska vara tillämpbart behövs information om bland annat mängd returer 
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och skicket dessa befinner sig i (Ferrer & Whybark, 2001). Genom att kategorisera inkommande 

produkter och komponenterna i dessa när de demonteras med hänseende till deras skick menar 

DePuy et al (2007) att en bättre översikt kan skapas för vilka komponenter som finns tillgängliga samt 

vilka processer som behövs för att komponenterna ska kunna användas till reparation och 

livstidsförläning. 

Inom exempelvis elektroniksektorn kan produkters tillstånd bestämmas genom att skapa en 

informationsdatabas kopplad till varje produkt, där allt som händer produkten kan dokumenteras. 

För att identifiera produkterna föreslog Kulkarni et al (2007) att företag skulle kunna använda sig av 

Radio Frequency Identification (RFID) taggar. Vid reparation och livstidsförläning av skrivare kunde 

produktens underhålls- och användningshistorik lagras i databasen och den returnerade skrivarens 

identitet kunde enkelt läsas av via RFID-taggen, vilket ökar tillgången till information och gör det 

möjligt att skatta skrivarens och dess ingående komponenters skick redan innan den börjar 

demonteras. Denna typ av tillståndsbedömning var i Kulkarni et al (2007) studie effektivast då 

komponenters tillstånd och kvalitet var svåra att bedöma genom manuell besiktning, exempelvis 

gångtidsberoende utan synligt slitage. Däremot kvarstod manuell besiktning av tekniker som 

effektivast för att avgöra kvalitetsgraden av returnerade produkter när det exempelvis saknas 

komponenter hos produkten. 

Ett användningsområde för MRP-system inom reparation och livstidsförläning är för att 

avgöra hur mycket reparerade respektive nyköpta komponenter som behövs för att möta kunders 

efterfrågan (Kulkarni, et al., 2007). För att hålla ordning på alla produkttyper använde flertalet av 

företagen sig av anpassade MRPsystem i kombination med Just-in-time (JIT) tekniker som Kanban, 

Theory of constraints (TOC) metoder samt vanliga lagerhållningstekniker som 

återbeställningspunkter och ”economic order quantity” (Guide & Daniel, 2000). 

Guide och Daniel (2000) undersökte 36 reparations- och livstidsförlängande företag i USA 

som implementerat ERP-system för kontroll och styrning av sin verksamhet. Av dessa medgav 33 

företag att de specialanpassat sitt ERP-system för att passa deras behov och önskemål, trots detta 

var majoriteten av företagen missnöjda med ERP-systemen. Det huvudsakliga problemet som 

försvårar användandet av ERP-system var den begränsade framtidsöverskådningen, de flesta 

firmorna hade en planeringshorisont som bara sträckte sig fyra veckor framåt i tiden. Företagen i 

undersökning använde olika former av produktionsstrategier, 20% av företagen tillämpade strikta 

make-to-stock (MTS), make-to-order (MTO) eller assemble-to-order (ATO) strategier, resterande 

företag använde en blandning av produktionsstrategier för att bättre kunna anpassar sin verksamhet 

till marknadens behov. 

3.3 Produktionsstrategier som liknas vid reparations- och 

livstidsförlänings verksamheter 

Den begränsade mängden träffar i databasen visar på att det hitintills inte gjorts så mycket forskning 

på området integrerade affärssystem inom reparation och livstidsförlängning av produkter, samtidigt 

som mängden konferenshandlingar även hintar om att vetenskapen börjat belysa området. Då det 

konstaterats att mängden befintlig forskning på området integrerade affärssystem inom reparation 

och livstidsförlängning av produkter var mycket begränsad togs beslutet att titta på den kunskap som 

finns om integrerade affärssystem hos nyproducerande företag med produkter som består av flera 

komponenter. En annan faktor som spelar in på hur lika nyproducerande tillverkningsprocesser är i 

förhållande till reparations- och livstidsförlängandeprocesser är den valda produktionsstrategin. För 

att det ska gå att göra en jämförelse mellan nyproducerande och reparerande och 
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livstidsförlängande företag är det av vikt att konstatera  vilka produktionsstrategier som möter 

samma eller liknande utmaningar och faktorer som de inom reparation och livstidsförlängandet av 

produkter.  

För att finna vilken typ av produktionsstrategi inom tillverkningsindustrin som möter liknande 

förutsättningar som företag verksamma inom reparations och livstidsförläning, söktes artiklar som 

belyser osäkerhetsfaktorer kopplat till de olika strategierna. Koh och Simpson (2007) placerade in 

företag i tre huvudsakliga produktionsstrategier. MTO-strategin går ut på att enbart tillverka när 

kunder har beställt en produkt, vilket orsakar kort framtidsprognoser, MTS-strategin kännetecknas av 

massproduktionsförlopp där en tillverkare producerar fler produkter än de hinner sälja och behöver 

då förvara färdiga produkter på lager till dess att de efterfrågas av marknaden. Den sista 

produktionsstrategin som Koh och Simpson (2007) valde att placera företag i kallar de för mixed-

mode (MM), vilket är ett marknadsanpassat mellanting av de två andra strategierna. Mängden 

osäkerheter kopplade till de olika strategierna varierar kraftigt (se tabell 2), då MTS- och MM-

strategierna enbart har sju, respektive fem, signifikanta orsaker till osäkerheter har MTS-strategin 

hela 30 signifikanta orsaker till osäkerheter som påverkar leveranssäkerheten (Koh & Simpson, 2007). 

Tabell 2 Orsaker till osäkerheter inom MTO,MTS & MM (Koh & Simpson, 2007) 

SIGNIFIKANTA ORSAKER TILL OSÄKERHETER MTO MTS MM 

SÖKER GODKÄNNANDE X X X 

VÄNTAN PÅ OPERATÖR X X X 

OSÄKRA LAGER X X X 

KUNDEN ÄNDRAR LEVERANSLEDTIDEN X X X 

MRP-PLANEN ÖVERBELASTAD, SCHEMALÄGGER FLER OPERATÖRER ÄN TILLGÄNGIGA X X X 

INTERNA DESIGNÄNDRINGAR EFTER PRODUKTIONSPLANERINGEN X X  

TID FÖR PLANERAT UNDERHÅLL/REPARATIONER X X  

FELAKTIG KVANTITET FRÅN LEVERANTÖR X   

FÖRSENAD LEVERANS FRÅN LEVERANTÖR X   

FELAKTIGA ARTIKLAR FRÅN LEVERANTÖR X   

ARTIKLAR SAKNAS I MATERIALFÖRTECKNINGEN X   

OVÄNTAD EFTERFRÅGAN X   

EFTERFRÅGAN/ANVÄNDANDE ANALYS HAR INTE ANVÄNDS FÖR ATT BESTÄMA 
LAGERHÅLLNING 

X   

UNDERMÅLIG KVALITET X   

KUNDEN ÄNDRAR ORDERN X   

KUNDEN ÄNDRAR ÖNSKAD KVALITET X   
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KUNDEN KOMMER MED DESIGNÄNDRINGAR EFTER PRODUKTIONSPLANERINGEN X   

SJUKDOM X   

LEDIGHET X   

ARBETSORDER INTE FASTSTÄLLD X   

ARBETSORDER INTE KONTROLLERAD X   

ARBETSORDER SOM FASTSTÄLLTS ÄR INTE TILLGÄNGLIG FÖR OPERATÖRERNA  X   

OFÖRUTSEDDA FÖRÄNDRINGAR I OPERATÖRSSCHEMAT X   

PLANNERAD STÄLLTID X   

MRP-PLANEN ÖVERBELASTAD, PLANERAR FÖR FLER MACHINER ÄN TILLGÄNGIGA X   

VÄNTAN PÅ INTERNT MATERIAL X   

VÄNTAN PÅ EXTERNT MATERIAL X   

OPERATÖRS FEL X   

FELAKTIGT RÅMATERIAL X   

KUNDÄNDRINGAR EFTER PRODUKTIONSSTART X   

STOPPAT MATERIAL X   

TILLGÅNG TILL TRANSPORT X   

De huvudsakliga orsakerna till förseningar inom MTO-verksamhet beror på osäkerheter kring 

leverantörers förmåga, kunders efterfrågan, tillgängliga resurser, designförändringar, 

schemaläggning och kvalitetsbrister. Företag kan öka sin konkurrenskraft genom att vara snabba med 

att uppdatera alla eventuella förändringar innan inköp och arbetsorderna fastställs i systemet, dock 

kvarstår de osäkerheter som kan inträffa efter det att arbetsorderna fastställts och inköp har gjorts 

(Koh & Simpson, 2007). 

3.4 Integrerade affärssystem för MTO / ATO strategier 

I kapitel 3.1 och 3.2 konstateras det att företag verksamma inom reparation och livstidsförlängning 

av produkter har många osäkerhetskällor kopplade till verksamheten. Dessa osäkerhetskällor 

påverkar planering och uppföljning av material, information och processer samt begränsar 

planeringshorisonten. I kapitel 3.3 ovan har det konstaterats att den produktionsstrategi som är 

förknippad med flest osäkerhetskällor är MTO- och ATO-strategierna, vars huvudsakliga osäkerheter 

är kopplade till planering och tillgänglighet av material och processer. Av den anledningen har 

nyproducerandeföretag som arbetar enligt MTO- och ATO-produktionsstrategierna valts för att finna 

mer kunskap om integrerade affärssystem inom verksamheter med mycket osäkerheter och korta 

planeringshorisonter. MTO-produktionsstrategin förekommer även hos reparations- och 

livstidsförlängande verksamheter där kunden lämnar in en produkt för att få denna reparerad.  
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Tidigt utvecklade ERP-system förlitade sig helt på användandet av MRP-system som inte tog 

hänsyn till begränsningar så som maskiners tillgänglighet och operatörers arbetstider. Modernare 

ERP-system inkluderar advanced-production-scheduling (APS), APS bryggar över de begräsningar som 

finns i MRP och gör det möjligt för företag som arbetar enligt MTO-strategin att använda ERP-system 

(Deep, et al., 2008; Zach & Olsen, 2011). 

En av de primära anledningarna till att MTO-företag implementerar ERP-system är för att 

skapa en ökad centralisering och integrera informations- och beslutsstöd. Då MTO-företag behöver 

kunna hantera stora variationer i produktutbud, kundanpassningar och många kunder är ERP-tillägg 

som customer-enquiry-management (CEM) och customer-relationship-management (CRM) 

användbara funktioner som strukturerar och centraliserar data till och från kunder. 

Implementerandet av ERP-system hos företag kan bidra till en ökad standardisering av processer och 

metoder samt bidra till att skapa en bättre översikt över lager och aktiviteter. Denna ökade 

standardisering och förbättrade översiktsvy gör det lättare att planera verksamheten, så väl manuellt 

som i ERP-miljön (Aslan, et al., 2015). 

Tack vare det förbättrade och snabbare informationsläget som uppnås genom användandet 

av ERP-system kan produktionslagernivåer reduceras då det finns en bättre uppfattning om 

efterfrågan och behov redan i planeringsfasen och vidare genom tillverkningsprocesserna. Även 

behovet av material och komponenter i produktion förtydligas genom användandet av ERP som i sin 

tur skapar förutsättningarna för att kunna planlägga för underhåll, stopp och materialbeställning (Liu, 

et al., 2014). 

Oavsett om företaget tillämpar MTS- eller MTO-strategier så finns det aktörer som har 

implementerat ERP-system (Aslan, et al., 2015). Den första kritiska faktorn vid användandet av 

integrerade affärssystem är själva implementeringsprocessen. Implementeringensprocessen 

innheåller flera kritiska moment som företag behöver hanskas med för att säkerställa att 

implementeringen flyter på och ERP-systemet fungerar som det ska. Ett av dessa moment är 

specialanpassning, ju mindre specialanpassning som behöver göras för att implementera ett ERP-

systemet, ju smidigare kommer processen fortlöpa (Zach & Olsen, 2011; Hart & Snaddon, 2014). 

Dock behöver alla MTO-företag genomföra vissa anpassningar av det ERP-system som ska 

implementeras på grund av verksamhetsstrategins natur (Zach & Olsen, 2011). Mängden 

specialanpassning som behöver göras kommer påverka implementeringsprocessen som riskerar att  

bli längre och mer kostsam ju mer anpassningar som behöver göras innan systemet kan användas. 

Just kostnaden för att implementera ERP-system är något som kan avskräcka SMEer från att ta sig an 

ett ERP-system, då en felaktig investering eller implementeringsprocess riskerar att sätta företaget i 

konkurs (Zach & Olsen, 2011; Aslan, et al., 2015). 

De MTO-verksamma företag som inte annamat ERP-system till sin verksamhet menade på att 

systemets funktioner inte passar ihop med verksamhetens behov samt att det krävs kunskap för att 

nyttja ERP-system på ett effektivt vis, vilket inte alltid finns inom SMEer (Aslan, et al., 2015). En 

annan faktor som påverkar MTO-företag då de ska implementera ERP-system är att företagen själva 

kan behöva anpassa sitt arbetsätt och metoder för att skapa en högre kompabilitet mellan ERP-

systemet och verksamheten (Zach & Olsen, 2011). 

Inför en eventuell implementering finns flera kritiska faktorer som kan påverka utfallet av 

arbetet, i tabell 3 presenteras åtta kritiska implementeringsfaktorer som identifierades i Hart och 

Snaddons (2014) studie. 
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Tabell 3 Kompletterad lista över kritiska faktorer identifierade av Hart och Snaddon (2014) 

OMRÅDEN KRITISKA IMPLEMENTERINGSFAKTORER ANDEL AV KÄLLOR [%] 

LEDARSKAP Strategi, vision & affärsidé  91% 

 Engagerat ledarskap  82% 

 Projektledning av implementering 82% 

 Förändringsledning  73% 

VERKSAMHET Omställning av verksamhetsprocesser  64% 

KUNSKAP Träning och utbildning  64% 

 Sammansättning av ERP-team  64% 

ERP-SYSTEM Så lite specialanpassning som möjigt  55% 

Utöver de kritiska implementeringsfaktorerna som Hart och Snaddon (2014) identifierade så skapade 

de även en lista över 27 fördelar som kan uppnås genom implementerandet av ERP-system. Efter att 

ha använt en lista som utgångspunkt genomfördes en kvalitativ undersökning där 23 av de 

förväntade fördelarna med att implementera ERP-system identifierades hos företag som genomfört 

en implementering, dessa 23 fördelar var kopplade till fyra verksamhetsområden (se tabell 4). 

För att värdera sina litterära upptäckter genomförde Hart och Snaddon (2014) en fältstudie där de 

besökte flera Syd Afrikanska företag som implementerat ERP-systemen. Av dessa hade samtliga 

företag ökat sin prestanda inom alla de fyra områdena redan tre år efter implementeringen. 

Några av de huvudsakliga orsakerna till förseningar inom MTO-verksamhet är kopplade 

osäkerheter kring leverantörers förmåga, kunders efterfrågan, tillgängliga resurser, 

designförändringar, schemaläggning och kvalitetsbrister. Genom att implementera ett ERP-system 

skapas en större tillgänglighet i informationsflöde, vilket gör det lättare att sprida information från 

leverantörer och kunder vidare inom försörjningskedjan, samt att det skapar förutsättningarna för 

ett användarvänligare informationssystem. Nackdelar med att implementera ERP-system är den 

minskade flexibiliteten inom företaget med avseende på planering och metoder (Koh & Simpson, 

2007). 
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Tabell 4 kompletterad tabell över för- och nackdelar med ERP- system inom MTO verksamheter 

 FÖRDELAR NACKDELAR 

OMRÅDE (HART & SNADDON, 2014; KOH & 
SIMPSON, 2007) 

(ZACH & OLSEN, 2011; ASLAN, ET AL., 
2015; KOH & SIMPSON, 2007) 

FINANS Reducerar kostnader inom: 
 - Administration 
 - Produktion 
 - Lager 
 - IT  
 - Kvalitetsvariationer 

Kostsamt att införskaffa och implementera 

KUND Förbättrad: 
 - Kundservice 
 - Tidshållning 
 - Kvalitet i informationsutbyte 
 - Reducerade ledtider  

 

INTERN 
VERKSAMHET 

Ökad: 
 - Produktivitet och effektivitet 
 - Resursutnyttjande 
 - Lageromsättning 
 - Tidshållning i produktion 
 - Integrering av verksamhetsfunktioner 

Förbättring av: 
 - Verksamhetsprocesser 
 - informationsflöden 
 - Prestation från leverantörer 

Reduktion av: 
 - Cykeltider i tillverkningen 
 - Tid för hantering och analys av data 

Skapar bättre beslutsunderlag 

Minskad flexibilitet i 
produktionsplanering 

Minskad flexibilitet i 
tillverkningsprocesser 

Anpassa verksamheten utifrån systemets 
funktioner 

Måste skräddarsy systemet utifrån 
verksamhetens behov 

KUNSKAP 
OCH 
TILLVÄXT 

Skapar förutsättningar för: 
 - Lärande organisation 
 - Gemensamt perspektiv  
 - Ökad effektivitet hos medarbetare 
 - Användarvänligare informationssystem 

Följer upp "best practise" mönster 

Kräver kunskap för att lyckas med 
implementering 

Kräver ökad utbildning och träning av 
anställda för att nyttja systemet 

 

Finans 

De finansiella fördelarna som kan komma av att implementera ERP-system har till största del sitt 

ursprung i reducerade kostnader för administration, IT, produktion, lager och kvalitetsvariationer. 

Dessa kostnadsreduktioner har sitt ursprung ur automatisering av informationsflöden och förbättrad 

helhetsperspektiv på verksamheten (Hart & Snaddon, 2014). 
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Implementering av ERP-system har en faktor som framförallt påverkar SMEer, det är den 

ekonomiska risken som medföljer införskaffandet av ett ERP-system. Beroende på hur mycket 

anpassning av systemet som behöver göras riskerar implementeringsprocessen att bli mer kostsam, 

vilket kan resultera i att företaget går i konkurs om implementerandet misslyckas (Aslan, et al., 2015; 

Zach & Olsen, 2011). 

Kund 

Av de källor som granskats på området ERP inom reparations- och livstidsförlängande verksamheter 

har det visat sig att tilläggsfunktioner kopplade till kundhantering, så som CEM och CRM, gynnar 

företag genom att det underlättar kontakten med kunder och strukturerar kommunikationen och 

dokumentationen mellan kund och verksamhet (Aslan, et al., 2015). I den litteratur som används har 

inga konkreta nackdelar identifierats vad gäller kundrelationer och användandet av ERP-system. 

Intern verksamhet 

Vid användandet av ERP-system återfinns majoriteten av fördelar kopplat till den interna 

verksamheten, tack vare ERP-system kommer företag kunna se ökad produktivitet och effektivitet 

genom standardisering av processer, metoder och informationsflöden (Koh & Simpson, 2007). Som 

följd av detta kan resurser utnyttjas på ett bättre vis och tidsvariationer minskas samt att ERP-system 

har möjligheten att lagra och sortera data, vilket minskar tiden för att hantera och analysera data 

(Hart & Snaddon, 2014). I och med bättre uppföljning av processer och flöden kan lagernivåer 

reduceras, vilket minskar kostanden för lagerhållning och omsättningstakten av lager kan ökas (Hart 

& Snaddon, 2014). 

ERP-systems inverkan på intern verksamhet har fler fördelar, dock finns även nackdelar, då 

framförallt kopplat till företag vars primära verksamhetsstrategi är MTO. Den typen av verksamhet 

kännetecknas bland annat av hög flexibilitet och kundanpassning (Guide & Daniel, 2000). I och med 

implementeringen av ERP-system kan verksamheter vara tvungna att anpassa sina metoder och 

processer för att kunna nyttja funktionerna som ingår i systemet, genom ökad standardisering 

riskerar företagets flexibilitet att minska. Om ett företags primära konkurrensmedel är att vara 

flexibla både inom produktionsplanering för att kunna möta flera kunders behov samtidigt samt att 

kunna anpassa tillverkningsprocesserna utifrån kundens önskemål kan implementerandet försvaga 

företagets konkurrenskraft (Koh & Simpson, 2007) 

Kunskap och tillväxt 

En av nyckelfunktionerna med  ERP-system är dess förmåga att centraliseras och strukturera  

information som finns inom de olika avdelningarna av företaget. Även information som kommer in 

från kunder och leverantörer struktureras och förmedlas till alla berörda funktioner automatiskt (Koh 

& Simpson, 2007). Denna centralisering ökar tillgången till informationen samt att det underlättar 

spridning av information inom verksamheten, till leverantörer och kunder (Koh & Simpson, 2007). En 

ytligare fördel med ERP-system är att dessa kan skalas upp i samband med att företag växer och 

utvecklas (Deep, et al., 2008; Aslan, et al., 2012). 

För att kunna dra nytta av ett ERP- system krävs det att företag i första hand lyckas med 

implementeringsarbetet, en nackdel med detta är att det krävs kunskap om systemet innan 

implementering. För SMEer innebär detta att företagen behöver investera i expertkompetens för att 

stötta vid implementeringen, samt att personalen inom företaget behöver utbildas och tränas i att 

använda systemet innan verksamheten kan tadel av ERP-systemets potential och fördelar (Aslan, et 

al., 2015; Koh & Simpson, 2007). 
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3.5 Summering av litteraturstudie 

Något som också framgått är att implementeringen av ERP-system har positiva effekter på företag, 

oberoende av vilken ERP-mjukvara som introduceras utan tack vare standardisering i metoder och 

processer som företag gör i syfte att matcha verksamheten med ERP-systemets funktioner (Aslan, et 

al., 2015) 

De identifierade nackdelarna inom MTO- och ATO-verksamma företag har förutsättningar och 

utmaningar som liknas vid dem hos reparations- och livstidsförlängande verksamheter. 

Verksamheternas förutsättningar är att ha flexibla processer för att kunna hantera variationer i 

tillgängligt material, både med avseende på kvalitet men också volym. Fördelarna som har 

presenterats med att använda ERP-system inom nytillverkning kan absolut vara till stor nytta inom 

reparations- och livstidsförlängande verksamheter, även om mängden information och 

komplexiteten i flödena överstiger de inom nytillverkade företag, om det skulle gå att centralisera 

och effektivisera informationstillgången kan det vara mycket användbart för reparations och 

livstidsförlängande verksamheter.  

Genom att kombinera den teori som finns om ERP-system inom reparations- och 

livstidsförlängande verksamheter med den teori som hämtats in om ERP-system hos nytillverkande 

företag som tillämpar MTO- och ATO-produktionsstrategierna kan forskningsfrågan om nyttan med 

att implementera ERP-system inom reparations- och livstidsförlängande verksamheter samt vilka 

kritiska faktorer som påverkar implementeringen. Den teori som hittats om tillverkningsprocessen 

inom reparations- och livstidförlängande verksamheter tycks visa på att den process som presenteras 

i figur 3 kan vara en tillförlitlig tolkning av tillverkningsprocessen.   

4 Fallstudie 
Fallstudien har genomförts hos ett företag i Mellansverige vars primära sysselsättning är reparation 

och livstidsförlängning av tåg. Företaget har tidigare varit en typ av bemanningsföretag åt andra 

aktörer inom tågindustrin där det stått för manskap och lokaler men inte resterande delar av 

organisationen som annars finns för att driva produktion. Företaget har använt ERP-systemet SAP, 

men efter ett ägarbyte har de istället introducerat ett enterprise-asset-management (EAM) systemet 

vilket är utvecklat för underhåll och serviceverksamhet. Utöver EAM-systemet använder sig företaget 

av bland annat Excel för att sammanställa produktionsplaner och till viss del för att följa upp material 

i produktionen. Separata system för inköp, hr och lager används som kommunicerar med varandra 

genom EAM-systemet. 

Idag driver företaget egna projekt med sin egen personal i de egna lokalerna, detta har 

medfört att organisationen vuxit kraftigt i form av kompetenser och nya funktioner så som 

produktionsplanering, produktionsteknik, inköp och kvalitet. Beroende på vilket av de tre parallella 

projekt som studeras ser bemanning och resursfördelningen olika ut, för det aktuella projektet i 

denna fallstudie är två inköpare kopplade till, dessa sköter all leverantörskontakt och beställning av 

komponenter, utöver dessa är de fem logistiker som hanterar företagets centrallager och försörjer 

alla projekten tillsammans. I produktionsytan är montörerna uppdelade i sju arbetslag med ca sex 

montörer i varje och en team leader (TL), två av arbetslagen utgör ett nyligen uppsatt kvällsskift och 

verksamheten är fortfarande under uppbyggnadsskede så fler montörer kommer tillkomma i 

framtiden. Utöver arbetslagen med montörer finns en materialansvarig i produktionen samt en 

material- och projektsamordnare knuten till projektet. 
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Produktionsmomenten består i huvudsak av hantverksmoment där montörer skruvar isär 

eller ihop paneler och inredning i tågen, riva väggar och sätta upp nya för att kunna leverera tågsätt 

enligt den konfiguration som kunden efterfrågar. Företaget tillverkar inte några egna komponenter 

utan fräschar upp det som redan varit monterat i tågen eller skickar iväg dem för modifiering och 

upparbetning hos andra firmor, även montering av nytt material görs. 

I produktionen har alla montörer egna verktygsväskor där alla har samma uppsättning 

basverktyg som kan behövas för att genomföra sina arbetsuppgifter. Utöver sina verktygsväskor har 

alla arbetslagen egna verktygsskåp med vissa specialverktyg som momentnycklar, vattenpass, osv. 

Det finns även gemensam utrustning i produktionen i form av strömsladdar och kopplingsdosor, 

skruvdragera och andra handhållna kraftverktyg som alla har tillgång till utifall dessa skulle behövas 

till något moment. 

4.1 Hur ser tillverkningsprocessen ut hos företaget 

Projektet som har granskats under detta examensarbete var nollställning och livstidsförlängning av 

110 tågsätt, där nollställning innebär att alla tågsätt modifieras och utrustas enligt samma 

specifikation så att alla har samma typ av utförande och funktioner. Varje tågsätt består av tre vagnar 

och följer samma sekvens genom reparation och livstidsförläningen (figur 6). De blåa rutorna 

representerar tågsättets processer, de gröna rutorna representerar de olika materialflödestyperna 

och den rostfärgade rutan står för produktionslagret, till det hör förbrukningsartiklar så som 

handskar, trasor och andra artiklar som inte monteras i tågen men ändå går åt i produktionen. 

Produktionslagret fylls på en gång i veckan med det material som den materialansvarige i 

produktionen beställer vid behov. 

 

Figur 6 Reparations- och livstidsförlängningsprocessen 

Varje tågsätt som kommer till företaget har en tillhörande serviceorter där företagets och kundens 

överenskommelser över vad som ska göras ingår. I serviceordern ingår flera arbetsorder som delar 

upp serviceordern i olika avsnitt, varje arbetsorder innehåller flera aktiviteter där det framgår vad 

som ska göras, i vilken ordning och hur det ska genomföras för att färdigställa arbetsordern (Figur 7). 

Kopplat till varje aktivitet finns en materiallista med alla komponenter som behövs för att genomföra 

aktiviteten. 
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Figur 7 Arbetsorder struktur 

Alla TL är väl bekanta med de olika arbetsorderna och har tillräckligt god erfarenhet för att 

kvalitetskontrollera arbetsmomenten. Om en montör eller TL skulle upptäcka avvikelser eller brister 

hos komponenter kan de spärra dessa och tillkalla kvalitetsavdelningen som har rätt att bedöma 

huruvida komponenteten får användas eller ej. 

Inbesiktning 

När ett nytt tåg ska in på reparation och livstidsförläning genomförs en första in besiktning där 

utsidan och det man kan se av tåget utan att börja plocka isär det granskas. Eventuella avvikelser 

som hittas vid inbesiktningen dokumenteras och anmäls vidare till kunden för godkännande innan 

extra material beställs. Efter en avslutad inbesiktning tar företaget över tåget och påbörjar 

tillverkningsprocessen. 

Demontering 

Det första skedet i tillverkningsprocessen är demonteringen, i detta skede plockas allt som inte ska 

sitta kvar under reparation och livstidsförläningen bort och antingen förrådställs, kasseras, 

upparbetas internt eller upparbetas externt. Vilket material som ska demonteras och vad som ska 

göras med det framgår av arbetsordern som samtliga har tillgång till, även hur material ska 

demonteras finns beskrivet i arbetsorderns aktivitetspärm. 

Modifiering, målning och upparbetning av vagnar 

I mittenrutan i figur 6 sker upparbetning av tågsättets vagnar, detta innefattar bland annat byte av 

rutor, ny fog runt dessa samt mattläggning inne i tåget och ommålning av tågen. I detta projekt 

innefattar modifiering även layoutförändringar inne i vagnarna vilket behöver göras innan golvet kan 

bytas ut.  Både mattläggningen och ommålningen göras av inhyrda företag som är specialiserade på 

området, allt material som de behöver köps in till projektet och hanteras av företagets centrala lager. 
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Montering 

Med montering avses alla aktiviteter som företaget själva gör för att bygga ihop tåget igen efter 

uppdateringar och modifieringar gjorts, i detta skede återmonteras de material som varit iväg på 

upparbetning och det som stått i pallstället i väntan på att tåget ska monteras samman. 

Leveransbesiktning 

Det sista skedet i tillverkningsprocessen är kvalitetskontroller och besiktning av det färdigställda 

tågsättet. Detta görs i förstahand på plats inne på bangården, därefter tas en testtur med tåget där 

alla system provkörs innan det slutligen rapporteras till kunden att tåget är klart för upphämtning. 

4.2 Materialflödet 

Materialetflödet kan delas in i fem typer av flöden (se bilaga 1, figur 12). Det första flödet är material 

som ska demonteras och sedan kasseras eller sparas som reservdelar till de tåg som fortfarande inte 

varit inne på reparation och livstidsförläning. När tåget tagits emot i produktionen placeras pallar för 

källsortering av material som ska kasseras, för skrymmande material som inte får plats i en pall får 

montörer gå ut på bangården där företagets miljöstation finns och kasta materialet direkt i avsedd 

container. Det material som kunden önskar spara som reservdelar körs av den materialansvarige i 

produktionen ut till en container utanför verkstaden där materialet förrådställs. När allt material som 

ska kasseras eller sparas som reservdelar demonterats från tågsättet kör den materialansvarige ut 

pallarna med kasserat material och tömmer dessa i miljöstationen på bangården. 

Nästa typ av materialflöde är återmonteringsmaterialet, materialet i detta flöde består av 

bland annat sensorer,  givare och andra komponenter med lång livslängd och därför inte behöver 

bytas eller upparbetas vid livstidsförlängningen av tågen. Vid förrådställningen placeras allt 

återmonteringsmaterial i pallar försedda med den färg som tåget fått tilldelad när det togs emot i 

produktionen (figur 8). På varje pall sitter en innehållsförteckning som montörerna bockar för vilka 

komponenter som ligger i pallen, om en komponent inte har behövts demonteras från tåget noteras 

det på pallen den skulle placerats i att komponenten lämnats kvar monterad i vagnen. Varje vagn har 

ett eget individnummer och har sin egen uppsättning pallar, även pallstället organiserat så att alla 

pallar som hör till samma vagn står tillsammans. Då komponenter som inte får plats i pallar ska 

förvaras finns det en avlyst yta för skrymmande material där komponenterna förses med samma typ 

av etiketter som pallarna där det framgår vilket tågsätt och vilken vagn den kommer ifrån framgår. 
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Figur 8 Palletikett med innehållslista och färgkod 

Det tredje materialflödet är intern upparbetning, detta sker i samma byggnad som tågsättet befinner 

sig i. Modifiering, målning, fönsterbyten, fogning, osv, är en del av den interna upparbetningen av 

själva tågvagnarna och räknas inte in till materialflödet i detta arbete. Material som ska iväg på 

internupparbetning placeras på rullvagnar som montörerna kan flytta på förhand utan truckar. Dessa 

vagnar märks med liknande etiketter som återmonteringsmaterialet med skillnaden att det framgår 

vart materialet ska någonstans för upparbetning (figur 9). När en rullvagn är full förflyttas denna till 

WIP-lagret i anslutning till platsen det ska upparbetas, efter upparbetning signeras etiketten och 

rullvagnen placeras i WIP-lagret igen för att hämtas av montörer när de behöver materialet. 

 

Figur 9 Etikett för upparbetning inom företaget 
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Fjärde och näst sista materialflödet är extern upparbetning, allt material som skickas på 

upparbetning utanför byggnaden som tågsättet befinner sig i hanteras som extern upparbetning. För 

extern upparbetning i intilliggande byggnader placeras material på rullvagnar som märks med samma 

typ av etiketter som vid intern upparbetning, när en rullvagn är full transporteras den till en WIP-yta i 

anslutning till den upparbetningsprocess som materialet ska genomgå. När materialet är upparbetat 

ställs det tillbaka i WIPlagret och hämtas av montörer när de behöver materialet. Vid upparbetning 

hos andra företag skapas saldon för ”reparerbar artikel” där alla komponenter får egna ID-nummer, 

komponenterna demonteras från tågen och placeras på lastbilar för att skickas omgående. När 

komponenterna är upparbetade lastas dessa åter på lastbil och skickas tillbaka till produktionen där 

de tas emot och besiktigas av den materialansvarige i produktionen. Efter godkänd besiktning 

placeras materialet i det skrymmande lagret vid pallstället och inväntar återmontering i tågsättet. 

Det sista materialflödet är ny-materialet, det som beställs helt nytt till varje tågsätt, då olika 

material och komponenter har olika ledtider och olika standardvolymer använder företaget sig av 

metodiken åter beställningspunkt så att de hinner få nytt material innan det tar slut på lagret. 

Majoriteten av ny-materialet utgörs av komponenter som behöver köpas nytt till samtliga tågsätt och 

har beställts enligt överenskommelse med kunden. Det händer även att det tillkommer extra behov 

vid eventuella kvalitetavvikelser på komponenter vid in besiktningen eller som skadas i 

tillverkningsprocessen. Om komponenter med för stora kvalitetsbrister upptäcks vid eller efter 

inbesiktningen behöver beslut fattas om att ”låna” komponenter från kommande tågsätt i samband 

med att ersättningskomponenter beställs för att säkerställa att de tågsätt som är inne i processen 

kan färdigställas enligt tidsplanen. Dock händer det att material inte går att låna utan måste 

nybeställas omgående, vilket kan orsaka kraftiga förseningar beroende på komponentens ledtid och 

om den utgör en flaskhals för delar av tillverkningsprocessen. 

Allt ny-material levereras till lagret som tar emot och besiktigar delar av det som beställts för 

att säkerställa att inga defekta komponenter skickas vidare till produktionen, beroende på 

kvalitethistorik besiktigas olika mängder av respektive komponent. Om det är en komponent som 

aldrig beställts tidigare så kontrolleras samtliga vid första beställningen, om det är något som beställs 

i stora volymer och i princip aldrig har kvalitetsavvikelser så kontrolleras exempelvis var tusende 

komponent. Kontrollintervallen uppdateras hela tiden och skärps om avvikelser upptäcks i 

produktion. Ny-material som behövs i produktionen beställs i förhand av TL enligt dagtidsplanen och 

leverans från lagret garanteras inom 24H. Materialet levereras till produktionen och ställs i 

anslutning till pallstället där återmonteringsmaterialet placerats, utöver det normala 

beställningsförfarandet från lagret med 24H leveransgaranti finns även prioritetsbeställningar. 

Prioritet 1 beställningar har en leveranstid på 15 minuter, prioritet 2 beställningar har en leveranstid 

på 4H, dessa används när material gått sönder, blivit spärrat eller av annan anledning behöver 

ersättas snabbt i produktionen. 

Utöver materialflöden i form av komponenter till tåget finns även ett monteringslager där 

lösartiklar så som skruvar, brickor, muttrar, osv ingår. Detta monteringslager fylls på från det centrala 

lagret och görs så genom ett två-behållar-system där lagerpersonalen tar med sig den tomma 

behållaren, fyller på den och ställer den bakom den andra behållaren som montörerna plockar 

material ur tills den är tom. 

4.3 Informationsflöden 

För att hålla ordning på vart material är, vart det ska, när det behöver vara på plats samt vad det är 

för material som behövs krävs ett informationsflöde. Företagets informationsflöde är illustrerat i 

figur 10 nedan, och representerar material och informationsflödet kopplat till reparations- och 
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livstidsförläningsprocessen (figur 6). Alla material- och informationsflöden som sker inom den gråa 

rutan görs utan uppföljning i företagets affärssystem och består av fysiska informationsflöden där de 

anställda går och pratar med varandra (heldragen blålinje i figur 10), de digitala informationsfloderna 

består av mail, gruppchat meddelanden och telefonsamtal (streckad orange linje i figur 10). De 

heldragna svarta linjerna i figuren representerar materialets flöde genom företaget. De linjer som går 

utanför den gråa rutan följs upp i EAM-systemet, där det blir tillgängligt för lager, inköp samt 

material och projektsamordnaren att kolla upp, inget uppdateras av sig själv förutom vid 

behovsbeställningar eller låga lagernivåer. 

 

Figur 10 Material och informationsflöden inom projektet 

Flödet inleds i det övre högra hörnet där kunden och företaget kommit överens om en serviceorder, 

dvs vad som ska göras med tågen som kunden lämnar in till företaget. Serviceordern består av flera 

olika aktiviteter (figur 7) som används för att skapa en produktionsplan, produktionsplanen 

innefattar alla aktiviteter och planerar dessa till när dem ska genomföras i syfte att nå kundens 

leveranskrav i tid. Utifrån serviceordern kan inköpsavdelning beställa de komponenter och material 

som behövs för att färdigställa de moment som ingår i serviceordern. Då allt material som beställs 

har olika ledtider och olika beställningsvolymer används åter beställningspunkter för att säkerställa 

att materialet som behövs hinner levereras i tid. Inköpsavdelningen får notiser från 

produktionsplanen om att åter beställningspunkten för ett material har nåtts och ett nytt inköp 

behöver göras, vid förseningar behöver därför produktionsplanerarna uppdatera 

produktionsplanenen så att material inte införskaffas för tidigt och tar plats på lagret fast det 

egentligen inte behövs. 

  Under produktionsprocessen är det TL som beställer det dagliga behovet av material från 

lagret, detta görs med en dags framförhållning så att material för nästa dags arbetsmoment levereras 

senast på morgonen när arbetet börjar, beställningar placeras i lagersystemet och genererar 

plocklistor ute på lagret. Levererat material tas emot av den materialansvarige i produktionen som 

dels placerar materialet på avsedd plats i hyllor och pallställ, samt informerar TL och 

produktionsplanerare om att materialet är på plats genom att ta foton och skicka i en gruppchat där 

berörda medarbetare ingår. 
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När material ska upparbetas inom företaget, kallad internupparbetning i figur 6, så markeras 

materialet med pappersetiketter där det framgår vilken vagn det är ifrån, vad det är för material som 

ingår och  vart den ska, färgen på etiketten informerar om vilket av tågsätten materialet tillhör (figur 

9). 

Material som ska skickas iväg på extern upparbetning beställs av produktionsplanerarna, de 

kontaktar inköp som färdigställer en blankett för avhämtning av material som skickas till 

materialansvarig i produktionen. Denna fyller i lappen och skickar den vidare till lagret som beställer 

upphämtning av materialet. I affärssystemets skapas ett lagersaldo med reparerbara stolar med lager 

platsen angiven med den ort leverantören finns på, när dessa sedan återvänder efter upparbetning 

kvitteras lagersaldot till komplett stol och skickas tillbaka till produktionen igen. 

Avvikelser och skador kan förekomma på komponenter och utrustning, beroende på vilken 

typ av avvikelse det är och huruvida den är orsakad av företaget eller undertiden tågsättet varit i 

bruk hanteras dessa på ett av två sätt. Vid avvikelser orsakade i reparations- och 

tillverkningsprocessen skrivs de nödvändiga åtgärderna för att komplettera skadan in som 

arbetsorder med kostnadsställe för ”Cost of poor quality”, detta kostar inte kunden något extra utan 

ersätts av företaget. Om skador eller avvikelser uppstått på annat vis, att detaljer som egentligen inte 

ska repareras behöver fixas till, skapas en arbetsorder som består av ändrings- och tilläggsarbete 

(ÄTA) vilket skickas som offert till kunden som sedan kan godkänna de tillkommande kostnaderna 

eller avslå detta. När tåget sedan är färdigställt genomförs en besiktning och testkörning där alla 

system och funktioner kontrolleras innan de levereras åter till kunden. 

Att notera i detta är att EAM-systemet inte har en automatisk uppföljning av 

produktionsplanen, utan denna behöver manuellt uppdateras av material- och projektsamordnaren. 

Även informationsspridning om hur de olika tågsätten ligger enligt produktionsplanen måste 

manuellt skrivas ut och sättas upp på dagligstyrningstavlorna nere i produktion, tillsammans med 

information om vilka aktiviteter som ska göras under den aktuella veckan. För att uppdatera 

produktionsplaneringen behöver TL informera material- och projektsamordnaren att en aktivitet är 

avslutade eller till vilken procent den är färdigställd, antingen genom att ringa och säga det eller gå 

till material- och projektsamordnaren och uppdatera denna i person. Stora delar av arbetsdagarna 

går åt för TL att prata med sina montörer, andra TL, produktionsplanerare samt med material- och 

projektsamordnaren.   

4.4 Tidsstudie 

I syfte att förstå informations- och materialflödet i produktionen genomfördes en tidsstudie på 

demonteringen av stolar. Tanken med att genomföra en tidsstudie var för att följa upp 

informationsspridningen och materialhanteringen vid genomförandet av en aktivitet i produktionen 

som görs flera gånger per tågsätt. En annan anledning till att en tidsstudie genomfördes var för att 

företaget meddelat att de upplever att det tar för mycket tid från aktiviteterna att transportera 

material in och ut ur tågsätten. Just demonteringen av dubbel-stolar upprepas 89 gånger per tågsätt, 

vilket gör det till ett passande studieobjekt då det även involverar fler funktioner än bara montörerna 

som demonterar stolarna, utan även de andra montörerna som genomför andra arbeten påverkas 

samt att truckförare som hanterar materialtransporter inom produktionsytan ianspråktas för att lösa 

aktiviteten. Vid denna tidsstudie skede demonteringen i den bakersta vagnen, M43 (se bilaga 1, figur 

11), där avståndet mellan de två bakersta ramperna är 19 meter.  

Själva tidsstudien bestod av tre moment som klockades med hjälp av ett tidtagarur i en 

mobiltelefon, studien genomfördes av studenten som ansvarade för observation, tidtagning och 
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nedteckning av resultat för samtliga genomföranden, resultaten mätt i sekunder presenteras i tabell 

5 nedan, tabellen är uppdelad i fyra kolumner, den första från vänster presenterar vilken mätning i 

ordningen som tiderna för genomförandet klockades, kolumn två innehåller tiderna som uppmättes 

vid monteringen av stolar på transportpallar, kolumn tre innehåller tiderna från transporten av stolar 

ur tåget till transportpallarna och kolumn fyra innehåller tiderna för att lossa stolarna inuti tåget. 

Det första momentet som granskades var monteringen av stolar på transportpallar, detta 

behöver göras då stolarna inte kan stå av sig själva utan behöver monteras fast. För att stolarna ska 

kunna transporteras monteras dessa på för ändamålet avsedda EU-pallar, försedda med fästen för 

stolarna. För att stolarna ska kunna förses med skyddande lådor vid transport till upparbetning 

behöver stolarna placeras lite förskjutet på pallarna för att inte ryggstöden ska sticka utanför 

pallarnas kanter. Stolarnas fötter består av en avlång platta med ett skruvhål i fram och bakkant, 

dessa behöver passas in över två gängade bultar som sticker upp ur fästningsanordningen som är 

monterad på transportpallen. När foten är monterad fästs en metallplatta i stolens väggfäste ned i 

pallen för att stabilisera stolarna och förhindra att de rör sig och eventuellt välter vid transport. En 

truck används för att köra två transportpallar i taget ned till den plats i verkstaden där 

transportpallarna förses med skyddade lådor, därefter är en stol redo att skickas iväg på 

upparbetning. För att genomföra monteringen behövs initialt två montörer, tillsammans passas 

stolens hål in över de gängade stängerna, därefter monterar den ena montören fast stolens fot med 

två muttrar medan den andra montören håller stolen på plats, därefter kan en montör slutföra 

montaget av metallplattan på egen hand. 

Nästa moment som klockades var transporten av stolar, från insidan av tågvagnen till platsen 

där de ska monteras på transportpallar. För att minimera risken för skador på personal och material 

skall två montörer alltid hjälpas när en stol ska lyftas. Det sista momenten i tidsstudien var själva 

demonteringen av stolarna inne i tågvagnarna, tidtagningen startar när montören kommer fram till 

stolen och förbereder verktygen, för att demontera stolarna behövs endast en operatör. Värt att 

notera i denna tidsstudie är att samtliga stolar blivit lossade av kvällsskiftet dagen innan vilket sparar 

in några sekunder per skruv i detta skede. 

Vid samtlig tidtagning användes batteridrivna mutterdragare för att lossa och fästa muttrarna 

som stolarna monteras med, samt att en smal skruvmejsel eller näbbtång används för att avlägsna 

plastdistanser och brickor som sitter på stolarna när de är monterade i tåget. 
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Tabell 5 Resultat från tidsstudien 

ANTALET 
GENOMFÖRDA 

TIDSTAGNINGAR 

MOMENT 1  
MONTERING PÅ 
TRANSPORTPALL 

MOMENT 2  
TRANSPORT AV STOL 

MOMENT 3  
DEMONTERING AV 

STOL 

1 127 40 33 

2 132 41 25 

3 118 28 37 

4 124 49 27 

5 80 43 41 

6 201 21 26 

7 202 18 30 

8 198 19 34 

9 182 35 28 

10 271 32 35 

SNITT TID I 
SEKUNDER 

164 33 32 

Variationerna i monteringstiderna i moment 1 har flera orsaker, de transportpallar som används har 

slitits olika mycket vilket kan påverka passningen i hålen på stolfötterna, samt kvalitén på gängningen 

som kan vara skadad eller nött vilket försvåra monteringen av muttrarna. Något som noterades vid 

sex av de tio genomförandena var att montörerna varit tvungna att vända på pallar eller stolar för att 

dessa placerats åt fel håll, vilket skulle göra det omöjligt att montera transportlådorna i senare skede. 

Variationer i moment 2 bestod i huvudsak av skillnader i transportsträckor då 

transportpallarna inte alltid placerades på samma plats vid montering utan kunde hamna flera meter 

längre bort på grund av platsbrist utanför tågvagnen samt att stolarnas ursprungsposition även den 

varierar inuti varje tågvagn. Variationerna i moment 3 orsakas av mängden förarbete som gjorts av 

föregående skift, då vissa stolar enbart varit monterad med två muttrar kvar och andra haft flera. 

I studien har inte förberedande moment klockats, dessa består bland annat av framkörning 

av tomma transportpallar samt  iordningställning av dessa innan stolar kan monteras. Inte heller 

förarbeten där muttrar lossats har klockats. Utöver tidsstudien har studenten gjort allmänna 

observationer i produktionsmiljön, samt tagit emot förslag och åsikter från montörer, TL, 

materialansvariga i produktionen  och logistikpersonal. Observationerna presenteras i kapitel 5,1 

Identifierade förbättringsbehov, och möjliga åtgärder för att åtgärda förbättringsbehoven 

presenteras i slutsatserna. 
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5 Analys 
I följande kapitel kommer de upptäckter som gjorts hos fallstudieföretaget att analyseras granskas i 

syfte att besvara de forskningsfrågor som ställts i arbetet. Då fallstudieföretaget är ett reparations- 

och livstidsförlängande företag inom tågindustrin kan resultat från observationer och intervjuer hos 

företaget ge svar på de forskningsfrågor som ställts i detta arbete.  

5.1 Identifierade förbättringsbehov hos fallstudieföretaget 

5.1.1 Standardiserade arbetssätt 

När ett tåg mottagits och körts in på det första spåret, där demontering sker, placeras ramper vid 

samtliga dörrar för att underlätta för montörerna att transportera material och verktyg in och ut ur 

tågvagnarna. Då tågsättet inte är anslutet till någon strömkälla så går det inte att använda det 

ombordvarande elsystemet under reparations- och livstidsförlängandeprocessen, utan externa 

strömkällor behöver användas. Problematiken som uppstår vid eldragningen är att sladdarna in i 

tåget korsar över den produktionsyta som materialet transporteras genom med hjälp av bland annat 

palldragare och manuellt manövrerade rullvagnar. Montörerna använder sig av kabelrullar med fyra 

strömuttag till belysning och verktyg, dessa förvaras längs med väggarna i produktionsytan när de 

inte används, dock ställs de inte alltid tillbaka vilket kan orsaka förseningar då montörer behöver leta 

efter kabelrullar och verktyg när de ska genomföra vissa aktiviteter. Ramperna utgör även 

mellanlandningsyta för burkar och små saker som egentligen ska tillbaka till förvaringsplatser i 

produktionslagret eller kastas men som man inte tagit sig tiden att gå iväg med, även pallar med 

skrot står kvar på produktionsytan utan att någon tar med det ut till returstationen på området. 

Pallstället i produktionslagret är indelat i tre sektioner, ett för varje tåg som är inne i 

reparations- och livstidsförlängningsprocessen. Varje sektion har en egen färg på alla etiketter som 

sitter på pallkragarna, vilket görs för att underlätta för montörer och materialansvariga när de ska 

ställa undan eller ta fram material till ett specifikt tågsätt. Det finns en liggare för varje sektion i 

pallstället där det framgår vilken pall som hör hemma på vilken hylla, det står däremot inte vart i 

produktionen de ska placeras och det framgår inte på palletiketten vart den ska ställas i pallstället. 

Även färgkodningen för pallställets sektioner matchar inte färgkodningen i liggaren. 

Vart varje pall ska placeras i produktionen framgår inte med någon markering utöver en 

allmän markering där alla pallar, oavsett om det är för kassation, förrådsställning eller övrigt, ska 

placeras inom för att säkerställa framkomligheten i produktionsytan. Den enda markering som 

materialansvariga och montörer har att gå på är tågvagnsnummer som sitter på etiketten samt vilket 

material det står ska placeras i pallen, varken arbetsinstruktioner, palletiketter eller pallställsliggare 

noterar vart i produktionsytan pallen ska placeras eller vart i pallstället den ska förvaras. Även vilka 

komponenter som ska ingå i pallen kan vara svåra att veta för nyare anställda då de behöver kolla 

upp vad det är för komponent mot en lista istället för exempelvis en bild.  

Ett annat förbättringsbehov med hänseende till standardiserat arbete är utplaceringen av de 

material och pallar som behövs inför arbetspasset, exempel på detta är att de som gyllen regel inte 

ska demontera något innan de vet vart de ska placera materialet, om då pallen som material ska 

placeras i inte körs fram så får montörerna inte påbörja demonteringen av materialet. Detta förekom 

även under tidsstudien då montörerna fick slut på yta att ställa transportpallar på då truckföraren 

inte hann köra undan lastade transportpallar samt att transportpallarna tog slut innan den sista 

stolen demonterats från tågvagnen.  
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Materialkedjan för demontering och montering behöver effektiviseras, det anses ta för 

mycket tid från arbetet att hämta och lämna material och verktyg under processerna, från 

observationer i produktionen har det noterats att det saknas en tydlig struktur för vart pallar och 

material ska placeras någonstans samt att alla verktyg och material förvaras utanför vagnarna. Detta 

tvingar montörer att gå och hämta material och verktyg samt att man använder tänger man har i 

fickorna för att lossa exempelvis muttrar istället för att gå och hämta en ringnyckel eller spärrskaft. 

Etiketterna som placeras på materialet innan det skickas iväg på upparbetning innehåller en 

del information men saknar tidsmarkeringar för när materialet placerades på vagnen eller pallen, 

samt när det ska tillbaka för att återmonteras i tågsättet igen. 

Spärrat material i produktionen kan förbli spärrat i flera veckor innan kvalitetsavdelningen 

genomför sin kontroll, detta medför att produktionen beställer nytt material för att ersätta det 

spärrade så att så att produktionen kan fortsätta då man inte har tid att invänta 

kvalitetsavdelningens bedömning. Om kvalitetsavdelningen bedömer att det spärrade materialet kan 

användas har redan material hämtats från lager och måste nu skickas tillbaka eller så blir det kvar i 

produktionsytan utan att det finns registrerat i något saldo eller lagersystem. 

5.1.2 Informationshantering 

Material- och produktionsplanen är inte självuppdaterande i systemet utan TL, produktionsplanerare 

och material- och projektsamordnaren behöver sitta och manuellt uppdatera systemet med vilka 

aktiviteter som är avklarade, vilket material som behövs för kommande aktiviteter samt om det är 

avvikelser behöver de notera dessa och försena produktionsplanen som annars flyter på enligt 

tidsplanen. 

En annan brist i det nuvarande informationssystemet är att är svårt att få fram kompletta 

material- och komponentlistor över tågsätten, informationen finns spridd på olika platser i olika 

dokument och ritningar. För att kunna kolla upp artikelnummer och specifikationer behöver flera 

källor granskas för att erhålla all information som söks. 

Trots att det finns ett system för att informera produktionspersonalen om vilket material som 

finns i produktionen händer det att material beställs i onödan då man inte hittat det material som 

har levererats tidigare. På grund av den bristande informationsspridningen går stora delar av 

montörer, TL och produktionsplanerares tid åt att leta efter varandra i produktionen för att ställa 

frågor och ta del av information och instruktioner. 

Arbetsinstruktioner som montörer har tillgångtill finns i fysisk form och är inte alltid 

uppdaterade med de senaste instruktionerna, även tillgången till vart materialet som demonteras 

ska placeras framgår inte mer än att det antingen ska förrådsställas, kasseras eller skickas iväg på 

upparbetning. Information om vilken pall och vart denna är placerad framgår inte. 

Det saknas tydliga instruktioner som reglerar vilka aktiviteter som ska genomföras när tåg tas 

emot i produktionsytan. Detta göra att när ett nytt arbetslag kommer till tåget är det osäkert vad 

som har gjorts och vad som ska göras härnäst. 

De etiketter som används för att markera upp pallar, vagnar och skrymmande gods ser olika 

ut beroende på vilken version av etikett som används. Vissa etiketter har enbart färgkoden med 

tågsättets individnummer samt listan över de komponenter som ska vara i pallen eller vagnen med 

kryssruta för placerat material och kryssruta för taget material. Andra versioner av etiketterna 

innefattar signatursrader för vem som placerat och vem som tagit materialet från pallen, det kan 
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även framgå vilken vagn i tågsättet som materialet i pallen tillhör samt vad som ska hända med 

materialet, om det ska förvaras eller skickas på upparbetning. 

5.2 Tillverkningsprocessen hos fallstudieföretaget 

Tillverkningsprocessen hos företaget är indelad i fem steg, dessa sker på olika platser i verksamheten 

(se bilaga 1, figur 13). Inledningsvis tas tåget emot och tvättas i lackboxen på spår 3, efter tvättning 

flyttas tågsättet över till spår 5 där demonteringsprocessen genomförs. Efter att tåget är tömt på allt 

det som ska demonteras flyttas det över till spår 4, på detta spår påbörjas upparbetningen av själva 

tågsättet i form av bland annat fönsterbyten, ommålning invändigt, applicering av nytt golv, m.m. 

Parallellt med tågsättets upparbetning skickas stolar iväg på extern upparbetning (bilaga 1, figur 13 

lila streck), väggfält och andra detaljer skickas iväg på intern upparbetning (bilaga 1, figur 13 grönt 

streck). Efter att tågsättets utsida har upparbetats med nya fönster och fogar flyttas tåget till spår 3 

för ommålning. När färgen åter har torkat ställs tåget på spår 2 för vidare upparbetning av tågsättet 

samt inledande återmontering av väggfält innan det åter placeras på spår 5 för återmontering av 

bland annat de resterande väggfält, stolar och bord. I samband med att tåget har återmonterats och 

besiktigats återlämnas det till kunden. Företagets tillverkningsprocess kan således delas in i en 

femstegsprocess, de olika processtegen som identifierats är: 

1. Mottagande av produkt från kunden med inspektion och tvättning av tågsättet 

2. Demontering av tågsättet, material och komponenter delas in i olika kategorier beroende på 

skick och huruvida de ska återmonteras, upparbetas, förvaras eller kasseras 

3. Upparbetning av komponenter och tågsättet 

4. Återmontering av upparbetade komponenter, nya komponenter och förrådsställda 

komponenter 

5. Återlämning av nollställt och livstidsförlängt tåg till kund 

Enligt den empirisk data som samlats in är tillverkningsprocessen inom reparations- och 

livstidsförlängande verksamheter indelade i dessa fem steg, där materialet och komponenterna går 

igenom parallella processer efter demonteringen i form av upparbetning, nybeställning och kassation 

innan de sammanstrålar igen i återmonteringsprocessen och slutligen levereras till kund. Detta 

besvarar även den första forskningsfråga; hur ser tillverkningsprocesser ut inom reparations- och 

livstidsförlängandeverksamheter? 

5.3 Hur ser tillverkningsprocesser ut inom reparations- och 

livstidsförlängande verksamheter? 

I litteraturstudien presenteras fyra olika material- och informationsflödesdiagram för 

tillverkningsprocessen inom reparations- och livstidsförlängande verksamheter. Alla de olika 

diagrammen visar en enad syn på ingående processteg vid tillverkningsprocessen inom reparations- 

och livstidsförlängande verksamheter, och den illustration som Ferrer och Whybark (2001) 

presenterade i figur 3 påminner till stor del om det flödesdiagram som upprättats i samband med 

observationer som gjorts hos fallstudieföretaget (se figur 6). Reparations- och livstidsförlängande 

verksamheters tillverkningsprocess kan delas upp i fem olika moment, vilka är: 

1. Mottagande av returnerad produkt från marknaden/kunden, vilket antingen görs genom att 

kunden lämnar in produkten direkt till företaget som ska reparera eller livstidsförlänga den, i 

dessa fall kan kunden fortfarande äga produkten trots att den är hos företaget. Den andra 
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typen av returnering sker genom insamling på återvinningscentraler eller att företaget på 

annat vis samlar in produkter från kunderna, i dessa fall har kunden oftast slutanvänt 

produkten.  

2. Inspektion, tvättning av produkten samt demontering. För att kunna bestämma produktens 

skick behöver den göras ren och granskas, i detta skede kan produktens behov fastställas. 

Demonteringen av produkter görs ofta manuellt, och de ingående komponenterna kan delas 

in i olika kategorier beroende på skick och huruvida de ska återmonteras, sparas som 

reservdelar eller kasseras.  

3. Reparation och återställning. I detta steg repareras de komponenter som blivit tillgängliga 

efter demonteringen, beroende på skick kräver komponenter olika mycket bearbetning innan 

de går att återanvända. I de fall då komponenter inte går att reparera eller återställa behöver 

ersättningskomponenter beställas. 

4. Återmontering av reparerade eller nya komponenter och material. Det näst sista steget i 

tillverkningsprocessen vid reparation och livstidsförlänganden är återmonteringen av 

reparerade eller nya ersättningskomponenter för att skapa en hel produkt. Returnerade 

produkters komponenter kan även användas för att tillverka nya typer av produkter och 

behöver därför inte återmonteras till samma typ av produkt som den som återlämnades i 

första steget.   

5. Försäljning eller återlämning av reparerad eller livstidsförlängdprodukt. Det slutliga steget i 

tillverkningsprocessen är att återintroducera en reparerad eller ny produkt tillbaka till 

marknaden. I de fall då produkten varit ägd av kunden genom hela processen återlämnas 

produkten till denna, i annat fall kan reparerade eller livstidsförlängda produkter säljas vidare 

till nya kunder eller till andra företag för att ingå som komponenter i deras produkter. 

Beroende på vilken typ av kunder som företaget vänder sig till sker returneringen av produkter på 

olika vis, antingen om kunder lämnar in produkter direkt till företaget eller om produkter samlas in 

på en returcentral eller hos återförsäljare. Hur den returnerade produkten ska hanteras beror på 

dess skick när den anländer till företaget, dess behov fastställs vid inspektionen och påverkar vilka 

processer som behövs och hur lång reparationstiden blir (Guide & Daniel, 2000; Ferrer & Whybark, 

2001; Guide & Daniel, 2000). Inspektion och demontering görs ofta manuellt (Kurilova-Palisaitene, et 

al., 2018). 

Återmonteringen av produkten sker i samband med att reparerade produkter eller 

ersättningskomponenter är tillgängliga, mängden ersättningskomponenter som behöver köpas in 

beror på vilket skick de ingåendekomponentera varit i hos den returnerade produkten (Guide, 2000). 

Efter återmonteringen introduceras produkten åter till marknaden, antingen till försäljning eller 

genom återlämning till kunden som returnerat varan för att få den reparerad eller livstidsförlängd 

(Guide & Daniel, 2000; Ferrer & Whybark, 2001). 

5.4 Integrerade affärssystem hos fallstudieföretaget 

Det nuvarande informationsflödet hos fallstudieföretaget är till stor del manuellt, där TL, 

produktionsplanerare, inköpare, material- och projektsamordnare och materialansvariga i 

produktionen behöver sätta sig ned och uppdatera listor, produktionsplaner och saldon i systemet 

för att detta ska uppdatera sig. Även arbetsordrar, materialbeställningar och momentbeskrivningar 

behöver uppdateras manuellt och skrivas ut för att säkerställa att montörerna har de senaste 

instruktionerna när de ska genomföra sina aktiviteter. En bidragande anledning till att det ser ut på 

detta vis hos företaget är att de har ett EAM-system som inte är anpassat för de behov som återfinns  
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inom tillverkningsindustrin, vare sig den är cirkulär eller linjär, då det är anpassat för underhåll- och 

serviceverksamhet. 

Genom att implementera ett ERP-system hos företaget skulle mängden tid för personalen att 

sitta vid datorer och dubbelarbeta minskas, samt att en bättre översikt skulle uppnås vad gäller 

produktionsplanen och materialläget tack vare en centralisering av informationen. Användandet av 

ERP-system kan tvinga verksamheter att standardisera sina metoder och arbetssätt, vilket riskerar att 

minska flexibiliteten. Fallstudieföretagets primära konkurrensfaktor är inte dess höga flexibilitet, då 

deras projekt sträcker sig över långa tidsperioder, utan det är deras förmåga att ställa om till nästa 

stora projekt vid det föregåendes slut. Genom att standardisera processer och metoder kan ledtider 

kortas ned och processanalyser genomföras i syfte att finna förbättringspotential, vilket annars är 

svårt att skapa utan en befintlig standard att utgå ifrån. 

 En annan fördel som kan uppnås genom användandet av ett ERP-system hos 

fallstudieföretaget skulle vara ökning av produktivitet, dels från metodstandardisering, men också 

från den förbättrade översikten redan nere på TL nivå. Detta skulle låta TL ägna sig åt att leda sina 

montörer och lära upp nyanställda istället för att de lägger sin tid på att leta efter material och 

uppdaterade arbetsinstruktioner. 

Då ett ERP-system används för att skicka ut aktiviteter till produktionspersonal som i sin tur 

kvitterar av varje aktivitet när den är genomförd skapas produktionsdata som personalen på 

produktionsplaneringen kan använda för att granska och analysera processer och tider utan att de 

behöver spendera flera dagar i produktionen för att samla in data. Detta ger även möjlighet att 

jämföra data före och efter produktionsförändringar, och på så vis bli en lärande organisation som 

utvecklar sina metoder till att finna ”best practise”.  

De finansiella fördelarna med att implementera att ERP-system hos fallstudieföretaget 

kommer till följd av de tidigare nämnda fördelarna i form av reducerade kostnader för produktion 

och lager då mängden fel eller dubbelbeställningar minskar. Även de administrativa kostnaderna i 

form av personal som måste sitta och uppdatera listor och saldon på flera platser kommer reduceras 

i och med de integrerade affärssystemens förmåga att självuppdatera.  

Nackdelarna som fallstudieföretaget kan komma att möta vid användandet av ett ERP-system 

är kostnaden för att implementera systemet och lära upp personalen till att använda det, dock anses 

denna nackdel vara mycket begränsad då flera av medarbetarna har använt ERP-system tidigare 

innan ägarbytet. Även faktumet att den leverantör som utvecklat EAM-system som de idag använder 

även har utvecklat ett ERP-system. En nackdel som har poängterats tidigare i litteraturstudien är att 

implementeringen av ett ERP-system är kostsamt, då fallstudieföretaget ingår i en stor koncern med 

kraftig finansiell backning så blir detta mindre kritiskt, men fortfarande något att beakta då 

verksamheten kommer att påverkas undertiden som ERP-systemet implementeras.  

Då informationsbehovet är större och innefattar fler osäkerheter och variationer inom 

reparations- och livstidsförlängande verksamheter ställs högre krav på ERP-systems flexibilitet och 

användarvänlighet, vilket enligt Kurilova-Palisaitene et al (2018) begränsar tillämpbarheten av ERP-

system som förlitar sig på  MRP inom den typen av verksamhet. För att ett ERP-system ska kunna 

användas inom reparation och livstidsförlängning behöver det kunna hantera variationer inom såväl 

tillgänglighet till material men också leveranstider (Guide & Daniel, 2000). Som komplement till MRP- 

har APS- och AAPS-system utvecklats, vilka klarar av att hantera mer komplexa förutsättningar än 

MRP, vilket behövs för att framförallt SMEer som arbetar enligt produktionsstrategin MTO ska kunna 

använda ERP-system till sin verksamhet (Deep, et al., 2008; Zach & Olsen, 2011). Sett till 

fallstudieföretaget som inte är i behov av att ha en flexibilitet i form av variation i kunder så 
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försvinner nackdelarna kopplade till flexibilitet och standardisering av processer, då dessa faktorer är 

något som kan vara till nytta för verksamheten för fallstudieföretaget.  

5.5 Implementeringsfaktorer 

Många av de medarbetare som intervjuats under fallstudien har pointerat att affärssystemet som de 

arbetar i idag inte passa till verksamheten samt att man tycker det går åt mycket tid till att uppdatera 

listor och arbetsorders. Även materialuppföljningen är krånglig då systemet inte självuppdaterar och 

inga notiser om vart materialet är kommer ut till montörerna eller TL om de inte själva går till en 

dator och söker upp materialet. På det hela taget finns stöd bland operatörer, TL, materialansvariga i 

produktionen, lagerpersonalen samt produktionsplanerare och material- och projektsamordnare att 

implementera ett ERP-system istället för EAM-systemet som används idag.  

De faktorer som företaget behöver ta hänsyn till vid implementeringen av ett framtida ERP-

system är således att ha en tydlig vision om vad systemet ska uppfylla för funktioner, samt vilka som 

ska använda det och hur. Då företaget ingår i en stor koncern gäller det att få medhåll från 

koncernens ledning då det är en stor investering för företaget. Även att företaget tar tid att utbilda 

och sprida kunskapen om hur det valda systemet ska användas är av stor vikt om någon av de 

förväntade fördelarna med implementeringen ska kunna uppnås. En annan faktor för att säkerställa 

att implementeringen fortlöper som planerat är att utse en tydlig struktur med implementering 

ledare som driver arbetet och säkerställer att företagets behov uppfylls och att alla funktioner är 

korrekt anpassade till verksamhetens behov.   

För att implementera ett ERP-system inom reparations- och livstidsförlängande verksamheter 

finns flera faktorer som behöver analysers. Vid valet av ERP-system behöver företag avgöra hur 

mycket anpassningar som måste göras av de system som finns tillgängliga för att dessa ska passa till 

den egna verksamheten, samt hur mycket verksamheten behöver anpassas för att matcha ERP-

systemets funktioner (Zach & Olsen, 2011; Hart & Snaddon, 2014). Ju mindre anpassningar som 

behöver göras, desto snabbare och mindre kostsam kommer implementeringsprocessen att bli (Zach 

& Olsen, 2011; Aslan, et al., 2015). En vanligt orsakt till att MTO-verksamma företag inte använder sig 

av ERP-system är för att systemet inte passar till verksamhetens behov (Aslan, et al., 2015). 
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6 Slutsatser 
I detta kapitel kommer forskningsfrågorna att bli besvarade och syftet med arbetet att uppnås.  

6.1 Hur ser tillverkningsprocesser ut inom reparations- och 

livstidsförlängande verksamheter? 

Utifrån jämförelsen mellan källor i litteraturstudien och från observationer hos fallstudieföretaget 

har tillverkningsprocessen inom reparations- och livstidsförlängande verksamhet brutits till fem 

huvudsakliga moment:  

1. Mottagande av returnerad produkt från marknaden/kunden 

2. Inspektion, tvättning av produkten samt demontering 

3. Reparation och återställning 

4. Återmontering av reparerade eller nya komponenter och material 

5. Försäljning eller återlämning av reparerad eller livstidsförlängdprodukt 

Hur produkter tas emot från marknaden i första momenten samt hur det återintroduceras till 

marknaden eller lämnas tillbaka till kunden i sista momentet beror på vilken typ av produkt och kund 

som företaget har. För företag som likt fallstudieföretaget tar emot produkter för att upparbeta 

dessa åt en kund så kan kunden fortfarande äga produkten medan reparationen och 

livstidsförlängningen genomförs, därav återlämnas produkten till kunden när tillverkningsprocessen 

är slutförd.  

6.2 Vilka är fördelar och nackdelar med användning av 

integrerade affärssystem till reparations- och 

livstidförlängande verksamheter? 

De övervägande fördelarna som ERP-system medför är centralisering och automatisering av 

informationsflöden inom verksamheter, vilket reducerar kostnader för administration och IT ( (Koh & 

Simpson, 2007; Hart & Snaddon, 2014). Andra fördelar som ökad lageromsättning, minskad cykeltid 

och ökad produktivitet härstammar ur den ökade kontrollen av material- och informationsflöden 

samt att processer och metoder kan följas upp bättre, vilket ger bättre beslutsunderlag och 

underlättar förbättringsinsatser (Koh & Simpson, 2007; Hart & Snaddon, 2014). 

De nackdelar som finns är kostnaden att implementera ett ERP-system, vilket är den direkta 

kostnaden för systemet, dess implementering, men också eventuella kostnader för förseningar i form 

av minskad kapacitet under introduceringen samt upplärningstid när systemet är på plats (Koh & 

Simpson, 2007; Zach & Olsen, 2011; Aslan, et al., 2015). Om verksamheten består av personal som 

tidigare arbetat med ERP-system eller EAM-system kommer denna upplärningstid att kunna 

reduceras. Användandet av ERP-system kan tvinga företag att standardisera och anpassa sina 

metoder och tillvägagångssätt vilket kan leda till minskad flexibilitet vid produktionsplanering och  

tillverkningsprocesser.  
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6.3 Vilka faktorer är viktigt att tänka på vid implementeringen 

och användandet av integrerade affärssystem till 

reparations- och livstidförlängande verksamheter? 

Efter att ett ERP-system har valts ut att implementeras finns flera kritiska faktorer som är avgörande 

för att ett företag ska lyckas med sin implementeringsprocess. I 3.4, tabell 3 presenteras de kritiska 

faktorer som Hart och Snaddon (2014) sammanställde, av dessa i minst hälften av källorna som 

användes. Genom att studera faktorerna i tabell 3 går det att konstatera att de fyra högst värderade 

faktorerna är: strategi, vision och affärsidé, engagerat ledarskap, projktledning av implementering 

och förändringsledning. För att ett implementeringsarbete ska vara lyckosamt krävs således att det 

finns en vägledning från företagsledning över varför och hur ERP-systemet ska implementeras samt 

att det finns ett tydligt engagemang från ledningen, även att en ledare för implementeringsarbetet 

utses är av stor vikt (Hart & Snaddon, 2014). Utöver dessa ledningsfaktorer bör även 

verksamhetsprocesser ses över för att passa in dessa med ERP-systemet och utbildning av 

personalen pointerade i mer än hälften av literaturen. Det är även av vikt att det team som är 

ansvariga för utveckling och implementering av systemet besitter rätt kompetenser och att man 

eftersträvar så få specialanpassningar som möjligt av systemet (Hart & Snaddon, 2014). 

6.4 Kan integrerade affärssystem bidra till ökad 

konkurrenskraft och effektivisera informationshanteringen 

inom reparations- och livstidsförlängande verksamheter? 

Utifrån resultaten som genererats ur litteraturstudien och fallstudien har tillverkningsprocessen inom 

reparations- och livstidsförlängande verksamheter definierats. I jämförelse med 

produktionsprocessen hos nytillverkande företag tillkommer några yttligare steg innan en produkt 

kan introduceras till marknaden. För att hantera information och material inom verksamheter 

använder flera företag ERP-system, dessa innefattar flera fördelar så som reducerade kostnader, 

ökad effektivitet och tillgänglighet ibland annat produktion och informationsflöden. De nackdelar 

som presenteras är framförallt kostnader att införskaffa och implementera, men också minskad 

flexibilitet i produktionsplanering och valet av tillvekrningsmetoder.  

ERP-system kan bidra till att effektivisera informationshanteringen inom reparations- och 

livstidsförlängande verksamheter, dock måste hänsyn tas till huruvida det system som ska 

implementeras är lämpligt för verksamheten och om verksamheten är lämplig för systemet. För 

företag vars primära konkurenskraft är deras höga flexibilitet och förmåga att anpassa sig snabbt 

utifrån kunders och marknadens behov, kan implementeringen av ERP-system vara riskabelt då dessa 

behöver en viss standardisering för att verksamheter ska kunna dra full nytta av systemens 

funktioner. För förtag likt fallstudieföretaget kan användandet av ERP-system bidra till en ökad 

konkurrenskraft genom effektivare informationshantering, reducerade kostnader och ökad 

standardiseringe av processer då de arbetar utifrån stora projekt som sträcker sig över längre 

tidsperioder.  
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7 Diskussion 
Från källorna i teorikapitlet har det gått att utläsa vilka förutsättningar som reparations- och 

livstidsförlängande verksamheter arbetar utifrån, där variationer inom tillgång, kvalitet och 

processtider är några avgörande faktorer för att planera arbetet. I nytillverkande industrier har 

liknande förutsättningar återfunnits hos företag som opererar enligt MTO strategin, där kort 

planeringshorisont försvårar fastställandet av långsiktiga material- och produktionsplaner. Även 

kunden utgör en källa till osäkerhet och försvårande faktorer inom de både områdena då tillgång till 

kunder kan variera kraftigt inom reparations- och livstidsförlängandeverksamheter och efterfrågade 

volymer inom MTO-företagen. Många företag använder sig av ERP-system för att ge stöttning inom 

planering och uppföljning av resurser och processer inom sina verksamheter, detta för att skapa sig 

in bättre helhetsbild av processer och flöden så att beslutsfattare har så mycket fakta som möjligt 

över nuläget när de planerar den fortsatta verksamheten. Traditionellt sett har ERP-system varit för 

känsliga för variationer och ändringar och har därför inte varit lika tillämpbara inom verksamheter 

med stor variation och många osäkerhetsfaktorer i anslutning till verksamheten.  Tack vare den 

fortsatta tekniska utvecklingen och att ERP-systems utvecklas har nya tillägg och funktioner vuxit 

fram, som har en ökad förmåga att planera och hantera alt mer dynamiska förutsättningar, vilket 

kännetecknar förutsättningarna inom reparations- och livstidsförlängande verksamheter. 

När ett ERP-system ska introduceras eller användas inom en verksamhet förekommer krav i 

båda riktningarna, där företaget behöver att ERP-systemet kan hantera visa förutsättningar och 

innehåller de funktioner som efterfrågas, samt att ERP-systemet behöver att företagets verksamhet 

opererar på ett sådant vis att det går att plocka in de data som behövs för att sammanställa och 

utvärdera den på ett korrekt vis. Även om ERP-system blir allt mer dynamiska så krävs ändå en viss 

mån av standardisering i aktiviteter och processer för att dessa ska kunna planeras och hanteras av 

ett ERP-system. Även det valda systemet behöver anpassas till företagets behov, då alla 

verksamheter har egna, unika processer och flöden medför det att ett ERP-system utvecklat för en 

aktör inte nödvändigtvis passar in hos en annan, även om de är verksamma inom liknande branscher. 

För reparations- och livstidsförlängande verksamheter kan olika produkter ha väldigt olika 

förutsättningar och behov, detta försvårar möjligheterna att standardisera flöden på samma sätt som 

inom exempelvis nytillverkande verksamheter, men ett kategorisystem för returnerade produkter 

och komponenter kan möjligen vara ett första steg att anpassa flöden utifrån ERP-systemens behov. 

Anledningen till att företag implementerar ERP-system är att dessa ska få något ut av 

användandet av systemet. Fördelarna som medföljer användning av ERP-system är bland annat 

centraliseringen av information inom företaget, vilket gör informationen mer lättillgänglig för 

medarbetarna. Då informationen finns tillgänglig för alla så kan ett gemensamt perspektiv skapas och 

spridas. I och med standardisering av processer och effektivare informationsflöden kommer fördelar 

som ökad produktivitet, bättre resursutnyttjande och bättre översikt över tider och behov skapas. 

Utanför företaget kan fördelar som bättre uppföljning av leverantörer och högre kvalitet i 

kundinformationsutbyte uppnås, även här genom standardisering och informationscentralisering. 

Alla dessa fördelar ger i slutända upphov till finansiella fördelar i form av minskade kostnader för 

administration och lager, reduktioner av produktionskostnader och minskning av kvalitetsvariationer. 

Även om ERP-system har många fördelar så finns det nackdelar, bland annat så är 

införskaffandet och implementerandet av ett system mycket kostsamt för ett företag, ju mer 

anpassningar och förändringar som behöver göras på ett befintligt system, ju dyrare och 

långsammare riskerar implementeringsprocessen att bli. Utöver behovet att anpassa systemet kan 

även verksamheten behöva anpassa sig för att bli kompatibelt med de funktioner som ingår, detta 



37 (39) 

 

kräver omstrukturering och utveckling av verksamhetens redan etablerade arbetssätt vilket också 

kan vara kostsamt och ta tid från ordinarie verksamhet. Som tidigare nämnt kan processer och flöden 

behöva standardiseras, vilket i sin tur minskar flexibiliteten i tillverkningsprocessen. Även om detta 

kan gynna produktionsplaneringen och uppföljningen inom systemet så kan det vara till stor nackdel 

för SMEer vars primära konkurrenskraft är att vara flexibla och anpassningsbara utifrån varje kunds 

enskilda behov och önskemål. 

ERP-system varken implementerar eller driver sig själva utan det behövs personal för att 

sköta anpassning och implementeringen av systemet. Det uppstår ett behov av att skicka iväg 

personal på utbildning för att bli stödpersoner åt resterande delar av företaget vad gäller drift och 

funktioner inom ERP-systemet och för att implementera systemet. När ett ERP-system införskaffas 

kan installation och integrering göras av systemleverantören, men för att kunna använda det på ett 

korrekt vis behöver personalen inom verksamheten utbildas och tränas i att använda det. Även vid 

anställning av ny personal behöver tid och resurser läggas på att lära upp dessa att använda systemet 

och dess funktioner då varje system är anpassade till den egna verksamheten. 

Framtida forskningsområden 

För framtida forskning skulle jag rekommendera en djupare analys av vad det är som påverkar ERP-

systems förmåga att hantera osäkerheter, samt hur ERP-system kan bli bättre på detta. Genom att 

skapa ERP-system som är kapabla att hantera allt mer komplexa förutsättningar så kan industrin i sin 

tur öka sin konkurrenskraft och flexibilitet samtidigt som de kan dra fördelarna av centraliserade 

informationsflöden och uppföljning av processer och metoder. 

Jag skulle även rekommendera fortsatta studier av integrerade affärssystem inom 

reparations- och livstidsförlängande verksamheter, även om ämnet blivit mer uppmärksammat så 

finns få publicerade studier av hur affärssystemen påverkat verksamheterna och vice versa.   
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Figur 11 Översikts vy över produktionsytan för tidsstudien 
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Figur 12 Materialflöden i verksamheten 


