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ABSTRACT  

 

Purpose and question formulations: The purpose of the thesis is to analyze the material flow 

during assembly of mine pumps and identify the wastes that occur in it. What will also be 

presented is a more optimal layout that will reduce the waste that exists today and create a 

more efficient material flow. Based on the purpose of the study, three question formulations 

were created and answered: 

 

(1) What wastes occur in internal material handling during assembly? 

 

(2) How can material handling be improved during assembly? 

 

(3) How can the layout be optimized? 

 

Method and implementation: A case study has been conducted on a global company in the 

mining industry that manufactures customer-specific pumps. Data was collected through time 

studies, observations, semi- and unstructured interviews and through the internal system. A 

literature study was conducted to be able to link the theory with the empiricism. The theory 

was obtained from books and scientific articles. 

 

Results: After analysis of the material flow at the fall company, several wastes were identified 

in the form of waiting, warehouses, unnecessary transport, unused expertise and defective 

products. There is no clear communication system between planning, warehousing, quality 

department and assembly which is a reason for the wastes created. Another reason is that there 

is no connection between the different stations of assembly which creates an inefficient flow of 

material due to the current layout.  

 

Conclusions: The conclusions that can be drawn from this study are that a non-optimal layout 

combined with a missing system between the relevant departments for assembly creates an 

inefficient flow of material. Some lean tools, the 10 principles for efficient material handling 

and the guidelines for developing an optimal layout create a more efficient material flow. 

 

Keywords: Lean, material handling, logistic, layout optimization, production development 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

 

Syfte och frågeställningar: Syftet med examensarbetet är att analysera materialflödet vid 

montage av gruvpumpar och identifiera de slöserier som förekommer i den. Det som även ska 

presenteras är en mer optimal layout som ska reducera de slöserier som finns idag och skapa ett 

mer effektivt materialflöde. Utifrån studiens syfte skapades och besvarades tre 

föregeställningar:  

 

(1) Vilka slöserier förekommer i den interna materialhanteringen vid montage?  

 

(2) Hur kan materialhanteringen effektiviseras vid montage?  

 

(3) Hur kan montagelayouten optimeras? 

 

Metod och genomförande: En fallstudie har utförts på globalt företag inom gruvindustrin som 

tillverkar kundspecifika pumpar. Data samlades in genom tidsstudie, observationer, semi- och 

ostrukturerade intervjuer och genom det interna systemet. En litteraturstudie genomfördes föra 

att kunna koppla teorin med empirin. Teorin inhämtades från böcker och vetenskapliga artiklar.    

 

Resultat: Efter analys av materialflödet på fallföretaget kunde flera slöserier identifieras i form 

av väntan, lager, onödiga transporter, outnyttjad kompetens och defekta produkter. Det saknas 

ett tydligt kommunikationssystem mellan planering, lager och montage vilket är en anledning 

till de slöserier som skapats. En annan anledning är att det saknas samband mellan de olika 

stationerna av montage vilket skapar ett ineffektivt materialflöde på grund av dagens layout.   

  

Slutsatser: De slutsatser som kan dras av denna studie är att en ej optimal layout i kombination 

med ett saknat system mellan berörda avdelningar för montage skapar ett ineffektivt 

materialflöde. Vissa lean-verktyg, de 10 principer för en effektiv materialhantering och de 

riktlinjer för framtagning av en optimal layout skapar ett mer effektivt materialflöde.       

 

Nyckelord: Lean, material handling, logistic, layout optimization, production development  
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1. INLEDNING 

 

I det inledande avsnittet beskrivs den allmäna bakgrunden till det berörda ämnesområdet. 

Därefter problemformuleringen och vidare redovisas studiens syfte samt de frågeställningar 

som ska besvaras. Kapitlet avslutas med en förklaring av de avgränsingar studien har. 

 

1.1. Bakgrund 

 

Den globaliseringen som idag finns på marknaden, de förrändringar som inträffar och de 

växande kundkraven har resulterat till att företag får mindre utrymme till felsteg (Gholamiana, 

Mahdavi, Tavakkoli-Moghaddamb & Mahdavi-Amiri, 2015). Logistikens betydelse har i och 

med detta blivit tydligare då den har en stor inverkan på företagets prestation och kundens 

nöjdhet (Kherbacha & Mocana, 2013; Jonsson & Mattsson, 2010). Grawe, Ralson & Daugherty 

(2013) menar att en effektiv logistik kan vara en konkurrensfördel för företaget och att en brist 

i den kan resultera till ökande kostnader och en försvagad kundtillfredställelse. Christopher 

(2011) förklarar logistik som ett system som styr och planerar aktiviteter i företaget för att 

kunna förse med de kunden efterfrågar. Logistiken är uppdelad i två delar, den externa och den 

interna logistiken. Det är i den interna logistiken som inbegriper materialhantering (Jonsson & 

Mattsson, 2011). Företaget tar fram metoder eller utformar ett system för hur 

materialhanteringen ska genomföras. Materialhanteringens mål är att intert transportera, 

förpacka och lagerlägga material på smartast möjliga sätt (Green, Lee & Kozman, 2010). 

Materialhantering är en kostnad som varierar beroende på vilket material som hanteras 

(Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013). Detta system är en dyr men nödvändig sådan, hälften 

av ett företags produktionskostand kan i vissa fall bestå aktiviteter inom materialhanteringen 

(Green, Lee & Kozman, 2010; Lumsden, 2012).  

 

En process layout har en viktig roll då den bidrar till ett effektivt process flöde och reducerar 

den totala produktionskostanden vid en optimal utformning. Den ger även optimalt utrymme 

till att processen flödas med maximal effekt med minimal ansträngning vid golvytan 

(Deshpande, Patil, Baviskar & Gandhi, 2016). Genom en snabb materialhantering ruduceras 

produktionstiden. Layoutens ska utformas på ett sådant sätt att färre produkter i arbete (PIA), 

har en låg lagernivå, låg materialhanteringskostnad samt att produktionskostanden är låg (Patil, 

Deshpande and Gandhi, 2015). Genom att systematiskt reducera slöserier kan en mer optimal 

materialhantering skapas samt att den optimala layouten blir mer tydlig. Fokuset ska ligga på 

de värdeskapande aktiviteterna (Liker, 2006; Ohno, 1988).  

 

Lean Production är ett arbetssätt som tänker på detta. Icke-värdeskapande aktiviteter ska 

elimineras för att verksamheten ska bli mer effektiv. Vid undersökning av en process finner 

man oftast slöserier som inom Lean Production nämns som muda. Inom muda ingår 7+1 

slöserier som ska elimineras om en process innehåller någon av dessa (Liker, 2006). Alla icke-

värdeskapande aktiviteter kan inte enligt Sörqvist (2013) elimineras, utan istället ska 

verksamheten arbeta mot att minimera dessa aktivieter. Icke-värdehöjande aktiviteter kan även 

vara nödvändiga för verkamheten, en sådan aktivitet som ingår som nödvändig men som icke-

värdehöjande är materialhantering (Sörqvist, 2013).  
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1.2. Problemformulering 

 

Styrningen av produktion, materialförsörjning och distribution beskrivs som problematisk i 

dagens verksamhet av Jonsson & Mattsson (2016), men det kräver dett fungerade. Fungerar 

inte styrningen av dessa delar så kommer inte verksamheten vara lönsam eller 

konkurrenskraftig (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013). Att leverera produkter i rätt önskad 

tid som kunden begärt är något som företag måste sträva efter. Slöserier i den interna 

materialhanteringen skapar längre ledtider och högre lagernivåer. Högre krav ställs på företaget 

i takt med att den globala konkurrensen ökar. Kundens önskemål måste uppfyllas och det blir 

därför viktigt att ständigt utveckla materialhanteringen för att kunna tillmätesgå önskemålen 

(Petersson, Johansson, Broman, Blücher & Alsterman, 2015).  

 

Problemet som ligger till grund för studien är att fallföretaget har ett behov av att förbättra sin 

materialhantering mellan lager och montageavdelning samt att få en mer optimerad 

montagelayout som reducerar de slöserier som finns idag. De aktiviteter som kan elimineras 

eller reduceras ska identifieras för att det interna materialhanteringen ska bli mer effektiv vid 

montering. En optimerad layout med hänsyn till materialhanteringen ska skapa en mer effektiv 

monterings process.   

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att skapa ett smartare flöde av material till respektive montageplats. Detta 

med hjälp av en ny optimerad layout.  

 

För att kunna besvara studiens syfte har följande frågeställningar formulerats:  

 

(1) Vilka slöserier förekommer i den interna materialhanteringen vid montage?  

 

(2) Hur kan materialhanteringen effektiviseras vid montage?  

 

(3) Hur kan montagelayouten optimeras? 

 

1.4. Avgränsningar  

 

Studien har en tidsram på 20 veckor där den kommer arbetas på halvfart. Detta gör det 

nödvändigt att sätta en avgränsning av studiens omfattning. Studien omfattar 

materialhanteringen mellan lager och montering samt att en layout optimering över 

montageområdet. Detta gör att alla andra interna och externa materialflöden utesluts. Figuren 

nedan (figur 1) ger en visuell bild över studiens omfång där den sträckade fyrkanten 

symboliserar avgränsiningen till studien. 

 

  
(figur 1, processkarta som förtydligar avgränsningen) 

  

Studien berör transporter, förflyttningar, lagerläggning, placering och andra arbetsmoment som 

ingår i det avgränsade området. Studien ska redovisa förbättringar inom materialhantering och 
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layout. En implementering av förbättringsförslagen kommer inte att utföras på grund av den 

begränsade tidsramen. Vid empiri avsnittet kommer de tre mest förekommande pumparna att 

följas och analyseras genom deras flöde i processen. Dessa tre pumpar ska tas fram genom data 

från fallföretaget.     
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2. ANSATS OCH METOD 

 

I det andra avsnittet beskrivs den planering som följts och de metoder som använts för att 

besvara syftet. Avsnittet består av delarna planering, forskningssyfte, forskningsansats, 

metodval, forskningsstrategi, datainsamling, studiens kvalitet och tillvägagångssätt. 

 

2.1. Tillvägagångssätt  

 

Det första som gjordes var att besöka montageavdelningen för få en grundläggande förståelse 

om processen, hur det interna materialflödet rör sig och hur layouten såg ut idag. Dessa besök 

utfördes vid flera tillfällen för att få en klarare bild av processen genom observationer och 

intervjuer. Eftersom att det inte fanns en layoutritning på den nuvarande montageytan skapades 

en layout i programmet AutoCad. Denna ritning togs fram för att senare kunna presentera en 

mer optimal layout. Vid framtagning av layout mättes alla avstånd med hjälp av ett 

mätinstrument för att få fram verklig layout. Processen studerades på plats för att med egna 

ögon förstå och identifiera de problem som finns. Ohno (1988) kallar detta för gemba och det 

kommer förklaras mer i teoriavsnittet (3.5.4). Detta skulle underlätta kartläggningen av 

processerna. Relevant teori togs fram under studiens gång.   

 

Processkartans framtagning och observationerna skulle göra det lättare att identifiera var 

slöserierna fanns. Detta med hjälp av datainsamlingen som bestod av process- och 

transporttider, samt transportsträckor. En tidsstudie gjordes med hjälp av mätinstrument och 

tidtagarur där data antecknades ner på tidsformulär. Den kvalitativa data som använts kommer 

från strukturerade och ostrukturerade intervjuer med chef, samordnare och operatörer på 

avdelningen. Denna data gav en klar bild över hur materialhanteringen mellan 

monteringsstationerna fungerade, samt varför layouten såg ut som den gjorde. Här gjordes även 

skisser på hur en mer optimal layout skulle kunna vara utformad.  

 

Vid sammanställning av den kvantitativa- kvalitativa datan identifierades slöserierna i 

materialhanteringen. Empiri avsnittet kopplades ihop med litteraturstudien för att besvara 

studiens frågeställningar. En slutgiltig optimerad layout togs sedan i AutoCad fram med en 

motivering.  

 

2.2. Planering  

 

Vid planeringsfasen av studien sattes en tidsplan upp. Denna tidsplan skulle vara grunden till 

att arbetet blev klart inom den begränsade tidsramen. Att använda sig av en tidsplan som 

beskriver när vilka aktiviteter som ska bearbetas är viktigt för att få en översyn om hur arbetet 

ligger till i förhållande till tidsramen (Hallin & Karrbom, 2015). En annan anledning till att en 

tidsplan sattes upp var för att intervjuer skulle ha tid att planeras in. Denna planering är viktig 

enligt (Nordberg, 2008) när involverade personer har fler åtaganden i sitt arbete. Bilaga A ger 

en visuell bild över den konstruerade tidplanen.  

 

2.3. Forskningssyfte 

 

Forskningsmetoden som kan användas för att nå forskningssyftet kan enligt Saunders, Lewis 

och Thornhill (2009) vara explorativ, deskriptiv eller explanativ. En explorativ studie innebär 

att man undersöker problemet och samlar in nya kunskaper inom området som undersöks. 

Kunskapen kan hämtas via en litteraturstudie och intervjuer med personer inom ämnet. Denna 

typ av studie tillåter flexibilitet, där man till en början har en bred utgångspunkt och sedan 
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smalnas studien av till rätt fokus (ibid.). En deskriptiv studie beskriver hur ett fenomen ser ut 

och används i många fall som en förberedande studie för att sedan gå över till en explorativ 

studie. En explanativ studie används för att hitta samband i ett problem som studeras (ibid.). 

Vilken metod som ska användas beror på resultatet man vill få ut av studien. Det som även har 

en inverkan på vilken metod som ska användas är vilka kunskaper det finns om ämnet i 

omgivningen studien utförs i (Björklund & Paulsson, 2012). Under studiens gång kan 

metodvalet förändras eller kombineras (Patel & Davidson, 2011; Saunders, Lewis & Thornhill, 

2009). 

 

Studiens syfte var att med en optimerad layout skapa ett mer effektivt materialflöde till 

respektive montageplats. Den forskningssmetod som användes för att nå forskningsyftet var av 

explorativ karaktär då mer kunskap om layout optimering och materialhantering behövdes. 

Genom observationer, intervjuer och en kombination av en litteraturstudie och fallstudie skulle 

studien få en bra grund till att uppnå syftet.  

 

2.4. Forskningsansats  

 

Att koppla ihop teori med empiri kan utföras på olika tillvägagångssätt. De forskningsstrategier 

som kan användas är deduktiv, induktiv och abduktion (Patel & Davidsson, 2011; Saunders, 

Lewis & Thornhill, 2009; Graziano & Raulin 2010). Den deduktiva strategin beskrivs som den 

mer klassiska strategin enligt Graziano och Raulin (2010) där en teoretisk litteraturstudie först 

utförs och den empiriska delen utförs efter. Syftet med att den teoretiska litteraturstudien utförs 

först är att jämföra och testa de teoretiska strategier och modeller med verkligheten. Att utföra 

litteraturstudien före emperistudien gör att empirin kan avgränsas till att jämföras med de 

teorier man valt att använda (Graziano & Raulin, 2010). En induktiv strategi fungerar som 

motsattsen till den deduktiva strategin. Inom den induktiva strategin utförs empiristudien innan 

litteraturstudien. Genom empiristudien ska sedan teori tas fram och jämföras med verkligheten 

(Patel & Davidsson, 2011). Abduktion är en strategi som är uppbyggd på en kombination av en 

deduktiv och induktiv strategi. En hypotes sätter strukturen på teorin och sedan prövas empirin 

(Patel & Davidsson, 2011; Saunders, Lewis & Thornhill, 2009).  
 

Ansatsen för denna studie är deduktiv då en litteraturstudie först gjordes och efter det 

jämfördes den med empiristudien. Utifrån teorier om layout optimering och materialhantering 

har den jämförts med datainsamling från en genomförd fallstudie.    

 

2.5. Metodval 

 

Vid insamling av empiri finns det två olika metoder som kan tillämpas, kvantitativ och 

kvalitativ metod (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009; Patel & Davidsson, 2011; Holme & 

Solvang, 1997). I en kvantiativ insamlingsmetod utförs mätningar som sedan organiseras i 

tabeller och grafer för vidare analys (Patel & Davidsson, 2011). Fördelen med denna typ av 

insamlingsmetod är att vid större mätningar kunna hantera data på ett sätt som gör det enklare 

att analysera (ibid.). Vid kvalitativ insamlingsmetod är fördelen att situationer beskrivs på ett 

tydligt sätt. Dessa insamlingsmetoder kan kombineras vid en studie (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2009; Patel & Davidsson, 2011).  

 

En kombination av dessa insamlingsmetoder för empirin har använts i denna studie. I den 

kvantitativa datan som tagits fram ingår transportsträckor, tid och avstånd. Denna data 

samlades in genom studiebesök på montage avdelningen. Den kvalitativa datan som samlades 

in genom intervjuer och observationer skulle ge en bredare bild av hur materialhanteringen 
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fungerade samt varför layouten såg ut som den gjorde. Dessa två insamlingsmetoder behövdes 

för att uppnå studiens syfte, samt att analysen skulle ha en bra grund.      

 

2.6. Forskningsstrategi  

 

Vid planering av en studie behöver en kartläggning skapas av inkluderade personer i arbetet 

samt vilken informationsteknik som ska använadas. Det som även ska tänkas på vid val av 

forskningsstrategi är arbetes omfattning och tidsram. Patel & Davidson (2011) beskriver tre 

strategier som de mest vanliga, dessa är fallstudie, survey-undersökning och experiment.  

 

I en survey-undersökning används ett frågeformuler där respondenten besvarar frågorna vad, 

var och när. Denna strategi används oftast i en större grupp (ibid.). Detta är en av skillnaderna 

mellan en survey-undersökning och fallstudie då en fallstudie mer är fokuserad på en liten 

grupp, ett företag eller tillstånd. Denna studie ger en generell bild över verkligheten vilket gör 

att den studie ska tas med en viss försiktighet då ett fall oftast inte speglar med hur det annars 

kan se ut (Ejvegård, 2009). Olsson & Sörensen (2011) beskriver en fallstudie som en 

sammsättning av metoder som med hjälp av dessa ska samla den informations som behövs för 

att kunna studera och följa en process. I ett experiment undersöks det om teoretiska hypoteser 

styrker eller motbevisar det som studien har undersökt (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

 

Forskningsstrategin som har tillämpats i denna studie är en fallstudie. Anledningen till att 

denna straegi valdes var för den begränsade tidsramen och att studien skulle utföras på ett 

företag som enligt Patel & Davison (2011) ansågs som en lite grupp. Genom intervjuer, 

obervationer och mätningar skapades en generell bild över problemet.  

 

2.7. Datainsamling  

 

De metoder som har använts vid framtagning av information för att besvara frågeställningarna 

redovisas under denna del.  

 

2.7.1. Primär- och sekundärdata   

 

Primärdata kallas den information som forskaren själv tagit fram och den inte redan finns 

dokumenterad. Forskaren kan med hjälp av intervjuer, observationer och enkäter få fram den 

information den behöver. Sekundärdata är information som redan är dokumenterad och det kan 

vara statistik, litteratur och databaser (Bryman, 2011).  

 

Eftersom att detta är en kombination av en litteraturstudie och empiristudie så har både primär- 

och sekundärdata används. Den primära datan hämtades visa obervationer och intervjuer med 

personer som berör montage avdelningen. Den sekundära datan kommer från vetenskapliga 

artiklar, tryckt litteratur och dokument från företaget. I teoriavsnittet tas sekundär data upp för 

att kunna jämföra med den primära datan från empirin. Dessa två delar ska skapa ett 

sammanhang för att underlätta analysen. De sekundära källor som har använts har granskats 

genom att jämföra med vad andra källor säger samt att se om källan fortfarande är aktuell. 

Detta har undersökts genom att se om källan fortfarande används i aktuella artiklar eller 

böcker.   

 

 

Intervjuer 
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Strukturer som kan användas vid intervjuer är strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. 

En strukturerad intervju har förbestämda frågor där alla respondender svara på samma frågor 

(Hallin & Helin, 2018). Vid en semistrukturerad intervju är frågorna förbestämda, men 

följdfrågor kan skapas under intervjuns gång och på så sätt anpassa intervjun efter 

omständigheter (May, 2013). En ostrukturerad intervju är unik och samma frågor behöver inte 

ställas till respondenterna som deltar i studien (Denscombe, 2009; Hallin & Helin, 2018). 

Denna typ av struktur ger en mer avslappnad känsla vilket brukar ge mer ärliga svar från 

respondent (Trost, 2010). Respondenten känner sig inte styrd och därför känns intervjun som 

en mer öppen dialog, vilket skiljer sig från en strukturerad eller semistrukturerad intervju 

(Hallin & Helin, 2018; Trost, 2010; May, 2013).    

 

Under denna studie har semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer använts. Under 

studiens början användes endast ostrukturerade intervjuer för att med en öppen dialog med 

operatörer, samordnare och chefer få en översiktlig bild över processen. Dessa ostrukturerade 

intervjuer skulle sätta ramen för vilka frågor som behövdes besvaras mer utförligt i de 

semistrukurerade intervjuerna.  

 

Observationer  

En obervation är när en verklig händelse studeras i den rätta miljön. Obervationer kan vara 

strukturerade eller ostrukturerade. En strukturerad oberservation är när en händelse på förhand 

valts att studeras, händelsen är känd och man kan då sätta upp ett observationsschema. En 

ostrukturerad observation används när man vill öka sin kunskap inom ett område, man tar in 

allt man ser och skapar sig en egen uppfattning (Patel & Davidson, 2011).  

 

Vid studiens början gjordes ostrukturerade obervationer på området som skulle studeras. 

Genom dessa observationer skulle processen bli mer tydlig. Vid oklarheter om steg i processen 

besöktes området för att observera på nytt. När processen blivit mer tydlig kunde detaljer 

besvaras genom strukturerade observationer. Under dessa observationer gjordes mätningar av 

tansportsträcka, tid och placering av maskiner.   

 

Litteraturstudie  

Syftet med en litteraturstudie är att med hjälp av teorier från exempelvis vetenskapliga artiklar, 

böcker och statistik skapa en förståelse om det som ska undersökas. En litteraturstudie används 

ofta för att jämföra teori med en fallstudie (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

Detta gjordes i denna studie.  

 

Vid framtagning av relevant litteratur till det som skulle undersökas användes biblotek och 

databaser. Databaserna som används är Primo, Discovery, Diva och IEEE Explore. Sökorden 

som användes i dessa databaser var effektiv+materialhantering, intern+materialhantering, 

lean+implement, layout+optimering, materialhantering, assembly+line, optimize+ 

produktionline, materialtransport+effektivisering. Litteraraturstudien tar upp de delar som kan 

användas för vidare förbättringar av problemet.   

 

2.8. Kvalitetssäkring  

 

Vid vetenskaplig forskning krävs det en hög tillförlitlighet i allt som utförs. Genom att granska 

forskningsmetoder och källor utifrån dess validitet och reliabilitet kan tillförlitligheten vara hög 

(Patel & Davidson, 2011; Ejvegård, 2009). Studien ska skrivas i neutral form, detta gäller även 

källorna som används för att styrka studiens trovärdighet (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009; 

Ejvegård, 2009).  
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2.8.1. Reliabilitet   

 

Reliabilitet beskriver studiens grad av tillförlitlighet. Ska en studie anses som tillförlitlig ska 

slumpmässiga avvikleser reduceras samt att en motsvarande studie under samma 

förutsättningar ska komma fram till samma resultat. En hög reliabilitet är att sträva efter och 

grunden till det är att tillförlitlig data används under studien (Patel & Davidsson, 2011; 

Bryman, 2011).  

 

För att uppnå en hög reliabilitet i denna studie har nya och äldre källor använts. Det äldre 

källorna anses fortfarande vara aktuella källor då dom använts i studier, böcker eller 

vetenskapliga artiklar som publicerats under detta decennium.    

   

2.8.2. Validitet 

 

Att en studie har en hög validitet innebär att ett mätresultat är oberoende av vilken teknik som 

använts och vem som utfört mätningen (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). Det viktiga för att 

uppnå en hög validitet är att ha kunskap om att de mått som tas fram verkligen mäter det som 

var avsett att mäta (Patel & Davidson, 2011; Ejvegård, 2009; Bryman, 2011). Validitet är ett 

mått på mätningarnas kvalité av det som ska mätas (Blomqvist & Hallin, 2014).  

 

Studiens tidsbegränsing gör även att validiteten är begränsad. Fler mätningar under en längre 

period och med olika metoder hade ökat studiens validitet.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I det tredje avsnittet redovisas den teori som legat till grund för analysen. Till en början 

förklaras logistik för att sedan följa upp med metoder och principer vid materialhantering. I 

lean avsnittet förklaras de slöserier som identifierats samt metoder som använts i studien. 

Avsnittet avslutas med en beskrivning av en layouts betydelse samt vilken metod som använts 

vid framtganing av en ny.  

 

3.1. Logistik  

 

Logistik är enligt Jonsson & Mattsson (2016) läran om effektiva materialflöden. Logistik är ett 

samlingsnamn för de aktiviteter som transporterar och levererar material till rätt plats vid rätt 

tidpunkt i ett företag (Björklund, 2012). Logistik hanteras både internt och externt vilket gör att 

ett effektivt materialflöde kräver att dessa hanteras effektivt. Intern logstik är de aktiviteter som 

utförs inom företaget medan extern logistik är de aktiviteter som utförs mellan företag (Jonsson 

& Mattsson, 2016). En effektiv logistikhantering kan skapa konkurrenskraft och göra ett 

företag mer lönsamt. Oscarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) beskriver att logistik handlar om 

att ett företags materialflöde ska hanteras kostnadseffektivt och kundanpassat.  

 

3.2. Materialhantering  

 

Materialflödet i ett företag innefattar hantering, lagring och förflyttningar av material i ett 

system (Jonsson & Mattsson, 2016). Intern materialhantering består av aktiviteter såsom 

godsmottagning, interna förflyttningar och lagring (Jonsson & Mattsson, 2016). En ineffektiv 

hantering av material vid plockning kan enligt Oscarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) leda till 

leveransförseningar då brister uppstår vid monteringen. Kostnader och leveransservice 

påverkas av hur materialhanteringen utförs, därför behöver lämpliga metoder för placering och 

utförande av plockning finnas (ibid.). Utformningen av materialhanteringssystemet ser olika ut 

beroende på förflyttningssträckor samt vilka typ av material som ska hanteras (Jonsson & 

Mattsson, 2016).     

 

Vid materialhantering har packetering och lästbärare fått en större betydelse. Detta ska skydda 

och förflytta material enklare och mer effektivt (Lumsden, 2012; Jonsson & Mattson, 2016). 

Standardiserade lastbärare med samma storlek och form underlättar hanteringen (ibid.). Enligt 

Jonsson & Mattsson (2016) använder företag normalt sett den största möjliga varianten av 

lastbärare för att effektivisera arbetet. I val av lastbärare ska hänsyn tas till vilken mängd 

ingående material är samt vilken storlek som är lämplig att transportera till en viss punkt 

(ibid.). Vid hantering av artiklar som skruvar, muttrar och brickor är plastlådor ”smallboxes” 

ett lämpligt alternativ. Dessa plastlådor tar inte stor yta och kan staplas på varandra vid 

arbetsstation (Tompkins, White, Bozer & Tanchoca, 2010).  

 

Material som ska transporteras mellan lager och monteringsstation är en viktig del av 

materialhanteringsprocessen då ofta snabba insatser krävs vid påfyllning (Jonsson & Mattsson, 

2016). Utförs dessa påfyllningar inte i tid riskeras slutprodukten att bli försenad i leveransen till 

kund. När korta transportsträckor ska utföras av lätta artiklar i en liten volym kan en vagn 

användas, medan vid längre transportsträckor av tyngre artiklar är truck ett bättre alternativ 

(ibid.).  
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3.3. Intern materialförsörjning  

 

Materialförsörjningen på ett företag kan hanteras på olika sätt. Företaget måste efter 

processernas önskemål hitta den effektivaste metoden till att försörja de interna processerna. 

Vanligast sker materialförsörjningen via ett lager, men försörjningen kan även ske från 

leverantör direkt till produktion (Oscarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013; Hanson & Brolin, 

2012).  

 

Att lagerhålla material hjälper ett företag att hålla en hög servicenivå samt att det finns 

utrymme till att köpa stora kvantiteter av artiklar till ett rabbaterat pris. Mellan dessa faktorer är 

det viktigt att det finns en balans för att hålla en hög servicenivå samtidigt som lagernivån inte 

är onödigt hög. Enligt Liker (2006) tar lager upp golvta och döljer avvikelser i produktionen, 

därför ska onödigt lager reduceras. Uppstår lager innan produktionens start kan ett 

beställningspunktsystem implementeras (Oscarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013). Det vanligaste 

förekommande beställningspunktsystemen är MPS-system, kanban-system, visuell signal, 

tvåbingesystem, periodisk inspektion, just in time, kitting och sekvensleveranser.  

 

MPS är ett system där operatörerna själva lägger en plockorder till lagret när artikeln börjar ta 

slut vid stationen (Oscarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013). Kanban är ett system där ett kanban-

kort placeras i pallen eller lådan där artiklarna bevaras. När operatören plockat så många 

artiklar att kortet börjat synas skickas till lagret där dom med hjälp av kortet ser artikelnummer, 

antal och vart artiklarna ska levereras för att missförstånd inte ska uppstå (Slack, Chambers, 

Johnston & Betts, 2009). Fördelen med detta system är att buffertar mellan arbetsstationerna 

reduceras och informationsflödet går bakåt i processen för att kunna leverera material till 

stationen framför (Liker, 2006). Visuell signal är ett system där en operatör signalerar med att 

tända en lampa eller sträcka ut en flagga att material till stationen behövs. När truckföraren fyllt 

på stationen med rätt artiklar och kvantitet kan signalen släckas (Oscarsson, Aronsson & 

Ekdahl, 2013). En annan variant av ett kanban-system är en tvåbingesystem där man placerar 

två lådor av samma artiklar bakom varandra så man endast påbörjar en låda i taget. När en låda 

är slut drar man fram den fulla lådan bakom och placerar den tomma lådan på en 

påfyllningsplats. Samma process utförs med pallar (ibid.). Tvåbingesystem fungerar enligt 

Kempf, Keskinocak och Uzsoy (2010) bra till artiklar som används i stora kvantiteter och som 

har ett lågt värde. Periodisk inspektion är när lagerpersonal har bestämda tider för när material 

ska fyllas på. Det kan vara en viss tid eller en viss dag detta ska ske. Detta system passar för 

artiklar som används på flera stationer i produktionen (Oscarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013; 

Jonsson & Mattsson, 2016). Just-in-time (JIT) är ett system som kräver noggrann planering då 

det inte ska finnas några plockplatser vid produktionen. Istället ska materialet levereras till 

stationen direkt när det behövs. Detta system passar en produktion som producerar stora 

volymer och kundspecifika artiklar (Liker, 2006; Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013; 

Jonsson & Mattsson, 2016). Kitting är när lagret plockar fram allt som behövs till en 

slutprodukt för att sedan leverera kittet nära inpå produktionstart till stationen (Hanson & 

Brolin, 2012). Vid användning av ett kitting system krävs det enligt Oscarsson, Aronsson och 

(2013) även ett MPS-system för att de levererade satserna ska bli kompletta till operatör. Vid 

hantering av omtåligt material är inte kitting optimalt då ompacketeringen som uppstår höjer 

risken att materialet får deffekter (Hanson & Medbo, 2012). Vid sekvensleveranser levereras 

material i olika omgångar men i rätt ordning till hur slutprodukten produceras. En ny leverans 

levereras till station när den förra leveransen förburkats. Detta system lämpar sig till 

kundspecifika produkter (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013). 
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3.4. Materialhanteringens 10 principer  

 

Inom materialhantering finns det enligt Tompkins et al. (2010) 10 principer som ska användas 

som riktlinjer för att underlätta materialhanteringsproblem. När matematiska modeller inte 

finns för problemet kan dessa principer istället användas för att hitta en lösning. Under ett 

projekt inom materialhantering behöver inte alla principer användas utan de principer som är 

relevanta till problemet ska användas (Tompkins et al., 2010). De 10 principerna beskrivs 

nedan.  

 

▪ Planering – Ska materialflödet strömma genom produktionen som önskat krävs 

planering (Tompkins et al., 2010). Genom en planering ska rätt material levereras till 

rätt station i rätt tid. En planering ska beskriva hur arbetet ska utföras och av vem 

(ibid.).  

 

▪ Standardisering – Genom att standardisera metoder och arbetssätt ska variationer 

minimeras. Variationer uppstår i situationer där personal inte har en standard att följa, 

alla gör på sitt eget sätt (Tompkins et al., 2010; Sörqvist, 2013). En mer utförlig 

beskrivning av standardisering finns i teoriavsnittet 3.5.3.    

 

▪ Arbetsprincipen – Materialhantering är icke värdehöjande men nödvändig. Därför ska 

materialhanteringen minimeras i den mån att processer och kundservice inte påverkas 

negativt (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013; Jonsson & Mattsson, 2016; Björklund, 

2012). Aktiviteter kan enligt Segerstedt (2018) kombineras för att minimera 

arbetstegen. Färre arbetssteg kommer underlätta informationsflödet då lagring av 

material kommer minimeras vilket även minimerar antalet felkällor i processen 

(Tompkins et al., 2010).  

 

▪ Ergonomi – Personalens arbetsplats ska vara utformad efter deras behov. En höjd 

säkerhet på ett företag kommer enligt Helander (2006) att även höja kvaliten och 

personalens produktivitet och minimera mänskliga fel.   

 

▪ Lastbärare – En lastbärare är en enhet som gods kan placeras på för att underlätta 

transportering. Lastbäraren ska levereras i rätt tid och kvantitet till lager och stationer i 

en produktion (Tompkins et al., 2010; Jonsson & Mattsson, 2016).  

 

▪ Platsutnyttjande – Vid platsutnyttjande behöver tanken vara tredimensionell. Platsen 

ska ses som ett kubiskt utrymme där man tar hänsyn till utrymmets längd, bredd och 

höjd (Tompkins et al., 2010). Onödiga rörelser är ett slöseri, därför kan dessa reduceras 

genom att utnyttja ledig plats nära station (ibid.).  

 

▪ System – I ett system ingår samarbetande och beroende enheter som skapar en helthet 

enligt Tompkins et al. (2010). I ett datasystem kan man med hjälp av registreringar 

spåra material i produktionen (Jonsson & Mattsson, 2016; Storhagen, 2011; Guo & 

Can, 2013).  

 

▪ Automation – Arbetsuppgifter utförs automatiskt där maskiner själva kontrollerar 

bearbetning och underhållsstatus (Tompkins et al., 2010). Eftersom att operatören inte 

är lika delaktig i bearbetningen försvårar det att hitta avvikelser (Helander, 2006). 
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▪ Miljö – Vid materialhantering ska hänsyn till miljön tas. Materialhanteringens verktyg 

och metoder ska inte påverka miljön negativt. Valet för hur 

materialhanteringsprocessen ska utföras är därför viktigt (Tompkins et al., 2010).   

 

▪ Livscykelkostnad – En livscykelkostnad ska alltid beräknas innan ny teknik köps in. 

Denna beräkning tar fram den totala kostnaden för utrustningen under dess livslängd 

inklusive alla underhållskostnader (Olhager, 2013).  

 

3.5. Lean Production  

 

Lean är en produktionsfilosofi med visionen att skapa en effektiv produktion genom att 

eliminera de slöserier som finns i processen (Petersson et al., 2015; Liker, 2006; Ohno, 1988; 

Elbert, 2013). Kunden ska vara i fokus, därför ska icke värdehöjande aktiviteter i processen 

elimineras då dessa inte skapar värde för kunden. En produktion som lyckas eliminera deras 

icke värdehöjande aktiviteter kommer reducera deras kostander då behovet av lager, arbetstid 

och resurser kommer minska (Petersson et al., 2015; Elbert, 2013). Vissa slöserier är svårare att 

reducera än andra menar Liker (2006) och Petersson et al. (2015), men att de slöserier som inte 

kan reduceras ständigt ska förbättras. Ett exempel på ett sådant slöseri är materialhantering, 

detta är nödvändigt men en icke värdehöjande aktivitet som ständigt ska förbättras för att nå 

perfektion (Petersson et al., 2015). Identifiering av slöserier och hitta grundorsaker till dessa 

samt att ständigt vilja förbättras i hela produktionen är nycklen till framgång enligt Liker 

(2006) och Ohno (1988).     

 

3.5.1. Värdeskapande och icke värdekapande aktiviteter  

 

Att på ett effektivt sätt utnyttja de resurser som versamheten besitter på med en minimal nivå 

av avfall och icke värdeskapande aktiviteter är enligt Wahab et al. (2013) och Liker (2009) 

syftet med lean. En verksamhets aktiviteter kategoriseras som värdeskapande eller icke 

värdeskapande bereonde på om aktiviteten tillför värde till kunden eller inte (Arif Nasution et 

al., 2018). Aktiviteter som inte tillför värde till kunden är slöserier (Liker, 2009). Dessa icke 

värdekapanade aktiviteter ska elimineras för att uppnå ett mer effektivt flöde (Arif Nasution et 

al., 2018). Undantag finns där ett slöseri kan vara nödvändig för verksamheten och den ska 

därför inte elimineras helt utan istället ständigt förbättras enligt Melton (2005). Inom 

producerande verksamheter delas slöserier in i tre kategorier enligt Liker (2009): 

 

(1) Muri: Verksamheten prodcerar mer än vad efterfrågan är 

 

(2) Mura: Produktionsflödet är inte jämnt 

 

(3) Muda: Icke värdeskapande aktiviteter   

 

Inom muda ingår 7+1 slöserier som förklaras närmare under nästa rubrik. 

 

3.5.2. 7+1 Slöserier  

 

Muda är det japanska ordet för slöseri och det är ett verktyg som definerar vilken typ av slöseri 

som identifierats (Krajewski, Malhotra & Ritzman, 2013). När ett slöseri identifierats är målet 

att snabbt och metodiskt eliminera det eller hitta hitta en bättre lösning till problemet (Liker, 

2006). Nedan förklaras samtliga 7+1 orakerna till slöseri som ingår i muda kortfattat. Dessa tas 

upp av Liker (2006) och Krajewski, Malhotra och Ritzman (2013).   
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▪ Överproduktion – Detta höjer lagernivån och även kostnaderna då materialhantering 

och transporterna ökar. 

▪ Väntan – Under stillestånd skapas inget värde för kunden vilket är en förlust.  

▪ Transporter – Transporter inom fabriken är ingen värdeskapande aktivitet utan ett 

slöseri.  

▪ Överarbete – När produkten tillverkas i högre kvalié än vad kunden begärt har ett 

överarbete gjorts.  

▪ Lager – Detta döljer problem, binder kapital och kostar pengar.  

▪ Rörelse – Rörelser av arbetare som inte tillför värde är en onödig rörelse.  

▪ Defekter – Produkter som skadats eller producerats på fel sätt som kräver 

ombearbetning.  

      + 

▪ Outnyttjad kompetens – Att inte medarbetarnas kompetens utnyttjas fullt ut är ett 

slöseri.  

 

3.5.3. Gemba  

 

Gemba ”verklig plats” är en teknik i Lean där man ska se problemet med egna ögon. Att inte 

vara på plats där det verkliga problemet finns gör det meningslöst att försöka lösa problemet 

enligt Bicheno och Holweg (2016). Att utföra gemba innebär att man själv går ner till 

verkstadsgolvet och samlar in den information som behövs för att lösa problemet genom 

observationer. Att endast stå på verkstadsgolvet och försöka läsa av processen är inte gemba 

enligt Liker (2006), utan analyser behöver även göras för att ledningen ska kunna stödja. I 

många fall används gemba i kombination med något annat lean verktyg (Bicheno & Holweg, 

2016). Vanligt förekommande är att gemba används i kombination med vektyget 5 whys för att 

hitta rotorsaken till problemet (Imai, 2012). Det finns fem regler som ska följas enligt Imai 

(2012) vid användning av gemba. Den första regeln är man direkt vid ett problem går ner till 

verkstadsgolvet för att få sig en uppfattning av problemet. Den andra regeln är att kartlägga 

vilka som drabbas av problemet för att sedan hitta tillfälliga motåtgärder som är den tredje 

regeln. Den fjärde reglen är att identifiera rotorsaken till problemet. Den sista reglen är att 

standardisera momentet som var ett problem för att det inte ska uppstå igen (ibid.).  

 

3.5.4. 5 Whys  

 

5 whys är ett verktyg där man ställer frågan varför problemet finns 5 gånger för att bygga upp 

en förståelse om problemet och komma fram till rotorsaken till det (Moore, 2011). Ibland 

behöver inte frågan ställas 5 gånger innan rotorsaken till problemet har identifierats utan fler 

eller färre fårgor kan ställas. Det viktiga enligt Moore (2011) är att man inte endast skrapar på 

ytan av problemet utan att man frågar så många gånger som krävs för att komma ner på djupet. 

Figuren nedan visar ett exempel på hur 5 whys används.  

 

 VARFÖR? FÖR ATT... 

1 Varför kom paketet sent till kund? Lastbilen var tvungen att stanna 

2 Varför var lastbilen tvungen att stanna? Lastbilen fick punktering  

3 Varför fick lastbilen punktering? Slitna däck  

4 Varför har lastbilen slitna däck? Dåligt underhåll  

5 Varför har lastbilen dåligt underhåll? Finns inget system för när underhåll ska ske 

Figur 2: Exempel på 5 whys av ett problem  
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5 whys utvecklades av Toyota med syftet att motivera medarbetarna till att känna delaktighet 

genom att själva hitta rotorsaker till problem som uppstod (Latino, Latino & Latino, 2019). Vid 

större problem sätts mer resurser in som analyserar på djupet av problemet. 5 whys är enligt 

Moore (2011) ett enkelt och lättförståligt vektyg som fungerar som ett första steg vid 

problemhantering.     

 

3.5.5. Spaghettidiagram  

 

Ett spaghettidiagram ger en visuell bild över de transporter och rörelser som utförs i en 

produktion. Detta är ett verktyg som används vid identifiering av slöserier och optimering av 

befintlig layout (Tanco et al., 2013). Spaghettidiagramet är en mindmap över ett område i en 

produktion som innehåller maskiner, hyllor och andra ytor på området som ka undersökas 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Ett spaghettidiagram kan konstrueras på olika sätt beroende på vad 

som ska undersökas. Det kan exemplevis konstrueras efter en operatörs rörelsemönster under 

en viss period eller hur materialet flödas genom processen. När diagramet är färdigt utförs en 

analys på vilka slöserier som finns och därefter hitta lösningar för att eliminera dessa (ibid.).  

 

3.6. Tidsstudie 

 

Vid en tidsstudie mäts tidsåtgången för aktiviteter i en process. Tidsstudier används för att få ut 

en standardtid för en arbetsuppgift eller flera delmoment vid en arbetsstation (Freivalds, 2014; 

Hadad, Keren & Hanani, 2014). Tidsstudiens resultat kan komma till användning vid linje 

balansering, produktions- och resursplanering, och för att ta fram cykel- och ledtider 

(Freivalds, 2014). En tidsstudie kan även enligt Freivalds (2014) användas som grund vid 

implementering av lean.  

 

Vid framtagning av en standardtid av ett arbetsmoment kan fem olika metoder användas. Den 

första metoden är att uppskatta en standardtid för arbetet. Den andra metoden är att med hjälp 

av dokumenterad data över arbetsmomentet hitta en standardtid för produktion av liknande 

produkter. Dessa två alternativ av metodval är inte tillförlitliga nog för att någon slutsats ska 

kunna dras av resultatet (Freivalds, 2014). Tidigare data av produktionen i jämförelse med 

dagens data kan skiljas avsevärt mycket vilket kan resultera till en falsk nuvarande standardtid 

för arbetsmomentet om den tidigare används (ibid.). Det tredje alternativet är att med hjälp av 

ett tidtagarur och ett tidsformulär ta fram den aktuella produktionstiden (ibid.). I detta alternativ 

kan tiderna tas på två olika sätt, antingen genom snapback-metoden eller genom en 

kontinuerlig tidtagning. Snapback-metoden innebär att tiden startas och stoppas efter varje 

arbetsmoment och tiden antecknas efter det. Genom en kontinuerlig tidtagning stoppas inte 

tiden mellan momenten utan pågår under hela processen. Denna metod bör användas vid 

analysering av korta arbetsmomentet. Fjärde alternativet använder sig av tidigare standardtider 

av arbetsmomentet i framtida studier. I det sista och femte alternativet som metod så har redan 

alla arbetsmoment en aktuell tid, där adderas dessa till en totaltid (ibid.). Målet med en 

tidsstudie ska vara tydlig och bestämd innan studiens start. Information om studiens syfte och 

vad resultaten ska användas till ska redovisas till operatören som ska studeras. Arbetsstationen 

och momenten som ska utföras ska operatören känna sig bekväm med och arbetstempot ska 

vara i en normal takt (ibid.). Den valda operatören som ska studeras ska inte vara nyutbildad 

eller ha mest rutin på arbetsplatsen då detta kan ge ett felaktigt resultat. Tidsstudien ska utföras 

på en normalbelastad produktionsdag som inte kräver övertid. Under studiens gång får inte 

operatören få hjälp med momenten av andra operatörer då detta påverkar resultatet negativt 

(ibid.).     
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3.7. Layout  

 

En verksamhets layout visar på vilket sätt produktionens utrustning är utplacerade. Vid val av 

layout ska hänsyn tas till flera faktorer. Det som behöver dokumenteras innan val är vilket 

flöde produkterna har, produktens karaktär, årsvolym och antalet produktvarianter (Bellgran & 

Säfsten, 2009). Figur 3 beskriver visuellt vilken typ av layout som ska användas beroende på 

årsvolymen i förhållande till produktvarianter.  

 
Figur 3: Vilken typ av layout som ska användas beroende på årsvolym och antalet produktvarianter. Figuren 

omarbetad från Olhager (2013). 

  

Fasta positioner 

Resurser och material transporteras till en specifik plats för tillverkning. Denna layout används 

vid tillverkning av små volymer och stora föremål som exempelvis flygplan och fartyg. Ofta 

krävs specialiserad personal till den form av arbete som ska utföras (Olhager, 2013; Jonsson & 

Mattson, 2011).     

 

Funktionell verkstad 

Vid användning av en funktionell verkstad placeras samma typ av maskiner bredvid varandra. 

Denna typ av layout används vid tillverkning av små volymer med en hög produktvariation. 

Risken med denna typ av lokalisering av maskiner är att de interna transporterna blir långa och 

många då produkten ska förflyttas till en annan del av fabriken för nästa steg i processen. Det 

finns även en risk för att lager bildas mellan de olika avdelningarna och därmed ökar även 

ledtiderna (Miltenburg, 2005; Jonsson & Mattsson, 2011; Olhager, 2013).  

 

Flödesorienterad verkstad 

I denna layout placeras alla de maskiner bredvid varandra som behövs vid framtagning av en 

produkt. Maskinerna ska placeras efter produktens flöde, detta leder ofta till att ledtiden 

minskas. En flödesorienterad verkstad delar in liknande produkter i produktfamiljer sedan 

tillverkar ett flöde endast dessa produkter som tillhör familjen (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 

2013; Jonsson & Mattsson, 2011; Olhager, 2013).  

 

Linjeproduktion 

Layouten är i detta fall kopplad till endast en produkt som genom exempelvis ett band förs 

igenom produktionen. De olika stationerna placeras efter hur produkten tar sig fram. Produkten 
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stannar vid de olika stationerna och skickas sedan vidare till nästa station på bandet. De olika 

stationerna har på sig den exakta tiden som krävs för den sortens arbete, detta för att förhindra  

stopp i produktionen. Standardiserade arbetsuppgifter gör detta flöde möjligt (Olhager, 2013; 

Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013; Jonsson & Mattsson, 2011).     

 

3.8. Riktlinjer vid framtagning av ny layout  

 

Vid framtagning av en ny layout finns det flera alternativ och vägar att använda. Innan en 

förändring sker måste krav och önskemål sättas upp för hur den nya layouten ska se ut och vad 

som ska uppnås med den (Andreasson, 1997; Wiendahl, Reichardt & Nyhuis, 2015). Enligt 

Jiang och Nee (2013) så är det omöjligt att presentera en universal lösning på layout problem, 

men att en optimal utformad layout kan reducera upp till 50 % av produktionens kostnader om 

rätt alternativ implementeras. Framtagning av en ny layout kräver stort arbete enligt 

Andreasson (1997) och därför har han tagit fram en steg för steg metod som ska underlätta 

arbetet. Figuren nedan illustrerar de olika stegens följd.  

 

 
Figur 4: Bild över stegens följd i Andreassons (1997) metod. 

 

1.  Vilka mål finns med layouten – Tydliga och gemensamma mål underlättar arbetet. 

2.  Nulägesanalys – Hur ser dagens layout ut och hur går flödena genom produktionen? 

3.  Nödvändiga resurser – Vilka resurser behöver vara med i den nya layouten (maskiner, 

lager etc.)  

4.  Ytbehov – Vilken yta behöver resurserna, denna bedömning behövs vi framtagning av en 

ny layout. Även synpunkter ska tas med för att lättare ändra längre fram om nödvändigt.   

5.  Kartlägga sambanden – Vilka stationer ska placeras nära varandra? Hänsyn ska även tas 

till transport och säkerhet. 

6.  Gradera sambanden – Vilka samband är viktigast och bör prioriteras?  
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7.  Grov layout – En grov layout kan skapas i detta steg. Hänsyn ska tas till föremål som ej kan 

flyttas i lokalen.  

8.  Analys av grov layout – Här analyseras den grova layouten, uppfyller den målen från steg 

1? I detta steg kan nya idéer skapas.  

9.  Alternativ – Här tar man fram andra layouts alternativ av de nya idéer som kom upp i steg  

10.  Detaljplanera – I det sista steget planeras den slutgiltiga layouten i detalj.    

 

3.9. SWOT-Analys  

 

Swot är en förkortning för strenghts, weaknesses, opportunities och threats (Helms, Rodriguez, 

Rios & Hargrave, 2011; Koo, Koo & Liu, 2011). Enligt Kotlers (2016) definition av de olika 

kategorierna är strenghts en intern förmåga som handlar om positiva faktorer som kan bidra 

till bra service till kunder eller att verksamhetsmålen uppfylls. Weaknesses är negativa saker 

som kan bidra till ett negativt resultat. Opportunities är externa faktorer som verksamheten 

kan dra nytta av för att skapa fördelar på marknaden och för att bli mer effektiv. Threats är 

externa faktorer som kan medföra utmaningar för verksamheten, det kan handla om nya trender 

som hotar verksamheten. Oavsett vad som ska analyseras är en swot-analys huvudsyfte att 

presentera vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot det finns med arbetet som ska utföras 

(ibid.). Hoten ska undvikas samtidigt som verksamheten ska ta nytta styrkorna för att övervinna 

svagheterna och inte missa möjligheterna (Kotler, 2016; Tahernejad, 2011). Effektivitet, 

kapacitet och kultur är exempel på interna faktorer. Dessa faktorer ingår i styrkor och svagheter 

då dessa ligger inom verksamhetens kontroll. De externa faktorerna möjligheter och hot är 

icke-påverkbara då dom ligger utanför verksamhetens kontroll. Exempel på externa faktorer är 

kunder, trender, leverantörer och sociala förändringar (Ghazinoory, Mansoureh & Azadegan-

Mehr, 2011; Helms & Nixon, 2010). En swot-analys är ett effektivt planerings- och 

utvärdningsverktyg som ger underlag för strategiska beslut (Helms et al., 2011; Gottfried, 

2018; Scolozzi, 2014). Figur 5 nedan visar ett exempel på en swot-analys. 

 

 
Figur 5: Exempel på swot-analys (Barney, 2006). 
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4. EMPIRI 

 

I detta avsnitt redovisas nuläget av fallföretagets interna materialflöde. Inledningsvis 

presenteras fallföretaget och en översiktlig beskrivning över deras produkter. Sedan beskrivs 

delarna i monteringsprocessen som ingår i rapportens avgränsningar. Data på de utvalda 

pumparna redovisas och sedan används lean-verktyget 5 whys för att få svar på orsaker till 

den ineffektiva materialhanteringen. Avslutningsvis presenteras nulägets layout.  

 

4.1. Företagspresentation   

 

Fallstudien är utförd på Metso Sweden AB i Sala som tillverkar pumpar som kan delas in i två 

kategorier, vertikalpump eller horisontalpump. Inom dessa kategorier finns det olika typer av 

pump. De olika typerna av verikala och horisontella pumpar har förkortade beteckningar vilket 

visas i tabellen nedan. 

 

Beteckning vertikalpump Diameter Förklaring  

VT 40, 50, 80, 100, 150, 200, 250 Vertical slurry pump of tank 

type with metal or rubber parts 

VF 50, 80, 100, 150, 200, 250 Vertical slurry pump of froth 

type with metal or rubber parts  

VS 25, 50, 80, 100, 150, 200, 250 Vertical slurry pump of sump 

type with metal or rubber parts  

VSHM  50, 75, 100, 150, 200, 250 Vertical slurry pump of sump 

type, heavy duty with metal 

parts  

VSHR 50, 75, 100, 150, 200, 250 Vertical slurry pump of sump 

type, heavy duty with rubber 

parts  

VSMM 100, 150, 200, 250, 300, 350, 

400  

Vertical slurry pump of sump 

type, mining duty with metal 

parts  
Tabell 1: Beteckning och förklaring av horisontalpumpar  

 

Beteckning horisontalpump  Diameter  Förklaring  

HG 100, 150, 250 Heavy duty gravel pump 

HP 100, 150, 200, 250  Heavy-duty high-pressure 

pump 

HT 150, 200  Heavy duty tunneling pump 

HM 50, 75, 100, 150, 200, 250 Heavy duty pump with metal 

parts 

HR 50, 75, 100, 150, 200, 250  Heavy duty with rubber parts   

MR 300, 350  Mining duty pump with rubber 

parts  

MM 100, 150, 200, 250, 300, 350, 

400 

Mining duty pump with metal 

parts 

XR 300, 350, 400  Extra heavy-duty pump with 

rubber parts  

XM 350, 400, 500, 600, 700  Extra heavy-duty pump with 

metal parts  



 

19 

 

VASA HD 100, 150, 200  Extra heavy-duty rubber lined 

slurry pumps  
Tabell 2: Beteckning och förklaring av horisontalpumpar  

 

Dessa pumpar tillverkas i olika storlekar och betecknas efter pumpens inlopp- eller 

utloppsdiameter beroende på hur den ska utnyttjas av kund. Ett exempel på beteckning är 

MM150 som är en horisontell pump med metalliska slitdelar och har en inloppsdiameter på 

150mm. En pump kan tillverkas alltid på ett stativ som i sin tur kan monteras på en släde eller 

ram. Oavsett pumpkategori så tillverkas den efter kundens krav och de har därför olika detaljer. 

Figur 6 och 7 visar exempel på en vertikal- och horisontalpump som monteras i Metso Sala. 

Reservdelar skickas även till kund från Metso Sala. Metso är ett globalt och världsledande 

företag inom gruvindustrin, aggregat, återvinning och inom processindustrin. Metso har totalt 

över 12000 anställda utspritt i över 50 länder. Metso Sala har ca 250 anställda. Deras produkter 

utvinner exempelvis råmaterial i form av metaller och mineraler i gruvor (Metso, 2019). 

Fallföretaget arbetar idag med att effektivisera verksamheten genom att identifiera de slöseriser 

som finns med hjälp av lean. Det som är viktigt enligt Shah & Ward (2003) är att lean-filosofin 

följs fullt ut för att lyckas med en optimering och inte endast delar av den. Fallföretaget 

använder sig inte av lean till punkt och pricka vilken gör att Metso Sweden AB i Sala blir ett 

intressant fallföretag att studera. Metso i Sala anser att deras interna materialflöde vid 

pumpmontage inte är optimalt, därför ska förbättringsförslag tas fram och en mer optimerad 

layout.   

 
Figur 6 och 7: Monterad vertikal- och horisontalpump (Metso, 2019) 

 

4.2. Nulägesanalys  

 

Den avgränsade monteringsytan för denna studie innehåller sex monteringsstationer, ISO 

provning,  lilla provningen, stora provningen, kanban lager, lunchrum, mellanlager och en ute 

zon. Anläggningens resterande avdelningar faller utanför studiens ramar. Fallföretaget har 12 

montörer som arbetar dagtid kl 07:00-15:30. Dessa 12 montörer är fördelade två och två på de 

sex montagestationerna. Samtliga ordrar hanteras genom att en skrivare skriver ut efter prio 

varje morgon, den översta ordern i pappershögen ska alltid enligt regel tas av montör först men 

detta följs inte fullt ut. Det finns ingen aktuell dokumentation av montaget, varken när det 

kommer till ledtider eller problem som uppstått vid montering. Problemen som uppstår ska 

lösas men inte antecknas i ett system. Detta gör att samma sorts problem kan uppstå igen och 

behöver lösas av en annan montör (Samordnare, 2019). Kompetensen vid montaget är något 

som varierar då det finns montörer som monterat pumpar i över 20 år och andra som monterat i 

mindre än 2 år. Kompetensen finns inom gruppen men utnyttjas inte då metaliteten till att 

hjälpa till inte finns hos alla vilket försvårar arbetet vid problem (Montör, 2019). Pallarna som 

kommer till montagestation är inte godkända eller anpassade för pumpen som ska monteras. 
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Detta resulterar till att pallen behöver bytas ut vid packetering eller att en specialpall 

konstrueras (Ibid.). Monteringen har 3 stycken traverser som alla monteringststaioner delar på. 

En av dessa traverser har en maxkapacitet på 40 ton medan de övriga två har 16 ton som 

maxkapacitet. 40 tons traversen kan endast röra sig till mitten av lokalen då rälsen endast är 

förstärkt dit.  

 

4.2.1. Dagens layout  

 

Dagens layout är strukturerad efter den tillgängliga ytan och inte efter materialets egentliga 

flöde. Monteringsstationerna är placerade bredvid och mitt emot varandra. Truckgången går i 

mitten av lokalen där truckar transporterar material från ute- och mellanlagret. ISO provningen 

och lilla provningen har sin yta i mitten av lokalen i anslutning till montörernas lunchrum. I 

slutet av montaget (vänster sida) sker byte av pall innan pallen packeteras. Vid monteringsytan 

MD monteras pumpar med en vikt över 16000kg. Dessa pumpar delas upp och skickas till kund 

på olika pallar eller om kund begär en färdigmonterad pump så bokar fallföretaget en lastbil 

som backar in till monteringslokalen och med hjälp av travers lyfter in den i lastbilen. Denna 

monteringsstation ligger nära anslutning till utgång då lyft till lastbil ska bli mindre 

komplicerat.      

 

 
Figur 8:CAD ritning över nulägets layout vid montering  

 

4.2.2. Monteringsstationer  

 

Alla monteringstationer är uppbyggda för att kunna montera horisontella pumpar, medan P1, 

P2 och P4 är de stationer som även kan montera vertikala pumpar. Varje station är utrustad 

med verktyg och en svängkran som används vid lyft vid montering. Svängkranens max 

kapacitet är 500kg. Layouten som används är fast position där material levereras till 

montageplats och hela pumpen monteras på samma station. Att endast stationerna P1, P2 och 

P4 kan montera vertikala pumpar beror på att vid montering av en vertikalpump krävs det att 

arbetsstationen har ett hål i marken där axeln förs ner i. Idag utnyttjas inte P5 fullt ut utan 

används till största del istället som lagerplats då mellanlagret är fullt av komponenter som 

väntar på att hanteras. Att pallar tar upp arbetsyta i väntan på att hanteras av montör är ett 
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problem som förekommer på samtliga. MD är en monteringsyta där stora pumpar monteras 

som kräver 40 tons traversen, denna station är utrustad med en svängkran med en max 

kapacitet på 1000kg.   

 

     
Figur 9 och 10: Arbetsstation och artiklar som tar upp arbetsyta vid station 

 

4.2.1. ISO provningen  

 

ISO provning utförs endast om kunden begärt det i sin beställning. ISO provningen är en mer 

omfattad provning som ger ut mer mätdata av pumpen. Exempelvis kan en ISO provning mäta 

pumpens tryck, effekt och flöde (ibid.). Eftersom den höga produktvariationen hos fallföretaget 

så varierar även provtiden, men provningen tar minst 1h. Pumpen är kundspecifik vilket gör att 

verktyg för provningen ibland måste konstrueras för att andra inte passar. ISO provningen 

används sällan och kan i många fall stå oanvänd i över en månad innan den används igen 

(Pumptestare, 2019).    

 

     
Figur 11 och 12: ISO provningens utformning och inom inrutad yta testas en pump 

 

4.2.2. Lilla provningen  

 

Lilla provningen ska utföras på samtliga pumpar, men vid större ordrar av samma pumpar 

testas en tredjedel av pumparna. Provningen utförs av montören om en horisontalpump ska 

provas. Ska en vertikalpump provas utför specialicerad personal provningen då dessa pumpar 
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kräver mer kunskap, detta gör att en provning av en vertikalpump ändast utförs om kund kräver 

det och inga stickprov finns med i varje order. Vid provningen används vatten för att kolla om 

pumpen är tät. Provningen tar mellan 15-30 minuter beroende på vem som utför testet (Montör, 

2019). 

 

 
Figur 13: Lilla provningen där horisontella pumpar provas 

 

4.2.3. Stora provningen  

 

Den stora provningen har endast funnits i ett år på fallföretaget och där testas pumpar som har 

en inloppsdiamter på över 350mm. Exempelvis en MM400 testas på stora provningen. Denna 

provning utför samma sorts provning som ISO provningen, men är en mer modern sådan. 

Provtiden varierar även här på grund av den höga produktvariationen. Stora provningen ligger i 

en annan byggnad nära intill monteringen. I denna byggnad kan även pumpar som ska ISO 

provas monteras för att inte behöva transportera pump från monteringsbyggnaden till stora 

provningen (Pumptestare, 2019).  

 

 
Figur 14: Stora provningen i en byggnad nära intill monteringen 

 

4.2.4. Kanban lager  

 

Kanban lagret innehåller småplock i form av skruvar, muttrar och brickor som montör med 

hjälp av ritningen hämtar rätt antal inför varje ny pump som ska monteras. Rätt antal av artiklar 

hämtas inte efter en gång utan montör lämnar arbetsstation i flera omgångar och hämtar från 

kanban lagret (Montör, 2019). Artiklarna är placerade i lådor där montör inte ska påbörja fylld 
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låda fören första lådan är tom. Detta följs inte fullt ut vilket resulterar till att det ibland finns två 

eller flera lådor som nästan är slut och ingen som är full. Det gör att ingen tom låda ställs vid 

påfyllningshyllan och leverantören får då ingen påfyllniningorder. Det inträffar därför att 

artiklar saknas när det behövs för att lagersystemet inte följs fullt ut (Montör, 2019).  

 

 
Figur 15: Kanban lager med skruvar, muttrar och brickor 

 

4.2.5. Mellanlager  

 

Mellanlagret används för kommande ordrar som ska monteras. Dessa pallar står i många fall i 

flera veckor och tar plats i mellanlagret innan de hanteras av montör. Mellanlagret är uppdelad 

med ett pallställ för inne lagret och ett pallställ för ute lagret. Inne lagret består av mindre och 

ömtåliga komponenter medan de större komponenterna är placerade vid ute lagret. 

Komponenterna som ska användas i en order placeras i pallstället om plats finns, om inte så 

ställs pall på golvet framför pallstället eller vid provisoriska lagerplatser. Idag försöker 

fallföretaget placera komponenter i samma order bredvid varandra men detta följs inte fullt ut, 

utan i många fall ställs pall där plats finns. När en pall sedan ska hanteras behöver montör flytta 

på pallar för att komma åt den rätta. Ett lagersystem med planering saknas vilket gör att detta 

moment tar lång tid (Montör, 2019). Under vinterhalvåret fylls mellanlagret snabbt då 

komponenter som stått ute behöver värmas upp innan de kan användas. Detta medför i att ännu 

mer arbetsyta vid monteringen behöver tas för lagring (Ibid.). 

 

     
Figur 16 och 17: Mellanlagret, lageryta för utekomponenter och pallställ för innekomponenter  
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4.2.6. Ute zon   

 

Ute zonen används för att placera komponenter som stått i ute lagret. Dessa komponenter ska 

användas i kommande ordrar och väntar på att få sin plats i mellanlagret eller levereras direkt 

till montageplats. Dessa komponenter står i många fall i dagar under bar himmel och utsetts för 

alla väderförhållanden. När montör ska hantera komponenten kan komponenten i värsta fall 

vara vattenfylld eller snötäckt vilket försvårar materialhanteringen och arbetsprocessen vid 

montering (Montör, 2019). Denna zon har skapats för att det ska finnas plats för pallar när 

mellanlagret är fullt.  

 

         
Figur 18: Artiklar i ute zonen och en artikel som blivit vattenfylld    

 

4.2.1. Data över montage   
 

Data över antalet monterade pumpar kunde tas fram med hjälp av fallföretagets interna system 

SAP. Datan som analyserades var antalet månadsvis monterade pumpar under år 2017, 2018 

och fram till och med oktober på år 2019. Tabellen ger en visuell bild över antalet pumpar som 

monterats under varje månad under de tre åren.  

 

 
Tabell 3: Antal färdigmonterade pumpar under varje månad av 2017,2018 och 2019  
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Efter analys av data kunde en graf skapas med som redovisar genomsnittet av veckovis 

monterade pumpar under 2019. Grafen visar ett genomsnitt på hur många pumpar fallföretaget 

veckovis monterat under 2019. Veckan är indelad i den månad den tillhör. Trendlinjen visar att 

genomsnittet för färdig monterade pumpar veckovis är mellan 26,5-30st under 2019.    

 

 
Tabell 4: Genomsnitt av monterade pumpar veckovis över 2019 med en trendlinje 

 

4.3. Metso Sweden ABs interna materialflöde vid montering av utvalda pumpar 
 

4.3.1. Sammanställning av tre flest förekommande pumpar   

 

Flöderna varierar beroende på pump, därför valdes de tre vanligast förekommande pumparna 

under tidsperioden 2019-07-01 till 2019-09-16. Anledningen till att denna tidsperiod valdes att 

studeras var för att hålla en rimlig nivå på studiens omfattning. Dessa togs fram genom data 

över färdigmonterade pumpar under den avgränsade tidsperioden. Under perioden 

färdigmonterades 168 ordrar med 40 olika pumptyper. En pumpstyp är i sin tur designad efter 

kunden specifikationer vilket gör varje order unik. Tabellen nedan visar vilka pumpar som ska 

analyseras i flödet.  

 

Pumptyp Antal ordrar  

MM150 17 

HM75 8 

VS100 8 
Tabell 5: Tre mest förekommande pumpar under avgränsade tidsperioden 

 

4.3.2. Materialhantering vid montering av MM150  

 

Processen startar med att lagerpersonal hämtar en utskriven plocklista. Det finns en lista för 

lagerpersonalen som hanterar artiklar i ute lagret och en lista för lagerpersonalen på inne lagret. 

Artiklarna levereras av lagerpersonal till mellanlagret där de placeras i väntan på att hanteras. 

Montör transporterar sedan artiklarna från mellanlagret till monteringstation P5 när montören 

är färdig med föregående order. Montören följer en pappersritning som levereras med i en pall. 

Montör läser av ritning och använder sig av kanban lagret för att plocka småartiklar som 

behövs vid montering. När monteringen är färdig transporterar montör pumpen till lilla 

provningen eller ISO provningen beroende på kundens krav. I denna flödesanalys 
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transporterades den till lilla provningen. MM150 pumpen monterades på ett stativ med släde. 

Vid provning av en pump med släde måste montör montera bort pump med stativ på släden för 

att endast skicka den för provning. Efter provningen skickas pump med stativ tillbaka till 

monteringsstation för att monteras fast på släden innan den kan skickas till packetering.  

 

4.3.3. Materialhantering vid montering av HM75  

 

Vid montering av en HM75 pump startar processen lika som vid montering av en MM150. 

Artiklarna och ritning levereras till monteringsstation P3 där pumpen monteras. Montör 

använder kanban lagret för småplock. HM75 pumpen som analyserades monterades endast på 

ett stativ. Kunden ville att en ISO provning skulle utföras så därför transporterades pump med 

stativ till ISO provningen. Efter provningen skickades pump med stativ direkt till packetering.  

 

4.3.4. Materialhantering vid montering av VS100 

 

Processen startar på samma sätt som för de övriga två pumparna. Montör hämtar artiklar från 

mellanlagret och levererar de till montagestationen P1 som är en av de montagestationer som 

monterar vertikalpumpar. Montör hämtar artiklar från kanban lagret. Efter montering skickas 

pumpen direkt till packetering då vertikala pumpar inte provas om kunden inte begär det.   

 

 
Figur 19: Spaghettidiagram över materialets flöde av utvalda pumpar 

 

4.3.5. Tidstudie av monteringsprocessen  

 

Nedan presenteras tiderna för de olika momenten vid montering av de utvalda pumparna. Vid 

denna mätning användes snapback-metoden med hjälp av ett tidtagarur. Tider togs på moment 

och förflyttningar, men tider för slöserier inom montagestationen antecknades inte då dessa 

tider var utanför studiens ramar. Alla tider antecknades ner och efter detta kunde en 

värdeanalys utföras. Montagetiderna togs genom data från avdelningen planering som använder 
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tiderna vid planering för montage. Tiderna uppmättes i minuter [min] och avrundades till 

närmaste tiotal. 

  

Momenttider vid montering MM150 [min] 

Mellanlagret             Montagestation 10 

Hämta artiklar i kanban lagret 10 

Montering av MM150 på stativ 210 

Ställtid vid montering 30 

Montagestation            Lilla provningen 5 

Lilla provningen 20 

Lilla provningen  Montagestation 5 

Slutmontering av MM150 på släde 120 

Montagestation  Packetering 5 

Byte av pall 15 

Total tid  430 

  

Momenttider vid montering VS100 [min] 

Mellanlagret             Montagestation 10 

Hämta artiklar i kanban lagret 10 

Montering av VS100  240 

Ställtid vid montering  30 

Montagestation  Packetering 5 

Byte av pall  15 

Total tid 310 

 

Momenttider vid montering HM75 [min] 

Mellanlagret             Montagestation 10 

Hämta artiklar i kanban lagret 10 

Montering av HM75 210 

Ställtid vid montering 30 

Montagestation            ISO provningen 5 

ISO provning 120 

ISO provningen  Packetering 5 

Byte av pall 15 

Total tid 405 
Tabell 6: Momenttider vid montering av tre mest förekommande pumpar 

 

De grön markerade aktiviteterna är moment som kunden betalar för. I dessa moment 

förekommer slöserier som transporter, onödiga rörelser, väntan och lager vilket gör att 

momenten inte till 100% är värdeskapande. Enligt de tider och observationer som tagits under 

monteringsprocessen uppskattas den värdeskapande tiden till 15%. Montörer letar idag efter 

verktyg och material. Pallar skapar lager på montagestationen vilket gör att pallar behöver 

flyttas på för att kunna påbörja montering. Material ska hämtas i flera omgångar och väntan 

uppstår vid problem. Vid provning av pump tar det i många fall längre tid att förbereda än vad 

själva provningen tar vilket skapar långa väntetider. Dessa tidskrävande slöserier innehåller de 

grön markerade aktiviteterna vilket gör att aktiviterna inte kan räknas som 100% värdekapande 

tid.   
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4.3.6. 5 whys  

 

Metso Sweden AB ser brister i sitt interna materialflöde och vill därför göra den mer effektiv. 

Grundorsaken till dagens ineffektiva materialflöde söktes genom lean-vertyget 5 whys. Ett 

orsaksträd sattes upp med hjälp av 5 whys skulle ge svar på de tre största orsakerna till dagens 

ineffektiva materialhantering. Dessa största orsaker har genom intervjuer och obervationer 

tagits fram. Orsakerna har en stor påverkan på fallföretagets interna materialhantering och 

dessa bidrar till en mindre effektiv sådan.  

 

 
 

Det stora problemet bröts ner till tre orsaker som sedan genomfördes med 5 whys för att få 

fram rotorsaken till problemet. Figur 10, 11 och 12 visar hur vertyget användes. 

 
Varför? För att... 

1.Varför är materialhanteringen ineffektiv? ...det förekommer tidskrävande flyttmoment  

2.Varför förekommer det tidskrävande flyttmoment? ...pallar står överallt i mellanlagret  

3.Varför står pallar överallt i mellanlagret?  ...mellanlagret blir snabbt fullt 

4.Varför blir mellanlagret snabbt fullt? ...pallarna placeras utan framförhållning   

5.Varför placeras pallarna utan framförhållning? ...saknas ett lagersystem  
Figur 20: 5 whys på orsak 1 

 

Rotorsaken till att materialhanteringen är ineffektiv är för att det saknas ett lagersystem. 

Materialhanteringen vid montage påverkas av detta då de krävs ett stort antal förflyttningar och 

transporter av pallar till montagestation.   
Varför? För att... 

1.Varför är materialflödet ej optimalt  ...materialet kräver många transporter   

2.Varför kräver materialet många transporter? ...materialet färdas fram och tillbaka i flödet  

3.Varför färdas materialet fram och tillbaka i flödet?  ...optimal utrustning och samband saknas  

4. Varför saknas optimal utrustning och samband? ... fallföretaget har inte ansett detta som viktigt 

5. Varför anses inte detta som viktigt?  ...det fungerar bra som det är idag 
Figur 21: 5 whys på orsak 2  

 

Ett moment i monteringsprocessen där materialet åker bakåt är när en pump med släde ska 

testas i lilla provningen. Denna provning är utformad efter hur pumparna såg ut förr och inte 

efter hur dagens pumpar tillverkas. Detta resulterar i att pumpar med ram och släde inte kan 

provas och skickas till packetering utan behöver transporteras tillbaka till montagestation.  

 
Varför? För att... 

1.Varför finns inga aktuella ledtider?   ...inga tider har tagits    

2.Varför har inga tider tagits? ...inget system registrerar tiderna  

3.Varför finns inget system som registrerar ledtider? ...spårning av artikel i flödet saknas   

4.Varför saknas spårning av artikel i flödet?   ...diskussion om detta har inte tagits upp 
Figur 22: 5 whys på orsak 3  
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De ledtider som idag finns registrerade hos fallföretaget är inte aktuella då dagens inkommande 

material till monteringen är mer bearbetat än hur det var när tiderna togs. Komponenterna är 

även tyngre idag vilket gör att ställtiderna är längre då fler lyft behöver utföras.    

Resultatet av lean-verktyget 5 whys gav tre olika orsaker till varför flödet vid monteringen är 

ineffektiv. Det saknas ett lagersystem vid mellanlagret, moment som lilla provningen är inte 

skapt för dagens pump vilket skapar fler transporter och ställtider samt att utan spårning kan 

inte aktuella ledtider registreras.  
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5. ANALYS 

 

I detta avsnitt redovisas analysen av empirin och vilken koppling som finns till teorin med 

hänsyn till studiens frågeställningar. Inledningsvis handlar analysen om den interna 

materialhanteringen för att sedan gå vidare med fallföretagets layout. 

 

5.1. Frågeställning 1  

 

• Vilka slöserier förekommer i den interna materialhanteringen vid montage?  

 

Som beskrivs i avsnittet bakgrund finns det idag mindre utrymme för felsteg hos företag i och 

med den globalisering som idag finns på marknaden. Enligt Green , Lee och Kozman (2010) så 

är materialhanteringens mål att på smartast möjliga sätt hantera företagets material. Detta har 

enligt Jonsson och Mattsson (2010) en stor inverkan på företagets prestation. Ett steg i att få en 

mer effektiv materialhantering och bli en mer konkurresnkraftig verksamhet är enlig Liker 

(2006) och Sörqvist (2013) att eliminera eller reducera de aktiviteter som inte är värdeskapande 

för kunden. Enligt Lumsden (2012) kan ett företags produktionskostnad i vissa fall bestå av 

materialhanterings kostander. Det är därför viktigt enligt Jonsson och Mattsson (2011) att det 

interna materialflödet är anpassat efter företagets förutsättningar.  

 

Under fallstudien upptäcktes flera aktiviteter vid materialhanteringen som kategoriseras som 

icke värdeskapande, vilket är aktiviteter som sänker verksamhetens effektivitet. En analys 

gjordes över materialhanteringen för att identifiera de processer som kan förbättras.  

 

Den interna materialhanteringens slöserier kunde identifieras med hjälp av Liker (2006) och 

Petersson et al. (2015) teorier om orsaker till 7+1 slöserier. Slöserier som förekommer i det 

dagliga materialflödet är enligt Sörqvist (2013) svåra att eliminera helt, därför ska icke 

värdeskapande aktiviteter som inte påverkar kvalitén negativt istället reduceras. Under studiens 

gång kunde flera av de 7+1 slöserier identifieras i de aktiviteter som ingår i den interna 

materialhanteringen vid monteringen.  

 

Grundorsakerna till varför fallföretagets interna materialflöde var ineffektivt togs fram med 

hjälp av lean-vertyget 5 whys och en tidsstudie. Slöserier identifierades även med 

observationer och intervjuer. Orsakerna som togs fram kunde sedan kopplas ihop med Likers 

(2006) 7+1 slöserier. Materialflödet vid monteringen flödas inte alltid åt rätt rikning. Idag 

transporteras material bakåt i flödet på grund av utrustningen inte klarar av de produkter 

fallföretaget tillverkar idag. Detta skapar väntan och onödigt många transporter som enligt 

Liker (2006) är slöserier. Andra slöserier som identifierats i materialhanteringen är byte av pall 

och att personalens kompetens inte utnyttjas fullt ut. Fallföretaget monterar idag pump på en 

icke godkänd pall som vid packetering behöver bytas, detta skapar väntetider då ny pall ska 

kontrueras eller bytas ut till en godkänd. Det skapas även lager av färdigmonterade pumpar 

som står på icke godkända pallar som väntar på att få en godkänd pall. Detta kan kopplas med 

Likers (2006) slöserier väntan och lager. Många av fallföretagets montörer sitter på en stor 

kunskap av montering som skulle kunna läras ut till nyanställda, men kunskapen utnyttjas inte 

på detta vis. Idag arbetar man parvis med samma montörer utan rotation vilket gör att 

kunskapen endast stannar i varje station och inte förs vidare. Vid problem som inte montörerna 

på stationen kan lösa kontaktar de samordnaren som i sin tur kontaktar kvalitets avdelningen. 

Många steg i problemlösnings processen gör att stilleståndet blir långt. Detta är slöserier enligt 

Liker (2006). Ett annat slöseri som uppstår vid materiahanteringen vid montage är att 

fallföretagets produkter blir tyngre vilket gör att det även krävs mer av utrustningen vid 
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hantering. Traverserna blir idag upptagna vilket gör att andra stationer som behöver dessa 

behöver vänta tills någon blir ledig. Att påbörja något annat arbete i väntan på att en travers ska 

bli ledig är idag svårt då monteringsstation oftast blir ett lager med pallar på golvet som gör det 

svårt för montör att påbörja något annat då det inte finns arbetsyta, detta är enligt Liker (2006) 

ett slöseri. Väntan av travers är icke värdehöjande tid och är därför ett slöseri som kan kopplas 

med Liker (2006).      

 

5.2. Frågeställning 2  

 

• Hur kan materialhanteringen effektiviseras vid montage?  

 

Vid montering på fallföretaget förekommer materialhantering för montör i det interna 

materialflödet. All form av materialhantering är enligt Liker (2006) och Petersson et al. (2015) 

slöserier och ska reduceras. Dessa slöserier kan reduceras med hjälp av Tompkins et al. (2010) 

10 principer för en mer effektiv materialhantering. Genom den data som samlades in och de 

observationer som gjordes på fallföretaget såg man att det fanns en tydlig materialhantering vid 

mellanlagret, inom monteringstation och mellan operationer. Enligt de pumpar som följdes i 

materialflödet utförsdet i snitt över 45 minuter av manuell materialhantering. I denna uträkning 

räknas inte alla små hanteringar in som kategoriseras som slöserier inom monteringsstation 

vilket ökar snittet.  

 

Enligt Tompkins et al. (2010) och Storhagen (2011) är det nödvändigt med ett system där 

material kan spåras genom produktionen. Guo och Can (2013) menar att ett spårningsystem i 

realtid där tider dokumenteras behövs för en effektiv planering och utveckling. Även Tompkins 

et al. (2010) menar att en god planering krävs för att rätt material ska levereras till rätt 

arbetsstation i rätt tid. Fallföretaget använder sig inte av realtider vilket skapar en ineffektiv 

planering där lager skapas på flera områden. Montagestationerna fylls med pallar för att skapa 

yta för andra ordrar i mellanlagret. Pallarna levereras inte till montagstation när pallen behövs 

utan helst ska så mycket som möjligt levereras på en gång. Registrering för hur montaget ligger 

till kan skapa mer just-in-time leveranser till montagestation. Utifrån observationerna vid 

fallföretagets materialhantering kunde flera slöserier identifieras enligt Likers (2006) 7+1 

slöserier. Lager skapas på flera områden i lokalen då samspelet inte finns i ett system mellan 

lager och montering. Väntan inträffar vid flera tillfällen i flödet, exempelvis vid väntan av 

travers och vid problem. Antalet transporter vid monteringen är hög då mellanlager saknar ett 

lagersystem och att materialflödet inte är optimalt. Det som även bidrar till de höga antalet 

transporter är att utrustningen inte är skapt för dagens pumpar.   

 

De manuella manterialhanterings moment som förekommer vid montering skulle kunna 

reduceras med hjälp av en mer flödesorienterad montering då stationer är placerade efter 

pumpens flöde (Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, 2013; Jonsson & Mattsson, 2011; Olhager, 

2013). Idag är inte stationerna placerade efter samband vilket enligt Tompkins et al. (2010) 

borde göras för reducering av materialhantering. Fallföretaget sitter på olika kompetenser av 

montering vilket vid en flödesorienterad montering mer skulle kunna utnyttjas. Montörer är 

olika bra på momenten vilket gör att momenteten utförs bättre och snabbare beroende på 

montör. Att specialisera montörer inom vissa moment vid montering skulle minska 

monteringsprocessens ledtid då kompetensen skulle utnyttjas på ett bättre sätt. Godkänd pall 

ska ingå i orderplocken för att pump direkt ska monteras på rätt pall. Detta skulle eliminera 

momentet där pump vid packetering ska byta till godkänd pall vilket skapar ställtid. Lilla 

provningen ska anpassas efter hur dagens pump är designad. Detta för att eliminera att pump 

behöver transporteras tillbaka till montagestation efter provning för slutmontage.  
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5.3. Frågeställning 3  

 

• Hur kan montagelayouten optimeras? 

 

Andreassons (1997) första punkt i metoden vid framtagning av en ny layout säger att mål ska 

finnas med layouten. Vad ska uppnås och till vilket syfte. Enligt Säfsten och Bellgran (2009) 

ska utformningen av en layout ta hänsyn till produkternas flöde. Det som även ska räknas med 

vid utformning är i vilken volym och variationsgrad produkterna tillverkas i (Ibid.). 

Fallföretagets layout är har tagit hänsyn till flödet där material kommer in från ena sidan av 

lokalen och kommer ut ur andra. Det som avviker från materialets egentliga flöde är 

placeringen av stationerna under monteringssprocessen. Dagens layout skapar omvägar för 

materialet vilket skapar längre ledtider. Layouten saknar samband vilket Andreasson (1997) är 

viktigt för en optimal layout. Jiang och Nee (2013) menar att en optimal utformad layout kan 

reducera 50% av produktionskostanderna om rätt alternativ implementeras, detta efter 

produkternas flöde. Fallföretagets layout är utformad efter fast postion vilket enligt Jonsson 

och Mattson (2016) innebär att material levereras till montageplats. Denna layout används för 

produktion av låga volymer med få produktvarianter (Olhager, 2013). Fallföretaget producerar 

idag låga volymer med en hög produktvariation på pumpens detaljer. Ytan finns för montering 

på fallföretaget men den utnyttjas inte på ett optimalt sätt. Stationer som sällan används och 

rum som hindrar ett optimalt flöde borde flyttas till en yta som inte påverkar flödet negativt. 

Kategorisera vilka resurser som är nödvändiga behöver utföras vid framtagning av en layout 

enligt Andreasson (1997), detta för att ge fram till de resurser som verkligen är nödvändiga för 

ett optimalt flöde. Vid framtagning av förslag på en mer optimerad layout har Andreassons 

(1997) metod används.  

 

5.3.1. Koncept ”flöde” 

 

I detta koncept har fokuset legat på att skapa en flödesorienterad layout med hjälp av 

Andreassons (1997) metod för att steg för steg uppfylla de kriterer som var studiens syfte, att 

skapa ett mer effektivt materialflöde vid montage. Monteringen består utav två montagelinor 

som ska innehålla tre stationer där olika operationer ska utföras. Varje montagestation består av 

ett lättraverssystem som klarar lyft upp till 2000kg. Genom ett lättraverssystem kan hela 

montagestationen utnyttjas och alla modellers komponenter kan lyftas. Vid linans start ska 

sortering av material ske för att produktionen ska gå efter rätt prio. Vid denna sortering ska 

utbytet av pall ske där pump ska monteras på rätt pall genom hela flödet för att eliminera de 

moment av byte som finns idag. Varje station är utformade efter vad som ska monteras och 

utrustningen är anpassad efter det. Stationerna innehåller egna kanban lager där de vanligast 

förekommande artiklarna ska finnas nära montören. Övriga artiklar ska levereras av lagret till 

montageplats. Lina 2 ska montera horisontella pumpar upp till en inlopps/utlopps diameter på 

150mm. Lina 2 är därför dimensionellt anpassad för dessa typer av pumpar. Vid första 

stationen efter sortering sker montering av pump på stativ för att sedan föra vidare pumpen i 

flödet. Ska pump monteras på ram eller släde så sker det vid andra stationen, om inte så skickas 

pump till tredje och sista stationen där detaljer som skydd ska monteras. Efter tredje stationen 

transporteras pump till lilla provningen som ligger nära i anslutning till sista stationen av linjen. 

Provningen utförs av specialiserad personal som endast provar pumpar och inte monterar. Lilla 

provningen ska utformas och utrustas efter dagens pumpar för att pump inte ska behöva 

transporteras tillbaka till lina utan skickas direkt till packetering. Ett alternativ är att utrusta lilla 

provningen med standard Vid lilla provningen finns det en inleverans zon där pumpar väntar på 

att provas och en utleverans zon där provade pumpar ska transporteras till packetering. Lina 1 

är en dimensionellt större lina som är mer anpassat för större pumpar men vid behov även kan 
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montera mindre pumpar. Denna lina utför samma operationer som lina 2. Syftet med den 

enkelriktade truckgången emellan linje 1 och linje 2 är att kunna förse stationerna med de 

material de behöver för kommande operation. Stationerna ska innehålla material för kommande 

pumpar för att flödet ska fortsätta om problem med en pump skulle uppstå, man kan då 

samtidigt som kvalitetsperonal löser problemet fortsätta med nästa order och sedan ta in pump i 

flödet igen när problemet är löst. I denna layout har mellanlagret flyttats in och tagit MD ytan 

från hur dagens layout ser ut. Anledningen till detta är att mellanlagret ska vara närmare 

montering och ute lagret. Vid denna yta finns brunn i marken vilket gör det möjligt för artiklar 

som stått ute att kunna tinas upp om de är snötäckta innan hantering vid montering. MD ytan 

som monterar pumpar över 16000kg behöver placeras inom 40 tons traversens tillängliga 

område samt att den behöver placeras nära utgången då lastbil ska backa in och lastas med 

pumpen. ST1 är en montagestation där pumpar som storleksmässigt eller formmässigt gör det 

svårt att montera i en av linorna. I denna station kan även vertikala pumpar monteras som 

kräver ett hål i marken. ISO provningen har tagits bort i detta koncept då de få pumpar som ska 

ISO provas borde transporteras till stora provningen i lokalen intill. Detta skapar mer yta för 

lilla provningen där pumpar i varje order ska gå igenom och mer yta för montage. 

Lunchrummets placering förhindrar flödets framgång, därför anses den ta upp golyta som kan 

användas till mer värdeskapande operationer. Lunchrummet borde därför flyttas till en annan 

del av fallföretaget där den inte förhindrar materialflödets framgång. Syftet med detta koncept 

är skapa flöden som ständigt går åt rätt riktning, från montering till packetering. Alla montörer 

ska behärska montagets olika stationer, men vara specialiserad på sin station för att lösa 

problem snabbare och öka monteringens kvalité. Montering ska ständigt kommunicera med 

lager via ett system som tydligt visar när nytt material ska finnas vid linans start. Genom 

aktuella ledtider för varje pump och spårning av material kan leverans av material bli mer just-

in-time vilket en effektiv lina kräver enligt Liker (2009).    

 

 
Figur 23: AutoCad ritning över layoutförslag ”flöde”   

  

Efter framtagning av koncept utvärderades den med en swot-analys för att ta fram layoutens 

för- och nackdelar samt vilka möjligheter och hot som finns med den. Detta redovisas i figuren 

nedan. 
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Figur 24: SWOT-analys av koncept ”flöde”  

 

5.3.2. Koncept ”fast position”  

 

I denna layoutförslag levereras material till montagestation där hela pumpen monteras. 

Layouten har tagit hänsyn till materialets flöde för att på ett mer optimalt sätt transportera 

pump genom monteringen. Varje montagestation innehåller pallställ där pallar för en order kan 

placeras. Ute-artiklar som behöver kylas ner kan placeras i dessa ställ för upptining då varje 

montagestation ska ha en brunn i golvet. Artiklar från inne-lagret placeras även här och montör 

kan med hjälp av en truck förflytta pallar inom montgestataion. P1, P2 och P3 är mindre 

utformade montagestationer där vertikala pumpar och horisontella pumpar upp till en 

inlopp/utlopps diameter på 150mm kan monteras. P4 och P5 är montagestationer för större 

horisontella pumpar som kräver en större arbetsyta. Pumpar som kräver 40 tons traversen vid 

montering monteras på MD ytan som har samma yta som vid dagens layout. Denna station 

kvarhåller sin plats då den kräver en stor arbetsyta samt att 40 tons traversen måste vara 

lättillgänglig. All material från inne-lagret och ute-lagret ska levereras via truckgången som är 

längst ner närmast pallställen. Denna truckgång kan köras i båda riktningar för att snabbt kunna 

komma till lager igen för att hämta fler pallar. Truckgången som är högst upp är en enkelriktad 

gång där truck endast ska hämta färdigmonterade pumpar och leverera dessa till lilla 

provningen eller packetering. Den gulmarkerade ytan vid varje montagestation är platser för 

färdigmonterade pumpar som trucken enkelt kan komma åt. Att placera färdiga pumpar i 

utkanten av montagestationen frigör yta för montör att påbörja montering av nästa pump. I 

denna layout försvinner mellanlagret då varje station ständigt förses med material i ett eget 

lager. Monteringen ska utföras i realtid där signaler skickas till lager vad och när material ska 

levereras till montagestation. Detta ska förhindra att pallställen blir överfulla vid station samt 

att fel material inte levereras. I denna layout har lunchrummet och ISO provningen tagits bort 

som det gjordes i layoutförslaget ”flöde”, åsikterna kvarstår att de borde förflyttas till andra 

delar av fallföretaget. Lilla provningen är utvecklad för dagens pump vilket förhindrar 
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leveranser tillbaka till montagestation efter provning. Specialiserad personal ska endast prova 

pumpar. I denna layoutförslag finns det inget kanban lager på varje montagestation som i 

förslaget ”flöde”. I detta förlag ska alla komponeneter ingå i plocklistan som lagerpersonalen 

plockar fram. Pallarna som levereras till montageplats ska innehålla färdiga kit med de skruvar, 

muttrar och brickor som behövs för den pump som ska monteras. Denna leverans ska ske så 

nära just-in-time som möjligt för att inte onödigt lager ska skapas på montagestation.      

 

 
Figur 25: AutoCad ritning över layoutförslag ”fast position” 

 

 

 
Figur 26: SWOT-analys av koncept ”fast position”  
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5.3.3. Koncept ”mixat montage”   

 

I detta koncept har fasta montageplatser kombinerats med en montagelina. Detta för att hålla en 

hög flexiblitet då volym och variationsfloran ständigt förändras hos fallföretaget. Linan är 

utrustad och dimensionellt anpassad för att klara montering av alla horisontella pumpar som 

anses som medelstora och som inte ska monteras på MD ytan där de största varianterna ska 

monteras. I linans första steg ingår sortering av material i order innan leverans till 

montagestation. Pallarna placeras sedan i montagetstationens pallställ. Utbyte av pall sker vid 

sorteringssteget. Denna pall ska ingå i order plocken vilket eliminerar väntetiden vid 

packetering. Vid första monteringsstationen utförs montering av pump på stativ. Efter detta 

skickas pump med stativ till avlastningszonen där pump med stativ väntar på att hanteras i 

andra montagestationen. I denna station monteras motor och driftremmar på för att pumpen ska 

kunna användas. I detta steg utförs även montering av släde eller ram om kund kräver det. När 

denna montering är färdig är pump redo att provas i lilla provningen, om pump endast ska 

monteras på stativ hoppar pump över andra montagestationen, om pump inte ska provas så 

skickas den direkt till slutmontage. Lilla provningen är direktkopplad till linan vilket resulterar 

i att det inte krävs transporter mellan lina och provning. Pumpar som monteras i P4 och P5 

transporteras till lilla provningen om de ska provas. Provningen är ska även vara utrustad för att 

klara av provning av pump med ram och släde för att reducera transporten tillbaka till 

montagestation efter provning. Varje montagestation har två pallplatser ”Q” för artiklar som 

inte har en god kvalité eller är fel kontruerad. Dessa pallplatser gör det möjligt att påbörja 

arbete på nästa pump i väntan på att kvalitetsavdelningen löst problemet så att artiklen kan 

återgå in till linan för montering. Detta system förutsätter att det alltid finns en som är ansvarig 

vid sådana problem. Det kan vara personal från kvalitetsavdelningen som finns på plats vid 

linan eller att en erfaren montör bär ansvaret. Kompetensen utnyttjas och stimulansen hos den 

montören ökar. Lilla provningen är ansluten till slutmontaget för att det inte ska finnas någon 

transportsträcka mellan dessa. Vid slutmontaget monteras detaljer på pump som inte kan sitta 

på pump vid provning och sådana detaljer som ska placeras sist i processen. Dessa detaljer är 

framförallt skydd som inte kan sitta på pump vid provning och märkningar. Efter slutmontering 

skickas pump på rätt pall till packetering. Pumpar som monteras i P4 och P5 är vertikala 

pumpar och horisontella pumpar som dimensionellt är otympliga för linje montage eller väldigt 

ovanliga pumpar som kräver mer tid. Dessa montagestationer finns för att vid enbart linje 

montage kan dessa pumpar skapa långa stopp då de är ovanliga och otympliga. P4 och P5 är 

som linan utrustad med ett lättraverssystem på 2 ton som klarar montering av de flesta pumpar. 

Skulle vikten bli för hög kan de två 16 tons traverserna utnyttjas. Pallställen vid P4 och P5 ska 

innehålla de pallar som behövs för kommande montering en pump, därefter ska det fyllas på i 

rätt ordning och det ska inte placeras fler pallar än vad pallstället får rum med. När pump är 

färdigmonterat ställs den på ut-zonen där truckförare sedan kan hämta färdig pall och 

transportera den vidare. Färdigmonterad pump som inte ska provas skickas inte till slutmontage 

stationen utan alla detaljer monteras direkt för att eliminera ett steg i processen. I detta koncept 

presenteras ett tredje alternativ av mellanlagret. I denna layoutförslag har ett utrymme skapats 

för avtining av uteartiklar. Artiklarna som ska upptinas innana hantering ska placeras i detta 

rum dagen innan montering. Detta förutsätter då att utrymmet är under tak och håller en 

temperatur på över 0 grader vilket är möjligt med en utbyggnad eller vid användning av ett 

uppvärmt lagertält. Denna yta ska ändast innehålla uteartiklar då inneartiklar ska levereras just-

in-time till montageplats. Använding av en uppvärmd yta förhindrar att artiklar kommer 

snötäckta eller vattenfyllda till montageplats. MD ytan som kräver en stor arbetsyta nära utgång 

drabbas i en väldigt liten grad av denna placering av lager för uteartiklar. I detta koncept ska 

innelagret försörja montagestation med all innematerial. Detta system tar bort kanban lagren 
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och istället ska småplock levereras i färdiga kitt. Montör ska ändast montera och inte tänka på 

något annat.    

 

 
Figur 27: AutoCad ritning över layoutförslag ”mixat montage” 

 

 
Figur 28: SWOT-analys av koncept ”mixat montage”  

 

5.3.4. Slutgiltigt koncept  

 

När de tre koncepten hade tagits fram och analyserats så startades en utvärdering där 

inblandade intressenter fick säga sitt om varje koncept. De två första koncepten ”flöde” och 

”fast position” utvärderades först för att ta med sig det positiva delarna och nya ideér vid 

framtagning av det tredje förslaget. Vid utvärderingen ingick montagechef, montörer och 

avdelningen produktionsteknik som utformar alla verksamhetens fastighetsritningar.   
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Konceptet ”flöde” är ett layoutförslag som i teorin skulle vara effektivt vid montage, men i 

praktiken hos fallföretaget skulle denna typ av layout inte vara den optimala. Detta på grund av 

alla de störningar som idag finns med materialbrist, kvalitéts problem och motivation till en 

sådan stor förändring. MD kräver en stor yta vilket försvinner med ett indraget mellanlager på 

den yta MD står idag. Mellanlagret är för fallföretaget nödvändig men ska för en optimal 

placering inte ta montageyta vilket den här gör. Placeringen av mellanlagret i detta koncept är 

inte heller optimalt för ett maximerat utnyttjande av 40 tons traversen som är viktig för 

fallföretaget vid montage av de större pumparna. ST1 är en montagestation som vid en hög 

efterfrågan på vertikala pumpar kan drabbas av en hög belastning. Placeringen av den skapar 

även långa transportsträckor mellan station och lager. Alla pumpar som efter sista 

montagestationen ska provas kan inte genomgå en provning då skydd monterats i sista steget. 

Konceptet saknar ett slutmontage efter provning där de sista detaljerna monteras. Positivt med 

denna layout är att montagelina skulle vara effektivt för vissa pumpar och att hela monteringen 

inte är beroende av endast montagelinor.   

 

Konceptet ”fast position” liknar dagens layout på fallföretaget fast med ett effektivare flöde.  

Varje station innehåller ett eget lager för kommande ordrar som ska monteras på den 

montagestationen. Detta gör att dagens mellanlager som på grund av placering och innehåll 

skapar slöserier hos fallföretaget kan tas bort. Problemet med att varje montagestationen ska 

innehålla ett eget lager är att varje station kräver en truck för att transportera pall in till station. 

Ett annat problem är uteartiklarna som kräver avtining eller tömmas på vatten. Lagerplatserna 

är för få för att morgondagens artiklar ska kunna placeras i pallställen. Även i detta koncept 

finns det inte slutmontage vilket skulle resultera till att pump måste tillbaka till montagestation 

för montering av detaljer och skydd efter provning. Ett hot som finns med denna typ av layout 

är om efterfrågan på större varianter av pumpar skulle öka. Detta skapar problem då P1, P2 och 

P3 inte är dimensionellt utformade för den storleken. Postivit med detta koncept är att MD 

bevarar den yta som den på fallföretaget har idag. MD får den yta som krävs och 40 tons 

traversen kommer kunna utnyttjas maximalt.  

 

Koncepet ”mixat montage” är ett koncept som tagits fram efter utvärdering av de två första 

som beskrivits ovan. I denna layout har en lina kombinerats med två fasta montagestationer. I 

linan ska mindre och upp till medelstora horisontella pumpar monteras medan de stora och mer 

komplexa pumparna ska monteras i P4 och P5. Anledningen till att en lina och fasta 

montagestationer har kombinerats är för att störningar inte ska drabba hela montaget. 

Fallföretaget kan sakta arbeta in och utveckla en lina innan man i framtiden om behov finns 

utvecklar ännu en lina. Linan är direktkopplad till lilla provningen som sedan i sin tur är 

direktkopplad till ett slutmontage där skydd och detaljer som inte kan vara med på provning 

monteras på. Varje montagstation i linan innehåller ”Q” platser där artiklar med kvalitetsbrister 

placeras för att motverka stopp i linan. MD är placerad nära utgång och har den montageyta 

som krävs. 40 tons traversen är nära vilket underlättar MD som behöver den mest. I denna 

layout har ett lager skapats för avtining av uteartiklar som inte påverkar den befintliga 

montageytan. Lagret gör det möjligt för fallföretaget att planera kommande ordrar utan att 

stopp ska inträffa på grund av skadat material. Uteartiklarna kan efter placering i 

avtiningslagret levereras till montagstation. Inneartiklar ska levereras till montagestation just-

in-time. Denna layout förslag i kombination med ett system där kommunikationen mellan 

planering, lager och montage förbättras skulle skapa en mer effektiv materialhantering med 

lägre ledtider vid montage. Konceptet ”mixat montage” är studiens slutgiltiga koncept. 
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5.3.5. Data över slutgiltigt koncept  

 

Datan nedan redovisar vilka momenttider som skulle reduceras och skapas med det slutgiltiga 

konceptet ”mixat montage”, samt den totala ledtiden med layouten. De rödmarkerade raderna 

är aktiviteter som skulle elimineras i och med utformningen av den slutgiltiga layouten. De 

grönmarkerade momenten är värdeskapande aktiviteter. Momenten får med det slutgiltiga 

layoutförslaget lägre momenttider då stationer är placerade efter samband och tar hänsyn till 

produkternas flöde. Ställtiderna med denna layout uppskattas att halveras då arbetsstationerna 

är mer standardiserade för arbetsuppgiften och variationsgraden blir lägre på arbetsstationen.      

 

Momenttider vid montering MM150 [min] 

Mellanlagret             Montagestation 10 

Hämta artiklar i kanban lagret 10 

Montering av MM150 på stativ och släde 330 

Ställtid vid montering 15 

Montagestation            Lilla provningen 2 

Lilla provningen 20 

Lilla provningen  Montagestation 5 

Slutmontering av MM150 på släde 120 

lilla provningen  Slutmontage 1 

Slutmontage  30 

Slutmontage              Packetering  1 

Byte av pall 15 

Total tid  399 

  

Momenttider vid montering VS100 [min] 

Mellanlagret             Montagestation 10 

Hämta artiklar i kanban lagret 15 

Montering av VS100  240 

Ställtid vid montering  15 

Montagestation  Packetering 1 

Byte av pall  15 

Total tid 256 

 

Momenttider vid montering HM75 [min] 

Mellanlagret             Montagestation 10 

Hämta artiklar i kanban lagret 2 

Montering av HM75 210 

Ställtid vid montering 15 

Montagestation            ISO provningen 3 

ISO provning 120 

ISO provningen  Packetering 3 

Byte av pall 15 

Total tid 353 
Tabell 7: Momenttider av tre mest förekommande pumpar på layoutförslag ”mixat montage”  

 

Det slutgiltiga konceptet reducerar ledtiden för montage av MM150, VS100 och HM75 med 

31, 54 och 52 minuter per monterad pump av dessa varianter. Detta förutsätter att varianten inte 

är special på ett sådant sätt att det tar längre tid för montör att montera den.      
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6. DISKISSION, SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

 

I detta avsnitt presenteras diskussion och slutsatser med hänsyn till studiens syfte. 

Förbättringsförslag redovisas hur fallföretaget ska få en mer effektiv materialhantering. 

Avsnittet avslutas med rekommendationer för fortsatta studier.     

 

• Vilka slöserier förekommer i den interna materialhanteringen vid montage?  

• Hur kan materialhanteringen effektiviseras vid montage?  

• Hur kan montagelayouten optimeras? 

 

6.1. Vilka slöserier förekommer i den interna materialhanteringen vid montage?    

 

Målet med studien har varit att få en fördjupad kunskap om hur fallföretagets interna 

materialhantering kan effektiviseras vid montage. Processer har analyserats för att identifiera 

de faktorer som bidrar till den ineffektivitet som idag finns på fallföretget. Slöserierna har med 

hjälp Likers (2009) 7+1 slöserier identiferats och kategoriserats för att bevisa vilka 

förbättrningar som behöver genomföras. Det om även användes vid analysen av processerna 

var om Tompkins et al. (2010) principer följdes för att ha en effektiv materialhantering. Vid 

observationer och intervjuer kunde slöserierna lager, onödiga transporter, väntan, outnyttjad 

kompetens, rörelse och defekter identifieras. Det som även observerades var att det fanns 

brister i fallföretagets system, arbetstationerna utnyttjandes inte optimalt, planering utfördes 

inte med aktuella ledtider och det förekommde ingen standardisering i monteringsprocessen. I 

det interna systemet saknades en tydlig kommunikation mellan planering, lager och montage 

vilket gör det svårt att samarbeta och det framkallar i sin tur slöserier. Dessa slöserier är bland 

annat väntan på rätt material och travers, väntan vid problem, defekter av uteartiklar som 

lagerlagts under bar himmel, ett högt antal pallförflyttningar och de provisoriska lagren som 

skapas. Vid arbetstationerna levereras det på fallföretaget hela ordrar på en gång och inte efter 

behov vilket skapar lager på varje montagestation. En standardisering av arbetsprocessen vid 

montage finns idag utan alla montörer arbetar på sitt eget sätt. Nyanställda upplever därför hos 

fallföretaget att det är svårt att snabbt komma in i arbetet då det inte finns en standard att följa 

för början. Dessa slöserier som finns och principer som inte följs skapar en ineffektiv 

materialhantering. Enligt litteraturen så är alla form av materialhantering endast en kostnad, en 

kostnad som inte går att bli av med men den måste till största mån reduceras. Detta gör den 

genom ständiga förbättringar för att alltid sträva efter en effektiv materialhantering.                

 

Litteraturstudien i kombination med fallstudien gav svar på de slöserier som förekommde vid 

fallföretagets montering. Detta gjorde att första frågeställningen kunde besvaras. Fallföretaget 

är idag under utveckling av ett mer effektivt montage, men det fallföretaget lägger mest fokus 

på är att effektivisera inom montagestationerna och inte den materialhantering runt om. Ett 

större fokus på effektivisering av materialhanteringen skulle även resultera i en mer effektiv 

montagestation.  

 

6.2.  Hur kan materialhanteringen effektiviseras vid montage?  

 

Under den genomförande fallstudien kunde förbättringsförslag tas fram för att reducera de 

slöserier som identifierats hos fallföretaget. Slöserierna som identiferats kommer i denna del 

beskrivas och förslag på förbättringar kommer presenterats som med hjälp av litteraturstudien. 
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6.2.1. Lager  

 

Det första slöseriet som identifierades var att fallföretaget idag skapar flera provisoriska lager 

som tar upp montageyta. Montörer levererar hela ordrar till sin montagestation på en gång 

vilket resulterar i att den största delen av arbetsytan är lager. Pallarna som placeras i 

montagestation är inte aktuella artiklar som ska monteras i nästa steg utan pallarna innehåller 

även artiklar för flera steg framåt. Dessa pallar tar onödig artbetsplats och gör det svårt för 

montör att påbörja annat arbete vid problem då struktur saknas och flera pallar ska flyttas. 

Fallföretaget har även en mellanlager där uteartiklar och inneartiklar placeras för kommande 

ordrar. Dessa artiklar kan i vissa fall stå i veckor vilket förhindrar att akutella ordrar inte kan 

placeras där utan får placeras på ett provisoriskt ställe. Uteartiklar behöver placeras i 

mellanlagret minst ett dygn innana hantering under vintertid för avtining. Att inneartiklar från 

innelagret ska placeras i ännu ett innelager är ett slöserie som kan falla in under många av 

Likers (2009) kategorier. Vid ett fullt mellanlager kan uteartiklar placeras i ute-zonen som är 

ett provisoriskt lager för uteartiklar. Dessa artiklar är inte placerade under tak vilket gör att 

artiklar som stått under regn och snö kan bli deffekta eller svårhanterliga för montör.  

 

Fallföretaget behöver implementera ett internt system som kommunicerar mellan lager, 

montage och planering. Mellanlagret blir idag fullt på grund av att det saknas kontroll över 

lagernivån och att det saknas just-in-time. Ute- och innelagret placerar pallar i mellanlagret 

efter egna plocklistor utan hänsyn till hur montörerna ligger till. Genom spårning av material 

vid montering skulle material kunna levereras till montagestation mer just-in-time för att 

motverka överfyllt och provisoriska lager. Detta skulle skapa mer arbetsyta för montör och inte 

en montagestation fylld med pallar för operationer långt fram. Pallar är nödvändigt på 

fallföretaget då det är tunga artiklar som hanteras, detta kräver då ett optimalt platsutnyttjande 

vilket idag inte finns. Pallar på montagestationen placeras endast på golvet vilket snabbt täcker 

hela arbetsytan. Att invenstera i mindre pallställ där endast artiklar för kommande montering 

ska placeras skulle skapa en större arbetsyta och mindre lager på varje station.    

 

6.2.2.  Onödiga transporter  

 

Det andra slöseriet som observerades var alla de onödiga transporter som montör utförde. 

Montör lämnar montagestation för att med truck hämta artiklar i mellanlagret, detta utförs i 

flera vändor. När pump med stativ monterats färdigt ska montör transportera pump till 

provning för att sedan transportera tillbaka den till montagestation för slutmontage. Montör 

utför alla transporter vilket skapar stillestånd av montage. Transporter mellan montagestation 

och lilla provningen måste idag utföras på fallföretaget på grund av att lilla provningen inte är 

utrustad efter dagens pump. Montörer transporterar även små artiklar från ett gemensamt 

kanban lager för skruvar, muttrar och brickor. Detta är också onödig transport då mer effektiva 

lösningar på detta finns. 

 

Fallföretagets montörer ska för en mer effektiv montage endast fokusera på att montera pump. 

Idag utför montör ett stort antal transporter av material, ska lösa större problem och även prova 

pumpar. För att montör ska bli specialiserad på montera krävs det att montör endast monterar 

och annan specialiserad perosnal utför provning som idag finns på fallföretaget. Material ska av 

lagerpersonal eller samordnare levereras till montagestation så nära just-in-time som möjligt 

för att hålla ett litet lager vid station. En mer optimal layout med samband mellan stationerna 

och direkta leveranser med material från lager skulle reducera den transporter som finns idag 

hos fallföretaget.    
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6.2.3. Väntan  

 

Väntan är ett slöseri som vid många tillfällen förekommer vid montage på fallföretaget. 

Montörer väntar på travers för att pump överstiger stationens lyftkrans max kapacitet. Väntan 

uppstår vid kvalitetsproblem då det saknas direkt kommunikation mellan montör och 

kvalitetsavdelning. Detta gäller även vid kontruktionsproblem. Montör kontaktar samordnare 

när personen syns till och samordnaren ska sedan i sin tur kontakta den avdelning som kan lösa 

problemet. Avdelningen som ska kunna lösa problemet kan ha annat viktigare prioriterat för 

dagen vilket skapar längre stopp. Att fel artiklar placeras i pall av lagerpersnonal förekommer 

vilket gör att väntan uppstår då kommunikation mellan montage och lager inte finns. 

Samrordanre informeras av montör som i sin tur får lösa problemet med lagerpersonalen. Den 

största andelen av väntan består av att det saknas en direkt kommunikation mellan 

avdelningarna.  

 

För ett mer effektivt montage behöver berörda avdelningar samarbeta. Fallföretaget borde på 

varje montagestation implementera knappar som skickar direkta signaler till rätt avdelning vid 

fel. Varje avdelning ska ha en jour-ansvarig som är ansvarig för att lösa dessa problem. Montör 

ska vid större problem kunna påbörja annat arbete i väntan på att problemet är löst vilket idag 

är svårt på grund av de stora antalet pallar som placeras på golvet inom station. Genom ett 

effektivt samarbete mellan lager, planering och montage skulle väntetiderna reduceras då det 

ineffekiva samarbetet som idag finns är en stor bidragande faktor till de väntetider som finns på 

fallföretaget. För att reducera väntetiderna av travers ska planering även planera montage efter 

vilken vikt pump har. Att planera montage där flera montagestationer kräver travers samtidigt 

skapar väntetider.      

 

6.2.4. Outnyttjad kompetens  

 

En stor kompetens är något som många av fallföretagets montörer sitter på, men denna 

kompetens utnyttjas inte på ett optimalt sätt. Montörer arbetar idag parvis med samma montör 

utan rotation vilket isolerar den kunskap som finns inom varje station. Vid problem saknas 

mentaliteten hos många erfarna montörer till att hjälpa till vilket skapar längre väntetider. Detta 

på grund av att alla vill sköta sitt eget då ingen bär ett ansvar för att hjälpa en annan montör 

trots att problemet skulle kunna lösas av den. Kulturen bland montörerna är mycket ”vi och 

dom” vilket försvårar arbetet för att effektivt lösa problem. Nyanställda montörer anser att det 

tar lång tid att komma in i arbetet då man i ett för tidigt stadie blir tvungen att bli självgående. 

En kort introduktion och upplärningstid skapar problem för en nyanställd montör som även tar 

tid att lösa då problemet ska gå igenom många steg innan det blir löst.  

 

Fallföretaget borde utnyttja den kompetens som finns inom gruppen på ett sådant sätt att 

motivationen höjs och ”vi och dom” kulturen försvinner. Delaktighet skulle stärka gruppen och 

lösa problem på ett mer effektivt sätt. Att inskaffa en rotation mellan montörerna skulle sprida 

den kunskap som finns inom gruppen och öka flexibiliteten. ”Vi och dom” kulturen skulle med 

detta brytas ner och problem skulle kunna lösas snabbare. En montör med en stor kompetens 

ska bli tilldelad en roll som problemlösare. Detta för att utnyttja den kompetens som finns inom 

gruppen först innan andra avdelningar kopplas in och höja motivationen. Även denna roll kan 

roteras på de passande montörerna för rollen. Vid upplärning av en nyanställd ska en erfaren 

montör montera med den nyanställde under en längre period och agera som en ”fadder” för den 

nye för att snabbt komma in i arbetet och gruppen. En motiverad och dynamisk montagegrupp 

skulle skapa effektivitet.     
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6.2.5. Rörelser   

 

Det femte slöseriet som identifierades på fallföretaget var de rörelser som förekommde av 

montör. I dessa rörelser ingår det bland annat att hämta artiklar från kanban lagret, leta efter 

material, leta efter samordnare vid problem och röra sig mellan montagestation och lilla 

provningen. Ett annat slöserie som ingår under denna kategori men som ligger utanför mina 

avgränsningar är de stora antalet rörelser som förekommer inom montagestation på grund av 

den oreda varje station har. För att reducera dessa slöserier ska kanban lagret förflyttas till 

innelagret som även ska ha ansvar för att rätt artiklar ur detta lager levereras till rätt station i 

rätt tid. Problem ska inte gå via samordnaren utan via ett system direkt till rätt person. Rörelse 

mellan montagestation och lilla provningen ska elimineras då montör endast ska montera och 

inte prova pump, detta ska annan specialiserad personal utföra.   

 

6.2.6.  Defekter  

 

Defekta artiklar förekommer på fallföretaget då lagerhållningen inte är optimal. Artiklar 

placeras innan montage i en ute-zon där artiklar ibland utsätts för alla väderförhållanden under 

ett antal veckor, denna ute-zon saknar tak. Artiklar som sedan ska hanteras av montör kan vara 

snö- eller vattenfyllda. Det förekommer även att artiklarna är solblekta vilket tvingar artiklar 

till att ommålas hos leverantör. Detta slöseri skulle kunna motverkas om ute-zonen byggdes till 

ett avtingsutrymme som var under tak och höll plus grader året om. Planering skulle planera att 

uteartiklar för kommande dag placerades i detta utrymme och när de sedan är aktuella för 

montage är de lätthanterliga för montör. Detta utrymme skulle även under sommartid motverka 

att det regnade på artiklar som ska ingå i kommande ordrar eller om det redan hunnit regnat på 

dom att vatten i detta utrymme hälls ut ur artikeln.        

 

6.3. Hur kan montagelayouten optimeras?  

 

Dagens montagelayout på fallföretaget är inte konstruerad efter materialets flöde. 

Montagestataioner är utplacerade efter ledig yta och inte efter vad som är optimalt för ett 

effketivt flöde. Dagens layouten innehåller en ISO provning och lunchrum som anses påverka 

flödet negativt med sin placering. Lunchrummet ska förflyttas till en annan del av 

verksamheten och ISO provningen ska förflyttas till stora provningen som ligger i en byggnad 

nära intill montaget. Den stora anledningen till att ISO provningen ska förflyttas är för att den 

tar upp stor montageyta och att den utnyttjas minimalt. Mellanlagret är nödvändigt för att 

fallföretaget ska kunna ha ett effektivt montage, men detta mellanlager ska endast innehålla 

uteartiklar för kommande ordrar. En optimerad layout ska innehålla en lina i kombination med 

fasta montagestationer för att vara flexibla och kunna möta efterfrågan. Detta kräver även en 

god planering för att materialhanteringen till och mellan stationer ska utföras på ett effektivt 

sätt. Det slutgiltiga layoutförslaget ”mixat montage” är konstruerad efter materialets verkliga 

flöde, från start till packetering samt hur man på ett effektivt sätt kan transportera materialet 

mellan stationerna. Layoutförslaget skapar effektivitet med de samband som finns mellan alla 

stationer och reducera de slöserier som idag finns på fallföretaget. Detta skapar en mer 

optimerad layout som besvara studiens syfte.  

 

6.4. Rekommendationer för vidare studier  

 

Rekommendationerna för vidare studier är kopplade till studiens avgränsingar. I denna studie 

har endast flödet av material mellan montagets stationer studerats samt vilka slöserier som 

finns i flödet. Det som skulle vara intressant för vidare studier är att studera hur materialet 
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förflyttas inom montagstation och vilka slöserier som finns där. Att exempelvis utföra en 

tidsstudie på en montörs alla moment vid montage av pump. Detta för att komma fram till vad 

den värdeskapande tiden är och identifiera de slöserier som finns inom montagestation. Det 

layoutförslag som tagits fram i denna studie skulle vara intressant att se vad en implementering 

av den skulle tillföra till fallföretaget. Studien skulle skapa ett högre vetenskapligt värde om 

liknande företag studerades och att man kom fram till samma förbättringsmöjligheter, därför 

skulle en sådan studie vilja utföras.    
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8. BILAGOR  
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Bilaga B - Koncept ”flöde”  
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Bilaga C - Koncept ”fast position”  
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Bilaga D - Slutgiltigt koncept ”mixat montage” 
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Bilaga E – Interjufrågor vid utvärdering av layoutförslag  
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Bilaga F - Projektbeskrivning  

 

 


