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Sammanfattning 

Under de senaste decennierna har logistiska problem varit i centrum för bilindustrin. Detta på grund 
av det höga antalet produkter de erbjuder för att tillfredsställa samtliga kundkrav. Tidigare forskning 
menar att den slutgiltiga monteringslinan är en kritisk del eftersom den riskerar att stanna upp hela 
produktionen. Forskning har bedrivits med framgångsrika resultat gällande att kombinera cyklisk 
produktionsplanering och linjärprogrammeringen, dock ej inom tillverkningsindustrin gällande 
fordon.  
  
Rapportens problemformulering är hur vetenskapliga planeringsteorier kan bidra till ett företag 
gällande övergången från en produkt till två på samma existerande monteringslina? För att svara på 
problemformuleringen är syftet med rapporten att tillhandahålla ett vetenskapligt tillvägagångssätt 
där cyklisk produktionsplanering, linjärprogrammering och linjebalansering kan användas 
kombinerat gällande planering inom tillverkningsindustrin. 
  
Rapporten har gjorts utifrån en mixad studiedesign där de kvantitativa elementen är insamlad 
absolut data, de kvalitativa är diskussioner angående data gällande den framtida produkten. 
Rapportens metodval är aktionsforskning. 
 
Slutsatsen är att vetenskapliga planeringsteorier kan bidra med övergången genom att 
linjärprogrammering etablerar produktionskapaciteten, som återbildas enligt den cykliska 
produktionsplaneringens begränsningar som baseras på de kartlagda problemen. Effekterna av att 
använda modellerna har utvärderats genom en SWOT-analys. Det har konstaterats att 
monteringslinan ej behöver en linjebalansering, utan upplevda problem kan härledas till 
produktionsstopp. Rapporten ger rekommendationer hur problemen kan åtgärdas både operativt 
och strategisk. 
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Abstract 

During the last decades, logistical problems have been the center of attention in the automobile-
industry. This due to the high numbers of varieties they offer to satisfy every customer’s needs. 
Previous research state that the final assembly line is crucial since it could stagnate the whole 
production. Successful research has been made regarding cyclical production planning combined 
with linear programming, although not in the automotive manufacturing industry. 
 
This reports problem definition is how scientific planning theories can assist a company in the 
transition from a single product to two on an existing assembly line. In order to answer this, the 
reports purpose was to provide a scientifically course of action where cyclical production planning, 
linear programming and assembly line balancing could be used combined in the manufacturing 
industry. 
 
This report had a mixed study design where the quantitative elements are collected absolute data and 
the qualitative is discussion regarding data about the future product. The reports choice of method 
is action based. 
 
The conclusion is that scientific planning methods can assist the transition. Linear programming sets 
the production capacity, which regenerates according to the constraints established in the cyclical 
production planning, that are based on identified problems. Effects of using chosen theories are 
evaluated in a SWOT-analysis. It has also been noted that the assembly line does not need balancing, 
problems can be the results of the many stoppages that have been identified. This report gives 
recommendations regarding both operative and strategic solutions how the problems can be 
addressed.      
Key-words 
Cyclical production planning, Sequencing, Linear programming, Assembly line balancing, Assembly, 
Assembly line, Manufacturing industry.  
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1. Inledning 
Detta kapitel innehåller bakgrund om företaget rapporten gjorts på, rapportens 

problemformulering och syfte. Vidare beskrivs rapportens mål, målgrupp och kapitlet 

avslutas med avgränsningar samt forskningsbidraget. 
 

1.1 Bakgrund 
De senaste decennierna har logistiska problem varit i centrum för bilindustrin. Detta på 

grund av det höga antalet produkter de erbjuder för att uppfylla samtliga kundkrav 

(Emden & Gendreau 2017). Volkswagens fabrik i Wolfsburg producerar upp till 750 

fordon per dag, BMW i Dingolfing, 400 fordon med 13,000 leveranser som behandlas 

dagligen (Battini et al. 2013). Emden & Gendreau (2017) menar att den slutliga 

monteringslinan i en produktion är kritisk, eftersom den riskerar att stanna upp hela 

produktionen. Monteringslinor utvecklades för massproduktion, genom att använda 

automatiserade maskiner med låga ställtider kan monteringslinor hantera den en mer 

spridd efterfrågan (Neumann 2016). Neumann (2016) menar med sin forskning att 

samtliga planeringsbeslut gällande utrustning, placering och kapacitet för en given 

produkt eller produktgrupp med många operationer samt tvingande relationer, skall 

göras innan produktionen inleds. När samtliga delar är identifierade bestäms den mest 

influerade cykeln för planering och sedan analyseras. Sawik (2014) menar med sin 

forskning att cyklisk produktionsplanering har kapaciteten att optimera flexibla 

produktionslinor. Flores & Grossman (2011) tar upp att sekvensering och planering är 

problemområden där en optimal lösning kan uppnås genom att se de två problemen 

som ett och samma. De menar dock att det kräver en gedigen erfarenhet och analytisk 

kompetens. Deras slutsats berör att arbetets initiala formel gällande optimering fick 

korrigeras väsentligt. 

 

Korytkowski et al (2013) påvisade med sin forskning att implementera cyklisk 

produktionsplanering kan bidra till att eliminera avfall, förbättra lagerkontroll samt en 

mer effektiv operativ kontroll. Vidare menar de att cyklisk planering är en nyckelfaktor 

till högre prestationer gällande parti-produktion. Cyklisk produktionsplanering 

kombinerat med matematiska optimeringsformler exempelvis linjärprogrammering, har 

ytligt utforskats i galvaniseringsprocesser. Amaraoui & Mesghouni (2014) utforskade 

effekten av cyklisk planering med kriterierna att maximera produktionen genom att 

minimera cykeltiden, energiförbrukning samt miljöpåverkan. Li & Fung (2017) menar 

med sin forskning att multigradig cyklisk planering har potentialen att reducera 

cykeltiderna och därmed öka produktiviteten. Liu & Jiang (2012) utforskade ett 

problemområde gällande planering av galvaniseringens multipla lyftanordningar, de 

kombinerade cyklisk planering med linjär programmering.   
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Även Nait-Sidi-Moh (2016) har forskat inom kombinationen av cyklisk planering med 

linjärprogrammering. Hans forskning baseras på ett liknande galvaniseringsproblem 

hos ett företag som Liu & Jiang (2012) utförde sin forskning på. Nait-Sidi-Moh (2016) 

forskning baseras på matematiska analyser och simuleringar, som sedan utvidgas med 

integrerad linjärprogrammering för att optimera linans processer. Forskningen 

avslutades med att etablera cykliska sekvenser och möjligheterna till att genomföra en 

optimal sekvens för vardera konfiguration. Optimeringsformler utifrån begränsningar 

har applicerats på olika delar inom produktion, Liu (2016) använde sig av det i 

uträkningen av ett optimalt underhållningsschema utifrån att minimera 

underhållningskostnaden. Sikora (2017) kombinerade i sin forskning 

linjärprogrammering med linjebalansering, där linjärprogrammeringen integreras med 

balanseringen. Forskningen påvisade högre kvalitet gällande balanseringslösningar som 

tillåter montörer att arbeta på flertal stationer vilket har en positiv inverkan på 

arbetsflexibilitet samt rörelsetid. 

 

Den tidigare forskningen ger förutsättningarna för kommande problemformulering. 

1.2 Problemformulering 
Hur kan vetenskapliga planeringsteorier bidra till ett företag gällande övergången från 

en produkt till två på samma existerande monteringslina? 

1.3 Syfte 
För att svara på problemformuleringen är syftet med rapporten att tillhandahålla ett 

vetenskapligt tillvägagångssätt där cyklisk produktionsplanering, linjärprogrammering 

och linjebalansering kan användas kombinerat gällande planering inom 

tillverkningsindustrin. 

 

Syftet delas upp i följande delmål: 

- Rapporten har för avsikt att påvisa och utvärdera effekterna av att använda valda 

teorier kombinerat.  

- Genomföra en linjebalansering på monteringslinan för att undersöka om 

produktionen kan öka utan ytterligare resurs-investeringar. 
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1.4 Målgrupp 
Målgruppen anses i första hand vara företaget som rapporten utgår ifrån. Utöver det 

kan tillverkande eller monterande företag i behov av balansering samt införande av 

flertaliga komponenter inom samma enhet vara en målgrupp. Dock med reservationer 

gällande kulturella skillnader mellan rapportens företag och övriga företag. Vidare kan 

studerande inom utbildningar med produktionsinriktningar vara en potentiell 

målgrupp.  

1.5 Avgränsningar  
Arbetet är avgränsat till 

- Insamlad data är uteslutande från ett företag och en monteringslina.  

- Avdelningar utanför monteringslinan kommer inte att vara med i 

linjebalanseringen och förutsätts kunna tillhandahålla allt material.  

- Data gällande införande av ytterligare produkt baseras endast på prognoser och 

diskussioner med kvalificerad personal som sammanställts till ett gemensamt 

antagande. 

- Värden på y-axeln publiceras inte i illustrationer och diagram på grund av 

förfrågan från företaget, då detta skulle strida emot sekretessavtalet.  

- Rapporten använder endast data insamlat innan 2017-05-17. För att tidsramen 

tar slut vid detta datum.  

- Studien inkluderar inte “Actuatortillverkningen”, detta efter önskemål från 

företaget.  

- Rapporten behandlar ej personalfrågor eller anställdas effektivitet. Detta för att 

det inte är inom rapportens ämnesområde.  

1.6 Forskningsbidrag 

Rapportens forskningsbidrag och kunskapsutveckling är kombinationen av cyklisk 

produktionsplanering och linjärprogrammering inom tillverkningsindustrin, gällande 

fordonsbranschen. Cyklisk produktionsplanering och linjärprogrammering är separat 

etablerade teorier för att effektivisera exempelvis produktion. Teorierna har tidigare 

använts kombinerat inom galvaniseringsprocesser, dock ej generaliseringsbart utanför 

det området. 

 

Genom att kombinera cyklisk produktionsplanering med linjärprogrammering, 

eftersträvar rapporten att skapa ett generaliserbart tillvägagångssätt gällande planering 

för ytterligare aktörer, inom fordonsproduktion. Denna rapport tillhandahåller en grund 

inför vidare forskning inom produktionsplanering gällande kombinationen av flera 

planeringsteorier.  

 



4 
 

2. Nulägesbeskrivning           

Här ges en beskrivning av det företag där forskningen genomförts. Avsnittet inleds 

med en presentation av hela företaget, därefter beskrivs företagets division i Köping 

där forskningen sker. Avsnittet avslutas med en beskrivning av den monteringslina 

där arbetet baseras på. 

 

2.1 GKN  
GKN (Guest, Keen, Nettlefolds) startades 1759 av John Guest i Dowlais, South Wales 

och har sedan dess varit aktiva i 250 år. I dagsläget är de etablerade som en av världens 

ledande aktörer inom teknologi- och produktionssektorn. GKN är verksamma i över 40 

länder, har ca 55.000 anställda och tillhandahåller komponenter till allt från stridsflyg 

till rymdfärja (Intern information).  

 

GKN består av fyra divisioner, Aerospace, Powder Metallurgy, Driveline samt Land 

Systems. Kärnverksamheten är tillverkning av komponenter till vägtransport och 

flygtransport, där de designar, tillverkar samt handhar service för komponenter till 

världsledande aktörer. Under 2016 omsatte GKN Globalt 9,41 miljarder pund, varav 45 

procent var från Driveline-divisionen. Driveline-divisionen designar, utvecklar, 

tillverkar samt monterar drivlinor för flertalet av de större biltillverkarna. I Europa 

består Driveline divisionen av 17 fabriker och har ca 9 500 anställda (GKN u.å).  

 

2.2 GKN Driveline Köping 
  

Fabriken i Köping är en av sju fabriker som tillverkar lösningar för fyrhjulsdrift (AWD 

systems). Varav två är placerade i Europa, två i Amerika samt tre stycken i Asien. 

Fabriken började som Köpings mekaniska verkstad 1856 och köptes upp av Volvo 1942 

för produktion av manuella växellådor. Därefter såldes det till Getrag 2004. Under 2011 

köpte GKN upp Getrag i Köping och startade upp GKN Driveline Köping, där denna 

rapport utgår ifrån. Fabriken har 70,000 kvadratmeter golvyta och ca 1000 anställda. 

Fabriken består av ett flertal funktioner, dessa är tillverkning, montering, utveckling, 

supply chain management, inköp samt försäljning/kvalitet/ekonomi och HR. GKN 

Driveline Köping har under de senaste åren expanderat och arbetar nu med 

kontinuerliga förbättringar gällande tillverkningen samt monteringen (GKN Group u.å). 
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2.3 Monteringslinan 
Då GKN Driveline i Köping aktivt arbetar med kontinuerliga förbättringar har en 

monteringslina som tidigare inte har behandlats valts ut för vidare undersökning. 

Monteringslinan som tilldelades tillverkar en komplex produkt med höga kvalitetskrav 

och består av en blandning mellan montörer och maskiner. Genom en tidigare analys 

från företaget upplever de att det finns förbättringsområden gällande monteringslinan.   

För närvarande tillverkas enbart en produkt på monteringslinan, dock beräknas 

produktionen utökas med ytterligare en produkt inom de kommande åren.  

 

Symtom som identifieras på monteringslinan är en ojämn produktion och att 

produktionsmålen nås med varierande resultat. Detta skapar nödlösningar i form av 

övertid eller extrainsatta leveranser. Representanter från GKN anser att en 

linjebalansering kan vara lösningen. Rapporten utför dels en linjebalansering utifrån 

enbart en produkt men vid utökning till två produkter indikerar symtomen någonting 

som Schmidt et al (2001) berört med sin forskning. Symtomen inkluderade problem 

med utleveranser och svårigheter att uppnå produktionsmålen med flera produkter i 

samma produktion, vilket Schmidt et al (2001) motverkade genom införandet av cyklisk 

produktionsplanering. Genom att komplettera den cykliska produktionsplaneringen 

med linjärprogrammering kan detta bidra till monteringslinans övergång till två 

produkter. 
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3. Metod 
Följande avsnitt beskriver de valda metoderna för rapporten. Metoden för denna 

rapport beskrivs som en litteraturstudie som kompletteras med praktisk 

aktionsforskning. Litteraturstudien lägger en grund till den praktiska 

aktionsforskningen som påvisar resultatet. Avsnittet inleds med en beskrivning av 

mixad studiedesign sedan litteraturöversikten av det aktuella forskningsområdet. 

Därefter beskrivs rapportens definition av verifiering av data, reliabilitet, validitet och 

aktionsforskning, dess beståndsdelar och etiska förhållandesätt. Vidare beskrivs 

metodgenomförande där rapportens samtliga faser redogörs. Avsnittet avslutas med 

en övergripande metoddiskussion samt rapportens  reliabilitet och validitet. 

3.1 Mixad studiedesign  
Att kombinera kvalitativa och kvantitativa tillvägagångssätt för datainsamling och 

analys benämns på engelska “Mixed approach or Mixed design”, vilket detta arbete 

grundas på. Forskare som använder mixad studiedesign i sina studier använder sig både 

utav kvalitativa och kvantitativa element i sina studier (Tashakkori & Teddlie, 1998). 

Rapporten använder sig utav mixad studiedesign eftersom litteraturgenomgång 

kombineras med aktionsforskning.  De kvantitativa element rapporten behandlar är den 

insamlade absoluta data. Kvalitativa delar är diskussioner angående den data från 

företaget gällande den framtida produkten.  

3.2 Litteraturgenomgång av aktuellt forskningsområde 
En litteraturgenomgång är en systematisk, metodisk och kritisk granskning av befintlig 

litteratur. Syftet med en litteraturöversikt är att identifiera befintlig forskning samt 

utforska vart vidare forskning kan bedrivas. Litteraturen som bearbetas utgörs av 

vetenskapliga publikationer (Bryman & Bell 2013). 

 

Litteraturgenomgången är baserad på en systematisk granskning av litteratur som har 

identifierats via sökmatriser (KTH, 2014). Utifrån dessa matriser har relevanta artiklar 

valts ut för att skapa en teoretisk referensram. Bedömning av de vetenskapliga 

publikationerna har gjorts utifrån vad som anses vara relevant för den forskning 

rapporten bedriver. Detta har skett systematiskt genom att begränsa antalet träffar med 

sökmatriserna (Bryman & Bell 2013). Urvalet av träffarna har sedan behandlats utifrån 

vad som kan anses vara relevant för vårt forskningsområde genom att läsa titlarna, i 

kvarvarande artiklar har sedan abstracts genomgåtts för att ta reda på ifall artikeln är 

relevant eller ej för den teoretiska referensramen.  

 

Litteraturgenomgången kommer att presenteras under 3.8 tillvägagångssätt. 
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3.3 Verifiering av data 
Utan verifiering av insamlad data saknas tilltro till den gjorda forskningen. Forskaren 

skall bevisa att dennes resultat är riktiga (Denscombe 2009). Silverman (2006) menar 

att trovärdigheten är avgörande för samtlig forskning, oavsett om den är kvalitativ eller 

kvantitativ.     

3.4 Reliabilitet 
Reliabilitet berör om måtten och mätningarna kan anses pålitliga (Bryman & Bell 2013). 

Stabilitet- Hur stabilt rapportens mått är. Upprepas forskningen vid ett senare tillfälle 

bör då måtten ej fluktuera för en hög stabilitet. 

Interbedömarreliabilitet- Att subjektiva bedömningar av data mellan flera aktörer har 

en tillräcklig överensstämmelse.  

3.5 Validitet 
Validitet har att göra med om rapportens mått verkligen mäter det som är tänkt. 

Diskuteras en persons intelligenskvot utifrån ett test, mäter då testet verkligen 

personens verkliga intelligens (Bryman & Bell 2013). Validering av data skall sträva efter 

(Denscombe 2009): 

- Att data har registrerats på exakt vis 

- Data är lämplig gentemot undersökningssyftet 

- Det som härletts ur analysen är korrekt  

3.6 Aktionsforskning 
Aktionsforskning är i huvudsak praktisk inriktad forskning (Denscombe 2009). Enligt 

Argyris m.fl. (1985) definieras det som en praktisk inriktning som tar sig an “verkliga” 

problem, huvudsakligen på arbetsplatser och organisationsmässiga miljöer. 

Aktionsforskningen bidrar både till praxis samt akademisk teoribildning (Bryman & Bell 

2013). Metoden förknippas med att konsultera de parter som berörs av forskningen i 

genomförandet och utformningen av undersökningen. Aktionsforskning definieras 

genom fyra karakteristiska drag, praktisk inriktning, förändring, cyklisk process och 

slutligen aktivt deltagande (Denscombe 2009). Aktionsforskning som inriktning valdes 

då ett faktiskt problem skall bemötas. Aktionsforskning är praktiskt inriktad, integrerar 

förändring, är en cyklisk process och lägger vikt vid deltagande vilket passar med 

problemformuleringen. Eftersom det är ett verkligt problem, det kommer att ske en 

förändring, företaget kommer implementera förändringarna och utvärdera dess effekt, 

slutligen involverar det personalen på företaget. 
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Praktisk inriktning- Syftet är att angripa verkliga frågor och problem. Ett flertal 

tillvägagångssätt anses vara praktiskt tillämpbara, aktionsforskning genomförs dock 

som en del av praktiken istället för att forskningen är ett påklistrat tillägg. Processerna 

forskning och handling är integrerade (Denscombe 2009). I denna rapport omfattar 

detta företagets verkliga problem gällande monteringslinans nuvarande effektivitet, 

samt framtida problem gällande att införa ytterligare en produkt på nuvarande 

monteringslina. 

 

Förändring- Förändring anses vara en integrerad del av forskningen, dels ett sätt att 

lösa praktiska problem men också ett medel att öka kännedom om fenomen och 

företeelser. Aktionsforskningens föreställning är att förändringar ses positivt och en 

kunskapskälla. Förändringarna är som regel lokala och begränsade, storskaliga 

förändringar tillhandahålls ej (Denscombe 2009). Det omfattar i denna rapport 

möjligheten att simulera förändringar och dess effekter i simuleringsprogram. Utöver 

det ämnar rapporten till att teoretiskt påvisa resultatet av de förslagna förändringar 

genom linjebalansering, linjärprogrammering och cyklisk planering. 

 

Cyklisk process- Forskningen innehåller en återkopplingsprocess där resultatet ger 

möjlighet till förändringar vilket sedan implementeras samt utvärderas. 

Aktionsforskning bygger på den del av professionalismen som eftersträvar ständiga 

förbättringar. De avgörande två punkterna för den cykliska processen är att forskningen 

har direkt återkoppling till praktiken och att det är en kontinuerlig process (Denscombe 

2009). Illustration av den cykliska processen finnes i figur 3.1. I denna rapport omfattar 

det att företaget har ett problem med den professionella praktiken där rapporten ämnar 

att identifiera problemen, undersöka de samt etablera en handlingsplan. Slutligen 

initierar företaget förändringen och upprepar den cykliska processen.  
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1, Figur 3.1 Illustration av aktionsforskningens cykliska process baserat på Denscombe 
(2009) 

Deltagande- Deltagarna är centrala i forskningsprocessen, deras deltagande är aktivt, ej 

passivt. Konventionell forskning präglas av att det är experten som initierar projektet, 

dagordningar, datainsamling och dylikt. Aktionsforskaren insisterar dock att deltagarna 

medverkar aktivt samt strävar efter att främja deras förståelse och professionella 

utveckling (Denscombe 2009). I denna rapport omfattar det kontinuerliga möten samt 

diskussioner med chefer, ledare och montörer. 

3.7 Etiskt förhållningssätt vid aktionsforskning 
I all kunskapsutveckling finns det etiska aspekter att beakta. Trots att deltagarnas 

aktivitet är i fokus vid datainsamling påverkas de av sina kollegor, då deras aktiviteter 

påverkas av varandra. Deltagarna är ej isolerade från utomstående rutinmässig kontakt 

med sina medarbetare. Aktionsforskning strävar efter att främja deltagarnas 

professionella utveckling, dock kan medarbetare både påverkas samt påverka 

möjligheterna. Två saker bör göras för att säkerhetsställa forskningen, forskarna skall 

öppet klargöra de forskningsmässiga aspekterna. Slutligen är förståelsen av informerat 

samtycke inför studien gällande deltagarna väsentlig, samt att information måste 

godkännas och behandlas konfidentiellt (Denscombe 2009). Detta behandlas i denna 

rapport genom kontinuerlig avstämning med handledare på företaget gällande 

forskningsaspekterna, insamlad data samt att det behandlas konfidentiellt.  
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Utöver det är montörerna informerade om att deras identiteter samt uttalanden hålls 

konfidentiellt.  

 

Deltagarna inom aktionsforskning har ett privilegierat synsätt på verksamheten då de 

har expertkunskap inom området, dock kan de anse väsentlig information som trivial. 

Den utomstående forskaren uppfattar i större utsträckning den tillsynes triviala 

informationen, dock saknar denne insiderkunskapen. Aktionsforskningen bör 

respektera deltagarnas expertis men även konsultera utomstående källor (Denscombe 

2009). Rapporten har behandlat detta genom att kontinuerligt diskutera med behörig 

personal om problemområden. För att ta del av deras personliga insikter och 

reflektioner. Detta har kompletterats med handledarens kunskap från institutionen som 

en utomstående källa. 

 

Generaliserbarheten gällande aktionsforskning har argumenteras, med tanke på de 

begränsade ramarna, att det kan medföra svårigheter att tillhandahålla generella 

insikter vid aktionsforskning (Bryman & Bell 2013). Att uppnå representativ data är 

svårt då forskningen drivs på deltagarnas arbetsplats och är som regel inriktad på 

enskilda fenomen. Detta gör aktionsforskning sårbar för kritik som hävdar att resultatet 

speglar ett specifikt fall och inte kan generaliseras. Genom att vara varsam inför stora 

anspråk utifrån aktionsprojektet samt bedöma forskningen utifrån hur den uppfyller de 

stränga vetenskapliga kraven och inte projektets storlek, kan generaliserbarheten öka 

(Denscombe 2009). Bryman & Bell (2013) hävdar att aktionsforskningens försvar mot 

kritiken är att den leder till djupare och rikare insikter som enbart kan nås genom 

praktik. 

3.8 Metodgenomförande  

3.8.1 Fas 1 
 

1. Studiebesök där företagets kontaktperson beskrev ett problemområde som 

ansågs vara underlag för en möjlig rapport. Efter ytterligare ett studiebesök för 

att bilda en nyanserad bild av området, avstämning med företaget samt 

provisorisk handledare på institutionen stipulerades ett forskningsområde. 

  

2. Rapportens syfte togs fram genom ett samarbete mellan studenterna, företaget 

samt handledare.  

 

3. Genom en litteraturöversikt på databasen “Scopus” gällande vetenskapliga 

publikationer identifierades nuvarande kunskapsläge och ett outforskat 

forskningsområde. Nedan följer litteraturgenomgångens tillvägagångssätt. 
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Litteraturgenomgången gällande linjebalansering anses inte beröra 

forskningsluckan eftersom den gjordes på förfrågan från företaget och ger ett 

grundläge för rapportens vidare forskning.  

 

Till linjebalanseringen har ej samtliga artiklar behandlats utan enbart tillräckligt 

för att utföra en balansering. Tabell 3.1 och 3.2 illustrerar de matriser som 

använts i litteraturgenomgången gällande cyklisk produktionsplanering och 

linjärprogrammering. Urvalet har sedan behandlats utifrån vad som anses 

relevant genom att studera artiklarnas titlar, kvarvarande artiklar har sedan 

behandlats utifrån abstracts. Forskningsluckan identifierades genom att 

kombinera matriserna gällande cyklisk produktionsplanering och 

linjärprogrammering till en söksträng, se tabell 3.3. Vid forskningsluckan 

identifieras en träff, dock behandlar den ej valt forskningsområde utan den gör 

en linjebalansering utefter linjärprogrammering i en cyklisk layout för montering 

av en enskild komponent.  

 

Production Line Planning Scheduling 

Assembly Line Cyclic Scheduling  

1, Tabell 3.1 Cyklisk produktionsplanering (104 träffar) 

Linear 
programming 

Production Line Scheduling 

Linear 
programming 

Production Line Sequencing 

Linear 
programming 

Assembly Line Planning 

Linear 

programming 

Optimization Assembly Mathematical   

Linear 

programming 

Optimization Assembly Constraints 

2, Tabell 3.2 Linjärprogrammering (85 träffar) 

Assembly Line Cyclic Scheduling Linear Programming 

3, Tabell 3.3 Forskningslucka för denna rapport 
 

4. Tidsplan etablerades i form av ett Gantt-schema, där samtliga delar av arbetet 

delades in i tidsperioder. Gantt-schema är en tidsplan för hur ett arbete skall 

genomföras (Olhager 2013) Se bilaga 1 för Gantt-schemat. 
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5. Insamlingen av data gjordes genom rapporter ur företagets databaser, 

information från anställda samt genom egna observationer. Observationerna 

ämnade att kartlägga montörernas operativa dagliga arbete samt eventuella 

problemområden. 

3.8.2 Fas 2 
 

1. En återkoppling där det diskuterades hur arbetet skulle fortskrida. Riktlinjer, 

eventuella framtida problem samt otillräckliga avsnitt i arbetet belystes och 

korrigeras.   

 

2. En komplett sammanställning av insamlad data gjordes för att ge en överblick, 

detta inkluderade att bearbeta data från olika källor och översätta dem till en 

gemensam bas. Samtlig data sammanställdes sedan i Excel och genom Pivot-

tabeller lades grunden till kapitlet “Genomförandet”. 

 

3. Kartläggning av nuvarande monteringslina gjordes. 

 

4. Kartlägga problemområden, riskzoner, samt obalanser över monteringslinan. 

Problemområden och riskzoner etablerades genom personliga observationer 

samt kompletterande uppgifter från personal på monteringslinan. 

 

5. Teorier angående linjebalansering applicerades. 

 

6. Sammanställning av data gällande införandet av den nya produkten. 

 

7. Teorier angående cyklisk produktionsplanering applicerades. 

 

8. Utifrån den cykliska produktionsplaneringens begränsningar byggdes en 

linjärprogrammeringsmodell upp. 

3.8.3 Fas 3 
 

1. Analys av linjebalansering genomfördes. 

 

2. Analys av cyklisk produktionsplanering genomfördes. 

 

3. Analys av linjärprogrammering genomfördes. 
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4. Sammanställning av rapportens analys genomfördes med en SWOT-analys 

 

5. Avstämning med handledare från institutionen samt med handledare på 

företaget för att säkerställa att arbetet fyller satta kriterier.  

 

6. Slutsats samt rekommendationer fastställdes.  

3.9 Metoddiskussion  
Enligt Denscombe (2009) är aktionsforskning huvudsakligen praktisk och kombinerar 

det akademiska med företagsamhet, därav är denna metod passande då rapporten 

baseras på ett företag med verkliga förutsättningar. Bryman och Bell (2013) hävdar att 

det praktiska tillvägagångssättet leder till djupare insikt än ett uteslutande teoretiskt 

synsätt. Arbetet grundades till viss del på observationer av monteringslinans dagliga 

arbete där forskarnas närvaro kan ha påverkat medarbetarna, vilket leder till att det 

observerade fenomenet möjligen inte blir representativt. För att aktionsforskningen 

skall vara komplett krävs det att den cykliska processen slutförs. Denna rapport 

behandlar enbart till steget forskning och den strategiska planeringen, vidare steg skall 

företaget eller framtida rapporter initiera och slutföra. 

 

Nackdelarna detta metodval leder till är en svårighet att generalisera resultaten och att 

återskapa resultaten då det är specifika förutsättningar som används. Då kvalitativa 

värden presenteras ökar det ytterligare svårigheten i att återskapa forskningen. Genom 

att eftersträva transparens i rapporten gentemot läsaren har möjligheter getts för 

läsaren att överföra kunskapen från denna rapport till liknande kontext.  

 

Arbetets litteraturöversikt är grunden till kunskapsunderlaget, syftet samt rapportens 

teorikapitel. Litteraturöversikten gjordes utifrån sökmatriser som skapats av studenter 

med begränsad kunskap gällande vetenskaplig kunskap. Risken finns att matriserna 

exkluderar väsentlig information gällande forskningsområdet, vilket påverkar 

validiteten av litteraturöversikten. Information och förutsättningar gällande den 

kommande produkten har etablerats genom diskussioner med kvalificerad personal 

samt interna företagspresentationer. Eftersom detta baseras på en uppskattning om 

framtiden, skapas en osäkerhet om hur korrekt och representativ bilden är.  

 

Intervjuer som metodval valdes bort eftersom det ej skulle bidra till besvarandet av 

problemformuleringen. Då det enbart skulle vara assisterande vid kartläggningen av 

problem. Fallstudie valdes bort som metodval eftersom det riktar in sig mot det speciella 

mer än generella och används fördelaktigen i naturliga miljöer än konstruerade 

framtidsscenarion.   
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3.9.1 Reliabilitet 
Rapportens stabilitet är god då formler och modeller har generaliserats, vilket 

underlättar att applicera rapportens genomförande. Utöver det är insamlad data 

konkreta absoluta värden och rapportens mått är branschstandarder. Dock påverkas 

stabiliteten negativt då konkreta värden från företaget är sekretessbelagda, vilket 

försvårar för utomstående aktörer att återskapa processen.  

Interbedömarreliabiliteten inom samma område anses god. Utomstående aktörer från 

andra professioner kan uppleva förståelsesvårigheter, vilket minskar 

interbedömarreliabiliteten.   

 

3.9.2 Validitet 
Data som beskriver nuläget anses innefatta hög validitet då den kombineras fram av 

flera källor. Dock kan data som manuellt insamlats genom tidtagning blivit påverkad av 

författarnas närvaro. Data gällande framtidsscenariot är endast en uppskattning från 

kvalificerad personal på företaget. Eftersom det endast är uppskattningar kan dessa 

mått ändras över tid och samma resultat kan inte garanteras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

4. Teoretisk referensram 
Detta kapitel inleds med definitionen av en monteringslina samt beskrivningar 

gällande linjebalansering. Vidare beskrivs cyklisk produktionsplanering samt 

linjärprogrammering med tillhörande exempel.  Kapitlet avslutas med teorikritik 

gällande linjebalansering, cyklisk produktionsplanering och linjärprogrammering. 

Urvalet för den teoretiska referensramen har baserats på metodgenomförandet som 

går att finna i 3.8.1 Metodgenomförande fas 1, punkt 3. 

4.1 Monteringslina 
Genom sträng internationell konkurrens krävs det av företag att producera, designa 

samt marknadsföra produkter på effektiva sätt. Som resultat är utformningen av 

monteringen väsentlig då den påverkar konkurrenskraften samt lönsamheten (Sotskov 

et al. 2014).  

 

En monteringslina är ett flödesorienterat produktionssystem där enheter förädlar 

komponenter, enheterna kallas även stationer som är placerade i en serie. 

Komponenterna färdas till varje station, vanligen på någon form av transportsystem. 

Monteringslinor utformades för att kostnadseffektivt hantera massproducerade 

standardiserade komponenter samt att standardisera arbetssätten (Boysen et al. 2007). 

 

Monteringslinan kan kategoriseras in i tre kategorier, enkel, blandad samt multi-modell. 

Beroende på produktfloran som monteringslinan hanterar skapas layouten därefter 

(Sotskov et al.2014). En enkel layout hanterar en singulär homogen produkt, medan en 

blandad layout hanterar en mängd standardiserade produkter. Produktionsprocessen 

för enkel och blandad layout är som regel liknande, dock ej gällande sekvenseringen. 

Slutligen de monteringslinor som hanterar multi-modeller präglas av att 

monteringsprocessen skiljs åt mellan produkter. Bytet mellan produkter innefattar att 

verktyg troligen kräver omställning och personalen blir tilldelade nya arbetsstationer 

samt arbetsstandarder. Multi-modell linor begränsas av tidskrävande och kostsamma 

omställningar, därav skall batch-storlekar och sekvensering beaktas vid en optimering 

av en monteringslina (Sotskov et al. 2014). Monteringslinor är associerade med stora 

investeringar, eftersom de som regel är till hög grad automatiserade. Därav är en 

balansering gällande monteringslinor ett väsentligt verktyg för utformning av ett 

kostnadseffektivt produktionssystem (Boysen et al. 2008). Ahmed & Bodner (2017) 

menar att framgångsrika organisationer och avdelningar inom företag inser vikten av de 

anställdas kompetens och att ta vara på deras kunskap. Anställdas kompetens innefattar 

kunskap, skicklighet, och förmåga att framgångsrikt utföra arbetsmoment. 
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4.2 Linjebalansering 
Linjebalansering består generellt av aktiviteter och beslut relaterat till utrustningen 

samt placering av stationer och dess olika delar. Detta inkluderar fastställande av 

kapacitet i form av cykeltid, antal stationer och stationens verktyg. Utöver det tilldela 

arbetsinnehåll samt arbetssekvens till samtliga arbetsstationer (Boysen et al. 2008). 

 

Syftet med en linjebalansering är att fördela arbetsoperationer inom flera separata 

välorganiserade arbetsstationer som är synkroniserade och med liknande cykeltider. En 

balansering strävar efter en jämställd allokering av samtliga arbetsuppgifter, utrustning, 

arbetsansträngning samt övriga resurser relaterat till respektive arbetsstation. Genom 

att minimera väntetid, sträva efter att uppnå en hög nyttjandegrad av arbete och 

utrustning samt att undvika flaskhalsar, i en monteringslina uppnås effektivitet (Chen, 

2016). 

 

Boysen et al (2008) beskriver en formel för att beräkna monteringslinans effektivitet, 

samt till vilken grad monteringslinan är balanserad. Detta verktyg kan användas för att 

påvisa resultat av en balansering samt ge en uppfattning om hur stort behovet av en 

balansering är. Formel 4:1 följer nedan: 

 

 [4:1] 

E = Effektiviteten hos monteringslinan     

Tsum = Den sammanlagda tiden för samtliga arbetsstationer 

c = cykeltiden 

m = antal arbetsstationer 

 

Med hjälp av nedan fortsättning fås balanseringsförlusten fram i procent. Detta enligt 

formel 4:2. 

[4:2] 

d = balanseringsförlusten 

 

Balanseringsförlusten kan användas som ett mätvärde över hur stor del av 

monteringslinan som inte utnyttjas effektivt.  

 

Forskningsrapporter betraktar ofta enkla eller bara ett fåtal modeller av linjebalansering 

på ett isolerat sätt. Verkliga monteringssystem kräver mycket av dessa modeller i många 

möjliga kombinationer. Sålunda, flexibla förfaranden krävs, som kan ta itu med dessa 

modeller på ett kombinerat sätt. Det finns normalt sett en avvägning mellan flexibilitet 
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och effektivitet i optimeringsproceduren. Således genom att identifiera typiska 

kombinationer av tillägg som uppstår gemensamt i verkliga monteringssystem, kan 

rutiner utvecklas som exakt passar dessa krav, samtidigt minskar den nödvändiga 

flexibiliteten till ett minimum (Boysen et al. 2008). Linjebalanseringen ger ett 

fördelaktigt utgångsläge gällande införandet av cyklisk produktionsplanering och 

linjärprogrammering gällande den nya produkten. 

4.3 Cyklisk produktionsplanering 
Cyklisk produktionsplanering, även kallad cyklisk produktion eller cyklisk sekvensering 

kombinerar material- och kapacitetsplaneringsmetoder. Sekvensering används i ett 

flertal områden som schemaläggning gällande flera modeller, just-in-time 

monteringslinor, planering gällande förebyggande underhåll samt lagerstyrning 

(Herrman 2011).  Cyklisk planering är användbar om efterfrågan är stabil, 

produktionskapaciteten begränsad samt att produktmixen är bestämd över längre 

tidsperioder (Olhager 2013). Planeringen utgår från begränsningar i produktionen, 

dessa resurser skall konstant tillhandahållas resurser att bearbeta samt maximalt 

resursutnyttja. Komponenterna är inplacerade i cykliska produktföljder som repeteras 

periodvis, i konstanta intervaller eller multipla versioner av intervallet (Olhager 2013).  

 

Syftet med cyklisk produktionsplanering är att övergripande styra köbildningen vid 

arbetsstationer, vilket är den dominerade ledtiden för produkter. Genom cyklisk 

planering bildas ett jämnt flöde för ankommande komponenter till arbetsstationerna, 

vilket resulterar i kortare ledtider. Cyklisk planering reducerar planering- och 

kontrollkostnader, utöver det ämnar den till att arbetsstationer skall temporärt hantera 

flertal liknande komponenter. Cyklisk planering förutsätter att flera komponenter 

konkurrerar om samma produktionsutrustning (Groenevelt et al. 1996).  

 

Schmidt et al (2001) tar upp ett verkligt exempel där cyklisk produktionsplanering har 

genomförts och gett positiva resultat. Både produktionen och leveranssäkerheten till 

kund ökar utan att någon resurs-investering krävs. Schmidt et al (2001) ger följande 

tillvägagångssätt för implementering av cyklisk planering:  

 

- Gruppera produkterna till familjer 

- Identifiera vilka operationer som är flaskhalsar 

- Tilldela familjerna till flaskhalsarna 

- Välj en lämplig cykellängd för varje familj 

- Fördela flaskhals kapaciteten till familjerna 

- Besluta om en lämplig återbildningsplan 

 



18 
 

Schmidt et al (2001) bemöter problemet med kvalitetsproblemen hos 

tillverkningsmaskinerna enligt följande modell. Först använde de begreppet förväntad 

kapacitet under en cykel, netto av förväntade driftstopp. Efterföljande bestämde de att 

den cykliska planeringen bör förnyas vid varje större omställning och när en maskin går 

sönder. Förnyelsen är viktigt utifrån möjligheten att planera materialförsörjning samt 

samla in data från tidigare körning för att ha den senaste informationen.  

 

Den cykliska planeringen lade grunden till en gemensam planering vilket ledde till 

förbättringar i produktion/underhålls planeringen. Detta bidrog i sin tur till 

förbättringar på nedan områden (Schmidt et al. 2001): 

- Omställningar 

- Lager i arbete 

- Maskinunderhåll 

- Planering av arbetskraft 

- Kundservice 

- Övriga områden  

 

Genom den cykliska produktionsplaneringen identifieras monteringslinans 

begränsningar vilket sedan behandlas i linjärprogrammeringen, för att etablera 

produktionskapaciteten.   

4.4 Linjärprogrammering 
Optimeringsprocesser strävar efter att minimera kostnaderna i en monteringslina 

genom att balansera arbetsstationerna. Utmaningar gällande monteringslinor är 

allokeringen av arbetsuppgifter samt optimala partistorlekar utifrån dess begränsningar 

(Sikora et al. 2016). Danny et al (2016) kombinerade modularsystem med 

linjärprogrammering för att uppnå optimala verktygsmoduler och genom det minska 

produktionskostnaden. Genom att minska kostnaden för monteringslinan anser 

författarna att det är ett signifikant steg till att uppnå mass-anpassning gentemot 

kunder (Danny et al. 2016).  

 

Att etablera optimum genom linjärprogrammering är beroende på förmågan att 

definiera systemets begränsningar. Danny et al (2016) använde sig av samt ansåg att 

KPI:er (Key Performance Indicators) som finnes i processkraven är ekvationens 

begränsningar (Danny et al. 2016).        

 

Exempel på linjär programmering:  

Howard & Rorres (2005) beskriver tillvägagångssättet för att applicera 

linjärprogrammering på ett givet problem. Detta genom ett exempel.  
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En tillverkare har 130 kilo av produkt X och 170 kilo av Y. Detta skall säljas i två olika 

blandningar till två olika priser. Den ena blandningen består av hälften X och hälften Y 

och skall säljas för 2$ kilot, den andra blandningen består av en tredjedel X och två 

tredjedelar Y vilket skall säljas för 1,25$ kilot. Hur mycket av varje blandning skall 

tillverkas för att tillverkaren skall maximera sin inkomst.  

 

Steg 1 är att formulera problemet matematiskt.  

Blandning 1 med 1/2 X  1/2 Y benämns som blandning A och antalet kilo som skall 

tillverkas av A benämns som C. Denna säljs sedan för 2$. 

Blandning 2 med 1/3 X och 2/3 Y benämns som blandning B och antalet kilo som skall 

tillverkas av B benämns som D. Denna säljs sedan för 1,25$.  

Den totala försäljningen benämns som Z.  

Detta ger formel 4:3: 

Z = 2C + 1,25D [4:3] 

 

Steg 2 är att identifiera begränsningarna. 

Eftersom tillverkaren har 130 kilo X och 170 kilo Y skapas följande begränsningar, för C 

4:4 och för D 4:5.  

     1/2X + 1/3Y < 130 [4:4] 

    1/2X + 2/3Y < 170 [4:5] 

 

Eftersom produktionen inte kan vara negativ behövs begränsningar för X 4:6 och för Y 

4:7.  

X > 0 [4:6] 

Y > 0 [4:7] 

 

Steg 3 är att rita upp detta grafiskt för att lokalisera extrempunkterna.  
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2, Figur 4.1 Begränsningarna i grafiskt format 

Ur figur 4.1 kan det området begränsningarna tillåter (färgat lila i figur 4.1) utläsas samt 

identifiering av extrempunkterna. 

Punkt 0,0 (C=0 D=o) ger att ingen produktion sker alls.  

 

Punkt 0,255 (C=0 D=255) ger att 255 kilo av blandning B tillverkas. 

 

Punkt 180,120 (C=180 D=120) ger att 180 kilo av blandning A tillverkas och 120 kilo av 

blandning B.  

 

Punkt 260,0 (C=260 D=0) ger att 260 kilo av blandning A tillverkas.  

 

Steg 4 är att applicera punkterna i grundformeln. 

Då det inte finns något intresse av att inte ha någon produktion alls väljs punkt 0,0 bort.  

Punkt 0,255 ger ekvationen 2*0 + 1,25*255 = Z vilket ger Z = 318,75 

Punkt 180,120 ger ekvationen 2*180 + 1,25*120 = Z vilket ger Z =510 

Punkt 260,0 ger ekvationen 2*260 + 1,25*0 = Z  vilket ger Z = 520 

 

Tillverkaren bör tillverka 260 kilo av blandning A och inget av blandning B för att 

maximera inkomsten.  
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4.5 Teorikritik 

4.5.1 Linjebalansering 
Boysen et al (2008) vars balanseringsformel denna rapport baseras på, beskriver att 

linjebalanseringen saknar en praktisk tillämpning. Vidare menar Boysen et al (2008) att 

ytterligare forskning bör göras som syftar till att påvisa att deras teoretiska forskning är 

tillämpbar på verkliga fenomen. Linjebalansering är ett välutforskat område dock i ett 

enkelt format, utan att exempelvis inkludera ergonomi och materialförsörjning i 

beaktning (Battini et al. 2016). Chen (2016) menar att vid en linjebalansering måste 

fabriksgolvets yta tas i beaktning. De tidigare nämnda forskare har gemensamt att en 

balansering teoretiskt kan uppnås, men att de lokala förutsättningarna måste 

inkluderas. Denna rapport har tagit vissa restriktioner i beaktning, som 

monteringslinans yta, dock saknas materialförsörjning samt ergonomi. 

4.5.2 Cyklisk produktionsplanering 
Schmidt et al (2001) visade på en positiv effekt vid implementeringen samt en kortare 

tid efter det, dock nämns ingen uppföljning eller de långsiktiga effekterna. Tidigare 

studie av Schmidt et al (2001) baseras på ett företag och under en viss tid, vilket kan 

påverka användbarheten och generaliserbarheten av studien. Både cyklisk 

produktionsplanering och linjärprogrammeringen baseras på ett framtida scenario och 

prognoser, ändras förutsättningarna behöver rapporten justeras. En stor del av den 

cykliska produktionsplaneringen består av Schmidt et al (2001) forskning vilket minskar 

tillförlitligheten. Är deras forskning otillräcklig riskerar även denna rapport att vara det. 

Ett fåtal källor i denna del är äldre och kan anses mindre aktuella, vilket påverkar 

rapportens modernitet. Valet av dessa källor motiveras med att mer aktuell forskning 

behandlar specifika scenarion vilket medför svårigheter att applicera i denna rapport. 

4.5.3 Linjärprogrammering 
Linjärprogrammering bygger på ett fenomens begränsningar, vilket resulterar i att stor 

vikt läggs på att etablera rätt begränsningar. Enligt Danny et al (2016) kan de härledas 

ur KPI:er, dock är KPI.er unika för vardera företag vilket påverkar resultatets 

generaliseringsgrad. Saknar företaget de KPI:er som krävs för rätt ekvation eller data är 

otillförlitlig, blir begränsningarna missvisande och i sin tur rapportens resultat.  
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5. Genomförandet  
I detta kapitel redovisas den insamlade data gällande forskningsfenomenet. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av de olika källorna till insamlad data. Sedan beskrivs den 

nuvarande monteringslinan och en kartläggning av problemet genom ett 

ishikawadiagram, illustrationer, insamlad data och kompletteringar från egna 

observationer. Därefter redovisas gjord linjebalansering gällande nuvarande produkt. 

Sedan beskrivs förutsättningarna gällande den nya produkten, gjorda antaganden 

och en ny linjebalansering. Avsnittet avslutas med genomförandet av cyklisk 

produktionsplanering, linjärprogrammering och gjorda simuleringar.   

5.1 Insamlad data 
Nedan följer vart data är insamlad från och en kortare beskrivning av vad data 

innehåller samt hur den bearbetats. Data har sedan sammanställts för att ge 

information till den kommande kartläggningen av problem, linjebalanseringen, cykliska 

produktionsplaneringen samt linjärprogrammeringen. Detta för att ge läsaren en 

djupare beskrivning av vad för slags data som har samlats in.  

 

- Axxos 

Data hämtad från mätstationen i KV1. Axxos är en programvara som samlar in 

data om hur monteringslinan fungerar och analyserar den. Exempel på data som 

går att hämta ut ur Axxos är stopptider, felkoder samt cykeltider. Data har 

hämtats i rapportform och bearbetats genom att föra in data i ett Excel 

dokument. Data publiceras enbart i rapportform vilket kan påverka rapporten 

genom att författarna inte har möjlighet att analysera rådata.    
 

- Avix 

Ett simuleringsprogram för att uppskatta cykeltider. Genom att etablera 

standardiserade värden gällande hur lång tid det tar att utföra rörelser kan 

balansering genomföras i programmet genom att analysera filmade 

arbetsmoment. Data som samlats in härifrån är simulerade tider som har byggts 

upp utifrån den tidigare balanseringen. Dessa har förts in i ett Excel dokument 

för att kunna jämföras med tidsupptagningen och tidigare balansering.   

 

- Tidsupptagning 

Manuell tidsupptagning av arbetsmoment har utförts av författarna vid 

monteringslinan för att få en nulägesuppfattning gällande monteringslinan. 

Denna data har förts in i ett Excel dokument för att kunna jämföras Avix och 

tidigare balansering.  
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- Tidigare balansering 

Den tidigare balanseringen har genomförts av företaget och samlats in från 

publicerade diagram vid monteringslinan. Denna har förts in i ett Excel 

dokument för att kunna jämföras med Avix och tidsupptagningen.  

  

- Nya produkten 

Information gällande nya produkten har samlats in genom presentationer samt 

diskussioner med ansvariga kring produkten. Genom att sammanställa 

skillnaderna mellan gamla produkten och den nya har förutsättningar klarlagts 

samt framtidsantaganden gjorts.   

5.2 Nuvarande monteringslina 
Nedan information om monteringslinan består av information given av företaget samt 

egen insamling av författarna. Monteringslinan består av 12 stationer varav fyra är 

kvalitetsstationer och åtta är arbetsstationer.  

 

- Arbetsstation benämnt som AB i rapporten, är en arbetsstation där arbete utförs 

för att montera produkten.  

  

- Kvalitetsstation benämnt som KV i rapporten, är en station som involverar  

funktionstest av att den färdiga produkten.  

 

 

 

  

 
3, Figur 5.1 Illustration av monteringslina 
 

Flödena som illustreras i Figur 5.1 är baserat utifrån start på AB1 och slut på KV4 där 

produktionen avslutas med paketering av varan inför transport till kund. Totalt är det 

två stycken ingångsflöden. Första flödet är AB1 till AB6 och det andra flödet är AB4 till 

AB5. Flödena kompletterar varandra vilket innebär att flödet från AB4 tillhandahåller 

huvudflödet med en komponent. Stationerna AB5, AB6 och AB7 binder samman flödena 

och går i två varv, därefter fortsätter flödet till AB8. Slutligen är det fyra kvalitets 

stationer där produkten kontrolleras och sedan paketeras inför leverans till kund.  
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Samtliga stationer innehåller ett antal operationer som i sin tur innehåller moment som 

utförs av montören, detta enligt ett standardiserat arbetssätt. Exempelvis AB 1 har fyra 

operationer som totalt innehåller 37 moment (tabell 5.1). Samtliga stationer bemannas 

av en montör, med undantag av KV1 och KV2 som tillsammans sköts av en montör. Se 

tabell 5.1 nedan för övriga stationer. Utöver detta har arbetsstationerna uppgifter som ej 

bedöms vara frekventa, exempelvis material påfyllnad och städning.  

 

Station Antal Operationer Antal Moment 

AB 1 4 37 

AB 2 3 29 

AB 3 1 15 

AB 4 2 25 

AB 5 1 12 

AB 6 2 20 

AB 7 1 13 

AB 8 2 16 

KV 1 1 9 

KV 2 1 10 

KV 3 1 20 

KV 4  1 5* 

4, Tabell 5.1 Förteckning av antal operationer och moment per station 

*Antal arbetsmoment i denna station kan variera utifrån krav från kund. 
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4, Figur 5.2 Illustration av hur monteringslinan ser ut ovanifrån 

Figur 5.2 illustrerar hur monteringslinan är uppbyggd ovanifrån. Den visar även 

actuatortillverkningen och när den delen kommer in i produktionen. Dock genomförs 

det ingen studie på den avdelningen på grund av önskemål från företaget. 

 

Problem som har identifierats av författarna följer nedan:  

 

- Väsentlig köbildning går att utläsa innan rundbord 1 (AB5, AB6 och AB7). 

Rundbord 1 hinner ej med att ta vara på kön framför bordet samtidigt som de 

inte hinner mata nästkommande station (AB8). AB8 är den station som tar längst 

tid i flödet samt den stationen som har den största maskin begränsningen.  

 

- Monteringstakten är ojämn över monteringslinan vilket medför köbildning 

sporadiskt eller vid materialbrist. Utsatta buffertlager finns mellan AB8-KV1, 

KV2-KV3 samt KV3-KV4, för att säkerhetsställa flödet och takttid. Enligt Boysen 

et. al (2008) är köbildning symtom på en obalanserad monteringslina. 

 

- AB3 och AB4 delar maskin och det innebär att eventuella problem med den 

maskinen stoppar upp samtliga flöden. Denna maskin utför ett precisionsarbete 

som ej går att ersätta med personal, slutar maskinen att fungera är hela 

monteringslinan stillastående tills detta korrigeras. Det procentuella värdet för 

antal stopp som denna maskin har presenteras nedan i 5.3 Kartläggning av 

problemet. 
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- Monteringslinan avviker från det standardiserade arbetssättet som delades ut av 

företaget då KV2 skall ligga före KV1.  Detta kan utläsas ur det övre högra hörnet 

i figur 5.2. Detta leder till att produkten flyttas fram för att sedan gå tillbaka, 

detta innebär längre transportsträcka av produkten.   

 

På monteringslinan sitter en mätstation i KV1 som registrerar avvikelser till 

programmet Axxos och genomsnittliga tider per order beräknas. Det är den enheten 

som producerar underlaget som visas på en produktionsskärm som syns över hela 

monteringslinan. Det som presenteras på skärmen gällande monteringslinan är: 

 

- Aktuellt produktionsutfall, hur många enheter som har producerats under 

veckan, under dagen och under pågående skift. 

 

- Produktionsmålet, hur många enheter som skall tillverkas under veckan och 

pågående skift. 

 

- Differensen, skillnaden mellan det aktuella produktionsutfallet och 

produktionsmålet.  

 

- Takttiden, presenteras som antal producerade enheter under den senaste 

timmen.  

 

- Overall Equipment Effectiveness (OEE), nyckeltal för att mäta 

produktionseffektivitet. Presenteras som ökande/sjunkande under den senaste 

timmen samt i procent.  

 

Övrigt kvalitetsarbete som sker kring stationen är 5S som genomförs varje vecka på 

fredagar. 5S är ett grundläggande tankesätt där ordning leder till en effektivare 

arbetsplats. Detta sker genom städning samt framhävning av problem, exempelvis 

sådant som inte har en standardiserad plats eller sådant som är överflödigt (L. Chen, 

2008). Vid eventuella problem skapas ett ishikawadiagram för att både informera 

personalen och för att kartlägga problemet. Ishikawadiagrammet synliggör orsaker till 

ett problem. Detta publiceras sedan på mötestavlan för att ge en överblick och att 

samtliga anställda säkerställer att förändringar lyfts fram och genomförs. Ishikawa 

diagram innebär att kartlägga problemets beståndsdelar genom att successivt finna 

möjliga orsaker (Olhager 2013). 
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5.3 Kartläggning av problemet: 
Genom att skapa ett ishikawadiagram (Figur 5.3) kan en större förståelse för problemen 

uppnås. Huvudproblemet har satts till “Varierande effektivitet”, utifrån vardera område 

har orsaker och delorsaker kartlagts som bidrar till huvudproblemet. Denna rapport har 

ej med människorna på monteringslinan som en bidragande orsak, då rapporten ej 

fokuserar på personalfrågor.  Nedan följer de delarna av diagrammet som är väsentliga 

för rapportens syfte. 

 

 
5, Figur 5.3 Ishikawadiagram gällande kartläggning av problem 

- Metod 

Bidragande orsaker gällande metoden är att den skrivna standarden gällande 

arbetsmoment ej följs. Delorsaken är att den skrivna standarden ej är 

uppdaterad. 

 

- Maskin 

Denna kategori innehåller två orsaker. En orsak är maskinstopp, med delorsaken 

att omställning krävs vid materialpåfyllnad vilket orsakade stopp. Vid 

omställning krävs det att materialpåfyllnadens komponenter är noga avvägt. Den 

andra orsaken är att det uppkommer en brist till AB8, delorsaken till detta är att 

montörerna ej arbetar synkroniserat mellan AB7 och AB8, vilket skapar en 

flaskhals. 

 



28 
 

- Mätetal 

Bidragande orsak i denna kategori är att orsakerna till vissa stopp är 

oidentifierade, delorsaken är att de endast har en mätstation. 

 

- Material 

Bidragande orsak i denna kategori är stopp som resultat av materialbrist med 

delorsaken att det var bristande materialplanering. 

 

- Miljö 

Denna kategori innehåller två orsaker. En orsak är att arbetsytan är trång med 

delorsaken att monteringslinan måste verka inom en begränsad yta. Den andra 

orsaken är att placeringen av två kvalitetsmaskiner följer ej en rak följd. 

Delorsaken till detta är att de uppnådde bättre mätningar om de ändrade följden.  

 

Ishikawadiagrammet (figur 5.3) är baserat på egna observationer av monteringslinan 

samt diskussioner mellan författarna och ansvarig personal på monteringslinan. 

Resultatet kompletteras med insamlade data från mätstationen i programmet Axxos. 

Datainsamling har fokuserats på produktionsstopp gällande monteringslinan. Insamlad 

data består av rapporterade stopp som påträffats, där teamledaren på monteringslinan 

kodar stoppen med anledning till vad som har hänt. Stoppen väljs utifrån en förinställd 

lista.   

Se detaljerad förklaring av samtliga stopp nedan. Illustrerat vart arbetsstationerna samt 

operationerna är placerade på monteringslinan går att finna i Figur 5.2 i avsnitt 5.2 

nuvarande monteringslina.  

 

Stopp på grund av maskin på monteringslinan: 

- OP100, placerad direkt efter AB2. 

- OP120-130, placerad mellan AB3 och AB4, delas mellan stationerna. 

- OP140, placerad mellan AB3 och AB6. 

- OP160-170, placerad i AB4. 

- OP390, placerad i KV3. 

- HCA, placerad i KV2. 

- NVH, placerad i KV1. 

- RB1, utrustningen som knyter ihop produktionen på AB6-AB5-AB7. 

- RB2, placerad i AB8. 

 

 

Stopp på grund av montörsoperation, kan bero på både verktyg som används vid 

operationen eller felmontering:  

- OP10, genomförs i AB1. 

- OP20, genomförs i AB1. 
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- OP90, genomförs i AB2.  

 

Stopp på grund av utomstående påverkan:  

- Orderbrist, produktionsstopp då det inte finns någon order från kund. 

- Personalbrist, störning i produktionen för att det saknas personal. 

- Stopp på grund av kranförråd, stopp för att material inte har nått till 

monteringslinan i tid. 

- Upplärning/utbildning, störningar i produktionen vid utbildning av personal. 

 

Schemalagda stopp: 

- Matrast 

- Paus 

- Möte 

- Uppstart/avslut 

 

Okända stopp: 

- Ej kodat i tid, stopp som inte har kodats av teamledaren, orsak okänd. 

- Korta stopp, stopp som har skett inom ett tidsintervall som är uppsatt av 

företaget där ingen djupare analys görs, orsak okänd. 

 

Övriga stopp: 

- Övriga orsaker, orsaker som kodas separat då anledningen inte är med i de 

standardiserade anledningarna. 

 

Anledningen till driftstörning baseras på vart stoppet har inträffat eller orsaken till 

stoppet. Detta illustreras i nedan tre diagram.  
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1, Diagram 5.1 Antal stopp per station under mars 2017 

Diagram 5.1 representerar hur många gånger samma felkod har använts under mars 

månad 2017. Tidsintervallet har valts till en månad för att kunna påvisa de vanligt 

förekommande problemen.  Avvikelser före tidsintervallet har redan bemötts av 

företaget och åtgärdas genom deras förbättringsarbete. Detta ger en övergripande bild 

för vilka delar av monteringslinan som orsakar flest stopp. Orsaken korta stopp är den 

punkt där flest stopp har inträffat, följt av personalbrist. Nedan listas dessa med 

procentuella värden av totalen. Detta för att på förfrågan från företaget presenteras inga 

konkreta siffror.  

- Korta stopp, motsvarar 48 procent av alla stopp 

- Personalbrist motsvarar 9 procent av alla stopp 
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2, Diagram 5.2 Totalt antal minuter av stopp per station under mars 2017 

Diagram 5.2 representerar hur många minuter produktionen legat nere som resultat av 

respektive felkod under mars månad 2017. Detta görs för att påvisa den totala tiden som 

vardera stopp påverkar produktionen. Paus, matrast och uppstart/avslut är de tre 

högsta punkterna i diagram 5.2. Samtliga av dessa stopp är schemalagda och planerade 

stopp. Därför kommer dess ej tas i beaktning inom detta arbete. Detta arbete behandlar 

inte om de schemalagda tiderna ej följs. Tillsammans motsvarar de 41 procent av den 

totala stopptiden.  

 

Exkluderas de schemalagda stoppen från beräkningarna ges följande siffror gällande de 

största stoppen.  

- OP120-130 motsvarar 17 procent av den totala stopptiden exkluderat 

schemalagda stopp 

- Korta stopp motsvarar 12 procent av den totala stopptiden exkluderat 

schemalagda stopp. 
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3, Diagram 5.3 Medelvärde mellan antal stopp och antal minuter under mars 2017 

Diagram 5.3 illustrerar medelvärdet av antal stopp och antal minuter under mars 

månad 2017. Detta för att påvisa vilka stopp som orsakar den största genomsnittliga 

tiden när de inträffar. På monteringslinan är det orderbrist som har det högsta 

medelvärdet följt av OP120-130.  Procentuell tid som monteringslinan har legat nere 

räknas ut genom att dividera den totala stopptiden med den totala tiden, utan att 

inkludera raster. Det värdet blir då 27,5 procent.  

5.4 Linjebalansering 
 

Genom att fastställa kapaciteten på monteringslinan, detta enligt Boysen et al (2008) i 

form av cykeltid, antal stationer och stationens verktyg påbörjas balanseringen.  

Den gamla balansering har gett en grund som denna rapport utgår ifrån. Tidigare har 

KV1 och KV2 samt AB8 ansetts vara flaskhalsar enligt GKN. Då banan har utvecklats 

sedan den tidigare balanseringen genomfördes har stationer vuxit ihop och lett till att 

nya tidsupptagningar inte kunnat genomföras på samma sätt som tidigare. 
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4, Diagram 5.4 Påvisar sänkningen av cykeltiden utifrån den gamla tidsupptagningen 
mot den nya 

Detta illustrerat i diagram 5.4 där det går att utläsa vilka stationer som ny 

tidsupptagning har genomförts på (detta benämns som klockat genomsnitt i diagram 

5.4), samt vilka stationer gammal data finns (benämns som gammal balansering i 

diagram 5.4). Linjerna som ligger i diagram 5.4 motsvarar CT (cykeltid) utifrån den 

tidigare mätningen och utifrån den nya mätningen. Den nya mätningen har ej gjort en 

prestationsbedömning, där vardera montörs prestation graderas. 

 

Exempel 1 är station AB1 och AB2 som är uppdelade utifrån operationerna som 

genomförs på den delen av monteringslinan. Där har den avslutande operationen på 

AB1 vuxit ihop med AB2. Där av finns det inte längre någon tydlig gräns mellan 

stationerna där en tidsupptagning kan genomföras. På samma sätt har AB3 till AB7 

vuxit ihop genom att operationerna genomförs på ett rundbord där samma enhet 

passerar samma station flera gånger. KV4 existerade inte som station när den tidigare 

balanseringen genomfördes.  
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5, Diagram 5.5, påvisar ihopslagningen av data från den gamla balanseringen och 
den nya tidsupptagningen 

I diagram 5.5 har de saknade tiderna kompletterats, dessa är markerade med en svart 

ram kring stapeln. Då det har saknats information i både den gamla balanseringen och i 

tidsupptagningen gällande genomsnittet ersätts de saknade tiderna med dess 

motsvarighet. Det vill säga att en tid som inte har tagits med i den gamla balanseringen 

kompletteras med den nya tiden som har gjorts genom tidsupptagningen. Detta har 

gjorts gällande de nya manuellt tagna tiderna, eftersom det ej är möjligt att genomföra 

en liknande linjebalansering då arbetsstationer växt ihop. För att ge en representativ 

helhetsbild har tiderna kompletteras med den gamla balanseringen.  

 

En sänkning av cykeltiden kan utläsas i diagram 5.5, det konstateras att 

monteringslinan har gjort en sänkning på 9,21 procent i cykeltiden sedan den tidigare 

balanseringen har genomförts. Driftstörningar och extern påverkan på de tiderna har 

valts bort för att kunna ge ett grundvärde som speglar hur lång tid det bör ta för 

stationerna.   
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6, Diagram 5.6 Sammanställning av samtlig data i ett diagram för att påvisa 
skillnaden mellan de olika varianterna av data 

En tredje version av data läggs in. Detta är data över simulerad tid och dess cykeltid, 

detta benämns med rubriken Avix i diagram 5.6. Datjan är hämtad från programmet 

Avix som tydligare beskrivs i 5.1 insamlad data. Enligt den data är cykeltiden 3,7 procent 

högre än den gamla balanseringen. Detta illustrerad ovan i diagram 5.6. Genom att göra 

detta kan tre olika varianter komplettera varandra för att ge en mer övergripande bild 

över skillnaderna i mätmetod.  

 

Detta påvisas med hjälp av Schmidt et al (2001) formel för balanseringsförlust. 

Eftersom det saknas uppmätta värden för samtliga situationer ersätts värdena i 

respektive fall med det värdet som finns sedan tidigare eller som är uppmätt, detta 

visualiseras i diagram 5.6 där jämna staplar enbart baseras på ett värde. Beräkningarna 

ger att den tidigare modellen hade en balanseringsförlust på 14 procent, den nya 

balanseringen har en förlust på 9,2 procent och den simulerade modellen med Avix har 

en förlust på 14,5 procent.  
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7, Diagram 5.7 Påvisar cykeltiden från den gamla, nya och Avix emot det verkliga 
utfallet de senaste 3 måndaderna 

Genom att sammanställa data från mätstationen med de uppmätta cykeltiderna (CT) 

som har hämtas från Axxos kan det utläsas i diagram 5.7 att enbart 20 procent av 

ordrarna har tillverkats med en cykeltid motsvarande den tidigare satta cykeltiden eller 

lägre. Utöver det har noll procent av ordrarna tillverkats med en hastighet motsvarande 

eller lägre än det nya uppmätta värdet. Dock har 65 procent tillverkats inom tiden om 

cykeltiden från Avix används. Här skall det tas i beaktning att extrema värden har valts 

bort (värden som beror på totalt produktionsstopp eller imagenella ordrar som existerar 

enbart för att behaga systemet).  

 

Då den uppmätta cykeltiden ligger 9 procent under tidigare balansering och 

balanseringsförlusten är 9,2 procent anses det att monteringslinans väsentliga 

problemområden ej är korrelerat till linjebalanseringsproblem. Detta skulle resultera i 

en felinvestering om fokusområde är linjebalansering istället för produktionsstopp. 
 

5.5 Genomförande av implementering av ny produkt 
 
Inom en snar framtid på GKN Köping kommer monteringslinan att anpassas till att 

hantera ytterligare en produkt. Detta sker under förutsättningen att fler maskiner köps 

in och redan befintliga maskiner justeras. I nuläget existerar inga ställtider då det enbart 

är en produkt som körs.  
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6, Figur 5.4 Illustration av monteringslinan när den har anpassats för den nya 
produkten 

Ett av kraven som finns för att den nya produkten skall kunna tillverkas är att KV1 och 

KV2 kommer behöva ersättas med nya kvalitetsmaskiner. I figur 5.4 visas placeringen 

av de nya stationerna. Dock kommer de gamla maskinerna behållas på monteringslinan 

för att användas på den nuvarande produkten. Detta innebär att det finns möjlighet att 

montera den nuvarande produkten med två uppsättningar på KV1 och KV2, då de nya 

maskinerna är kompatibla med den gamla produkten. Den nya produkten går dock 

enbart att köra på den nya uppsättningen av KV1 och KV2.  

 

AB1 och AB2 kommer att behållas som de är med kommande produkt, enbart 

omställning genom byte av verktyg behöver genomföras. AB3 till AB8 kommer att 

endera gå genom ett separat flöde eller genom anpassning av nuvarande flöde. Denna 

rapport kommer att anta att den nya produkten kommer gå igenom samma flöde som 

den nuvarande produkten, dock med anpassning utifrån den nya produkten. 

  

Procentuella förändringar baseras på Avix och är uppskattningar från författarna. Detta 

genom att frigöra tid i vissa moment och applicera på andra arbetsstationer. 

Förändringar som skiljer produkterna från varandra är följande: 

 

- 74 procent av det nuvarande materialet behöver bytas ut till nya komponenter. 26 

procent går att använda till båda produkterna. Detta innebär att materialet 

kommer antingen att lagras vid monteringslinan eller bytas vid omställning.  

 

- Maskinen som arbetar med AB3 och AB4 kommer ej användas på nya produkten 

och kommer ersättas med manuell montering av komponent. Detta innebär att 
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stopporsaken OP120-130 försvinner och flödet blir mer kontinuerligt. Dock 

behöver den vara kvar vid tillverkning av den gamla produkten.  

 

- Del som monteras i AB7 kommer inte att monteras på nya produkten men skall 

levereras med produkten separat. För att kunna kvalitetstesta på KV4 behöver 

dock denna delen vara inkopplad med produkten. Detta innebär att tid frigörs på 

AB7 vilket kan fördelas över AB5-AB6-AB7 samt vara behjälplig till AB8. Genom 

beräkning innebär detta att cykeltiden för stationen kan uppskattningsvis 

minskas med 7 procent. Samt en sänkning på 2 procent för AB8.  

 

- Då kapaciteten i KV1 och KV2 fördubblas maskinellt påverkas cykeltiden för 

dessa stationerna. Det kan antas att tiden inte halveras eftersom det fortfarande 

enbart är en montör på stationen samt att den fysiska förflyttningen av 

produkterna ökar. Dock kan tid från KV3 förflyttas över för en jämnare 

balansering. Genom en uppskattning anses cykeltiden för stationen KV1 kunna 

sänkas med 5 procent och KV3 ökar med 12 procent. 

5.5.1 Antaganden 
 

Vid implementeringen av den nya produkten har följande antaganden gjorts. 

 

- Ställtiden är satt till en fast omställningstid för att ställa om hela 

monteringslinan. Detta baseras på antalet maskiner och tiden det tar att ställa 

om hela monteringslinan med givet antal montörer. Ställtid per station varierar 

utifrån placerad montör, omställningssekvens samt tidigare förhinder, därför är 

ställtiden satt för hela linan.  

 

- Informationen angående den framtida produkten samt framtidsläge baseras på 

manuellt insamlade tider och Avix. Tiderna från Avix har endast använts för 

framtida scenario. Då framtida scenario baseras på uppskattningar samt 

antaganden används Avix eftersom programmets data har skapats av kompetent 

personal. Detta gjordes för att skapa en representativ framtidsbild.   

 

- Det antas att materialförsörjningen kommer att fortsätta ske löpande av extern 

arbetskraft och därmed säkerställa att materialet finns på plats vid omställning 

mellan produkterna. Närliggande buffertlager hos monteringslinan antas fördelas 

mellan produkterna utifrån den givna ytan som finns.  
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5.5.2 Linjebalansering med den nya produkten 
 

 
8, Diagram 5.8 Presenterar den äldre produktens genomflöde mot den nya produkten 

Den nya balanseringen illustreras i nedan diagram 5.8, där skillnaderna mellan de olika 

produkterna presenteras. Totalt minskar cykeltiden för den nya produkten med 3 

procent. Dock att detta är en uppskattning då ingen data finns tillgänglig.  

 

5.6 Cyklisk produktionsplanering 
Genom att applicera cyklisk produktionsplanering eftersträvas ett jämnt flöde för 

komponenter till arbetsstationerna, vilket resulterar i kortare ledtider. Syftet är att 

genom planering styra köbildningen i arbetsstationerna (Groenevelt et al. 1996). 

Modellen Schmidt et al (2001) använde i sin forskning har tillämpas nedan. 

Tillämpningen baseras på rapportens teoretiska referensram samt nuläget och den 

kommande produkten.  

 

- Gruppera produkterna till familjer 

Det är enbart två produkter som kommer behandlas på monteringslinan, denna 

rapport behandlar dessa som två familjer.  
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- Identifiera vilka operationer som är flaskhalsar 

Då det inte är möjligt att tillverka båda familjerna samtidigt på monteringslinan 

kan hela monteringslinan anses vara flaskhalsen ur ett planeringsperspektiv, för 

hela fabrikens produktion gällande dessa två produkter. Inuti monteringslinan 

kan flaskhalsar identifieras till AB7 för den gamla produkten och AB3 till den nya 

produkten. Dock har detta ingen påverkan för planeringsmodellen gällande 

enbart monteringslinan då hela monteringslinan måste vara tillgänglig för den 

produkt som väljs att tillverka. 

 

- Tilldela familjerna till flaskhalsarna 

Tilldelningen av flaskhalsen konstateras att vald produkt behöver hela 

monteringslinan vid produktion. Detta gör att tilldelningen sker utifrån när 

monteringslinan skall vara tillgänglig för respektive produkt.  

 

- Välj en lämplig cykellängd för varje familj 

Cykellängden är anpassningsbar utifrån förutsättningar som sätts av övriga 

avdelningar inom företaget. Detta på en basis som stämmer överens med 

företagets utleveranser av produkter.  

 

- Fördela flaskhalskapaciteten till familjerna 

Då hela monteringslinan kan anses vara en flaskhals innebär detta att 

kapacitetsfördelningen sker utifrån vald cykellängd. Tiden som finns tillgänglig 

för tillverkning i varje cykel blir begränsningen.  

 

- Besluta om en lämplig återbildningsplan 

Med återbildningsplan menas att ta hänsyn till tidigare avvikelser i planeringen 

och att återbilda den nya planen mer effektivt. Till exempel om förändringar 

inom orderstorlek sker, krävs det nya uträkningar. Därav bör 

återbildningsplanen baseras på cykellängd, där informationen kontinuerligt 

uppdateras. Detta för att kunna schemalägga underhållsplanering och 

materialförsörjning.  

 

De parametrar som monteringslinan berör genom att behandla ytterligare en produkt 

inom den cykliska planeringen, är också de begränsningar som linjärprogrammeringen 

baseras på. Begränsningarna som är identifierade är följande 

  

- Cykeltid  

Denna punkt behandlar den cykeltiden som varje produkt kan tillverkas inom.  
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- Efterfrågan  

Denna punkt behandlar vilken efterfrågan de olika produkterna har. Hur stor del 

av vad behöver tillverkas för att uppnå målet.  

 

- Ställtider  

Denna begränsning är vilket tidsspann monteringslinan kräver för att ställa om 

mellan de två produkterna.  

 

- Arbetstid  

Detta är den tidsbegränsning gällande hur länge monteringslinan kan nyttjas. 

 

- Felkvot 

Acceptabla procentuella kvoten gällande monteringslinans inaktivitet.  

5.7 Linjärprogrammering 
Att nå ett väsentligt resultat med linjärprogrammering är beroende av att etablera 

systemets begränsningar (Danny et al. 2016). Rapportens begränsningar är de som 

etablerades genom den cykliska planeringen i avsnitt 5.6 cyklisk planering. Denna 

rapports formel yrkar till att vara generell, eftersom den eftersträvar att vara 

lättapplicerad. Formeln skall även vara användbar om företagets förutsättningar ändras 

och användbar för ytterligare aktörer. 

 

Grundformlen 5:1 som appliceras i detta arbete är följande: 

 

𝑇 = 𝑥 + 𝑦 [5:1] 

T - Totalt producerade enheter 

x - Antal tillverkade enheter av den gamla produkten 

y - Antal tillverkade enheter av den nya produkten 

 

Begränsningen skapas enligt nedan formel 5:2: 

 

𝑔𝑥 + 𝑛𝑦 ≤ 𝑧 [5:2] 

g - Cykeltid för den gamla produkten 

n - Cykeltid för den nya produkten 

z - Total effektiv arbetstid som finns att tillgå 

 

Den totala effektiva arbetstiden (z) ges av nedan formel 5:3: 

 

𝑧 = 𝑞(𝑎𝑏 − 𝑐𝑑) [5:3] 

q - Uträknad felkvot 
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a - Arbetstid per dag i sekunder 

b - Antal dagar  

c - Tid för omställning av monteringslina i sekunder 

d - Antal planerade omställningar 

 

 

 
9, Diagram 5.9 Produktionsområde vid givna förutsättningar 

Genom att sätta in värden kan följande diagram 5.9 ritas upp vilket illustrerar det 

området produktionen kan ske inom. Den maximala produktionen kan uppnås genom 

att följa den yttre linjen. Då produktionen inte kan ske negativt anses enbart området 

som är på den positiva X och Y axeln som relevanta för detta arbete.  

 

 
10, Diagram 5.10 Grafisk design med inlagda begränsningar som utgår från 
procentuell storlek 



43 
 

Genom att applicera begränsningar utifrån vad som skall tillverkas kan de optimala 

punkterna på linjerna identifieras. Diagram 5.10 representerar begränsningar som är 

satta utifrån storleksskillnader mellan produkterna. Den gröna linjen visar den 

maximerade produktionen om det tillverkas lika många av den gamla produkten som av 

den nya. Begränsningen beskrivs som följande 𝑥 = 𝑦. Den blåa linjen visar produktion 

av dubbla antalet av den nya produkten emot den gamla produkten. Begränsningen 

beskrivs då som 𝑥 = 0.5𝑦. Den orangea linjen visar produktion av dubbla antalet av 

gamla produkter emot den nya produkten. Begränsningen beskrivs då som 0.5𝑥 = 𝑦. 

 

 
11, Diagram 5.11 Grafisk illustration av fasta begränsningar där ett visst antal av 
varje måste produceras 

Diagram 5.11 illustrerar begränsning som är satt utifrån att ett visst antal av varje 

produkt måste tillverkas. Den gröna kvadranten symboliserar att ett visst antal av den 

nya produkten måste tillverkas och den blåa kvadranten symboliserar ett visst antal av 

den gamla produkten som måste tillverkas. Detta ger en mindre röd triangel som 

uppfyller båda kraven. Utifrån denna triangel är det sedan möjligt att välja om 

tillverkningen skall maximeras mot den nya eller gamla produkten.  

5.8 Simuleringar  
Simuleringar utfördes genom att bygga upp monteringslinan i simuleringsverktyget 

ExtendSim. Den eftersträvar att vara illustrativt identisk med verkligheten (se figur 5.5). 

Simuleringen är uppbyggd utifrån de arbetsstationer som rapportens balansering 

behandlat. Vardera arbetsstation (AB) har sedan tilldelats dess kapacitet och 

behandlingstid. Det som benämns ”Rundbord” i figur 5.5 är en gruppering av AB 5, 6 

och 7. Se figur 5.6 för arbetsstationerna i “Rundbord”.  Mellan AB 5-6 och AB 7 är en 

funktion där två komponenter sammanfogas. Eftersom monteringslinan har två slags 
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inströmmande produkter som sammanfogas efter AB 5 och AB 6 gjordes det i 

simuleringsmodellen. Tidsspannet simuleringen är anpassat utifrån ett arbetspass. 

De buffertlager som befinner sig på monteringslinan benämns i figuren som Buffert nr.1 

respektive nr.2. 

 

 

7, Figur 5.5 Replikering av monteringslinan i simuleringsprogram 

 

 

8, Figur 5.6 Illustration av arbetsstationer i Rundbord 
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12, Diagram 5.12 Skillnader i resultatet av beräknad produktion och simulerad 
produktion 

Simuleringen visar att det är en skillnad mellan de simulerade modellerna och de 

teoretiska beräkningarna. Differensen för den gamla produkten mellan simuleringen 

och den teoretiska beräkningen är 5 procent och för den nya produkten är differensen 4 

procent vilket visas i diagram 5.12. De teoretiska beräkningarna har gjorts genom att 

dividera antalet sekunder av produktion med den givna takttiden.  
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6. Analys & Diskussion 
Avsnittet inleds med analys gällande kartläggningen av monteringslinans problem, 

linjebalansering och implementering av ny produkt, som följs av en diskussion. Sedan 

behandlas cyklisk produktionsplaneringen samt linjärprogrammeringens analys och 

diskussion. Därefter görs analys och diskussion gällande gjorda simuleringar. 

Avsnittet avslutas med en SWOT-analys som sammanfattar rapportens resultat 

utifrån styrkor, svagheter, möjligheter och slutligen hot. 

 

Uppbyggnaden av rapportens analys är på följande sätt. Genom att fastställa att det 

existerar ett problem följdes detta upp av en kartläggning. Därefter gjordes 

linjebalanseringen som resulterade i att författarna konstatera att linan är balanserad 

och ej lider av balanseringsproblem. Dock lider monteringslinan av många mindre stopp 

samt är osynkroniserad. Genom att implementera en cyklisk produktionsplanering kan 

detta åtgärdas, vilket ej var rapportens huvudsyfte. Begränsningen “felkvot” uppdagades 

för implementeringen av linjärprogrammeringen, vilket ledde till att Schmidt et al 

(2001) modell ej var fullständigt applicerbar.  

 

6.1 Kartläggning av problem, linjebalansering & implementering av ny 
produkt 
Linjebalanseringen ger en utgångspunkt där monteringslinan utnyttjas effektivt. 

Balanseringsförlusten uppgår till 9,2 procent på den nya balanseringen emot den gamla 

som hade 14 procent, dock har monteringslinan haft en stopptid på 27,5 procent, därav 

bör fokus vara på det istället för balanseringen. Då det anses att större påverkan kan 

uppnås med mindre resursinventering om fokus ligger på produktionsstoppen istället 

för linjebalansering. Detta påvisas när den uppmätta cykeltiden jämförs emot den 

cykeltiden som monteringslinan bör kunna prestera enligt tidsupptagningen som är 

gjord av författarna. Det skall dock påpekas att ingen prestationsbedömning av 

montörerna har gjorts vid den tidsupptagning som är gjord av författarna. Detta innebär 

att tidsupptagningen möjligen ej är representativ. Vid tidsupptagningen kan effektiva 

kontra ineffektiva montörer ha kartlagts.   

 

Det som skall utforskas är de stopp som resulterar i att målen ej uppfylls. Enligt 

genomförandet är det korta stopp, personalbrist som är mest frekvent. Avvikelser i 

OP120-130 samt korta stopp är de som tidsmässigt påverkat mest. Problem som uppstår 

i OP120-130 och orderbrist är de faktorer som har högst tidsmässigt medelvärde 

gällande korrigering. Problem angående orderbrist elimineras i framtiden då efterfrågan 

kommer öka som resultat av kundförvärv. Fokusområden är då OP120-130 samt korta 

stopp, eftersom de har störst påverkan.   
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Kartläggningen av monteringslinan visar att sträckan mellan AB7 till KV2 är det område 

som innehåller flaskhalsarna inom monteringslinan. Sträckan skall alltid tillgodoses 

med material att arbeta med. Buffertlager är i dagsläget utplacerade mellan AB8 och 

KV1 samt mellan KV2 och KV3, för att tillgodose stationerna med enheter. Detta för att 

produktionen inte skall stanna upp vid problem från en tidigare station. Buffertlager 

saknas mellan AB7 och AB8, detta bör undersökas eftersom det ger möjligheten att 

säkerhetsställa en flaskhals med enheter. I dagsläget saknas här ett buffertlager, vilket 

skapar en riskzon som riskerar att stanna upp tidigare produktion. 

 

I dagsläget har montörerna haft möjlighet till att justera arbetsuppgifterna utan att 

konsultera högre instanser, detta har lett till ett arbetssätt som ej är enligt standard. I 

vissa stationer har detta lett till mer effektiva arbetssätt, dock skapas problem där det 

nya arbetssättet är mindre effektivt än den skrivna standarden. Detta förklarar  

tidsskillnaden mellan Avix, gamla balanseringen samt den manuella tidsupptagningen. 

Förslagsvis skall de skrivna standarderna revideras i samarbete med montörerna på en 

kontinuerlig basis. Enligt Ahmed & Bodner (2017) besitter anställda en expertis inom 

sitt område och framgångsrika avdelningar har tidigare insett vikten av att ta till vara på 

detta. Genom att revidera de skrivna standarderna kontinuerligt med företagets 

montörer används deras expertis och insikter, vilket utomstående möjligen förbiser.     

 

Monteringslinan har i dagsläget endast en mätstation gällande antal monterade enheter 

samt avvikelser, vilket ej ger tillräcklig information gällande orsaken till stopp. Är 

orsakerna okända kan de ej korrigeras. Kartläggning gällande anledning till de korta 

stoppen kan göras genom att införa fler mätstationer, detta ger en mer rättvis bild 

gällande monteringslinan effektivitet. Utöver bristfällig datainsamling saknar 

monteringslinan synkronisering. Att motverka en icke-synkronisering skall montörerna 

återgå till ett standardiserat arbetssätt, utöver det införa visuella takttavlor som räknar 

ned från given takttid. Takttiden som visualiseras skall motsvara flaskhalsens tid.   

 

Ytterligare ett problemområde är OP120-130 där flertal långvariga stopp sker som 

resultat av att det krävs mycket underhåll av dessa operationer. Detta motverkas genom 

att planera för ett kontinuerligt underhåll. Utöver riskområdena infinner sig i dagsläget 

dubbelarbete eftersom två stationer gör samma sak och ej parallellt. Ytterligare ett 

förbättringsförslag är att byta plats på KV1 och KV 2 eftersom det innefattar onödiga 

rörelser.  

 

Tiderna i arbetsstationer som påverkas av den nya produkten är uppskattningar som ej 

garanterar ett verkligt utfall. Det är troligen inte fullständigt representativt utan skall 

vara indikatorer gällande kommande scenario. Presenterad data gällande den 
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kommande produkten bör tolkas restriktivt. En ny datainsamling rekommenderas att 

göras när konkreta siffror presenteras.  

6.2 Cyklisk produktionsplanering 
Metoden angående cyklisk produktionsplanering rapporten baseras på har ej fullkomligt 

applicerats. Den tidigare forskningen baseras på en hel fabrik, denna rapport applicerar 

metoden på en monteringslina. Schmidt et al (2001) tilldelar produkter till familjer och 

sedan dessa till flaskhalsar, för att sedan återbesöka implementeringen. Rapporten 

kartlade monteringslinan inför balanseringen och genom det visades de interna 

flaskhalsarna i monteringslinan. Dock ansågs det ur ett övergripande 

planeringsperspektiv att hela monteringslinan blev en flaskhals eftersom de två 

produkterna ej kan monteras samtidigt.  

 

Det forskningsexempel Schmidt et al (2001) använder kunde flertal produkter tillverkas 

i samma station. Rapportens scenario kräver att en omställning görs mellan 

produkterna. Utöver det baseras rapportens framtidsscenario på antaganden samt att 

det saknas möjlighet till återkoppling efter implementering. Eftersom det är en 

osäkerhet gällande framtiden har samtliga modeller generaliserats för att kunna 

applicera uppdaterade siffror.  

 

Den valda cykellängden för sekvenserna inom den cykliska produktionsplaneringen är 

anpassningsbar utifrån förutsättningarna som sätts av övriga avdelningar inom 

företaget. Då bilindustrin är en volatil marknad med oberäknelig efterfråga skall 

sekvensen vara ändringsbar. Detta leder till att företaget rekommenderas att basera sin 

cykellängd på en basis som stämmer överens med företagets utleveranser av produkter.  

 

Att fördela kapacitet till flaskhalsarna baserar rapporten på kapaciteten av 

arbetsstationens tillgängliga produktionstid. Rekommendationer angående 

återbildningsplanen är att det görs vid nya ordrar eller vid en oplanerad omställning. 

Anledning till detta är att identifiera risker samt se eventuella nya förutsättningar och 

anpassa sig därefter. Med en etablerad återbildningsplan kan planering gällande 

materialpåfyllnad, underhållsarbete, produktionsstorlek, schemaläggning av personal 

genomföras. Detta för att uppnå ett helhetstänk. Då det är många stopp i 

monteringslinan i dagsläget kan detta förebyggas genom med en övergripande 

planering. 
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Genom den cykliska produktionsplaneringen identifierades de begränsningar som dels 

sätter förutsättningarna och dels är grunden till linjärprogrammering. De begränsningar 

som identifierades var: 

 

- Cykeltid 

- Efterfråga  

- Ställtider  

- Arbetstimmar  

- Felkvot 

 

Begränsningen felkvot är väldigt hög i dagsläget på 27,5 procent och företaget bör 

fokusera på att successivt sänka denna för att optimera monteringslinas produktion.  

 

Det kan finnas ett behov av att utveckla fler begränsningar eller eventuellt anpassa de 

satta då den nya produkten kommer in i tillverkningen. Detta på grund av risken av 

oförutsägbara ändringar i upplägget.  

 

Denna monteringslina kan vara ett förstudie till att införa en övergripande cyklisk 

planering över hela fabriken. I nuläge tillverkas material till linan gentemot lager, vilket 

tillgodoser dess behov. Genom att applicera materialförsörjningen synkroniserat med 

den cykliska planeringen kan lagerna vid monteringslinan säkerhetsställas. I dagsläget 

är monteringslinan känslig för störningar då ett stopp stannar upp hela linan, genom att 

schemalägga underhållsarbete med den cykliska sekvensen kan detta förebyggas.  

 

Eftersom Schmidt et al (2001) modell har modifieras i denna rapport kan ej den positiva 

utväxlingen som tidigare forskning burit med sig garanteras. Dock har konceptet 

appliceras i den utsträckning att rapporten erbjuder möjligheten till att påbörja en 

cyklisk planering som inkluderar underhåll och materialtillförsel. Schmidt et al (2001) 

menar att eventuell underhållsplanering på monteringslinan kan genomföras då 

produktionen är begränsad till avsedda tider. Detta gör att underhåll kan planeras in där 

det finns möjlighet, eventuellt i omställningarna. 
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6.3 Linjärprogrammeringen  
De begränsningar linjärprogrammeringen baserades på, etablerades under 

appliceringen av den cykliska produktionsplaneringen. Utifrån linjärprogrammeringen 

etableras den möjliga kvantiteten för de båda produkterna i en tidsbestämd cykel, i 

denna rapport kombinerat med cyklisk planering är detta tidsbestämt till en vecka.  

 

Utifrån denna rapports formel skapas ett kvantitets-spann där monteringen kan göras 

för de två produkterna, utifrån begränsningarna. Dessa kan ytterligare förfinas för ett 

mer nyanserat värde. Modellen rapporten erbjuder ett tillvägagångssätt för att 

identifiera ett svar beroende på valt scenario. Rapportens modell har 

förbättringsområden eftersom författarnas expertis ej innefattar matematik, för en 

anpassad modell bör företaget anställa rätt expertis under en längre period. 

Kombinationen av cyklisk produktionsplanering och linjärprogrammering är att 

programmeringen sätter de förutsättningar där den cykel för planeringen skall 

upprepas. Därefter sätts det planerade underhållsarbetet samt materialtillförseln, för en 

passande nivå. 

 

Formeln gällande linjärprogrammering skapades med begränsad kunskap, vilket har 

resulterat i en lättanvänd och generell metod. Utöver det saknas konkret data gällande 

framtiden samt underlättar en simpel och generell formel appliceringen för företaget. 

Tidigare forskning har använt avancerade modeller som applicerats på ett fenomen 

baserat på specifika betingelser. En generell och simpel formel skapar möjligheten till 

användning på övriga delar av fabriken.  

 

6.4 Simulering 
Genomförda simuleringar påvisar att monteringslinan anses vara balanserad. Därav 

skall fokus riktas åt andra områden där besparingar kan göras, förslagsvis analyser av de 

stopp monteringslinan har. Simulering gällande den nya produkten har nya ledtiderna 

tilldelas respektive arbetsstation. Simuleringen påvisar en ökning av monterade 

produkter med tre procent gällande den nya produkten. Simuleringen genomfördes 

baserat på insamlad data samt uppskattningar. Detta gör den mindre tillförlitlig. En 

simulering tar ej hänsyn till kulturella eller humana aspekter, exempelvis olika 

montörers arbetstakt. Dessa aspekter kan innefatta väsentliga differenser vilket ej syns i 

en simulering.  
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6.5 SWOT analys 
En SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot översatt till svenska) har 

gjorts för att sammanfatta resultatets olika aspekter. Styrkorna och svagheterna belyser 

denna rapports positiva och negativa påverkan internt inom fabriken. Möjligheterna och 

hoten belyser de positiva och negativa aspekter som existerar externt gällande fabriken.  

 
9, Figur 6.1 SWOT-analys av rapporten 

Det övre vänstra hörnet av figur 6.1 visar styrkorna i rapporten och det konstateras att 

styrkorna framför allt är enkelheten och att det underlättar planeringen. Detta gör att 

implementering ej involverar väsentliga investeringar. Implementeringen beror på 

utbildning för de olika delarna av företaget, eftersom modellen är enkel skall det 

underlätta implementeringen. Svagheterna med modellen som finns i det övre högra 

hörnet av figur 6.1 är att den ej är tillräckligt nyanserad gällande dess begränsningar 

samt att den endast är teoretisk och skapades utifrån osäker data. 

 

Möjligheterna som går att finna i det nedre vänstra hörnet av figur 6.1 är modellens 

anpassningsbarhet till liknande produktion som betingas av samma begränsningar. 
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Anpassningsbarheten i modellen gör att den är användbar vid fluktuationer gällande 

efterfrågan. Slutligen i det högra nedre hörnet av figur 6.1 finns Hoten beskrivna. Hoten 

är att vid övergångsfasen vid implementeringen kan leda till ett negativt mottagande 

från kunder. Då framtidsläget ligger flertal år framåt är risken att rapportens och 

modellens förutsättningar kommer att ändras. Detta skulle medföra att större delar av 

arbetet behöver korrigeras utifrån ändrade förutsättningar.  

 

Det som SWOT-analysen påvisar när den ställs mot problemformuleringen för denna 

rapport, är att möjligheten för en implementering är god och relativt riskfri. Samt att 

den framtagna modellen är generell och har möjligheten att appliceras på övrig 

produktion och montering. Dock påvisar analysen att för en generaliserbar 

branschmodell krävs vidare studier gällande modellens utfall på ett flertal företag. Detta 

för att påvisa ett tydligare resultat av att använda modellen.  

 

Det skall påpekas att SWOT-analysen är gjord utifrån den kunskap som författarna har 

förvärvat under 10 veckor på företaget. Detta kan innebära att delar som är relevanta 

möjligen översetts. Det anses att en ny SWOT-analys bör genomföras när 

implementeringen påbörjats för en bättre överblick över hur arbetet framskridit och om 

svagheter/hot fått en mer betydande roll. Ytterligare en SWOT-analys bör genomföras 

när implementeringen är genomförd, för en mer nyanserad bild av effekterna. Detta 

leder till att vidare implementering på övrig tillverkning underlättas genom att besitta 

högre förståelse för styrkorna, möjligheterna, svagheterna och hoten. 
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7. Slutsatser  

 
Följande avsnitt redovisar resultatet av arbetet utifrån analysen. Avsnittet inleds med 

en repetition av problemformulering och sedan hur rapporten besvarar denna. 

Därefter besvaras syftet och slutligen delmålen. 

 

Utifrån problemformuleringen “Hur kan vetenskapliga planeringsteorier bidra till ett 

företag gällande övergången från en produkt till två på samma existerande 

monteringslina?”. Tillhandahåller denna rapport ett vetenskapligt tillvägagångssätt där 

linjebalansering, cyklisk produktionsplanering och linjärprogrammering kan användas 

kombinerat gällande planering inom tillverkningsindustrin. 

 

Slutsatsen är att vetenskapliga planeringsteorier kan bidra med övergången genom att 

linjärprogrammering etablerar produktionskapaciteten, detta återbildas enligt den 

cykliska produktionsplaneringens begränsningar som baseras på de kartlagda 

problemen. Denna rapport har dock ej etablerat en fullständig handlingsplan, eftersom 

data ansågs otillräcklig gällande den nya produkten, vilket resulterat i att ett trovärdigt 

slutscenario ej uppnåtts. Detta går att utläsa i 6.5 SWOT-analys. 

 

Rapporten har påvisat och utvärderat effekterna av att använda valda teorier 

kombinerat. Detta genom att påvisa hur modellerna samarbetar i avsnitten 

genomförande och diskussion. Kombinationen av modellerna underlättar identifiering 

av problem och om de åtgärdas operativt eller strategiskt. Effekterna av att använda 

modellerna tillsammans har utvärderats i 6.5 SWOT-analys. 

 

Rapporten har genomfört en linjebalansering på monteringslinan för att undersöka om 

tillverkningen kan öka utan ytterligare resurs-investeringar. Det har konstaterats att 

monteringslinan inte behöver en linjebalansering. Problemen med produktionen kan 

härledas till produktionsstopp. Rapporten ger rekommendationer till företaget hur 

problem kan åtgärdas både operativt och strategiskt. Dessa finns mer noggrant 

beskrivna i kap. 8 Rekommendationer.   
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8. Rekommendationer  
Följande avsnitt presenterar de rekommendationer författarna anser behövs 

vidareutvecklas. Först presenteras de rekommendationer gällande företaget, sedan 

rekommendationer gällande vidare forskning. 

8.1 Rekommendationer GKN 
Nedan följer rekommendationer gällande företagets problemområden, där de kan nyttja 

det rapporten belyser. 

- Nyansera linjärprogrammeringens formel med uppdaterad data närmare 

lanseringen av den nya produkten. 

  

- Införa och utforska de verkliga effekterna av cyklisk produktionsplanering på 

företaget.   

 

- Analysera de produktionsstopp monteringslinan lider av.  

 

- Utforska vart ytterligare mätstationer skall placeras ut för mer representativ 

datainsamling.  

 

- Revidera de skrivna standarderna i samarbete med montörerna, samt etablera en 

återkommande återkopplingsplan.    

  

- Införa visuella takttavlor som räknar ned från given takttid. Takttiden som 

visualiseras skall motsvara flaskhalsens tid.   

 

- Ytterligare förbättringsförslag är att byta plats på KV1 och KV 2 eftersom det 

innefattar onödiga rörelser.    

8.2 Rekommendationer vidare forskning 
Nedan är rekommendationer för forskning baserat på vidareutveckling av rapportens 

resultat. 

- Utvärdera funktionaliteten hos modellen genom att återbesöka givet företag.  

 

- Testa rapportens modell på ytterligare företag, detta för att testa modellens 

replikerbarhet.  

 

- Skapa en mer avancerad matematisk inriktning gällande linjärprogrammeringen, 

utifrån begränsningar som anses vara branschstandarder.   
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Bilaga 1 - Gantt Schema 
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