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Sammanfattning 

Electrolux Laundry Systems är världens ledande tillverkare av professionell tvättutrustning. 
ELS har produktionsanläggningar i Frankrike, Danmark och Sverige. Det pågår ett föränd-
ringsarbete inom organisationen som innebär en flyttning av produktionen i Danmark till 
Sverige.  

Fyra nya produktgrupper ska börja produceras i fabriken i Sverige vilket innebär en ny 
monteringsanläggning. Den första produktgruppen T4190 kommer inom en snar framtid 
att börja produceras i Sverige.  

Syftet med arbetet är att ge förslag på hur lagring, hantering samt beställning av komponen-
ter kan ske inom monteringsanläggningen för torktumlare för att uppnå ett effektivt mon-
teringsarbete.  

Utifrån syftet har följande problemformulering utarbetats.  

• Hur kan komponenter hanteras och lagras på ett sätt som underlättar vid monte-
ringen av torktumlare. Denna huvudfråga delar vi in i ett antal under frågor som:  

• Hur kan ingående komponenter lagras för att effektivisera tillverkningen av tork-
tumlare? 

• Vilken lagertyp kan tillämpas? 

• Hur stora bör partistorlekarna vara för att uppnå effektiv tillverkning? 

• När och hur bör beställningen av komponenter ske?   

Med utgångspunkt i studiebesök i fabrikerna i Danmark och Sverige inhämtades relevant 
information genom egna observationer och intervjuer. Teori angående lagring, materialpla-
nering, hantering av material, produktionsfilosofier och materialflöden letades sedan upp. 
Genom analys av den insamlade data har förslag till hur fabriken i Sverige ska kunna hante-
ra och lagra komponenter så att ett effektivt monteringsarbete uppstår presenterats. 
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Abstract 

Electrolux Laundry Systems is a leading supplier of professional laundry solutions world-
wide. The product line of Electrolux Laundry Systems has manufacturing facilities in 
Denmark, France and Sweden. ELS has started to move their manufacturing of tumble 
dryer from Denmark to Sweden.  

The manufacturing facility in Sweden is going to start the production of four new product 
groups which involve a new manufacturing construction. ELS in Sweden shall in a short 
period of time start to manufacture on of these four product groups, which is called T4190.  

The aim of this essay is to give suggestions on how components can be stored, managed 
and how the components can be ordered within the manufacturing construction for tumble 
dryers, to achieve an efficient work of assembly.  

On the basis of the aim the essay is primary describing the following issues: 

• How can components be managed and stored in a way that makes the manufactur-
ing work of tumble dryers easier? This mainquestion is devided into following 
questions: 

• How can components be stored in a way that makes the manufacturing work easy-
er? 

• How big should the quantity be to help efficient the manufacturing.  

• Which warehouse type can be applied? 

• When and how should the components be ordered?  

The work has been a combination of interviews, visiting of the manufacturing plants in 
Denmark and Sweden and a study of theory regarding material flow, material manage and 
material storage. Throw this information has suggestions regarding how the manufacturing 
plant in Sweden can efficient their production of T4190 been introduced.  
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1 Inledning 

Detta kapitel innehåller introduktion, problembakgrund och syfte med examensarbetet. Ka-
pitlet ger även en företagsbeskrivning av Electrolux Laundry Systems samt avgränsningar 
till arbetet.   

1.1 Introduktion 

Ett tillverkande företag består enligt Mattsson & Jonsson (2003), av material-, informa-
tions- och penningflöde. För att företaget ska kunna producera sina produkter behövs rå-
material, komponenter etc. dessa halvfabrikat beställs från externa leverantörer och kan le-
vereras till förråd, lager eller direkt till produktion för förädling. Dessa materialflöden på-
börjas av informationsflöden. Produktionen förädlar sedan materialet genom ett antal ope-
rationssteg. Tillverkningen kan även den ske mot förråd, lager eller direkt till montering.  
Materialflödet har sin startpunkt hos leverantören och slutpunkt hos kunden. Mattsson & 
Jonsson (2003), karaktiserar ett tillverkande företag på den förädling i materialflödet som 
produktionen står för.  

Enligt Mattsson & Jonsson (2003) är material- och produktionsstyrning sammankopplade 
med varandra och definieras som material-och produktionsstyrning. Denna definition ingår 
i begreppet logistik. Ett företags logistiksystem delas in i tre olika delar:  

� Materialförsörjningssystem där materialflödet går in till företaget från externa leve-
rantörer.  

� Produktionssystem där materialflödet är i företaget under förädlingsprocessen. 

� Distributionssystemet där materialflödet leder ut från företaget till dess kunder.  

Tillverkande företag är beroende av effektiva materialflöden till, genom och från företaget 
för att kunna få ut produkter med rätt kvalité i rätt tid. Ett företags produkter bör tas fram 
genom en så effektiv produktionsprocess som möjligt utan överflödig hantering och onö-
diga operationer. Produktionen hos ett företag är helt beroende av tillströmningen av mate-
rial och att materialet finns tillgängligt då det finns ett behov. Enligt Lambert & Stock 
(1993) stannar ett företags verksamhet om inte produktionen har tillgängligt material.  

För att kunna erhålla förädlingsprocessen med material är det nödvändigt att använda nå-
gon form av lagring. Enligt Mattsson & Jonsson (2003) är ett lager en integrerad del av ma-
terialflödessystemet. Vilken sorts typ av lager som bör användas kan bestämmas beroende 
på vart i materialflödet lagret befinner sig.      

1.2 Problembakgrund 

Vid Electrolux Laundry Systems produktionsenhet i Ljungby tillverkas det i dagsläget 
tvättmaskiner. Företaget är i nuläget inne i ett omfattande förändringsarbete vilket innebär 
att produktionen kommer att utökas med fyra nya produktgrupper. Företaget kommer 
inom en snar framtid att lägga ner produktionsenheten för torktumlare, som i dagsläget 
finns i Danmark. Förändring innebär att fabriken i Ljungby successivt ska ta över tillvek-
ningen av torktumlare.   
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Det ändrade produktsortimentet innebär en ny monteringsenhet, till följd av denna upp-
kommer krav på hantering av material och komponenter, vilket i sin tur medför krav på ef-
fektiv lagerhållning. Layouten för hur tillverkningen av torktumlare ska gå till är färdig och 
monteringsanläggningen är  under uppbyggnad. Det ELS i Ljungby vill ha hjälp med är hur 
ingående komponenter ska lagras samt hur dessa ska hanteras inom tillverkningen.   

1.2.1 Problemformulering   

Under förutsättning att Electrolux Laundry Systems i Ljungby arbetat fram bästa möjliga 
layout för tillverkningen av torktumlare är vår huvudfrågeställning: 

� Hur kan komponenter hanteras och lagras på ett sätt som underlättar vid monte-
ringen av torktumlare. Denna huvudfråga delar vi in i ett antal under frågor som:  

� Hur kan ingående komponenter lagras för att effektivisera tillverkningen av tork-
tumlare? 

� Vilken lagertyp kan tillämpas? 

Vid närmare inblick i lagerhantering och dess påverkan på produktionen insåg vi att parti-
formning är ytterst relevant vid hantering och lagring av material därför blev ytterligare en 
problemformulering: 

� Hur stora bör partistorlekarna vara för att uppnå effektiv tillverkning? 

� När och hur bör beställningen av komponenter ske?   

1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ge förslag till hur Electrolux Laundry Systems i Ljungby 
kan lagra, hantera samt beställa komponenter till monteringsanläggningen för torktumlare, 
så att ett effektivt monteringsarbete kan uppnås.  

1.4 Avgränsning 

Arbetet fokuserar på den del av materialflödet som innefattar hantering av komponenter 
vid monteringen, d.v.s. förädlingen av råmaterial samt transporten av färdiga maskiner från 
monteringen betraktas inte.  

Examensarbetet ska behandla lagringen av komponenter vid monteringen samt flödet av 
komponenterna mellan monteringsstationerna.  

Eftersom de olika produktgrupperna är uppbyggda av olika komponenter, och skiljer sig 
ifrån varandra på flera sätt, kommer vi att studera en produktgrupp som heter T4190 för 
att kunna hålla oss inom den angivna tidsramen.   

1.5 Företagsbeskrivning 

Electrolux-koncernen är världens största tillverkare av hushållsmaskiner och utrustning för 
kök, rengöring samt skogs- och trädgårdsskötsel. Mer än 55 miljoner produkter från Elec-
trolux-koncernen (som kylskåp, spisar, tvättmaskiner, dammsugare, motorsågar och gräs-
klippare) säljs varje år till ett värde av 120 miljarder kronor i över 150 länder runt hela värl-
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den. Electrolux Laundry System är en produktlinje inom affärsområdet Professional Indoor 
som tillhör Electrolux Group. ELS är en av världens ledande tillverkare av professionell 
tvättutrustning för bl.a.  

- tvätt i egen regi såsom hotell och äldrevård 

- textilvårdsrum i flerbostadshus och tvättbarer  

- kommersiella och institutionella tvätterier.  

ELS beskrivs med hjälp av nedanstående organisationsschema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Organisationschema för ELS. Källa: Electrolux Ljungby 

Produktionsanläggningen i Tommerup (Danmark) tillverkas torktumlare, i Sverige (Ljung-
by) tillverkas det tvättmaskiner och i Troyes (Frankrike) tillverkas det manglar och barriär-
tvättmaskiner.  

Electrolux Laundry Systems Sweden AB är en produktionsanläggning med en yta på 32 360 
m2. ELS Sweden AB består av ett team om 550 medlemmar varav:  

• Swedish Sales Company 81 st. 

• Logistics and Genuine Parts 58 st. 

• ELS Marketing and Sales 11 st. 

• Factory 400 st. 

Deras vision är att ”vi ska bli bäst i klassen på att utveckla och producera professionella 
tvättmaskiner så att kunderna aktivt väljer att göra affärer med oss”.  
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2 Teori 

I detta kapitel presenteras de teorier som är av intresse för rapporten. 

2.1 Materialadministration 

Nordén (1986) anser att det materialadministrativa synsättet är rätt produkt i rätt kvantitet, 
till rätt tidpunkt och till lägsta möjliga kostnad. Materialadministration beskrivs som: 

• Planering 

• Samordning 

• Organisation 

• Styrning och kontroll av materialflöden 

Nordén (1986) förklarar materialadministration som styrning av material och betonar att 
tillgång på komponenter är väsentligt samtidigt som material kostar företagen pengar och 
att lagring kan binda mycket kapital. Det är därför viktigt att kunna erhålla effektiv styrning 
av det fysiska materialflödet.  

Materialadministration beskrivs som ett synsätt för att kunna tillgodose behovet av materi-
al- och produktionsflödet från råvaruleverantör, via samtliga led och till slutkund. Begrep-
pet Logistik används ofta som alternativ till ordet materialadministration. (Segerstedt, 1999) 

2.1.1 Logistik 

Begreppet logistik definieras på olika sätt av olika författare. Storhagen (1999) menar att lo-
gistik är de aktiviteter som har att göra med att få rätt vara eller service på rätt plats i rätt 
tidpunkt i rätt kvantitet till lägsta möjliga kostnad.  

Enligt Ericsson (1976) är logistik de synsätt och principer enligt vilka vi strävar att planera, 
utveckla, samordna, organisera, styra och kontrollera materialflödet från råvaruleverantör 
till slutanvändare.  

Logistiken kan enligt Virum, Persson & Björnland (2003) betraktas utifrån tre perspektiv: 
Konkurrensperspektiv, kanalperspektiv och ett internt perspektiv.   

Ett internt perspektiv- handlar om att skapa ett effektivt materialflöde med hjälp av en ra-
tionell struktur och en effektiv samordning av det interna materialflödet.  

2.1.2 Materialflödet och dess riktningar 

Enligt Jonsson & Mattsson (2005), är materialflödet logistikens grundläggande flöde. Med 
materialflöde menas hantering, lagring samt förflyttning av material, produkter etc. inom el-
ler mellan anläggningar.    

Ett materialflöde kan enligt Mattsson & Jonsson (2003), se ut på olika sätt, nedan följer för-
fattarnas klassificering av materialflöde: 
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� V-typen kännetecknas av divergerande materialflöden där få utgångsmaterial föräd-
las till olika slutprodukter. 

� Materialflöden av A-typen har flera konvergeringspunkter, materialet monteras 
ihop till enstaka halvfabrikat för att sedan sättas ihop till slutprodukter. Antalet ut-
gångsmaterial är stort i förhållande till antalet slutprodukter. 

� T-typen skiljer sig från A-typen genom att T-typen har färre konvergeringspunkter 
som dessutom är placerade i slutet av slutproduktnivån. Här är antalet slutproduk-
ter större än antalet utgångsmaterial.  

� X-typens konvergeringspunkter är störst under slutproduktnivån. Här används 
mycket utgångsmaterial för att producera ett fåtal halvfabrikat som i sin tur sedan 
kan kombineras till ett stort antal slutprodukter.  

� Den sista typen av materialflöde är I-typen som motsvarar omvandling genom 
frånskiljning, tillformning samt egenskapanpassning. Ett materialflöde av I-typen 
har egentligen ingen divergerings- eller konvergeringspunkt. Ett eller några ut-
gångsmaterial räcker till en slutprodukt.     

2.2 Materialplanering 

Enligt Segerstedt (1999) har materialplaneringen två huvuduppgifter. Den första uppgiften 
är att svara för att material finns tillgängligt då det behövs. Den andra uppgiften är att se till 
att mängden material är väl anpassad med hänsyn bland annat för kostnaden i lager. 

Syftet med materialplanering enligt Mattsson och Jonsson (2003) är att balansera tillgång på 
och behov av material på ett kostnadseffektivt sätt. Varje materialflöde kännetecknas av 
kvantiteten som skall överföras från en försörjande enhet till en annan samt den tidpunkt 
då kvantiteterna behövs.  

2.3 Seriesystem 

Enligt Lumsden (1989) har linen varit dominerande vid montering och kallas för ett serie-
system. Detta innebär att arbetsstationerna är placerade efter varandra så att hela flödet 
passerar mellan dessa. Lumsden talar även om odrivna och drivna liner. Den odrivna linen 
betraktas genom att montören själv bestämmer när objektet ska in till, respektive lämna ar-
betsstationen. På en driven line är det den tillgängliga tiden per objekt som påverkar mon-
tören. Objekt på den drivna linen kan antingen vara kontinuerligt driven eller röra sig in-
termittent. Linens positiva sidor är förutsägbarheten i kvantitet och genomloppstid. Det 
normala är att genomloppstiden är kort på grund av små buffertvolymer. Lumsden anser 
att linen även förenklar materialförsörjningen. Problem som kan uppstå vid tillämpandet av 
liner är en så kallad balanseringsförlust. Förlusten innebär att de korta cykeltiderna medför 
en ojämn fördelning av arbetet mellan montörerna, vilket orsakar obelagd tid. 

2.4 Materialförsörjning till monteringssystem 

Enligt Lumsden (1989) har ett materialförsörjningssystem och monteringssystem starka 
kopplingar till varandra och bör därför utvecklas parallellt för att uppnå bästa möjliga total-
lösning. Det är idag vanligt att monteringen utvecklas först och få visa vägen för material-
försörjningssystemet. Utformningen av ett materialförsörjningssystem påverkas bl.a. av det 
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hanterade materialets egenskaper. Vid planering och tillförande av material kan följande 
metoder användas: 

• Kontinuerlig försörjning innebär att materialet delas ut i hantermässiga enheter, vil-
ka byts ut i den takt de förbrukas. Ett idealt fall innebär att de komponenter som 
behövs vid en speciell arbetsstation finns tillgängliga. Denna försörjning kan ställa 
till med problem hos arbetsstationer med stort arbetsinnehåll, eftersom det kan 
vara svårt att få plats med alla komponenter längs monteringslinan.  

• För en serie av objekt, denna typ av försörjning är lämplig då det finns många vari-
anter. Ett exempel är att enbart ha det material framme som behövs för den variant 
som produceras.  

• Per monterat objekt är speciellt lämpligt vid parallelliserade monteringssystem och 
då det finns fler varianter. Materialförsörjningen planeras per objekt, vilket kan in-
nebära att antal materialadresser ökar, mer omfattande materialhanteringsarbete 
m.m.  

2.5 Materialflöde och lager 

Mattsson & Johnsson (2003) menar att ideala flöden består av kontinuerliga materialför-
flyttningar inklusive förädling från leverantör till kund. På grund av att flödeshastigheten i 
olika delar av flödet är olika hög och att det ofta förekommer avbrott mellan operationerna 
är det dessvärre inte möjligt att åstadkomma ideala flöden i praktiken. För att undvika 
oundvikliga störningar måste delflöden frikopplas från varandra, ett lagers funktion är att 
frambringa en sådan frikoppling. 

2.5.1 Lager 

Enligt Mattsson & Johnsson, (2003) är definitionen för lager material som binds stillastå-
ende och som inte förflyttas i flödet. Ett lager definieras på olika sätt beroende på vart i 
materialflödet ett lager befinner sig. Författarna beskriver tre typer av lager: 

� Förråd avser lagring av råmaterial, detaljer, halvfabrikat som är avsedda för för-
brukning i produktionen. 

� Produkter-i-arbete avser lagring av material som är under förädling eller mellan 
produktionsresurser. Produkter-i-arbete medför att produktionssteg frikopplas vil-
ket då möjliggör olika produktionstakt. 

� Färdigvarulager är till för lagring av färdiga produkter i väntan på försäljning eller 
transport. 

2.5.2 Produkter-i-arbete 

Mattsson och Jonsson (2003) förklarar Produkter-I-Arbete, PIA, som en beteckning för 
material och produkter som befinner sig mellan råvaru- och färdiglager. PIA befinner sig 
inom produktionen för vidarebearbetning eller montering. Produkterna orsakar inga pro-
blem så länge de verkligen är i arbete och att rätt produkter produceras i förhållande till ef-
terfrågan. Det är vid brist av samordning som det kan uppkomma negativa konsekvenser 
för kapitalbindning och flexibiliteten i produktionen.   



 

 7 

2.5.3 Olika typer av lager 

Enligt Mattsson & Jonsson (2003) är det ofrånkomligt med störningar vid lagerpåfyllning i 
ett materialflödessystem. För att undvika störningar längs flödet och frikoppla olika proces-
ser använder företag sig av säkerhetslager eller buffertlager.   

Säkerhetslager= en säkerhetsmarginal som finns mellan ett helt tomt lager och den nivå då 
påfyllning vanligtvis sker.  

Buffertlager= lager för produkter-i-arbete som fångar upp svängningar mellan in och utflö-
de. För att utnyttja kapacitetsvariationer mellan olika monteringsstationer kan mindre buf-
fertlager användas. Buffertlager används ofta för att produktionen ska flyta effektivt och 
smidigt.  

2.5.4 Lagerstyrning  

Lagerhållning är nödvändigt för de allra flesta företag. Lager av råvaror och halvfabrikat 
kräver ofta att upprätthålla en störningsfri produktion. Det är viktigt för företagen att 
snabbt kunna bemöta krav från kunden och därför krävs det ibland lager för färdiga pro-
dukter. Vissa företag klarar inte av ovanstående saker, utan ett lager kan komma sig av olika 
anledningar. De vanligaste skälen är kostnad och att påfyllning och uttag inte sker samtidigt 
eller med samma kvantiteter. (Segerstedt, 1999) 

Segerstedt (1999) framställer lagerkedjan på följande vis: 

 

Figur 2 Lagerkedjan källa: Segerstedt (1999).  

Ett lager skapar kostnader och dessa kostnader kan påverkas av att lagret tar upp utrymme, 
den hantering som krävs på lagret är också en faktor som påverkar kostnaderna samt att ett 
lager binder upp kapital i form av de produkter som finns där. 

Är lagret för stort innebär det onödiga kostnader och är det för litet kan det innebära pro-
duktionsstopp eller missade försäljningstillfällen. 

Produkter-i-arbete glöms ofta bort vid lagerstyrningsåtgärder bland annat för att minska 
kapitalbindning. Även om buffertlagren inte är stora kan summan av samtliga lager bli stor. 
Det är varje enskilt lager som bidrar till kapitalbindning. (Segerstedt, 1999) 

2.6 Förvaringsmetoder 

Enligt Lumsden (1989) finns det olika grundtyper av förvaringsmetoder: 

Ställage är vertikala och horisontella uppbärande element som är avsedd för pallar och lå-
dor och liknande.  
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Ställagefack är två vertikala uppbärande element på ett horisontellt plan och avser förva-
ring för pallar.  

Pallplats är till för placering av en pall i ett ställagefack.  

Den vanligaste metoden är ställagelagring av pallat gods. Denna metod gör att samtliga pal-
lar är lätt åtkomliga vilket gör att FIFO-principen kan utnyttjas, dvs. first in first out.  

2.6.1 Plocklager 

Plocklagrets funktion är att ta upp variationer i produktionen. När godset ankommit och 
har kontrollerats förflyttas de till en förvaringsplats i väntan på att plockas. När en order 
sedan ska avverkas plockas de detaljer som behövs från pallen. Plocklagrets uppbyggnad 
kan se ut på olika sätt.  

Avsidesliggande buffert är inte i anslutning till plockzonen. Vid brist i plockzonen sker 
transport från bufferten till plockzonen. 

Närliggande buffert behöver inte innebära att det går att plocka direkt, bufferten kan T.ex. 
vara förvarad högst upp i ett pallställ och behöver plockas ner med hjälp av exempelvis en 
truck.  

Plockzonsbufferten finns i själva plockzonen, då brist uppkommer på den ordinarie plock-
platsen får plockzonsbufferten användas. (Lumsden, 1989) 

2.6.2 Kapitalbindning 

Ekonomiska nyckeltal används när en organisation skall mäta resultatet av sina åtaganden. 
Nyckeltalen skall avspegla det som ska mätas och ge information om förändringar.  

Ett av dessa ekonomiska beräkningstal är kapitalbindning som används för översikt på 
kostnader i produktionen. Kapitalbindning är ett kapital som binds upp i produktionen ge-
nom att ligga i lager eller tillverkas, som PIA. Låg kapitalbindning ger större avkastning på 
avsatt kapital. (Andersson et al. 1992) 

För att åstadkomma sänkt kapitalbindning i lager ska man enligt Lumsden (1989) tänka på 
följande åtgärder:  

• Mindre partistorlekar 

• Parallella flöden som bidrar till reducerad köbildning 

• Färre planeringspunkter samt 

• Minskade lagerytor.  

2.6.3 Utformning av lager 

Enligt Lumsden (1989) ska ett lager som utarbetas ta hänsyn till följande: 

• Hög tillgänglig volym utan att försvåra eller fördyra hanteringen och förflyttningen av 
material i lager, så kallad hög fyllnadsgrad. 



 

 9 

• Onödiga förflyttningar bör undvikas genom att arbetsområdet i lagret skall placeras så 
att de ansluter till arbetsordningen. Vidare skall artiklar som omsätts snabbt placeras så 
att transporterna minimeras lågfrekventa artiklar placeras längre ner i lagret. 

• Artiklarna skall vara lätta att identifiera, vilket innebär att man direkt skall veta var öns-
kad artikel befinner sig i lagret. Artiklarna ska även vara lätthanterliga, det innebär att 
artiklarna lätt skall kunna tas från lagerplatsen utan att behöva flytta andra detaljer som 
står i vägen.  

2.7 Ledtid och planeringshorisont 

Den totala ledtid det tar att få fram en produkt beräknas av administrativ tid, anskaffnings-
tid för material samt genomloppstid i tillverkningen. Ett sätt för företag att konkurrera med 
kortare leveranstid kan ske genom att reducera den totala ledtiden, vilket även leder till 
mindre beroende av prognoser över förväntad förbrukning. En ytterligare reducering av 
ledtiden leder ofta till tillverkningen efter kundernas verkliga behov, som i sin tur ger mins-
kade lager. (Segerstedt, 1999) 

De aktiviteter som utgör den totala ledtiden är enligt Andersson et al. (1992) bland annat: 

• Orderregistrering 

• Orderhantering 

• Produktionsplanering 

• Materialhantering 

• Tillverkning 

2.7.1 Partiformning 

Enligt Mattsson och Jonsson (2003) hänger partistorlek och lagerstorlek samman på så sätt 
att kan vi minska den ena följer ofta den andra med. Partistorleken bestäms ofta utifrån 
Wilsonformeln eller liknande resonemang. Att räntekostnaden och uppsättningskostnaden 
sätts samman och minimeras. Detta genererar en ekonomisk orderstorlek (EOQ). Denna är 
av erfarenhet för stor pga. kopplade lager, dessa ligger efter varandra i bearbetningskedjan. 
Har man bestämt sig för korta genomloppstider måste lagren och partistorleken minskas.  

Enligt Mattsson och Jonsson (2003) har balansering av tillgångar och behov en kvantitets-
dimesion. Den innebär att kvantiteten att leverera måste bestämmas för varje order som 
planeras in i materialflödet. I det ideala flödet är orderkvantiteten lika med behovet. Behov 
från fler förbrukningstillfällen slås ofta samman till större kvantiteter dvs. partiformning.  

De partiformningsmetoder som används i industrin kan klassificeras med avseende på om 
orderkvantiteten är fast eller varierande från order till order respektive med avseende på 
om den tid som ordern skall täcka förväntade uppkomna behov är fast eller varierande.  

Fast orderkvantitet = beordring av samma kvantitet vid varje ordertillfälle.  

Bedömd orderkvantitet = bygger på en manuell och erfarenhetsmässig bedömning av 
lämplig kvantitet.  
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Enligt behov = en order skapas för varje behov. Detta innebär inte någon partiformning 
eftersom orderkvantiteterna motsvarar behovskvantiteterna och därmed ingen samman-
slagning.  

Bedömd behovstäckningstid= orderkvantiteten väljs så den täcker ett antal planeringsperi-
oder ex veckor eller dagar. Valet bygger på erfarenhetsmässig bedömning. Två olika alter-
nativ för beräkning förekommer. I materialbehovsplaneringsmiljö beräknas orderkvantite-
ten genom att summera prognosbehov, reservationer och materialbehov som brutits ner 
från överliggande strukturnivå över perioden. Används istället förbrukningsinitierande me-
toder som beställningspunktsystem, beräknas orderkvantiteten som antalet perioder gånger 
medelefterfrågan per period. (Mattsson, Jonsson. 2003) 

2.8 Materialplaneringssystem 

För att materialflödena ska kunna vara så synkroniserade som möjligt kan ett företag an-
vända olika materialplaneringssystem, dessa ger stöd för att planera in nya tillverkningsor-
der och balansera tillgång med behov. (Mattsson & Jonsson, 2003) 

2.8.1 Beställningspunktsystem 

Ett beställningspunktsystem är enligt Mattsson och Jonsson (2003) en materialplanerings-
metod. Genom att jämföra kvantiteten som finns tillgänglig i lager med en referenskvanti-
tet, även kallad beställningspunkt. Beordring av återfyllnad sker när referenskvantiteten un-
derskrids, vilket startar en tillverknings- eller anskaffningsprocess. 

Mattsson och Jonsson (2003) beskriver två olika beställningspunktssystem, system med 
kontinuerlig jämförelse samt system med jämförelse vid givet intervall. Kontinuerlig jämfö-
relse är liknande den teoretiska beställningspunktmetodiken. Detta innebär att jämförelsen 
sker transanktionsvis efter varje lagertransaktion som innebär att lagret minskar. Jämförelse 
med givna intervall motsvarar periodinspektionssystem och görs efter varje tidsintervall.  

Att inspektera lagret vid vissa givna tidpunkter kallas enligt Lumsden (1989) för periodbe-
ställning. I samband med inspektionen sker en beställning. Detta system anser Lumsden 
har två klara nackdelar, den första är variationen av partistorleken, den andra nackdelen är 
ökningen av säkerhetslagret vilket orsakas av att osäkerhetstiden ökar.   

Segerstedt (1999) talar om olika metoder att starta tillverkningen innan kundordern anlän-
der. Varje artikel har en beställningspunkt, när artikelns lagernivå underskrider beställ-
ningspunkten signaleras artikeln för påfyllnad 

Beställningspunkten= förväntad efterfrågan under ledtiden (+ inspektionsintervall) + ett säkerhetsla-
ger. 

Bilden nedan visar lagernivåerna under vissa tidsintervaller samt de bestämda beställnings-
punkterna. Prognostiseras artiklarnas förbrukning med exponentiell utjämning går det att 
beräkna beställningspunkter som uppdateras och förändras automatsikt med efterfrågan.  
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Figur 3 Beställningspunktsystem Källa: Segerstedt (1999).  

2.8.2 Nettobehovsplanering eller Material Requirements Planning (MRP) 

Här används produkternas inrapporterade ledtid samt strukturuppbyggnaden för att beräk-
na en produkts behovskvantitet. Det totala behovet ”nettas” mot tillgänglig kvantitet och 
planerade order. Beräkningarna startar med artiklarna på högsta strukturnivå och utförs se-
dan en nivå i taget ned till lägsta strukturnivå. Den strukturnivå som ska tas med i nettobe-
hovsberäkningen bestäms av den lägsta nivån en artikel ingår i. Den kvantiteten som be-
stäms sätts ofta av en formel såsom EOQ m.fl. (Segerstedt, 1999) 

MRP används då ett tillverkningsprogram uppdateras rullande, det finns ett strukturregister 
som visar vilka artiklar som ingår i överordnade artiklar, rätt lagernivåer för alla artiklar 
finns tillgängliga i ett register samt när ledtider för samtliga egentillverkade artiklar och 
köpartiklar är kända. (Segerstedt, 1999) 

MRP anses enligt Segerstedt (1999) vara bättre än ett beställningspunktsystem. Men vid 
små förändringar i efterfrågan och verkliga ledtider uppkommer ständig omplanering för 
att anpassa planerad inleverans till utleverans. Säkerhetslager försöks hela tiden hållas fyllda, 
MRP leder även till långa beräkningstider i datorn.  

2.8.3 Täcktidsplanering (Cover-Time Planning) 

En förenkling av MRP är täcktidsplanering, som egentligen är ett beställningspunktsystem 
med inriktning mot tider istället för kvantiteter. En tillverkningsplan inrapporteras för slut-
förbrukningsartiklarna så att en efterfrågetakt i mängdenhet per produktionsdag förväntas 
gälla från nu och tills en eventuell annan efterfrågetakt börjar gälla. Från tillverkningsplanen 
och struktursambanden samt med hänsyn till ledtider uträknas efterfrågetakten för alla ar-
tiklar. Schematiskt kan täcktidsplanering beskrivas med följande beräkningar: 

Tillgång= Aktuellt fysiskt lager- Försenade utleveranser+ Planerade inleveranser 

Hur länge denna tillgång räcker för att täcka förväntad efterfrågetakt kallas för täcktid.  

När täcktiden plus den eventuella bufferten är mindre än ledtiden och disponibelt lagersal-
do vid ledtidens slut är mindre än noll ges en signal för påfyllning. Om det inte sker något 
uttag av material kommer det inte uppstå några signaler för påfyllnad. Produktionen kom-
mer att sugas fram mot verklig förbrukning. (Segerstedt, 1999) 

Lagernivå 

Tid 

BP 
BP BP 
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2.8.4 Kanban 

Med Kanban menas att tillverka behövligt antal just när de behövs, produkter-i-arbete ska 
ej överstiga mer än vad som precis behövs. Ett kanban system karakterisera av att tillverk-
ningsorder endast ges till sista förädlingssteget i materialkedjan, därifrån hämtas detaljer 
som ska bearbetas eller monteras från föregående led som i sin tur hämtar från föregående. 
Detta leder till en kedjeeffekt där varje produktionssteg återställer den mängd som hämtats. 
Ett kanban system identifieras som ett sugande system dvs. pull-system.  

Enligt Mattsson & Jonsson (2003) bygger Kanbansystem på två olika typer av Kanbankort, 
transportkanban och tillverkningskanban. Kortet för tillverkningskanban utgör en signal 
när det är dags att tillverka en serie och placera den i lager. Transportkanban beordrar att 
material kan förflyttas från lagret och transporteras till en förutbestämd position. 

 

Figur 4 Kanbansystem Källa: PowerPoint av Mikler (2005).  

2.8.5 Sammanställning av materialplaneringssystem 

Metoderna ovan är väldigt lika varandra. De syftar alla till att utifrån en förväntad förbruk-
ning under återanskaffningstiden beställa lagerpåfyllnad i så god tid att inleverans kan ske 
innan lagret blir tomt.  

Vid täcktidsplanering ser man om lagerpåfyllning behövs genom att jämföra en så kallad 
täcktid med en återanskaffningstid plus en säkerhetstid. Är täcktiden mindre än återan-
skaffningstiden plus säkerhetstiden bör en beställning ske. Vid MRP sker en beställning 
med hjälp av uppgifter om förväntad efterfrågan per tidsenhet dag för dag framåt i tiden 
beräkna hur stort lagret blir tills det blir negativt. Vid beräkningar kan man minska det ak-
tuella lagersaldot med säkerhetslagret. Detta innebär att om den dag som lagret blir negativt 
ligger närmare i tiden än återanskaffningstiden skall man beställa. Vid beställningspunkts-
planering visas om lagerpåfyllningen behövs genom en jämförelse mellan beställningspunk-
ten och det aktuella lagersaldot. Om det aktuella lagersaldot är under beställningspunkten 
ska en beställning ske. Tillvägagångssättet för dessa tre metoder är nästan identiska med 
varandra.   

2.9 Produktionsfilosofier  

Nedan kommer vi att beskriva några olika produktionsfilosofier, som kan tillämpas för att 
effektivisera monteringsarbetet för torktumlarna. 
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2.9.1 Just in Time  

Just in Time är enligt Andersson et al, (1992) ett samlingsbegrepp för metoder inom till-
verkning och planering, ursprungligen kommer JIT ifrån den japanska bilindustrin. Filoso-
fin är att allt som inte tillför värde hos produkten är slöseri, filosofin fungerar bäst i miljöer 
som kännetecknas av följande: 

• Återkommande arbeten 

• Relativt väl förutsägbar åtgång av detaljer per tidsenhet 

• Relativ stor åtgång av detaljer 

• Korta ledtider.  

JIT koncentreras inte enbart mot att eliminera slöseriet, utan även mot ett tidsperspektiv, 
dvs. att göra saker vid rätt tidpunkt. JIT står för att rätt mängd produkter skall vara färdiga 
vid rätt tidpunkt. JIT är en produktionsfilosofi som har haft stor genomkraft i Japan, där 
japanska företag har minskat sina produktionskostnader genom att förkorta genomloppsti-
der, minska lagernivåerna och genom att minska administrativa kostnader. Produktion mot 
JIT uppnås genom att efterföljande arbetsstationer vid behov hämtar detaljer från föregå-
ende arbetsstation, istället för att föregående ger detaljer till efterföljande. Korta ställtider, 
små partistorlekar, flexibel personal och korta ledtider är några krav som JIT ställer på pro-
duktionen. JIT strävar mot en enkel och effektiv produktion. Lagernivåerna reduceras vid 
JIT vilket leder till att problem vid lagerhållning framkommer tydligare och på sätt kan lö-
sas snabbare än när lagret är fullt. (Björnland, 2003), (Olhager, 2000) 

2.9.2 Lean Produktion    

Målet med Lean Produktion är att eliminera väntetider. Produktionsfilosofin är ett sätt att 
eliminera slöseri, förenkla processer och öka produktionen. (George, 2002) 

Vid Lean Produktion ska processen utföra det som nästa operation behöver samt när den 
behöver det. Processerna ska ha ett rakt flöde utan omvägar som genererar den kortaste 
ledtiden och lägsta kostnaden. (Roother och Shook, 2001) 

Enligt George (2002) för Lean Produktion med sig kostnadsreduktion som minskad kapi-
talbindning och även ökade intäkter, mindre hantering och minskade lagerkostnader.  

För att kunna eliminera alla former av slöseri måste alla kostnader angripas, såsom onödiga 
transporter, materialhantering, lagerhållning och omarbetningar. Resurserna ska användas 
så effektivt som möjligt och identifiera och eliminera de aktiviteter som inte tillför något 
värde. (Olhager, 2000)  

Enligt Lean Enterprise Institute Sweden finns det sju olika slöserisynder som ofta före-
kommer i ett företag.  

Överproduktion 
Tillverka eller göra mer än vad som behövs eller tidigare än det behövs, t.ex. ta för många 
kopior, producera för mycket uppgifter. 
 
Väntan på att någonting ska hända, t.ex. information som inte är tillgänglig, material som 
ska komma, utrustningar som ska lagas. 
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Onödiga transporter 
Exempelvis material eller produkter som är placerade på avstånd från arbetsplatsen, att ar-
rangera ett möte istället för ett telefonsamtal, sätta in papper i pärmar. 
 
Felaktiga processer 
T.ex. onödiga kontroller eller dubbelarbeten, flaskhalsar, att inte beakta processernas hela 
värdeflöde, att inte ha standardiserade arbetsoperationer. 
 
Mellanlager som är större än vad de behöver vara av bl.a. råmaterial, produkter i arbete el-
ler färdiga produkter. Exempel är att tillverka i för stora partier, acceptera stora orderstock-
ar. 
 
Onödiga rörelser när medarbetare utför sina jobb, t.ex. böjningar, sträckningar, lyftningar. 
Onödiga promenader till skrivare, postfack eller kaffebord. 
 
Tillverkning av produkter med fel eller defekter som medför omarbete, kassationer, för-
seningar. 

2.9.3 De fem S:en 

De fem S:en utgör en bra grund för förbättringsarbete, metoden kommer från Japan och 
syftar till att upprätthålla ordning och reda på arbetsplatsen. Vad de fem S:en innehåller kan 
sammanfattas av följande punkter 

• Enbart de detaljer som används 

• Varje detalj ska ha sin egen plats 

• Alltid rent 

• Klart för användning 

De fem S:en ska hjälpa till att ha var sak på sin plats och att de ska vara lätta att hitta. ge-
nom att tillämpa denna metod på arbetsplatsen skapas en gemensam standard på arbets-
platsen. Målet är att minska slöseri såsom stopp och haverier, letande och olyckor.  

Metoden går efter fem steg: 

• Steg ett, här avlägsnas allt onödigt. 

• Steg två, arrangera det som finns kvar så att det lätt kan hittas, placera det i närhe-
ten av var det används, märk upp verktygstavlor och golvytor. 

• Steg tre, håll arbetsplatsen snygg och ren, genomför en grundlig städning, hitta käl-
lor till oordning och åtgärda dessa. 

• Steg fyra, bibehålla ordningen, standardisera ordningen genom foton, ta fram en 
plan för förebyggande underhåll. 

• Steg fem, disciplin och träning, se till att reglerna följs, genomför revisioner på ord-
ningen. (IVF industriforskning och utveckling AB, 2004).    
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2.9.4 Kaizen 

Segerstedt (1999) anser att företag inte ska använda dyra investeringar som ett försök att 
förbättra, istället bör de sträva efter små ständiga förbättringar (Kaizen). För att detta ska 
kunna fungera måste iblandande människor vara medvetna om varför saker sker på ett visst 
sätt, vad syftet med ett specifikt arbetssätt är osv. Om människor inte vet vad de sysslar 
med kan de inte göra ett bra arbete, vilket innebär att de inte kommer att kunna åstad-
komma några förbättringar.   

2.10 Sammanfattning teori 

Litteraturen har vi använt för att hitta förslag samt stödja våra egna tankar på hur ELS i 
Ljungby kan uppnå en effektiv tillverkning av torktumlare. Litteraturen har även hjälpt oss 
hitta lösningar på det som fungerade mindre bra med den nuvarande tillverkningen i Dan-
mark. I avsnittet har det tagits upp teorier om lagring, materialhantering, materialflöden, 
produktionsfilosofier och partiformning.   
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3 Metod 

Kapitlet tar upp de olika metoderna som använts under arbetets gång samt den generella arbetsgången.  

3.1 Validitet 

Validitet innebär att informationen inte enbart är pålitlig utan även giltig. Validitet delas 
upp i yttre och inre validitet. (Davidson och Patel 2003) 

Yttre validitet avser att det undersökta resultatet överensstämmer med verkligheten (David-
son och Patel, 2003). Uppsatsens yttre validitet utgår från den litteratur som används och 
de intervjuer som genomförts. Den inre validiteten har inte varit något problem eftersom vi 
inte tagit del av några uppgifter som har visat sig betyda en sak inom företaget och en an-
nan sak utanför företaget. Detta har gjort att vi hela tiden varit inne på rätt spår och därför 
har det inte varit några svårigheter att veta vilken information som behövdes till uppsatsen.   

3.2 Reliabilitet 

Reliabilitet är enligt Davidson och Patel (2003) förmågan att ge tillförlitliga och stabila ut-
slag. Ett problem vid personliga intervjuer är att de kan uppstå en ömsesidig påverkan mel-
lan den som intervjuar och personen som blir intervjuad. Eftersom det inte finns något sy-
stem för hanterig och lagring av material hos ELS i Ljungby så har vi inte blivit styrda åt 
något håll genom intervjuerna. Hade vi trots språkproblemet genomfört intervjuer i Dan-
mark hade nog intervjuerna gett oss missledande information eftersom risken för missupp-
fattningar var väldigt stor.  

3.3 Trovärdighet 

Vid en kvalitativ studie är det främst forskarens egna förståelse, tolkning eller uppfattning 
av informationen som står i centrum (Holme & Solvang, 1991). Genom våra egna observa-
tioner kunde vi få fram en mer trovärdig information eftersom vi själva såg vad som funge-
rade och inte fungerade.   

 

3.4 Metodproblem 

Första tanken med studiebesöket i Danmark var att vi skulle genomföra intervjuer med de 
montörer som arbetade med T4190. På grund av språkproblem mellan oss och personalen i 
produktionen gick det inte att genomföra några personliga intervjuer. Detta gjorde att vi 
fick fram information genom egna observationer istället för intervjuer. Vi kan i efterhand 
tycka att det hade underlättat om vi hade kunnat tala med några av montörerna för att kun-
na få fram deras synpunkter på systemen de använde. Då kanske vi även hade fått fram 
problem som inte visade sig vid vårt studiebesök.   

Eftersom vi kom in i projektet då det var ganska mycket kvar för ELS i Ljungby att göra 
och väldigt lite tid, blev det i början svårt att få reda på vad det var vi skulle arbeta med. 
Det enda som var färdigt när denna rapport skulle påbörjas var layouten, så det var mycket 
som skulle kunna ha inrymts i detta arbete, därför tog det lite tid i början innan det blev be-
stämt vad vi skulle skriva om, vilket gjorde att vår start blev senarelagd än vi planerat. 
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3.5 Litteraturstudie 

Vi har använt oss av studier i form av böcker, intervjuer och studiebesök. Litteraturen er-
hölls främst från Centrum för informationslogistiks bibliotek. Studiebesöken har genom-
förts hos ELS produktionsenheter i Sverige och i Danmark. Genom besöket i Danmark 
fick vi genom egna observationer se hur Danmark hanterade och lagrade materialet till 
T4190 samt hur de gick tillväga vid monteringsarbetet. I produktionsenheten i Sverige fick 
vi se den tilltänkta layouten för T4190, detta för att kunna planera hur man kan tänka till-
lämpa hanteringen och lagringen av materialet. Intervjuerna vi genomfört är personliga in-
terjuver och har syftat till att få reda på information angående T4190, vilken är den pro-
duktgrupp som rapporten handlar om. De personer vi har intervjuat är: 

• Lars- Olof Svensson som är ansvarig för förflyttningen av tillverkningen, här fick vi 
fram hur layouten är planerad, dvs. hur det kommer att se ut med pallplatser och 
monteringsstationer.   

• Ingrid Pettersson som är konstruktör och som arbetar på Electrolux i Ljungby. Ing-
rid har varit vår kontaktperson. Hon såg till att vi fick reda på vilka komponenter 
en torktumlare är uppbyggd av samt hur torktumlaren monteras ihop.  

• Intervjuer genomfördes även med personer vid godsmottagningen, samt planering-
en.  

3.6 Tillvägagångssättet 

Uppsatsen bygger på, som nämnts tidigare, till mestadels av egna observationer. Detta till-
vägagångssätt har tillsammans med studiebesöken försett oss med relevant information.  

Vi startade vårt arbete med en förstudie, detta på grund av att få oss en klarare blick över 
vad vi skulle skriva om. Förstudien från ELS i Danmark ledde till insamling av så mycket 
information som möjligt om:  

• Hur torktumlarna monteras i nuläget, vilket gjorde att vi fick en förklaring till var-
för den tilltänkta layouten för torktumlemonteringen var utformad som den var.  

• Hur komponenterna hanterades och lagrades, genom denna observation fick vi se 
vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra med de nuvarande sy-
stemen och utformningen av lager.    

Våra besök hos ELS i Ljungby gav oss information i form av: 

• Hur den tänkta monteringslayouten var planerad så att vi fick information om vilka 
möjligheter vi hade att arbeta med samt vad deras tankar var om den nya material-
försörjningen. 

Efter förstudien fick vi en klarare bild på vad vårt arbete skulle handla om, vilket gjorde att 
vi kunde påbörja en teori insamling. Vi har även använt oss av Internet och söksidan Go-
ogle där sökorden har varit, materialhantering, materialförsörjning, materialadministration, 
lager, lagertyper och liknande. Teorin har vi använt som stöd för de idéer som redovisas 
längre fram i rapporten. Efter förstudien framkom även några nya inriktningar som, parti-
formning och beställningspunktsystem, vilka vi ansåg vara relevanta för vår rapport.  
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Parallellt med rapportens framskridande har vi fått information om hur arbetet har fort-
skridit med uppbyggnaden av monteringsanläggningen i Ljungby samt nya idéer för T4190.  

Nästa steg i vår arbetsgång blev att jämföra verklighet med teori och analysera fram olika 
förslag som svarade på vår problemställning. Sista steget i denna arbetsgång blev att ta ut 
de förslag som vi ansåg mest lämpade för att optimera tillverkningen av torktumlare hos 
ELS i Ljungby.    

4 Empiri 

Kapitlet kommer att redogöra för hur det går till med produktionen av tumlare hos ELS i Danmark samt 
hur det är planerat att tillverkningen ska gå till i fabriken i Sverige. Inledningsvis kommer vi att ge en 
kort presentation av den produktgrupp som vi valt att studera.  

4.1 Produktbeskrivning  

Vi har avgränsat oss till att enbart koncentrera oss på den torktumlare som är den första 
produktgruppen att flytta från Danmark till Ljungby som heter T4190.  

T4190 är den minsta torktumlaren som produceras och ser ut som bilden visar.  

Torktumlaren är uppbyggd av en mängd olika komponenter och 
används bland annat i textilvårdsrum. En del av dessa kompo-
nenter kan fås i olika varianter beroende på kundens önskemål, 
dels kan kunden välja om det ska vara höger eller vänsterhäg-
ning på dörren, vilken färg fronten ska ha, styrka på motorn 
m.m.   

De viktigaste enheterna i en torktumlare är, trumman att lägga 
tvätt i. Värmeenheten som värmer tvätten, fläktenheten som 
transporterar luft i torktumlaren samt en styrning som styr mo-
tor och fläkt.  

Figur 5 Bild på T4190 Källa: Electrolux.se 

4.2 Monteringsanläggningen i Danmark 

Det är produktionsenheten i Danmark som för närvarande tillverkar torktumlare. Tillverk-
ningen sker på en ganska liten produktionsyta där tio arbetsstationer är placerade i ett seri-
ellt flöde. Förflyttningen av torktumlaren inom monteringsanläggningen sker mellan fyra 
arbetsstationer som i figur 5 betecknas, 1-4. Arbetsstationerna är sammankopplade med 
hjälp av ett rullband som sträcker sig längs ena långsidan och förbi ena kortsidan vilket gör 
att maskinen följer ett rakt flöde genom hela anläggningen, se figur 5.  

Arbetssättet för monteringen sker roterande. En montör kan ha hand om flera arbetssta-
tioner. Detta är speciellt bra då det tar olika lång tid att montera ihop olika delar. Alla ar-
betsstationer är placerade i den ordning som de ska placeras in i torktumlaren. Arbetssta-
tionernas placering gör att materialflödena inom anläggningen är väldigt korta och enkla, 
vilket underlättar för montörerna i deras arbete och gör de väldigt effektiva.  

Vart komponenterna lagras och vart arbetsstationerna är placerade visas i figur 5. 
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Figur 6 Layout för monteringsanläggning av T4190 i Danmark Källa: Electrolux.  

4.2.1 Lagring och hantering av komponenter 

Komponenterna som behövs för att kunna bygga upp en maskin ligger lagrade i pallställ, 
dessa är de kryssade rektanglarna i layouten. Pallstället har en höjd på tre meter och kan ju-
steras i höjdled, vilket gör att antalet pallplatser kan varieras beroende på hur stora pallar 
och kartonger som lagras. Varje enskild komponent har sin plats, vilket visas genom att 
varje pallplats är märkt med artikelnummer och benämning på komponenterna. Valet av 
varje komponents placering i pallstället, är bestämt efter vart någonstans i anläggningen den 
behövs. Exempelvis de komponenter som används vid delmontering ett (betäckning 
35YA), finns i pallställ (35AA och 35AB) som är närmast delmonteringsstation ett, samma 
princip gäller genom hela anläggningen.  

Många av detaljerna kräver delmontering innan de kan monteras in i maskinen, dessa detal-
jer delmonteras i sin tur nära den monteringsstation som de sedan skall till. En del av dessa 
detaljer placeras på vagnar som sedan ställs vid den monteringsstation där de skall använ-
das.  

Den väg komponenterna följer från sin plats i pallstället till sin arbetsstation är väldigt kort 
och rak, vilket framkom genom att montörerna enbart behöver vända sig om eller sträcka 
sig åt ett håll för att nå de komponenter de behövde. De korta och raka materialflödena 
inom anläggningen gjorde att hanteringen av komponenterna blev väldigt effektiv. Där-
emot var hanteringen av kartonger och komponentvagnar mindre bra. På grund av att detta 
stod det ibland kartonger och pallar där de inte skulle vara och gjorde det ganska rörigt på 
golvet inom anläggningen.  

Det är framförallt en arbetsstation som tar många pallplatser i anspråk. Denna arbetsstation 
benämns 35YA i ovanstående layout. Anledningen till detta är att det behövs många olika 
ingående komponenter till delmonteringen samt att en del av dessa har en form som gör att 
de är svåra att stapla eller lägga bredvid varandra.   

De skruvar och mindre detaljer som används till monteringsarbetet finns lagrade i små 
plastbackar, dessa är placerade vid varje arbetsstation. Vid de fyra monteringsstationerna är 
dessa lagrade i en vagn som står intill respektive monteringsstation.    

4.2.2 Beställning av komponenter 

Påfyllningen av komponenter fungerade inte så bra vid vårt besök. Det fanns många pall-
platser som var tomma. Som nämnts tidigare sker lagringen i pallstället på höjden, vilket 
innebär att vissa komponenter som inte fick en golvplats lagrades i höjdled. Vid påfyll-
ningsbehov kontaktades truckföraren via telefon av någon av montörerna som då kunde ta 
ner pallar som var högt upp eller hämta en ny från höglagret. 

Systemet för att initiera påfyllning tillämpades av alla monteringsanläggningar inom pro-
duktionsenheten, vilket gjorde att det ibland behövdes påfyllning på flera olika ställen sam-
tidigt. Truckföraren använde då en lista där han skrev upp ordningen på dem som ringt och 
körde efter den. Det kunde ibland hända att det tog ett bra tag innan påfyllning skedde på 
grund av att det var andra före i kön. 
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4.2.3 Sammanfattning av monteringsanläggningen i Danmark 

Den mindre bra hanteringen av komponentvagnar och kartonger gjorde att montörerna 
fick en mindre yta att arbeta på. Orsakerna till detta kan ha varit att det inte fanns några 
speciella regler för ordningen och placeringen av vagnar och övriga kartonger. Det fanns 
några pallplatser lediga, kartongerna med material i som stod på golvet borde istället ha pla-
cerats vid dessa.  

Betydelsen av att komponenter finns på rätt plats när de behövs visade sig då det på vår sis-
ta besöksdag blev monteringsstopp på grund av att en viss komponent tog slut. Eftersom 
monteringen sker i ett flöde, innebär detta att om det blir stopp någonstans i flödet, kan 
den aktivitet som kommer efter inte fortsätta.     

Varför pallställena var tomma på en del ställen kan vi inte säga med säkerhet, det optimala 
vore att ledigt utrymme utnyttjas för att effektivisera monteringsarbetet. 

Utformningen av layouten och lagringen var bra planerad och gjorde monteringsarbetet 
inom anläggningen effektivt.     

4.3 Monteringsanläggningen i Ljungby 

Tillverkningen av torktumlare kommer att ske på en egen produktionsyta vilket innebär nya 
materialflöden från förädling av råmaterial till montering. En del komponenter kommer 
även att köpas in från externa leverantörer vilket innebär förflyttning av material från 
godsmottagning till montering.  

Förflyttningen innebär en stor förändring för Ljungby produktionen. För att dessa fyra nya 
produktgrupper ska få plats har det gjorts omstruktureringar i verkstaden. Produktionslay-
outen för torktumlarna är färdig och flyttningen av den minsta torktumlaren kommer att 
ske inom kort. Figur 6 visar den planerade layouten för monteringen av de olika torktum-
larna. 

 

Figur 7 layoten för hela monteringsanläggningen i Ljungby Källa: Electrolux.  

I figur sex är monteringsanläggningen för T4190 är placerad bredvid trumtillverkningen, på 
andra sidan om monteringen dvs. Till vänster, ligger godsmottagningen och höglagret (som 
ej visas i figur 6). Figur 7, visar en förenkling av layouten för T4190.  
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Figur 8 layouten för T4190 i Ljungby, egen bearbetning ursprunglig källa: Electrolux.  

 

De monteringsstationer där torktumlaren kommer att monteras är tre stycken och har ett 
rullband mellan sig för att tumlaren ska kunna transporteras från första monteringsstatio-
nen till den sista. Monteringsstationer är betecknade som kvadrater med beteckningen T10-
T12 i layouten, rullbandet är ritad som den streckade vägen som binder samman monte-
ringsstationerna. Många av de komponenter som används för att färdigställa en tumlare 
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kräver delmontering, som nämnts tidigare under 4,2,1, innan de kan användas för monte-
ring av maskinen. Inom monteringsenheten finns det utöver de tre monteringsstationerna, 
sju arbetsstationer där delmontering sker. Dessa betecknas som T50-T53 och T56-T59.  

De ingående komponenterna monteras ihop vid olika arbetsstationer inom monteringsan-
läggningen. Monteringsarbetet kommer att ske rullande vilket innebär att montörerna rote-
rar runt bland arbetsstationerna.  

Flödesstrukturen för monteringen är lagt som ett seriesystem där arbetsstationerna är pla-
cerade efter varandra, så att flödet passerar samtliga stationer, detta system kallas även 
”line”.  

I dagsläget är det tänkt att producera ca. 20 maskiner per dag. Linan har kapacitet att pro-
ducera ca 35 maskiner per dag, som beräknas vara 8 timmar 

De komponenter som köps in externt tas emot av godsmottagningen. Pallarna och kar-
tongerna som kommer hit ställs på ett rullband. Ibland måste det inkommande godset 
packas om innan de kan föras vidare ut till produktionen eller in på höglagret i väntan på 
vidare förbrukning. När godset är färdigpackat görs en inleverans i systemet.  

Det finns olika banor där godset ställs i väntan på att en truckförare ska hämta det. De 
komponenter som ska köpas in till torktumlarna kommer att behandlas på samma sätt. 
Från godsmottagningen ska artiklarna sedan transporteras in till monteringsanläggningen 
och placeras i pallställ. Detta gäller i början då det mesta av komponenterna köps in. ELS i 
Ljungby ska sedan successivt börja tillverka de flesta komponenter själva.  

Som, figur 7, visar är arbetsstationerna placerade nära pallplatserna. De delmonteringssta-
tioner som finns är även dessa placerade i närheten av den monteringsstation komponen-
terna sedan ska vidare till. Detta innebär att materialflödena som kommer att finnas inom 
anläggningen kan bli både korta och raka.    

4.3.1 Lagring och hantering av komponenter 

Den största delen av komponenterna som används till monteringen kommer att lagras nära 
monteringsenheten, i pallställ, som är de kryssade rektanglarna i figur sju. Komponenterna 
som går till delmontering för att sedan gå vidare till någon av de stora monteringsstationer-
na lagras på vagnar inom anläggningen.  

Pallställen är placerade på en sida av monteringsenheten och är 5,5 meter höga. I dagsläget 
har ELS i Ljungby påbörjat att placera in materialet i pallstället och det har visat sig att det 
finns för få lagringsplatser som montörerna kan nå från golvet, därför kommer en del de-
taljer även att lagras i små backar vid monteringsborden, detta material kommer att lagras i 
små kvantiteter som måste fyllas på varje dag.  

De pallplatser som är högst upp kommer inte att kunna utnyttjas för lagring av komponen-
ter till torktumlarna, dessa platser kommer att användas till brandplåtar för sprinkelsyste-
met.  

Pallstället är uppbyggt av balkar både horisontellt samt vertikalt. Balkarna finns i två läng-
der med plats för två respektive tre pallar. Balkarna är justerbara i höjdled med delning ca. 1 
dm. I figur sju visas att arbetsstation T10, kommer att använda det pallställ som har likadan 
beteckning, samma gäller för de övriga. Detta är inte helt säkert att det kommer att fungera 
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i praktiken, men tanken är så. Indelningen av pallställen har börjat och med den anledning-
en kanske inte pallställen tillhör den arbetsstation som layouten visar.  

I dagsläget finns det inga klara direktiv för hur materialhanteringen ska ske i den nya pro-
duktionsenheten men det finns en strävan efter att materialet finns på rätt plats när det be-
hövs. Då materialet behöver fyllas på kommer truckar att användas, dessa kör pallar med 
komponenter från verkstaden till monteringen alternativt till höglagret och från höglagret 
till monteringen.   

4.3.2 Tänkta partistorlekar   

De partistorlekar som kommer att användas för varje komponent, bestäms av olika fakto-
rer. Dels beror det på hur stor detaljen är samt hur många som får plats i lagerplatsen. Hur 
stort säkerhetslager artikeln ska ha är väsentligt vid partistorlekens bestämmelse, en detalj 
som kan vara svår att få hem, kräver en större säkerhetsmarginal än andra.  

Till en början kommer ELS i Ljungby att använda de partistorlekar som Danmark använ-
der, sedan kommer dessa att anpassas efter deras egna önskemål.  

4.3.3 Sammanfattning av ELS  Ljungby 

Layouten för T4190 är bra för att kunna tillämpa raka materialflöden. På grund av att tum-
laren inom en snar framtid kommer att produceras i en Eko-version, innebär detta ett helt 
nytt fläkthus, som är uppbyggt av andra komponenter än tidigare. Detta innebär att del-
montering T50 kommer att behöva fler lagringsplatser.  

Arbetsstationerna är placerade i en bra ordning, så att monteringsarbetet ska kunna flyta på 
effektivt. Det är väldigt många vagnar och backar som kommer att finnas inom anläggning-
en, vilket kan innebära att arbetsplatsen lättare blir stökig och betydelsen av ordning och 
reda ökar.    

4.3.4 Skillnader mellan Danmark och Sverige 

Det som skiljer de båda anläggningarna åt, är dels ytan då Ljungby kommer att ha en mind-
re yta än vad som finns i Danmark. Layoutens utformning skiljer sig då det i Ljungby finns 
tre monteringsstationer istället för fyra. En annan märkbar skillnad är att det finns färre 
pallplatser som kan nås från golvet i Ljungby. I Danmark monterades panelen ihop i mon-
teringsanläggningen, så kommer inte fallet att vara i Ljungby. På grund av att panelen inne-
håller elektronik kommer denna att sättas ihop i ett speciellt rum och sedan ställas på vagn 
vid monteringsstation två. Detta innebär att de lagringsplatser som i Danmark var avsedda 
för panelens ingående komponenter inte kommer att behövas i Ljungby.  

Layouterna är väldigt lika varandra. Arbetsstationerna där delmontering sker är placerade 
nära pallställ och nära de monteringsstationer som kommer att använda den delmonterade 
detaljen.  

Vi tittade aldrig på partistorlekar eller materialplaneringssystem som kanban etc. när vi var i 
Danmark. Denna infallsvinkel uppkom i och med arbetets gång och därför tas detta inte 
upp i empiri beskrivningen om Danmark.   
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5 Analys 

Analys kapitlet syftar till att koppla ihop teorikapitlet med empirikapitlet. Detta för att kunna få fram 
bästa möjliga svar på vår problemformulering samt visa vad som fungerar bra och mindre bra med den nu-
varande tillverkningen av torktumlare.   

5.1 Materialflöden, materialhantering  

Nordén (1989) betonar viktigheten av tillgängligheten på komponenter, vilket innebär ef-
fektiv styrning av materialflödena.  

Vid vårt besök hos ELS i Danmark var det väldigt tomt i pallställen vilket senare ledde till 
att material inte fanns tillhands när det behövdes. Detta påverkade i sin tur alla arbetssta-
tioner eftersom det inte gick att fortsätta arbetet utan det saknade materialet.  

Det är många faktorer att ta hänsyn till vid utformning av materialflöden och materialhan-
tering. I Danmark studerade vi deras materialflöden och uppmärksammade att de var väl-
digt raka flöden.  

Enligt Mattsson & Jonsson (2003) finns olika typer av materialflöden, enligt deras klassifi-
cering passar A-typen in på tillverkningen av torktumlare. Materialflöden av A-typen har 
flera konvergeringspunkter, materialet monteras ihop till enstaka halvfabrikat för att sedan 
sättas ihop till slutprodukter. Antalet utgångsmaterial är stort i förhållande till antalet slut-
produkter. Denna typ av materialflöde talar om att det är många olika komponenter i om-
lopp under monteringsarbetet. Vilket ställer stora krav på hanteringen av materialet. När 
många komponenter är i omlopp blir det svårare att upprätthålla en bra lagerstyrning.  

Enligt Lumsden (1989) finns det flera metoder för materialförsörjning till monteringssy-
stem: kontinuerlig försörjning, försörjning per serie av objekt samt försörjning per monte-
rat objekt.  

En helt ny produktionsenhet innebär i detta fall att det inte finns någon färdig metod för 
materialförsörjning att analysera och förbättra. I Ljungby finns det enbart en färdig monte-
ringslayout och utifrån denna ska materialflöden och försörjningssystem planeras in. Ar-
betsstationerna är placerade i ett seriesystem dvs. liner vilket innebär att materialförsörj-
ningen ska kunna ske kontinuerligt. Ett problem med detta är att materialet måste delas ut i 
hantermässigt lämpliga enheter. Vilket kan innebära att det i början då ELS i Ljungby köper 
in alla komponenter kan bli tvungna att packa om komponenterna eller minska kvantiteter-
na, för att dessa ska få plats vid monteringen. Lumsden menar även att en kontinuerlig för-
sörjning kan orsaka problem då arbetsstationerna kräver mycket arbetsinnehåll. Det kan då 
vara svårt att få plats med alla komponenter. 

ELS i Ljungby har idag svårt att få plats med allt material i pallställen. Den kontinuerliga 
försörjningen kan behöva kompletteras med ett annat försörjningssystem, som försörjning 
per monterat objekt. 

En del detaljer som används vid monteringen är stora och en del är svåra att lagra på ett 
bra sätt, vilket kan leda till att det blir svårt att få plats med alla komponenter vid arbetssta-
tionerna. Detta har lett till att ELS i Ljungby måste använda extra plastbackar för att få rum 
med alla komponenter. Eftersom ytan för monteringen är väldigt liten måste dessa kompo-
nenter lagars i så små kvantiteter att de måste fyllas på varje dag.     
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5.2 Lagerhållning 

Andersson et al. (1992) menar att materialhantering, tillverkning, orderhantering m.m. på-
verkar den totala ledtiden. Enligt Segerstedt (1999) kan företag genom att korta ledtiden 
konkurrera med kortare leveranstid. En reducering av ledtiden innebär även en minskning 
av lager.  

Effektiv och smidig materialhantering inom monteringsanläggningen i Ljungby kan i sin tur 
leda till kortare ledtider samt mindre lager.      

Enligt Mattsson och Jonsson (2003) finns det olika typer av lager, den lagertyp som är mest 
relevant i vårt arbete är Produkter-i-arbete (PIA). En torktumlare byggs upp av en mängd 
olika komponenter, vilka florerar runt inom monteringsanläggningen. Det finns ingen be-
stämd mängd PIA, utan detta ändras bland annat beroende på antalet maskiner som kom-
mer att produceras. Det bör inte vara fler PIA i omlopp än de som ska produceras. Matts-
son och Jonsson (2003) anser att ett idealt flöde består av kontinuerliga materialförflytt-
ningar. 

Det är väldigt svårt att uppnå ett sådant idealt flöde hos ELS i Ljungby då alla arbetsstatio-
ner har olika produktionstakt. Därför kommer en del komponenter att lagras på vagnar och 
rullband i väntan på att monteras in i tumlaren.  

Produkter-i-arbete definieras av Mattsson och Jonsson (2003) som lagring av material mel-
lan operationssteg. Så länge produkterna verkligen är i arbete orsakar de inga problem. 
Denna typ av lagring kan avse vagnarna inom monteringsanläggningen.  

Lumsden (1989) anser att ett lager bör ha en så hög fyllnadsgrad som möjligt utan att för-
svåra eller fördyra hanteringen och förflyttning av materialet. Onödiga förflyttningar ska 
undvikas och artiklarna ska dessutom vara lätta att identifiera. 

I Danmark påverkade lagringen i pallställena montörernas arbete positivt, vilket bidrog till 
ett effektivt monteringsarbete. Lagerhållningen var anpassad så att montörerna kunde 
plocka de komponenter som behövdes på ett enkelt och smidigt sätt. Komponenterna låg 
lagrade vid den arbetsstation där de användes. Komponenterna var även lätta att identifiera 
eftersom varje pallplats var märkt med artikelnummer och benämning. Detta uppfyller vad 
Lumsden (1989) påpekar ovan, dvs. i och med att komponenterna lagras nära sitt förbruk-
ningsställe undviks onödiga förflyttningar inom monteringsanläggningen och  märkningen 
av varje pallplats gör komponenterna identifierbara. Lumsden tar även upp att lagret ska ha 
en hög fyllnadsgrad, vilket inte uppfylldes i Danmark. Det var många platser som var tom-
ma och det var dåligt påfyllt med komponenter.   

Mattsson & Jonsson (2003) menar att det är ofrånkomligt med störningar vid lagerpåfyll-
ning i ett materialflödessystem. Genom att tillämpa säkerhetslager och buffertlager kan fö-
retagen undvika störningar längs flödet.  

De lager som ELS i Ljungby kommer att använda sig av är dels höglagret och lagringsplat-
serna vid monteringen. Det ska alltid finnas komponenter tillgängliga, i rätt kvantitet och 
när de behövs. Hos ELS i Danmark uppkom en störning i arbetet då en komponent tog 
slut i pallstället och det inte gick att få tag på några fler. Denna störning stannade upp hela 
monteringsflödet, vilket skapade irritation hos montörerna. Genom att använda säkerhets-
lager på komponenterna så ska produktionsstopp i form av det som uppkom i Danmark 
undvikas. Monteringsarbetet ska hela tiden vara igång och därför behövs det en säkerhets-
marginal för att minimera risken för stopp i arbetet.  
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Enligt Segerstedt (1999) skapar ett lager kostnader. När lagret är för stort innebär det onö-
diga kostnader och är det för litet kan det innebära produktionsstopp eller missade försälj-
ningstillfällen.  

Det är därför viktigt att det görs en avvägning hur mycket som ska lagras av varje kompo-
nent. Det ska inte vara fullt i lagret om komponenterna inte används inom en snar framtid. 
De tomma pallplatserna i Danmark ökade deras risk för ytterligare monteringsstopp. Orsa-
ken till varför det inte var påfyllt kan ha varit att truckförarna hade för mycket att göra och 
helt enkelt inte hann med att fylla på. Eller att det inte fanns några fler komponenter att fyl-
la på.   

Enligt Lumsden (1989) är en pallplats till för placering av en pall i ett ställagefack den van-
ligaste metoden vid lagring av pallat-gods. Metod gör att samtliga pallar är lätt åtkomliga 
vilket gör att FIFO-principen kan utnyttjas, dvs. first in first out. 

För att undvika att komponenterna inte blir lagrade på flera olika ställen hos ELS i Ljung-
by, hade det varit bra om alla komponenter fick en pallplats vid golvet och sedan fortsatte 
att lagras i höjdled. Denna lagerutformning hade inneburit att FIFO-principen kunde till-
lämpas dvs. när pallen längs ner tar slut flyttas den pallen som har pallplatsen ovanför ner. 
Detta skulle innebära att materialhanteringen underlättar då alla komponenter lagras på ett 
ställe. Det negativa med att lagra på höjden är att det kan bidra till ökad trucktrafik. 

Lumsden (1989) definierar ett plocklager som en förvaringsplats, där komponenter lagras i 
väntan på att plockas, dvs. en buffert. Plockzonen kan sedan ligga nära eller en bit från buf-
ferten. 

Plockzonen är placerad vid monteringen, dvs. montörerna plockar från pallstället. I Ljung-
by kommer det även att finnas lagringsplatser i höglagret. Vid behov kommer montörerna 
att beställa komponenter från höglagret. Monteringsanläggningen är placerad nära höglag-
ret, vilket innebär en korta transportsträcka. Eftersom det är ont om lagringsplatser vid 
monteringen kan en del komponenter som inte används så ofta dvs. komponenter som till-
hör en variant av T4190 som sällan produceras, behöva lagras i höglagret istället för i 
plockzonen. Även de komponenter som har en stor partistorlek kommer att behöva an-
vända höglagret som en buffertplats.   

Enligt Andersson et al. (1992) är kapitalbindning kapital som binds upp i produktionen ge-
nom att ligga i lager eller tillverkas, som PIA.  

Eftersom det är många komponenter som behövs för att montera en torktumlare innebär 
det, ett behov av många lagerplatser. Dessvärre är det lätt att dessa lagerplatser får för hög 
kvantitet och bidrar till en väldigt hög kapitalbindning.  

Enligt Lumsden (1989) är det inte enbart kvantiteten som måste tas hänsyn till vid utform-
ning av ett lager. Han menar att minimering av transportarbete och att artiklarna är lätta att 
hantera och identifiera är minst lika viktiga.   

För att monteringen av torktumlarna ska kunna ske på ett optimalt sätt krävs det lagerhåll-
ning. ELS i Ljungby producerar mot lager och inte mot kundorder. Därför krävs lager både 
för råvaror, halvfabrikat och färdiga maskiner. Vid tillverkningen i Danmark fann vi att det 
var problem med lagringen av komponenterna i pallställen. Det var på vissa ställen väldigt 
fullt medan det var nästan tomt på andra platser. Detta visade sig senare skapa problem för 
montörerna då ena arbetsstationen saknade en komponent och därmed stannade alla ar-
betsstationer upp. 
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Enligt Mattsson och Jonsson (2003) finns det ett starkt samband mellan partistorlek och la-
gerstorlek. Minskar den ena minskar även den andra. Det finns olika tillvägagångssätt för 
att bestämma partistorlek. För författarna är det ideala flödet då orderkvantiteten är lika 
med det verkliga behovet.  

Till en början kommer ELS i Ljungby att tillämpa de partistorlekar som användes i Dan-
mark. För att undvika för stor kapitalbindning och minimera risken för stopp i monterings-
arbetet är det viktigt att anpassa partistorlekarna, vilket ELS i Ljungby kommer att göra i 
sinom tid. För stora partistorlekar kommer att innebära att pallar tar upp plats på höglagret 
och för många pallar som väntar kan även medverka till att dessa blir svåråtkomliga. 

Inom industrin förekommer partiformningsmetoder med avseende om orderkvantiteten 
och behoven är fasta eller varierande. Att bestämma partistorlek kan göras med, fast order-
kvantitet, bedömd orderkvantitet, enligt behov samt bedömd behovstäckningstid. (Matts-
son och Jonsson, 2003)  

I Ljungby kommer det att produceras 20 maskiner om dagen, vilket kan sägas är ett fast 
behov. Den partiformningsmetod som skulle kunna tillämpas är bedömd behovstäcknings-
tid. De skulle även kunna tillämpa fast orderkvantitet men eftersom det finnas kapacitet att 
producera 35 maskiner om dagen, kan den fasta orderkvantiteten ändras och då underlättar 
det med bedömd behovstäckningstid.      

5.3 Materialplaneringssystem  

Segerstedt (1999) tar upp flera olika materialplaneringsmetoder. Dessa metoder syftar till att 
material alltid ska finnas på plats i rätt kvantitet just när de behövs.  

I Ljungby måste det finnas ett bra materialplaneringssystem så att det inte uppkommer brist 
i lagret. En brist leder till produktionsstopp vilket kan leda till försämrade leveranstider.   

Segerstedt (1999) tar upp olika metoder som beställningspunktsystem,  MRP, täcktidsplane-
ring samt kanban.    

För att kunna optimera och hålla en störningsfri tillverkning av torktumlarna måste det ti
lämpas en metod som genom en förväntad förbrukning under återanskaffningstiden bestäl-
ler lagerpåfyllnad i god tid så att inleveransen sker innan lagret är tomt. Materialplane-
ringsmetoderna beställningspunktsystem, täcktidsplanering och MRP är nästan identiskt 
lika varandra i tillvägagångssättet. För att få en mer angelägen känsla av när det är dags att 
fylla på lagret är nog att jämföra tider istället för kvantiteter, vilket ger täcktidsplanering och 
MRP fördelar framför beställningspunktplanering. Kanban är en form av beställnings-
punktsystem och är det enda av materialplaneringssystemen som inte kräver datorstöd. Alla 
dessa system skulle kunna tillämpas av ELS i Ljungby det finns inget som är sämre än det 
andra.  

5.4 Produktionsfilosofier 

Enligt Olhager (2000) och Björnland (2003), minskar Just in Time lagernivåerna och 
genomloppstiden och minimerar slöseri. Genom att tillämpa JIT hålls lagernivåerna låga 
vilket genererar låg kapitalbindning, och det blir lättare att upptäcka och lösa problem. 

En annan produktionsfilosofi som enligt George (2002) eliminerar slöseri är Lean Produk-
tion och medför kostnadsreduktion i form av minskad kapitalbindning.   
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Lean Produktion och JIT har många likheter med varandra. En stor del av JIT är att mini-
mera PIA och minska lagernivåerna. Genom att göra detta blir det lättare att se problemen 
och lösa dem.  

Med Lean Produktion vill man skapa ett rakt flöde och processer som bara tillverkar det 
som behövs och när det behövs. Denna filosofi kan användas för att minska risken för 
överproduktion som är en vanlig slöserisynd.  

 

Enligt IVF industriforskning och utveckling AB (2004) finns det en metod för ordning och 
reda som heter De fem S:en, metoden syftar till att upprätthålla ordning och reda.  

Betydelsen av ordning och reda på arbetsplatsen visade sig i Danmark, då det var några 
som var duktiga att plocka undan efter sig och andra som var mindre bra på detta. Runt de 
arbetsstationer där det var ordning och reda var lättare att få en överblick om vad som be-
hövdes beställas och vad som fanns. De olika pallar och lådor som stod på golvet inom an-
läggningen och som inte hade någon speciell plats gjorde att det var svårt för montörerna 
att röra sig mellan arbetsstationerna samt att hämta de komponenter som behövdes. Ge-
nom att implementera de fem S.en i det dagliga arbetet vid monteringen i Ljungby, ger det-
ta ett effektivare arbete. Att hålla snyggt och rent på arbetsplatsen ska vara ett ansvar som 
tillhör montörernas arbete. Detta ansvar kanske inte alltid betraktas som viktigt, därför 
måste de personer som är ansvariga förklara syftet med metoden samt varför den tillämpas. 
Det tar ofta tid att anpassa människor till något som är nytt, därför är det viktigt med att de 
ansvariga är lyhörda och lyssnar till frågor och förslag från de anställda så att de kan känna 
sig delaktiga i det som sker. Om montörerna anser att deras åsikter och deras ansvar är av 
betydelse blir de mer mottagliga och har lättare att sträva efter samma mål.  

Segerstedt (1999) anser att det är bättre att sträva efter små ständiga förbättringar istället för 
att använda dyra investeringar, vilket kallas för Kaizen. 

För att även i framtiden kunna erhålla en optimal tillverkning av torktumlare är det bra att 
använda sig av små ständiga förbättringar. Det behöver inte vara något som kostar pengar 
utan enbart att flytta en vagn kan förbättra arbetet. Kaizen arbetet ska uppmuntras av led-
ningen och cheferna.   

5.4.1 Sammanfattning analys  

Materialflödena som fanns inom monteringsanläggningen i Danmark var väldigt raka och 
lätta att identifiera. De raka materialflödena gjorde det lätt att se vart komponenterna fanns 
lagrade.  

Den lagerutformningen som används i Danmark är organiserad på ett bra sätt som effekti-
viserar arbetet. Genom att pallplatserna är nära arbetsstationerna undviks onödig material-
hantering som annars hade uppkommit i fall montörerna måste gå onödiga sträckor för att 
hämta material.  

I Danmark fanns det inga rutiner för hur det ska se ut på arbetsplatsen. Kartonger och pal-
lar stod på golvet och förminskade arbetsytan för montörerna och gav ett väldigt rörigt in-
tryck. Vilket gjorde det svårt att se vad som behövdes fyllas på och vad som fanns på gol-
vet.   
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6 Avslutande diskussion 

Enligt Nordén (1989) syftar materialadministration till att rätt produkter, i rätt kvantitet, till rätt tid-
punkt. Detta synsätt ligger till grund för de olika förslag som vi har arbetat fram under rapportens gång. I 
detta kapitel kommer vi att svara på vår problemformulering genom att använda oss av det som framkom-
mit genom analys kapitlet.  

Hur kan ingående komponenter lagras för att effektivisera tillverkningen av torktumla-

re? 

I Danmark lagrades komponenterna vid den arbetsstation de monterades. Närhetsprinci-
pen anser vi ska tillämpas även i Ljungby. Närheten gör att montörerna inte behöver 
springa på varandra eller gå fram och tillbaka för att hämta de komponenter de behöver, 
vilket leder till att arbetstid går åt till onödigt arbete. För att kunna uppnå en effektiv till-
verkning måste onödig hantering av material undvikas.   

Hanteringsförluster kan undvikas genom att utforma materialflödena inom monteringsan-
läggningen så raka som möjligt. Korsande flöden orsakar längre sträckor för montörerna att 
gå för att hämta det som behövs samt att det blir väldigt rörigt och mycket trafik kan upp-
komma.   

Vi anser att en effektiv tillverkning kan nås med hjälp av flera metoder. En bra grund som 
företaget kan använda för att uppnå optimal tillverkning av tumlarna är att implementera de 
fem S.en hos den personal som kommer att arbeta med monteringen av T4190. Genom att 
följa dessa enkla regler för ordning och reda kommer monteringsarbetet att bli effektivt 
och underlättar för all involverad personal att lättare se vad som behöver göras. Valet av 
metoden gjordes på grund av syftet som är att enbart de detaljer som används ska finns i 
omlopp inom monteringsenheten, varje detalj ska ha sin plats, alltid rent samt klart för an-
vändning.   

Komponent som ska lagras i pallställena, ska ha en egen plats som är märkt för att alla ska 
veta vart komponenterna skall lagras. Platserna bör vara märkta på båda sidorna, eftersom 
truckförarna tittar på en sida och montörerna på andra sidan. De komponenter som kom-
mer att stå på vagnar inom monteringsenheten måste även de ha en tydlig markering på 
golvet, så alla iblandade vet vart de ska stå, detta för att kunna få en arbetsplats där man lätt 
kan se vad som tillhör vart och vad som behöver göras, exempelvis påfyllning. Det skall 
heller inte finnas små lådor eller pallar liggande på golvet som inte ska vara där.   

För att kunna följa metoden de fem S:en krävs det att montörerna förstår varför detta be-
hövs. Det går inte att implementera ett arbetssätt utan att ge information om varför det ska 
vara så och vad det syftar till. Genom att montörerna som ska arbeta med T4190 förstår sig 
på det arbetssätt som tillämpas kan de hela tiden sträva mot att hålla ett effektivt arbete.    

Efter varje arbetsdag ska montörerna se till att de oanvända komponenterna läggs tillbaka 
på sin plats och att de lådor eller pallar som finns på golvet ställs tillbaka. Detta ger en bra 
syn nästa dag då det lättare går att se hur arbetet ligger till, vilket underlättar för de montö-
rer som kanske inte arbetar så ofta vid T4190.    

De mindre komponenterna som används exempelvis skruvar etc. ska hanteras efter samma 
princip som de övriga. De ska ha sin plats vid arbetsstationen och alltid vara påfyllda.  

En annan viktig aspekt som vi tror kan syfta till att effektivisera tillverkningen, är att enbart 
de artiklar som ska användas finns i omlopp, vilket gör att onödig materialhantering und-
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viks samt att risken för överproduktion kan reduceras. Detta kan ske genom att sätta upp 
regler eller bestämmelser för vilken kvantitet som ska lagras i pallstället. För att kunna hålla 
nere antalet produkter-i-arbete är det bra att veta hur många av en viss komponent som 
ryms i en pall samt hur stort dagsbehovet är på respektive komponent. Informationen kan 
sedan användas för att ta reda på om det antal som finns vid monteringen är det antal som 
verkligen behövs. För att kunna vara förberedda ifall exempelvis någon komponent skulle 
vara trasig, är det bra att lägga till en buffert. Slutsatsen av detta är att den kvantitet som 
finns i pallstället ska räcka under en viss tidsperiod, när denna period är slut ska det ske en 
påfyllning av nya detaljer.    

Eftersom det är ont om lagringsplatser runt monteringen går det inte att införa ett två sy-
stem dvs. att det lagars två pallar av samma komponent ovanför varandra. Istället anser vi 
att de komponenter som används ofta ska ha en fast lagringsplats runt monteringen. Efter-
som T4190 finns att få i olika varianter är det inte alla detaljer som används dagligen. Det 
finns varianter som tillverkas sällan. Dessa detaljer som inte används så återkommande kan 
ligga som beställningsmaterial i höglagret. För att detta ska fungera måste beställningsdetal-
jerna vara lättillgängliga så att det snabbt går att få fram dem till monteringen.     

Vilken lagertyp kan tillämpas? 

Den lagertyp som enligt oss framkommer tydligast är produkter-i-arbete. Komponenterna 
kommer antingen från verkstaden, leverantörer eller från annan plats i produktionen och 
transporteras sedan till monteringen för att ställas i pallstället. Dessa komponenter är redan 
inne i själva materialflödet och lagras i väntan på vidare bearbetning. Den lagring som finns 
runt monteringen behövs eftersom det tar tid att åstadkomma förädling.   

En annan typ av lager är buffertlager, vilket vi anser nästan är samma sak som PIA. Om 
komponenterna istället skulle ha sin huvudlagringsplats i höglagret kan pallplatserna klassi-
ficeras som buffertlager. Vid detta scenario är det viktigt att buffertlagret speglar den fak-
tiska förbrukningen och inte ger utrymme för vad vi kan kalla för ”Bra att ha på lager”. Ett 
förslag är att i förväg bestämma hur lång tid komponenterna i buffertlagret ska räcka, vilket 
hjälper till att minska risken för att få för mycket PIA i omlopp. Även buffertlager binder 
kapital och om lagringen sker i pallstället och samma komponenter lagras i höglagret för 
säkerhetsskull, kan det lätt leda till väldigt många små lager som bidrar till ökad material-
hantering samt kostnader för lager.   

I ett tillverkande företag förekommer det ibland att komponenter av någon anledning går 
sönder eller att det på grund av en annan orsak inte kan användas vid monteringen. Vid ett 
scenario då detta inträffar måste de snabbt kunna ersätta de trasiga detaljerna, för att und-
vika stopp i tillverkningen. Företaget kan här använda sig av en säkerhetsmarginal som är 
anpassad efter varje komponent.   

För att ELS i Ljungby ska vara säkra på att alla komponenterna finns framme när de be-
hövs är det bra om de klassificerades efter frekvens, dvs. artiklar med hög omsättning bör 
ha en större säkerhetsmarginal än de artiklar som inte omsätts lika frekvent. Indelningen 
skulle kunna ske genom en ABC-analys, där A, är artiklar som används varje dag, B är artik-
lar som inte förbrukas lika ofta som A osv. De artiklar som ingår i A bör hållas under extra 
uppsikt och alltid ha en plats vid monteringen.    

Vi tycker att den lagertyp som passar bäst att använda vid monteringen är PIA. För att de 
ska kunna vara förberedda på störningar av olika slag kan en buffert eller en säkerhetsmar-
ginal utgöra en del av den totala kvantiteten. De lagringsplatser som finns i höglagret bör 
endast vara till för de artiklar som inte används så frekvent och som inte behöver ta upp 
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lagringsplats runt monteringen. Detta innebär att företaget lagrar det behov som finns un-
der en i förväg bestämd tidsperiod. För att kunna klara av detta krävs det att verkstaden har 
den kapacitet som krävs för att tillverka detaljerna så att de kan transporteras direkt från 
verkstaden till monteringen för påfyllnad.   

Hur stora bör partistorlekarna vara för att passa olika lagertyper?  

Vi anser att partistorlekarna inte ska vara för stora. Då vi enbart vill ha så få komponenter i 
lager som möjligt, behöver inte alla lagringsplatser vara fulla. Det skall inte tillverkas bara 
för att det finnas plats att fylla, detta ökar lagringskostnaderna och ökar slöseriet. Exempel-
vis om komponenterna bestäms efter en veckas behov ska inte pallarna eller lagringsplat-
serna fyllas med ett större behov än vad som är bestämt, detta håller kapitalbindningen nere 
och underlättar ordningen inom monteringsanläggningen.  

För att åstadkomma en låg kapitalbindning, kan ELS i Ljungby tillämpa produktionsfiloso-
fin Just-in-time (JIT). Detta påverkar partistorlekarna och förespråkar små orderkvantiteter 
eftersom JIT innebär att endast producera de artiklar det finns behov av. För att kunna få 
en smidig tillverkning bör slöseri undvikas, vilket är ytterligare en orsak att använda JIT då 
den även syftar till att eliminerar slöseri. Andra produktionsfilosofier som Lean Produktion 
använder samma grundprincip som JIT, och skulle även den kunna tillämpas i fabriken.  

En partiformningsmetod som syftar till att producera mindre kvantiteter gör det lättare för 
ELS i Ljungby att hålla nere PIA och lagerstorlek. Det är planerat att tillverka ca 20 maski-
ner om dagen, eftersom behovet är känt och ganska jämt genom året kan en partiform-
ningsmetod som bedömd behovstäckningstid passa. Dagsbehovet av  respektive kompo-
nent multipliceras med ett bestämt antal dagar för att få ett sammanlagt behov. Detta be-
hov är alltså den partistorlek som ska användas vid tillverkningen. Andra faktorer som spe-
lar in vid bestämmandet av partistorlek är om artikeln i sig är svår att få tag på eller produ-
cera.  

När och hur bör beställningen av komponenter ske? 

De materialplaneringsmetoder som nämnts i rapporten är alla väldigt lika varandra. Det 
viktiga är att rätt detalj i rätt kvantitet tillverkas så att den är färdig när lagerpåfyllning be-
hövs.    

Av de materialplaneringssystem som tagits upp tycker vi att ELS i Ljungby skulle kunna 
använda kanban eller täcktidsplanering, för att se till att komponenter finns att fylla på just 
när de behövs. Tillämpningen av ett kanbansystem innebär användandet av kanbankort. 
Korten används för att tala om för verkstaden att påbörja tillverkningen av den kvantitet 
som behövs. Kanbankortet frigörs då av monteringen när en viss komponent börjar ta slut 
och ger en signal till verkstaden att starta tillverkningen av komponenten och transportera 
denna tillbaka till lagringsplatsen. Med kanban metoden kommer företaget att använda sig 
av någon form av fysisk och visuell initiering av en beordring. Kanban är alltså ett manuellt 
system och ger fördelar i form av att det är lättförståeligt och mycket överskådliga och be-
höver heller inte använda sig av datorstöd.  

Täcktidsplanering ger fördelar i och med att snabbt går att åstadkomma samplanering. När 
ett behov av påfyllning uppkommer hos en artikel kan planeraren se andra artiklar i sorti-
mentet som den kan samplaneras med. Detta gör att ställtiderna kan hållas nere vilket un-
derlättar då vi vill att de ska använda ganska små orderkvantiteter. Med denna metod får 



 

 33 

företaget beslutsregeln om att beställa genom en tidsangivelse istället för i en kvantitetsan-
givelse som de får med Kanban systemet.   

Både täcktidsplanering och kanban är väldigt lika varandra och syftar till samma sak. Vilken 
metod som än väljs för beställning av komponenter är det väsentligt att säkerställa att de 
parametrar metoderna bygger på som exempelvis ledtid, säkerhetslager, prognoser etc. hela 
tiden hålls uppdaterade och är av god kvalité.  

 

6.1.1 Sammanfattning 

De förslag som vi tagit fram sammanfattas i nedanstående punkter: 

• Komponenterna som ska bearbetas vid en arbetsstation skall lagras vid de pallplat-
ser som ligger närmast. Montörerna ska inte behöva gå onödiga sträckor eller be-
höva leta efter komponenterna.  

• Enbart de komponenter som har ett behov ska finnas i omlopp vid monteringen.  

• Hanteringen av komponenterna blir lättare genom att följa de fem S:en.   

• Ett materialplaneringssystem bör utformas för att det ska gå smidigt att få fram nya 
komponenter när det är dags för påfyllning. 

• Partistorleken ska inte vara större än behovet plus säkerhetsmarginalen under en 
förutbestämd tidsperiod.  

• En bra produktionsfilosofi som JIT ser till att hålla nere PIA och underlättar mate-
rialhanteringen.  

Genom våra förslag på hur lagring, hantering och beställning av komponenter kan gå till 
vill vi hjälpa produktionen i Ljungby att få igång en effektiv tillverkning av T4190.  

6.1.2 Egna reflektioner 

 

6.1.3 Förslag på fortsatta studier 

Som avslutning på vår uppsats vill vi uppmärksamma förslag till fortsatt forskning inom 
området.  

� En infallsvinkel skulle kunna vara att studera hur materialstyrningen sker från verk-
staden, dvs. hur materialplaneringen sker och hur detta påverkar materialförsörj-
ningen till torktumlarna.  

� Är det arbetssätt som tillämpas inom monteringsanläggningen det mest optimala. 

� Vidare skulle man kunna analysera och försöka klassificera de ingående komponen-
ter som används till T4190.  
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