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Sammanfattning 

Syftet med studien är att få ökad förståelse för monteringsprocessen i ett 

industriellt tillverkande företag, för att kunna visualisera helheten av 

processen samt kunna synliggöra icke värdeskapande aktiviteter. Resultatet 

ska fungera som utgångspunkt till förbättringar i produktionsprocesser där 

det behövs. Studien är utförd på Hydroware Technology AB i Alvesta. 

Företaget producerar styr- och drivsystem till hydrauliska hissar, som bidrar 

till att hissarkörningen blir smidigare och mer energibesparande. 

Studien grundades på lämplig teoretisk bakgrund, som kunde besvara syftet. 

Utifrån den teoretiska basen genererades två analysmodeller, som skulle 

underlätta arbetet vid empiriinsamlingen. 

Inledningsvis på fallföretaget, utfördes observationer och intervjuer för att få 

en överblick över nuläget i hela produktionslinan. Det var väsentligt för att 

se hur alla delprocesser var sammankopplade och hur de påverkade 

slutprodukten. När överblicken över helheten hade fåtts, riktades fokus mot 

slutmonteringen för att undersöka förbättringsmöjligheter för stationen. 

Undersökningarna vid slutmonteringen gjordes med hjälp av intervjuer, 

observationer och spagettidiagram, som kunde visa en tydligare bild över 

nuläget i arbetsstationen. 

Utifrån undersökningarna i slutmonteringen gjordes tre experiment, för att 

undersöka hur olika variabler kunde påverka monteringsarbetet. Genom 

vidare analyser av teoridel och empiri med experiment kunde forskarna 

komma fram till ett resultat. Resultatet diskuterades sedan för att mynna ut i 

rekommendationer och slutsats.
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Summary 

The purpose of the study is to create a deeper understanding for an assembly 

process in an industrial manufacturing company, to be able to visualize the 

whole process and visualize non-value adding activities. The result will 

serve as a basis for improvements in production processes where needed. 

The study was conducted at Hydroware Technology AB in Alvesta. The 

company produces control and drive systems for hydraulic elevators, which 

helps elevators to run smoother and more energy saving. 

The study was based on appropriate theoretical background, which could 

answer the purpose. Based on the theoretical base two models of analysis 

was generated, which would facilitate the work of empirical data collection. 

Initially, in the case study, there were observations and interviews performed 

to get an overview of the current situation in the whole production line. It 

was essential to see how all the sub-processes were interlinked and how they 

influenced the final product. When the overview had been acquired, the 

focus was directed towards the final assembly to examine possible 

improvements to the station. The investigations in the final assembly was 

done through interviews, observations and spaghetti diagram, which could 

show a clearer picture of the current situation in the workstation. 

Based on investigations in the final assembly, there was three experiments 

done to investigate how different variables could affect the assembly 

process. Through further analysis of theoretical and empirical evidence of 

experiments the scientists were able to conclude a result. The results were 

then discussed to culminate in recommendations and conclusion. 
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Abstract 

Studien genomfördes på Hydroware Technology AB med syftet att få ökad 

förståelse för monteringsprocessen i ett industriellt tillverkande företag, för 

att kunna visualisera helheten av processen samt kunna synliggöra icke 

värdeskapande aktiviteter. 

För att kunna uppnå syftet och besvara studiens undersökningsfråga gjordes 

en nulägesanalys för hela produktionen samt en fokuserad analys av den 

valda delprocessen. Vidare utfördes ett antal experiment för att undersöka 

hur olika variabler kunde påverka förbättringsarbetet. Resultatet av studien 

diskuterades och mynnade ut i ett antal rekommendationer, som fallföretaget 

kunde ha användning av i sitt effektiviseringsarbete. 

I de sista kapitlen redogjordes förslag för hur företaget skulle kunna 

förbättra sitt arbetssätt och bidra till en hållbar utveckling. Det finns fler 

förbättringsmöjligheter på fallföretaget och forskarna rekommenderar vidare 

studier för att effektivisera fler delprocesser och uppnå det önskade framtida 

tillståndet. 

 

Nyckelord 

Värdeflödesanalys, Spagettidiagram, Nuvarande tillstånd, Framtida tillstånd, 

Materialhantering, Materialförsörjning, Slöserier, Nulägesanalys, Batcher, 

Kitting, Satsning, Layout, Montering, Slutmontering, Effektivisering. 
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Förord 

Studien är genomförd som ett examensarbete vid Linnéuniversitet och 

programmen Högskoleingenjör, Industriell Ekonomi och Högskoleingenjör, 

Maskinteknik. Den är utförd på Hydroware Technology AB i Alvesta. 

Vi vill börja med att tacka alla medarbetare på Hydroware Technology AB, 

som har varit hjälpsamma, välkomnande och har svarat på alla våra frågor. 

Utan er hade studien varit omöjlig att genomföra. Vi vill även tacka våra 

opponentgrupper, som bidrog med sina synpunkter på arbetet. 

 

Det finns ett antal individer som vi vill tacka: 

Mikael Christensen, produktionschef på Hydroware Technology AB, han var 

även vår kontaktperson på företaget som hjälpte oss med viktig kunskap 

vilket har varit nödvändigt för studien. 

Slutmonteringspersonalen på Hydroware Technology AB, de har hjälpt oss 

oerhört mycket med att ställa upp på experiment och svarat på frågor. Vi 

har använt oss av deras kunskaper för att kunna förstå nuläget i den 

undersökta delprocessen. 

Joakim Bjurström, handledare på Linnéuniversitetet, Joakim har bidragit 

med sina kunskaper och praktiska erfarenhet, för att kunna utföra studien. 

Tobias Schauerte, examinator på Linnéuniversitetet, Tobias har hjälpt till 

att granska, opponera och rekommenderat förbättringssynpunkter på 

arbetet. 

 

Linnéuniversitetet, Växjö, 24 Maj 2015.
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1. Introduktion 

I detta avsnitt nämns bakgrund, problemformulering, undersökningsfråga, 

syfte, mål och avgränsningar för studien. 

 

1.1 Bakgrund 

Singh och Singh (2013) skriver om att många företag har som intention att 

utvecklas för att kunna konkurrerar på marknaden och kanske till och med 

ligga steget före andra företag som tillverkar liknande produkter eller 

tjänster. Rawabdeh (2005) påtalar hur traditionell massproduktion har 

utmanats av nya grundregler och tillvägagångssätt för att effektivisera 

produktion och att det är en påföljd av den ökade konkurrensen. För att 

verksamheter inom industrin ska kunna vara och förbli framgångsrika 

betonar Singh och Singh (2013) vikten av att det krävs flexibilitet. Så länge 

drivet efter att prestera bättre finns, blir det också enklare att aldrig nöja sig 

med det som är och på så sätt fortsätta att sträva efter det som är bäst för 

företaget (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Många företag på alla kontinenter och inom olika branscher är påverkade av 

Toyotas produktionssystem (TPS), som är grunden till Lean Production. 

Syftet med TPS är att öka effektiviteten i produktionen samt eliminera icke 

värdeskapande aktiviteter. Eliminering av dessa icke värdeskapande 

aktiviteter leder till att kostnader minskas för verksamheten och bidrar till 

värdeskapande aktiviteter för kunden (Liker, 2009). 

Leans principer är användbara vid analysen av ett värdeflöde. I grunden av 

Leans strategi ligger systematisk minimalisering av slöserier (muda) i 

värdeflödet. Slöserier omfattar alla typer av problem med att slösa tid och 

material samt felaktiga produkter. År 1988 definierade Taiichi Ohno de 

olika typerna av slöseri: Felfunktion, överproduktion, lager, överarbete, 

onödiga rörelser, onödiga transporter, väntan och anskaffning av varor och 

service som inte motsvarar kundernas förväntningar (Pyzdek & Keller, 

2009).   

Effektivisering är något som många verksamheter arbetar med mer eller 

mindre kontinuerligt. Det kan innebära att “bättre” produkter skapas på 

företaget till en lägre kostnad per produkt. När effektiviseringar sker på 

företaget är det viktigt att de görs för att underlätta för kunden, genom 

exempelvis kortare leveranstider eller lägre pris (Olhager, 2013). 

 

1.2 Problemformulering 

För att kunna ta fram vilka faktorer som påverkar störningar av flödet i 

produktionsprocessen, krävs därför en insikt i hur den observerande 

processen fungerar. Det är viktigt för hela organisationen att förstå hur 

verksamheten fungerar. Genom att kartlägga material- och 
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informationsflöden kan en bra beskrivning av nuläget göras, som hjälper till 

att ta fram helheten för att skaffa det önskande framtida tillståndet. Det leder 

till systematisk förbättring av hela flödet (Rother & Shook, 2004). 

Kartläggning av flödet hjälper till med visualisering av slöserier. Slöserier 

elimineras och då har faktorer hittats, som skapar värde för kunden. Tanken 

med detta är inte bara att eliminera slöserier, utan även att synliggöra 

faktorer som gör det möjligt att produktionen blir mer effektiv (Rother & 

Shook, 2004). 

Många forskare har berört ämnet effektivisering och hur viktigt det är för att 

ett företag ska kunna fortsätta utvecklas, ett urval är Pluta (2006), Holweg 

(2006) och Sullivan, McDonald & Van Aken (2002). Ett sätt att effektivisera 

i ett företag kan vara genom att förbättra materialhanteringen och 

materialförsörjningen. För att bestämma vilket system för 

materialförsörjning som passar bäst, bör det finnas i åtanke att 

materialförsörjning och monteringsprocesser påverkar varandra. För att 

samspelet ska fungera bra behöver de utvecklas jämsides med varandra, men 

dessvärre kan det i verkligheten ibland bli fel. Oftast brukar monteringen 

utvecklas och materialförsörjningen får i sin tur anpassa sig efter 

monteringen (Lumsden, 2012). 

 

 

1.3 Undersökningsfrågan 

I detta arbete är undersökningsfrågan formulerad på följande sätt: 

Hur kan monteringsprocessen på ett industriellt tillverkande företag 

effektiviseras? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att få ökad förståelse för monteringssprocessen i 

ett industriellt tillverkande företag, för att kunna visualisera helheten av 

processen samt kunna synliggöra icke värdeskapande aktiviteter. Resultatet 

ska fungera som utgångspunkt till förbättringar i produktionsprocesser där 

det behövs. 

 

1.5 Avgränsningar 

Hela produktionsflödet kommer att ses över för att få en överblick, men 

fokus för studien är i slutmonteringen. Den produktfamilj, på fallföretaget, 

som har valts att studeras är den med högst efterfrågan. 
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2. Metodologi 

I detta avsnitt tas grundläggande begrepp inom vetenskapsteori upp, för att 

få en förståelse för studiens uppbyggnad. 

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

Vetenskapsteorin kan på ett förenklat sätt delas upp i två huvudinriktningar, 

där den ena är positivismen och den andra är hermeneutiken. Verkligheten är 

naturligtvis inte uppdelad i antingen det ena eller det andra synsättet, utan 

det finns många mellanlägen (Thurén, 2007). 

 
2.1.1 Positivism 

Positivismen ser på världen ur ett logiskt perspektiv. Med det menas att 

endast genom att räkna ut eller vara konsekvent tänkande, kan värdefulla 

slutsatser fås ur en studie. Däremot är kunskap som fås från teoretiskt 

begrundande eller ingivelser oanvändbart enligt positivisterna. Det är viktigt 

inom positivismen att vara kritisk mot alla fakta, så att största 

generaliserbarhet är möjlig (Thurén, 2007). Den vetenskapliga inriktningen 

positivism bygger sina fakta på empiriska iakttagelser (Thomassen, 2007). 

Denscombe (2004) menar att det positivstiska synsättet bygger på ett orsak-

verkansamband, där inget sker av en slump. 

 
2.1.2 Hermeneutik 

I den vetenskapliga inriktningen hermeneutik är metoden förståelse, där 

tolkning är essentiellt (Thomassen, 2007). Inom hermeneutiken är det 

intressant att prata om förförståelser som kan nyansera ett resultat, därför 

kan det vara bra att försöka sätta sig in i författarens situation när texten 

läses (Thurén, 2007). 

Olsson & Sörensen (2011) menar att enligt det hermeneutiska synsättet kan 

inte en person dela upp sitt tänkande och sin förståelse, utan personen har 

alltid en förförståelse som nyanserar sitt tänkande. Vidare beskriver de hur 

hermeneutiken kan symboliseras av den hermeneutiska spiralen, som visar 

hur förståelsen pågående cirkulerar från delar till helhet. Figur 1 visar hur 

den hermeneutiska spiralen kan se ut. För att kunna förstå delarna,behöver 

forskaren även ha en förståelse för helheten, eftersom delarna kan tolkas 

olika från person till person (Olsson & Sörensen, 2011). 
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Figur 1. Den hermeneutiska spiralen (Olsson & Sörensen, 2011). 

 
2.1.3 Studiens vetenskapliga synsätt 

I början av studien var målet att skapa en större förståelse för hur nuläget såg 

ut inom den tillverkande produktionen på företaget. Detta gjordes genom att 

analysera flödet i fabriken med hjälp av valda metoder, som beskrivs närmre 

i empirin. Förståelsen skulle också öka med hjälp av intervjuer och 

observationer i fabriken. Detta tillvägagångssätt liknade mer det 

hermeneutiska, med sin önskan om att öka förståelsen för världen. 

Ett annat sätt att få information om nuläget och på så sätt kunna ta reda på 

vad som kunde förbättras i studien var genom att mäta tider och kvantiteter i 

flödet. Detta tillvägagångssätt skulle möjligtvis kunnat liknas mer vid det 

positivistiska, då det var mer fokus på orsak-verkan. 

 

2.2 Vetenskapligt angreppsätt   

Det finns olika teorier som förenklar hur världen egentligen ser ut och de 

utgår från olika förklaringsmodeller. Vanligtvis jämförs induktion med 

deduktion, men det finns också en metod som kallas för abduktion 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 
2.2.1 Induktion 

När en induktiv ansats används, dras slutsatser ur information som har 

samlats in och sedan analyserats. Slutsatserna anses vara generaliserbara på 

verkligheten och utgår från olika typer av data. Däremot kan en nackdel med 

ansatsen vara att en del av helheten missas (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Genom att observera verkligheten kan en teori om sanningen göras, med 

hjälp av alla observationer och erfarenheter. Ett bekymmer för induktionen 

kan dock bli att veta om resultatet är rimligt. Exempelvis hur många 

människor ska iakttas för att resultatet ska bli så verklighetsbaserat som 

möjligt (Thomassen, 2007)? 
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2.2.2 Deduktion 

En deduktiv ansats utgår från befintliga teorier, en allmän regel som anses 

alltid gälla. Utifrån den regeln kan en studies resultat jämföras. Däremot kan 

ansatsen verka nästintill trivial, då den kan saknar bakomliggande material 

för att ge den djup (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Exempel på olika typer av deduktiva ansatser kan vara naturlagar och 

vedertagna teorier. Här är det viktigt att resultatet följer de logiska 

riktlinjerna. Den typ av ansats används ofta inom naturvetenskap och 

matematik (Thomassen, 2007). Patel & Davidson (2011) påstår att när en 

forskare arbetar deduktivt kan personen använda sig av teori som redan finns 

och utifrån det pröva sina hypoteser mot empirin. 

 
2.2.3 Abduktion    

Abduktion är en väl använd ansats vid forskning, då den har inslag av både 

induktion och deduktion. Anledningen till att den används ofta kan vara att 

den är mer tillämpningsbar på verkligheten än de andra två nämnda 

ansatserna. Den stora skillnaden mellan abduktion och de andra ansatserna 

är att den innehåller förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Patel & Davidson (2011) menar att abduktion kan anses vara en 

kombination av induktion och deduktion. De påstår att det vetenskapliga 

angreppssättet kan börjas induktivt för att sedan fortsättas deduktivt. Med 

det menar de att en hypotes formas ur ett fall för att försöka förklara, för att 

sedan pröva hypotesen på nya fall. När forskaren arbetar abduktivt finns 

möjligheten att göra hypotesen mer generell, men det finns också en nackdel 

med angreppssättet. Risken är att forskaren redan från början låter sina 

tidigare erfarenheter påverka och på så sätt kan vissa tolkningar uteslutas 

(Patel & Davidson, 2011). 

 
2.2.4 Studiens vetenskapliga angrepsätt   

Studien genomfördes med hjälp av bland annat intervjuer och observationer, 

där information om nuläget kunde samlas in för att få en djupare förståelse 

över situationen. För att få ytterligare information användes färdigställda 

teorier om flöden i en tillverkningsprocess. Genom att göra på det viset 

användes dels den induktiva och deduktiva ansatsen. Induktionen med fokus 

på att utgå från observationer, deduktionen som utgår från befintliga teorier 

och tillsammans bildade de ett abduktivt tillvägagångssätt. 
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2.3 Forskningsmetod  

När forskaren ska välja forskningsmetod är det viktigt att veta att varje 

problem kan belysas ur två perspektiv, kvantitativt och kvalitativt. Det som 

avgör vilket perspektiv som är lämpligast är upp till vad forskaren vill ha 

reda på (Olsson & Sörensen, 2011). 

 
2.3.1 Kvantitativ metod 

Vid kvantitativ forskning är forskaren objektiv och strukturerad med tydliga 

frågeställningar redan innan forskningen. Det är viktigt att forska på en stor 

grupp individer och så få variabler som möjligt. Vid en kvantitativ forskning 

kan resultatet anses vara generella och variablerna trovärdiga (Olsson & 

Sörensen, 2011). Vid kvantitativ forskning används mätningar och 

statistiska analyser som metod för datainsamling (Patel & Davidson, 2011). 

 
2.3.2 Kvalitativ metod 

Vid kvalitativ forskning är forskaren subjektiv och mer involverad i 

försökspersonerna, än vid kvantitativ forskning. Forskningen är även mer 

anpassningsbar och frågeställningarna kan bli djupare under studiens gång. 

Vid en kvalitativ forskning kan resultatet omfatta en mindre grupp 

människor och många variabler, samt att resultatet gäller för specifika 

tillfällen (Olsson & Sörensen, 2011). Vid kvalitativ forskning samlas data in 

med fokus på tolkningar och kvalitativa intervjuer, gärna muntliga analyser 

(Patel & Davidson, 2011). 

 
2.3.3 Studiens forskningsmetod 

I studien användes både den kvantitativa och kvalitativa metoden, för att få 

en djupare förståelse för hela produktionen, samt även på slutmonteringen. 

Inledningsvis i studien valde forskarna att använda sig av ett kvalitativt sätt, 

genom att samla in information med hjälp av observationer och intervjuer 

för att skapa sig en helhetsbild över nuläget. 

Senare i studien använde forskarna en mer kvantitativt forskningsmetod, 

genom att statistiskt hantera och analysera olika mätvärden. När metoderna 

hade använts kunde forskarna skapa sig en bild över nuläget i fabriken. 

 

2.4 Datainsamlingsmetoder    

Ett sätt att skaffa information är att samla in ny data eller använda den 

befintliga (Dahmström, 2011). Utgångspunkten för att skaffa information är 

ofta att något problem uppkommit eller att mer kunskap önskas inför en 
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påbörjad undersökning eller ett projekt. Enligt Björklund & Paulsson (2012) 

är vissa metoder mer lämpliga för vissa situationer än andra och metoderna 

hjälper till att ta fram data som behövs vid en studie. 

 
2.4.1 Primärdata 

I vissa situationer vid forskning är det svårt att samla in tillräckligt med 

information direkt från källor på grund av att källorna inte existerar längre 

eller att informationen inte är tillgänglig för andra aktörer. Insamlingen av 

primärdatan ger forskaren en viss kontroll på hur reliabiliteten kan påverka 

datan   (Jacobsen, 2012). 

Primärdata används när ursprunglig information inte är tillgängliga från 

andra källor och datan är oftast insamlad i en särskild beställning. Den 

anskaffas genom att använda de speciellt utvalda forskningsmetoderna. 

Forskningen som är baserad på primäradata är utförd i fältet och all 

information kommer från observationer och intervjuer med olika grupper. 

Fördelen med primäradatan är dess höga effektivitet, medan nackdelen är att 

det kan innebära en hög kostnad och vara tidskrävande (Dahmström, 2011). 

 
2.4.2 Sekundärdata 

För att kunna utföra en undersökning behövs data som kan samlas in på 

olika sätt. Ett sätt kan vara att samla in informationen från litteraturstudier, 

som är en variant av sekundärdata. Den datan är redan befintlig och har 

tagits fram i ett annat syfte (Björklund & Paulsson, 2012). 

Vid insamling av sekundärdata har forskaren ingen möjlighet att påverka 

reliabiliteten hos informationen. Det som ofta händer är att informationen 

om hur datan har samlats in är oklar och även vilka insamlingsmetoder och 

mätinstrument som har använts (Jacobsen, 2012). 

Enligt Johansson (1993) kan den data som är framtagen vid tidigare studier 

och som utsätts för en ny analys vara problematisk att få insamlad på ett 

tillfredsställande sätt, med hänsyn till validiteten och reliabiliteten. Det är 

oftast kvantitativ information som samlas in och som är strukturerad och 

insamlade efter gemensamma regler och som är en bra källa vid 

undersökning (Johansson, 1993). I det fallet är det nödvändigt att studera 

litteraturen, som oftast kallas för skrivbordsundersökning. Fördelen med 

sekundärdata är dess låga kostnader och nackdelen är begränsad 

användbarhet (Dahmström, 2011). 
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2.4.3 Litteraturstudie 

Att använda sig av litteraturstudier är en del av forskningsprocessen. Genom 

att känna till tidigare forskning och teorier inom ett visst område kan det 

hjälpa med att tolka det resultatet som studien kom fram till. De tidigare 

teorierna och forskningarna kan också bidra till att hjälpa forskaren i 

upplägg av den nya undersökningen (Merriam, 2011). 

Enligt Jacobsen (2012) är litteraturstudie den vanligaste insamlingsmetoden 

som är baserad på sekundärdata. Den syftar till att få fram kunskapen i form 

av teorier som redan finns i litteraturen och i tidigare studier, som 

exempelvis böcker, rapporter eller artiklar för att vidare sammanställa det till 

resultatet av studien. I många sammanhang är litteraturstudier självständiga i 

form av studentarbete men den fungerar också som förberedelse till vidare 

studier där syftet är att hämta in primärdata (Jacobsen, 2012). 

   
2.4.4 Intervjuer  

Björklund & Paulsson (2012) kallar intervjuer för olika former av 

utfrågningar som kan förekomma genom direktkontakt eller via telefon med 

den personliga respondenten. Det som även kan räknas som en intervju är en 

dialog som uppnås genom e-post eller sms. Vidare beskriver Björklund & 

Paulsson (2012) olika former av intervjuer med olika antal av respondenter 

som kan varieras med användning av olika metoder som är kort förklarade 

nedan. 

 Strukturerad intervju: I den här typen av undersökning kan frågorna 

som tas fram vara bestämda redan innan med en viss bestämd 

ordning.    

 Semi-strukturerad intervju: Vid den här typen av undersökning kan 

ämnesområden vara bestämda innan samt att frågeformulering kan 

ske i efterhand. I detta fall har undersökaren ett större utrymme i 

frågeställningen på grund av respondentens svar eller reaktion på 

redan ställda frågor.    

 Ostrukturerad intervju: I det här fallet kan en intervju vara en form 

av ett samtal där frågorna kan uppkomma efterhand, som gör den på 

ett sätt unik.    

 

2.4.5 Observationer  

Observationer är den vanligaste datainsamlingsmetoden som används vid 

kvalitativ forskning men också vid kvantitativa studier, där den används för 

att kategorisera handlingar (Gustavsson, 2009). Enligt Befring (1994) är 
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observationer en metod där forskaren använder sig själv som ett 

mätinstrument genom att uppleva situationen där undersökningen pågår. 

Genom att titta, lyssna och känna kan forskaren registrera alla sina intryck 

och kunna använda dem i sin studie. 

Befring (1994) nämner också att sådant utnyttjande av sig själv som ett 

mätinstrument leder till felfaktorer som kan uppkomma. Det kan också 

påverka objektiviteten i de mätningar som har gjorts. Ett hjälpmedel enligt 

Befring (1994) som i detta fall är nödvändigt är användning av “ett 

strukturerat observations- eller bedömningsschema”, som leder till att 

proceduren blir mer systematisk. 

  
2.4.6 Dokument  

Under studiens gång kan olika data användas från olika dokumenterade 

källor som förekommer som en skriftlig text. Forskningen kan också baseras 

på dokument som inte är skrivna, men som förekommer i form av visuella 

källor (bild) eller med ljud (musik). De är också kvalificerade som “ett form 

av dokument” som skapar värde i en forskningstudie (Denscombe, 2009).  

Enligt Creswell (2014) kan forskaren genom undersökning samla in data 

från offentliga källor som kan vara tidningar eller officiella rapporter, men 

också från privata källor som brev eller e-mail.  

Gustavsson (2009) förklarar att det är möjligt att använda och sammanfatta 

information i form av dokument till kvantitativ data. Johansson (1993) 

menar att den typen av datainsamlingsmetod betraktas som 

informationskälla vid forskning där det handlar mer om att hur texten tolkas 

och används i studien. 

 
2.4.7 Experiment 

Enligt Johannessen & Tufte (2007) är experiment en metod som hjälper 

forskaren att undersöka effekten av en särskild åtgärd där forskaren vill 

undersöka en viss påverkan som experimentgruppen utsätts för. 

Undersökningen gör det möjligt att jämföra resultatet med kontrollgruppen, 

som inte utsätts för en viss påverkan som experimentgruppen. Målet med 

denna metod är att komma fram till särskilda resultat av utförda experiment 

(Johannessen & Tufte, 2007). 

Experiment är en variant av uppläggning av en undersökning, där vissa 

variabler studeras. Genom att experimentera försöker forskaren få kontroll 

på de olika faktorer som påverkar variablerna och samtidigt försöka isolera 

variablerna från varandra (Patel & Davidson, 2011). 
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2.4.8 Studiens datainsamlingsmetod   

Under studiens gång användes både primärdata och sekundärdata. 

Primärdatan var aldrig tidigare dokumenterad, utan forskarna samlade in 

information med hjälp av observationer och intervjuer. Användningen av 

sekundära källor hjälpte författarna att skaffa sig de vetenskapliga grunderna 

för att kunna utföra undersökningen och kunna skriva teoridelen, detta med 

hjälp av litteraturstudier. Samt att forskarna använde sig av tillgänglig data 

från företaget som efter noga bedömning ansågs vara relevanta och aktuella.  

Den typen av intervju som användes under studiens gång var semi-

strukturerad, eftersom forskarna hade några viktiga ämnen som skulle tas 

upp med respondenten, men samtidigt lämnades rum åt spontana frågor 

under intervjuns gång. 

 

2.5 Samlingskriterier      

       

Enligt (Bryman 2012) är validitet och reliabilitet viktiga kriterier, som 

hjälper till vid bedömning av samhällsvetenskapliga studier. 

 
2.5.1 Validitet  

Validitet  baserar sin bedömning på hur de slutsatser som genereras i en 

studie hänger ihop eller inte (Bryman, 2012). Enligt Gronmo (2006) 

behandlas det insamlade materialets giltighet som belyser en 

problemställning och är ett mått på hur väl materialet motsvarar forskarens 

noggrannhet vid datainsamlingen.  

Att mäta validitet innebär att kontrollera att mätinstrument mätt det som 

skulle mätas. Det finns två varianter av validitet, inre och yttre validitet. Vid 

inre validitet kontrolleras hur säkert slutsatserna dras ur ett resultat. Vid yttre 

validitet däremot kontrolleras generaliserbarheten för en studies resultat, 

alltså hur mycket av resultatet kan användas på andra delar av liknande 

karaktär (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). Vidare i kapitel 2.6 beskrivs 

generaliserbarhet ytterligare. 

 
2.5.2 Reliabilitet  

Reliabilitet är ett mått på säkerhet av en mätning och strävar efter att ha en 

hög grad av säkerhet (Kristensson, 2014). Enligt Johannessen & Tufte 

(2007) behandlar reliabiliteten undersökningens data som bearbetas, vilken 

ska användas och på vilket sätt den insamlas. Det finns två sätt att mäta 

reliabiliteten, det första är upprepning av undersökningen på samma grupp 

vid två tillfällen. Om resultatet är detsamma är reliabiliteten hög. På det 
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andra sättet mäts reliabiliteten genom att undersöka resultatet när fler 

forskare undersöker samma undersökningsfråga och kommer fram till 

samma resultat. Det är ett tecken på hög reliabilitet (Johannessen & Tufte, 

2007). 

För att kunna få fram god reliabilitet är det viktigt att mätningar och 

uträkningar är noggranna i undersökningen. Det som också är viktigt vid en 

undersökning, där det inte mäts eller räknas, är att alla begrepp är relevanta. 

Det handlar om att undersökningen ska vara noggrann i alla led med stor 

inverkan på att eliminera felkällor (Bergström & Boreus, 2014). Reliabilitet 

behandlar frågan oavsett om resultatet av en studie blir likadant om studien 

skulle göras på nytt. Det syftar till att få liknande resultat vid samtliga 

studier som görs inom samma område (Bryman, 2012). 

 
2.5.3 Studiens samlingskriterier 

Under studiens gång har väl beprövade teorier använts för att kunna arbeta 

fram en bra grund inför insamlingen av empirin. Under insamlingen av 

empirin i studien har flera metoder använts för att kunna styrka reliabiliteten 

och validiteten. 

Intervjuerna utfördes tillsammans med kompetenta personer, som ansågs 

besitta den kunskap som behövdes för att kunna besvara frågorna. Samtidigt 

antecknades alla svar ner under intervjuernas gång, för att  underlätta vid 

tolkningar efteråt. Dessa åtgärder gjordes för att höja reliabiliteten i studien. 

Dokumenten som mottogs av företaget ansågs vara trovärdiga, eftersom det 

var företaget som hade tagit fram dem under en längre tid. För att försöka 

stärka validiteten i studien var forskarna noga med att använda 

genomsnittliga värden, för att minska risken för att slumpmässiga värden 

skulle påverka resultatet. 

 

2.6 Generaliserbarhet 

Enligt Malterud (2009) används generaliserbarhet för att mäta det 

vetenskapliga resultatet som forskningen kommer fram till. Det finns 

gränser som kan göra att resultatet kan vara användbart i andra sammanhang 

än där studien redan har genomförts. Vidare förklarar Malterud (2009) att 

forskningen sällan kan få fram resultat som gäller för hela allmänheten.  

För att kunna dela kunskapen med andra människor finns det begränsningar. 

Urvalsstrategi hjälper med att bestämma var gränserna verkligen går 

(Malterud, 2009). Enligt Denscombe (2009) har generaliserbarheten sina 

grunder i den statistiska sannolikheten, som i vissa fal kan återfinnas i den 

data som samlades in vid det första tillfället och det är beroende på vilket 

urval som är användbart i en viss situation. 
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Studiens generaliserbarhet 

Studien genomfördes på ett företag som är unikt med sin specifika 

produktion, vilket också gör det svårt att genomföra en generalisering. 

Undersökningen är anpassad efter företagets egna materialföde och 

processer och all data som samlades in till studien är också anpassad efter 

den situationen. 

Det som däremot går att generalisera är teorierna och metoderna som är 

tagna från litteraturen för att kunna genomföra arbetet. Genom att bearbeta 

teorin för varje enskild situation kan det leda till höjning av studiens 

generaliserbarhet. Det är även möjligt att kunna ta del av vissa valda delar av 

studien, för att kunna applicera det på en annan liknande verklighet. 

 

2.7 Kritisk granskning av studien 

Fallföretagets produkter är indelade i fyra produktfamiljer och studien 

baserades på endast en av dem. Skillnaden i cykeltider mellan 

produktfamiljerna kunde variera och varje enskild produkt var unik, vilket 

kunde medföra svårigheter att applicera resultatet på de övriga 

produktfamiljerna. För att göra resultatet mer trovärdigt hade forskarna 

kunnat göra mätningar på alla produktfamiljer, men på grund av en 

begränsad tidsram fanns det inte möjlighet till det. 

Experimenten utövades på olika personer vid varje experimenttillfälle, vilket 

kunde medföra att cykeltiderna påverkades på grund av arbetssätt. Forskarna 

försökte åstadkomma liknande situationer vid samtliga experiment, men 

vissa variabler kanske inte gick att styra över som exempelvis individuella 

prestationer av personalen. 

I studien gjorde forskarna tre experiment för att undersöka hur uppkomna 

problem i monteringen skulle kunna lösas på ett bra sätt. För att öka 

trovärdigheten i studien hade forskarna med fördel kunnat göra fler 

experiment för att försöka eliminera risken för att slumpen skulle påverka 

resultatet.
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3. Teori 

I detta kapitel tas underliggande teorier upp, för att kunna jämföra och 

analysera resultatet av studien med kända teorier. Avslutningsvis i 

teoriavsnittet tillkommer även två analysmodeller, som sammanfattar det 

väsentliga inför empirin. 

 

3.1 Lean Production 

Generellt är syftet med Lean Production att eliminera alla typer av slöseri. 

Med det innebär att alla moment som inte är värdeskapande för kunden, bör 

rensas bort (Bergman & Klefsjö, 2012). Från allra första början bygger Lean 

på den japanska biltillverkaren Toyotas produktionssystem, Toyota 

Production System (TPS), som grundades efter det andra världskriget av 

Taiichi Ohno. Syftet med TPS var att eliminera problem som Japanska 

industrier hade på den tiden (Pyzdek & Keller, 2009).   

Bergman & Klefsjö (2012) påstår att TPS har funnits sedan tidigt 1950-tal, 

men det var först år 1990 som produktionssystemet blev allmänt känt över 

resten av världen. Syftet med TPS är att “producera produkter med högsta 

kvalité till lägsta kostnader och med kortaste ledtid” (Bergman & Klefsjö, 

2012, s 117).  

 

Slöserier 

Leans principer är användbara vid analysen av ett värdeflöde. I grunden av 

Leans strategi ligger systematisk minimalisering av slöserier (muda) i 

värdeflödet. Slöserier omfattar alla typer av problem med att slösa tid och 

material samt felaktiga produkter. År 1988 definierade Taiichi Ohno de 

olika typerna av slöseri: 

1. Felfunktion (defekter på produkter) 

2. Överproduktion (större volymtillverkning av varor än vad som behövs)  

3. Lager (stora lager är en visuell bild av överproduktion) 

4. Överarbete (omarbetning av produkter på grund av felaktighet) 

5. Onödiga rörelser (onödiga rörelser av människor)  

6. Onödiga transporter (onödig förflyttning av material) 
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7. Väntan (väntan på varor av olika anledningar, som exempelvis 

materialbrister eller förseningar) (Pyzdek & Keller, 2009). Väntan 

förekommer när alla tillverkningsprocesser inte är synkroniserade (Oritz, 

2006).     

8. Anskaffning av varor och service som inte motsvarar kundernas 

förväntningar (Pyzdek & Keller, 2009).   

 

Enligt Oritz (2006) är överproduktion en av de slöserier som uppkommer 

mest vid tillverkning. Bland annat när det produceras mer än det behövs, 

snabbare än det behövs och innan det behövs. Vidare nämner Oritz (2006) 

att batching kan leda till stora problem vid monteringsprocesser, exempelvis 

brister av olika sort. Det som kan orsaka att batcher blir större än nödvändigt 

kan vara att personalen försöker tillverka mer ifall det uppstår 

personalbrister nästa dag. Alltså ett sätt att hantera eventuella problem i 

framtiden. 

Enligt Dennis (2002) prioriterar de flesta monteringsprocesserna att tillverka 

en produkttyp i sträck och undvika omkopplingar. Effekten av det kan vara 

att ledtiden ökar på grund av att efterfrågan av produkten inte är densamma 

som processen tillverkar i batcher. Resultatet innebär högre lager. 

Batchtillverkning innebär att förbrukningen av råmaterial och komponenter 

är i form av parti. Kvalitébrister på produkten är effekten av batching på 

grund av att felet upprepas (Dennis, 2002).  

 

3.2 Nuvarande tillstånd 

Vidare i kapitlet beskrivs olika teorier för att ta reda på det nuvarande 

tillståndet i ett produktionssystem. 

 
3.2.1 Utformning av produktionsprocess 

Olhager (2013) anser att målet med planering och utformning av 

produktionssystem är att få kortare genomloppstider och högre grad av 

kapacitetsutnyttjande och flexibilitet. Det som krävs för att det ska uppnås är 

att anpassa de olika produktionsdelprocesserna till efterfrågan. 

Produktionssytemet påverkas främst av PIA (produkter i arbete), där det är 

viktigt att skapa ett enkelt materialflöde för att minska tider och säkra 

leveranstider (Olhager, 2013). 

Vidare förklarar Olhager (2013) att utformning av en produktionsprocess 

ska vara anpassad till den unika produkten som ska produceras efter kundens 

volymbehov och efterfrågan. Det som går ihop med valet av 

produktionsprocess är layout, som är en form av det fysiska resultatet. 
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Genom att fast placera maskiner eller delprocesser i en 

produktionsanläggning kan det ge olika resultat i form av kostnader och hög 

grad av effektivitet (Olhager, 2013). 

Första steget för att bedöma hur en layout ska se ut, är att ta reda på vilken 

process som används. Processtyperna kan grupperas in i tre olika  grupper 

enligt Bellgran & Säfsten (2005) och de grupperna är enstycksprocess, 

intermittent process och kontinuerlig process. I de två första processtyperna 

omfattas produkterna som individuella enheter i olika omfattning. 

Enstycksprocess innebär att produkterna är unika, medan produkterna vid 

intermittent process kan likna varandra till en viss grad. I den kontinuerliga 

 processen förflyttar sig produkten mellan olika steg i processen (Bellgran & 

Säfsten, 2005). Figur 2 illustrerar kopplingen mellan olika processer och 

layouter .   

 

Figur 2. Sambandet mellan process och layout (Bellgran & Säfsten, 2005). 

 

Enligt Lumsden (2012) är det väldigt sällan att ett produktionssystem endast 

kan innehålla en typ av flödesstruktur. Det är vanligt att ett 

produktionssystem är uppbyggt på olika kombinationer av flödestyper. 

Vidare förklarar Lumsden (2012) att produktionslayouten är 

indelningsgrunden för bearbetning. Utifrån detta delar Lumsden (2012) och 

Bellgran & Säfsten (2005) in layouterna i fyra grupper: 
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 Funktionell layout (funktionell verkstad) innebär att maskiner och 

verktyg av samma typ ska placeras på samma ställe. Det ger stor 

flexibilitet genom att olika produkter kan tillverkas samtidigt för att 

få en hög maskinbeläggning. Det som är vanligaste vid den typen av 

produktionslayout är att köer kan uppstå lätt vid maskinerna på 

grund av svårigheter vid planering till att ta hänsyn till störningar 

som uppkommer i verkstaden.      

 

 Flödesorienterad layout (flödesgrupp) innebär att arbetsmoment 

och maskiner placeras i grupper i flödesriktningen för att uppta ett 

enkel materialflöde. Flödesorienterad layout har större känslighet för 

störningar än de andra layouterna. Störningarna kommer upp 

tydligare och följer mer lättsamt längs materialflödet. 

 

 Produktorienterad layout ( linjebaserad layout) innebär att 

 funktionella och flödesorienterade  maskingrupper  eller 

monteringsgrupper  kombineras för att utgöra delningsgrupp. I ett 

produktflöde ingår alla produkter med samma ordning av 

operationer. Produktorienterad layout fokuserar på enskilda 

produkten som är basen för hela flödet. I varje verkstad tillverkas en 

enskild produkt från början till slut. Den typen av layouten ger en 

bättre kontroll över materialflödet och leder till förkortning av 

genomloppstider (Lumsden, 2012). 

 

 Fast layout (position) innebär att tillverkningen av en produkt sker 

på en specifik plats där allt material och personal  transporteras till. 

Fast layout är lämplig vid tillverkning av stora produkter med små 

volymer (Bellgran & Säfsten, 2005). 

             

     
3.2.2  Värdeflödesanalys - Karta över det nuvarande tillståndet   

En värdeflödesanalys är ett verktyg för att kunna kartlägga de aktiviteter 

som skapar värde för kunden från råmaterial till den slutliga användaren, 

som är en kund. Kartläggningen av värdeflödet är vad som kallas för en 

“papper-och-penna-metod”, som ämnar att förstå och se informations- och 

materialflöden (Rother & Shook, 2004). Verktyget används inom Lean 

Production för att förbättra värdeflöden. Grunderna kommer från Toyotas 
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produktionssystem (TPS) där verktyget används för att kartlägga nuvarande 

och framtida tillstånd (Bellgran & Säfsten, 2005). 

Syftet med en värdeflödesanalys är genom att kartlägga hela flödet i det 

nuvarande läget, kan det göras ett nytt önskat framtida läge. Genom att göra 

en kartläggning oftare på en arbetsplats leder det till att det blir mer synligt 

vart värde skapas och vilka avdelningar som orsakar slöseri (Rother & 

Shook 2004). 

Vidare beskriver Rother & Shook (2004) vad kartläggning av värdeflöden 

syftar till och en kort förklaring av dessa syften finns nedan. 

 Visualisering av hela flödet. 

 Eliminering av slöserier.  

 Identifiering av orsaker till att slöseri förekommer.  

 Ständigt arbete med förbättringar.  

 Lärandet för alla som är inblandade.  

 Visa tydligt samband mellan informations- och materialflödet. 

 

För att kunna designa ett framtida tillstånd är det nödvändigt att först rita det 

nuvarande tillståndet, det vill säga den nuvarande situationen i 

produktionsflödet. Regeln är att kartlägga produktionsflödet från “dörr till 

dörr” i en enskild fabrik (Rother & Shook, 2004). Se figur 3, som illustrerar 

ett exempel för ett nuvarande tillstånd.      
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Figur 3. Värdeflödesanalys över det nuvarande tillståndet (Rother & Shook, 

2004). 

 

Rother & Shook (2004) påstår att kartan över det nuvarande tillståndet är 

uppbyggt i fem olika delar som är kort förklarade nedan.  

1. Den första delen av kartan visualiserar kunden. 

Varje förbättringsinsats börjar med tydliga specifikationer av 

produktens värde från kunden. Detta för att förhindra situationer där 

förbättringar av ett värdeflöde inte uppfyller kundens förväntningar 

och därför måste kundkraven kartläggas först (Womack & Jones 

2005). 

2. Den andra delen av kartan visualiserar processer, fakta och lager. 

En regel som hjälper till med att rita processer är att ange en process 

där materialet ska fördelas. Samt fylla i med följande fakta under 

varje steg i processen som är kort sammanfattad nedan. 

 Cykeltid (C/T) - tiden som det tar att färdigbehandla en 

artikel eller produkt i processen. 

 Ställtid (S/T) - tiden som det tar att skifta tillverkningen av en 

produkt till en annan produkt.  

 Antal medarbetare - som behövs att utföra processen. 
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 Tillgänglig arbetstid - den tid som behövs per skift i 

processen för att kunna utföra arbetet. 

3. Den tredje delen av kartan visualiserar materialflödet. 

Kartlägg helst ett flöde för en produktfamilj.   

4. Den fjärde delen av kartan visualiserar informationsflödet och ett 

tryckande system, som sker genom att förflytta materialet från en 

process till en annan genom tryck. Tryckande system beskrivs i 

avsnitt 3.2.2.1. 

5. Den femte delen av kartan är en komplettering av fakta om ledtider 

(L/T), som är den tiden det tar för en artikel att skapa värde till 

kunden, från råmaterial till en färdigprodukt.       

 

Dragande system, supermarket eller tryckande system 

Dragande system är en metod som syftar till att dra fram material efter 

behov för att kunna styra produktionen. Placering av dragande system 

mellan två processer har sitt syfte i inlämning av instruktioner till processen 

uppströms (Rother & Shook, 2004). Se figur 4 för illustration av ett 

dragande system. 

 

 

Figur 4. Illustration av ett dragande system enligt Olhager & Rapp (1985). 

 

Ett tryckande system används när tillverkning sker enligt en 

produktionsplan. Materialet trycks fram till kunden utan hänsyn till kundens 

behov nedströms i flödet. Det som är orsaken till tryck är att tillverkningen 

sällan sker enligt produktionsplan på grund av störningar. Resultatet blir att 

delprocesserna levererar artiklar till interna kunder utan tillfälligt behov 

(Rother & Shook, 2004). Se figur 5 för en illustration av ett tryckande 

system. 
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Figur 5. Illustration av ett tryckande  system enligt Olhager & Rapp (1985). 

 

Enligt Rother & Shook (2004) ska en supermarket placeras nära den 

levererande processen för att kunna planera tillverkningen. Resultatet, som 

kommer att ske genom att placera en supermarket i fabriken nära 

leverantörens process, kommer fungerar som en visuell bild av aktuellt 

kundbehov för operatörerna. Rother & Shook (2004) nämner vidare att en 

materialhanteringsroll behövs vid hämtning av kundprocessens behov från 

en supermarket till den processen där produkten/komponenten används. 

I vissa fall är det opraktiskt att placera en supermarket som innehåller alla 

varianter av produkter där tillverkningen är kundorienterad och artiklar är 

unika för kunden. Det är också opraktiskt att ha supermarket med artiklar 

som har en mycket kort lagerhållningstid, samt dyra artiklar som sällan går 

ut (Rother & Shook, 2004).       

  

Materialflöde 

Materialflöde är det fysiska flödet som innehåller råmaterial och 

färdigaprodukter som förflyttas från leverantören till kunden. De aktiviteter 

som påverkar det fysiska flödet av material och varor illusterar figuren 

nedan (Storhagen, 2003). Se figur 6 för en illustration av ett materialflöde. 

 

 

Figur 6. Det fysiska materialflödet i ett tillverkade företag (Storhagen, 

2003). 
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Informationsflöde 

Enligt Rother & Shook (2004) består informationsflöden av alla aktiviteter i 

planeringsprocessen vid varje processteg när det ges information om vad ska 

tillverkas. Alla avdelningar som exempelvis inköp, får information om hur 

produkten ska tillverkas och vilka kraven är på produkten från kunden.   

Informationsflödet är ansvarigt för att det fysiska flödet blir adminstrerat. 

Informationsflödet hänger ihop med det fysiska flödet och alla störningar i 

informationsflödet leder till höjningar i säkerhetslager, överproduktion och 

minskning av företagets lönsamhet (Pulsson et al., 2000).  

 

3.3 Spagettidiagram 

Spagettidiagram syftar till att visa förflyttningar som människor gör i ett rum 

eller mellan avdelningar. Genom att observera en eller flera personer som 

förflyttar sig på en arbetsyta under en bestämd tid, kan tolkningar göras 

utifrån resultatet. Beroende på vad som ska undersökas, kan resultatet tolkas 

olika. Exempelvis kan syftet vara att antingen undersöka layouten eller 

mängden förflyttningar (Leanbiblioteket). Figur 7 visar en illustration av hur 

ett spagettidiagram kan se ut. 

Enligt  Pyzdek & Keller (2009) fungerar spagettidiagram som en karta över 

förflyttningar av produkter i värdeflödet och resultatet av ett spagettidiagram 

är visuallisering av slöserier (muda). Ett annat resultat av 

spagettidiagrammet är att det kan bevisa hur en layout kan påverka rörelser i 

processen (Pyzdek & Keller, 2009). 
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Figur 7. Visar hur ett spagettidiagram kan se ut. Här illustreras 

förflyttningarna med hjälp av streck och siffror för att beskriva 

ordningsföljden på rörelserna (Leanbiblioteket). 

 

3.4 Materialhantering 

Enligt Mattsson (2004) berör materialhantering alla de fysiska aktiviteter i 

materialflödet där materialet hanteras på olika sätt genom att förflyttas, 

lagras eller förpackas. Materialhantering bygger på intern hantering och 

förflyttning av material i produktionen. Förflyttning sker genom att 

materialet tas fram direkt till stationer eller bufferplatser från förrådet eller 

godsmottagning i produktionen. Intern hantering sker också i de 

produktionsmoment som avses alla monteringsoperationer (Institutet för 

transportforskning, 2002). 

Finnsgård, Wänström, Medbo & Neumann (2011) visar i sin studie att 

exponering av material påverkar icke värdeskapande aktiviteter i operatörens 

arbete . För att operatören skulle kunna plocka material från lagerhyllor, var 

operatören tvungen att lämna monteringsobjekt och gå till det exponerade 

materialet, plocka komponenten och återvända till monteringsobjektet. 

Tiden för operatörens promenader och vandringslängd var de två viktiga 

faktorerna till bidragande av icke värdeskapande aktiviteter för operatören 

(Finnsgård, et. al., 2011). Dennis (2002) beskriver att en operatör endast ska 

bara utföra sitt arbete som skapar värde genom att montera, det vill säga inte 

hämta komponenter, maskiner  och verktyg själv.  
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3.5 Materialförsörjning 

För att bestämma vilket system för materialförsörjning som passar bäst, bör 

det finnas i åtanke att materialförsörjning och montering påverkar varandra. 

För att samspelet ska fungera bra behöver de utvecklas jämsides med 

varandra, men dessvärre kan det i verkligheten ibland bli fel. Oftast brukar 

monteringen utvecklas och materialförsörjningen får i sin tur anpassa sig 

efter monteringen Lumsden, 2012). 

När materialförsörjningen ska utformas är det viktigt att ta i beaktning vilka 

faktorer som materialet besitter. Finns det exempelvis en risk att personalen 

skadas vid hanteringen eller hur ser priset ut för de olika materialen? Det 

finns tre olika metoder för materialförsörjning vid monteringsarbete och 

dessa beskrivs närmare nedan (Lumsden, 2012). 

 
3.5.1 Kontinuerlig försörjning 

Vid kontinuerlig försörjning finns material till hands på ytan där det ska 

användas, i kvantiteter som räcker förhållandevis länge. Materialet fylls på 

allt eftersom de tar slut, utan någon särskild påfyllningsfrekvens. Denna 

metod passar bra vid monteringslinor, eftersom det oftast är få 

artiklelnummer som behövs vid varje station. Däremot kan en nackdel med 

metoden vara att om fler varianter av produkter ökar i linan, behövs också 

större yta att förvara allt material på (Lumsden, 2012). 

 
3.5.2 Försörjning per serie 

Metoden med försörjning per serie passar bäst vid få serier, även kallat 

batcher. Det betyder att om det är exempelvis en produkt som tillverkas i en 

uppsättning, kan det vara lämpligt att försörja hela batchen med en 

uppsättning material. Ett problem som kan uppstå är däremot att om 

varianterna av produkterna blir fler och fler, kan det bli problematiskt att 

använda sig av denna metod, men det finns olika sätt att hantera problemet: 

 Mindre förpackningar - För att minska ytan som tas upp av allt 

material. Helst kan leverantören skicka materialet i mindre 

förpackningar, annars får det packas om vid godsmottagningen. 

 Sekvensläggning av artiklar - Materialet packas i den ordningen 

som de ska användas, utefter planeringen. 

 Exakt exponering - För att utnyttja ytan kan endast det material som 

ska användas vid denna tidpunkt finnas framme i exakt rätt mängd. 
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 Varierande exponering - Hela förpackningar ställs fram på ytan och 

när de är färdiganvända skickas de tillbaka till lagerplatsen 

(Lumsden, 2012). 

 
3.5.3 Försörjning per monterat objekt 

Vid försörjning per monterat objekt, sker materialförsörjningen specifikt till 

varje enskild produkt. Det som kan ske vid denna metod är bland annat att 

materialhanteringsarbetet ökar, ytan blir en avgörande faktor, administrativa 

problem kan uppstå och en ökad risk för brister uppstår. Riskerna behöver 

elimineras och nedan presenteras tre metoder att använda sig av (Lumsden, 

2012). 

 

Materialtorg 

Att använda sig av ett materialtorg innebär att flera arbetsstationer använder 

samma lagringsyta (förråd) för att förvara allt material. Dit går montören för 

varje enskilt objekt och plockar på sig materialet som behövs och tar med 

sig det till monteringsytan. Fördelen är att ytan kring monteringen blir 

mindre. För att effektivisera arbetet kan en montör hämta material till flera 

montörer och flera produkter (Lumsden, 2012). 

 

Satsning från förråd (kitting) 

Om förrådet och monteringsytan ligger en bit ifrån varandra kan det vara 

lämpligt att lägga allt material till ett objekt i en sats, även kallat kit, och ta 

med till monteringsytan. När monteringen ska ske finns redan allt material 

till hands vid arbetsytan. Dock ställer denna materialförsörjningsmetod stora 

krav på de administrativa systemen (Lumsden, 2012). Hanson & Medbo 

(2012) anser att genom användning av kitting kan slöserier i form av 

onödiga rörelse minskas. 

 

Sekvenserade kanaler 

För att effektivisera materialförsörjningen vid varje monterat objekt kan 

sekvenserade kanaler användas. Det innebär att istället för att varje material 

kommer till monteringen genom olika kanaler, kan de “samåka” tillsammans 

med annat material för att spara tid (Lumsden, 2012). 
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3.6 Framtida tillstånd  

Syftet med att uppnå ett framtida tillstånd är att effektivisera värdeflödet 

genom att upptäcka slöseri och eliminera dem. Genom att bygga upp ett 

kontinuerligt flöde och skapa ett dragande systemet i produktionen, som 

kopplar in alla individuella processer för att kunna uppfylla det framtida 

önskade tillståndet (Rother & Shook, 2004). 

För att uppnå det framtida tillståndet finns det några viktiga frågor att 

besvara enligt  Rother & Shook (2004). Några dessa frågor handlar om:  

1. Sker tillverkningen enligt takt? 

2. Sker tillverkning till en supermarket (beskrivs i kapitel 3.2.2.1) eller 

för direkt leverans till kund?  

3. Finns det möjlighet att införa kontinuerligt flöde? 

4. Vart ska dragande system med supermarkets placeras för att kunna 

styra produktionen? 

5. Vilken punkt i tillverkningsprocessen ska pacemakerprocessen 

placeras (den process som bestämmer takten i produktionen)? 

6. På vilket sätt ska produktmixen jämnas ut i pacemakerprocessen? 

7. Vilken arbetskvantitet kommer ni plocka bort från 

pacemakerprocessen?  

8. Vilka förbättringar behövs i processen för att nå det framtida 

tillståndet (Rother & Shook, 2004)? 

 

Den ritade kartan över flödet ska fungera som ett förslag för att skapa det 

som kallas det önskade läget med unika behov som passar bäst till en enskild 

fabrik . Se figur 8, som illustrerar ett exempel för ett framtida tillstånd. 
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Figur 8. Värdeflödesanalys över det framtida tillståndet (Rother & Shook, 

2004). 

 

Viktiga mätvärden 

Genom att använda värdeflödesanalys för att kartlägga flödet är det viktigt 

att samla in viss fakta för varje process. De aktuella fakta för varje process 

måste bestämmas beroende på vilken fakta som är mer eller mindre lämplig 

vid en viss situation (Bellgran & Stäfsten, 2005). De mätvärden som är mest 

användbara vid kartläggning, enligt Bellgren & Stäfsten (2005) är: 

 Cykeltid: Tiden det tar för en artikel att bli färdigbehandlad i 

processen, samt tiden det tar för en operatör att utföra arbetet innan 

nästa artikel påbörjas. 

 Ställtid: Den tid det tar att ställa om utrustningen av olika varianter 

av artiklar. 

 Ledtid: Lagerkvantitet / Dagligt kundbehov 

Genom beräkningar av ledtiden kan vi ta reda på hur snabbt ett 

företag kan leverera till kunden. Genom kortare ledtider får kunden 

sin produkt snabbare och företaget minskar sitt säkerhetslager 

(Rother & Shook, 2004). 

 Värdeflödeseffektivitet (VFE): Värdehöjande tid/Ledtid 
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3.7 Analysmodell 

Analysmodellen baseras på teorin och fungerar som en karta för den 

empirisk studie som genomfördes. 

 
3.7.1 Analysmodell för Värdeflödesanalys 

Analysmodellen för att kartlägga värdeflödet visar hur processen var tänkt 

att gå till. Först genom observationer och intervjuer, för att sedan 

kompletteras med olika mätvärden. 

 

Analysparametrar 

Kartläggning av nuläget 

 Välj en produktfamilj som ska undersökas.  

 Ta reda på produktens värde för kunden. 

 Ange en process där materialet ska fördelas. 

 Rita processen, fakta och lager. Samtidigt samla mätningar och 

information om cykeltid, ställtid, antal medarbetare och tillgänglig 

arbetstid.  

 Samla in information om informationsflödet i hela processen, Det 

ska ske genom att observera processen. 

 Samla in fakta om ledtiden.  

 Kartlägga det nuvarande tillståndet. 
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3.7.2 Analysmodell för slutmontering  

Analysmodellen för slutmonteringen visar hur forskarna har tänkt gå 

tillväga för att analysera nuläget i slutmonteringen. Arbetet ska ske genom 

observationer och intervjuer i första hand. Utgångspunkten är kartan över 

det nuvarande tillståndet. 

 

Analysparametrar 

 Ta reda på, genom observationer, hur layouten ser ut i 

monteringsgruppen. 

 Ta reda på hur i processen materialet hanteras (materialhantering) 

och försörjs (materialförsörjning). 

 Rita upp ett spagettidiagram över slutmonteringen för att kunna 

visualisera slöseri i denna arbetsstation.  

 Generera möjliga lösningar. 

 Utför experiment för att se hur eventuella lösningar skulle ske 

praktiskt. 

 

Kartläggning av det framtida läget 

 Utgångspunkten är att analysera det nuvarande tillståndet med all 

data som erhålls i studien, teori och empiri. 

 Ta reda på takttiden. 

 Ta reda på vilken tillverkning som sker, mot supermarket eller för 

direkt leverans till kund?  

 Ta reda på var i processen det går att tillverka med kontinuerligt 

flöde. 

 Undersöka var det måste finnas ett dragande system med 

supermarkets.  

 Undersöka vilken punkt i tillverkningskedjan som styr 

produktionsflödet. 

 Ta reda på arbetsmängd som ska behövas.   
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 Ta reda på vilka förbättringar som blir nödvändiga i processen för att 

klara värdeflödet över det framtida tillståndet. 

 

Analysen av resultaten  

 Med utgångspunkt från kartan över det nuvarande tillståndet, ska 

 forskarna markera vart slöseri uppkommer. 

 Ta reda på vilka punkter i processen som bidrar till slöseri. 

 Fokusera på de processerna.  

 Analysera, skriv resultat och ge förslag på förbättringar. 
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4. Empiri och Analys 

I detta kapitel presenteras först den insamlade empirin från fallstudien, som 

gjordes på Hydroware Technology AB. Därefter följer kontinuerligt ett 

analysavsnitt, där empirin jämförs med teorin. 

 

4.1 Företagspresentation 

I detta avsnitt presenteras fakta om företaget som fallstudien gjordes på. All 

data för att utföra studien är baserad på observationer, intervjuer samt 

information från företagets hemsida. 

 
4.1.1 Hydroware Technology AB:s historia 

Hydroware Technology AB i Alvesta grundades 1998 efter att ha varit en 

del av det tyska hissföretaget Schindler. Kjell Johansson, som är entreprenör 

och grundare till Hydroware, arbetade med ett projekt att utveckla en 

elektroniskt reglerad ventil för Schindler. Mitt i projektet flyttade Schindler 

sin verksamhet till USA och då köpte Johansson och de andra i gruppen ut 

projektet för att fortsätta att arbeta med det i Sverige. Det uppstod ett 

samarbete mellan det nyligen grundade Hydroware och Schindler och de 

första tre åren var Schindler den enda kunden till Hydroware (Hydroware 

Technology AB). 

Det växte fram en önskan om att skapa ett “integrerat styr- och drivsystem 

för hydraulhissar” och tack vare den patenterade ventilen kunde det bli 

möjlighet. Servoventilen, som är en del av Hydrowares ventil, gjorde 

hisskörningen både smidigare och mer energibesparande. Det vinnande 

konceptet har fortsatt att utvecklas och företaget i Alvesta har nu 65 

anställda och en omsättning på 110 miljoner kr (år 2015) (Hydroware 

Technology AB). 

Utvecklingen av styr- och drivsystemet, även kallat Hydroelite, har 

utvecklats och lett fram till fyra produktfamiljer. Hydroelite MRL, 

Hydroelite Veni och Hydroelite Mini är tre varianter av produktfamiljer som 

drivs av oljekylda motorer. Hydroelite Vidi är den senaste tillkomna 

produktfamiljen, som istället drivs av luftkylda motorer. Vidi innebär en 

större ekonomisk investering på kort sikt för kunden, men långsiktigt sparar 

den energi och effekt. Trots att det finns fyra olika produktfamiljer, är ingen 

produkt den andra lik. Det innebär att om två produkter tillhör samma 

produktfamilj kan de ändå skilja sig åt i innehållet. Det beror på att varje 

produkt beställs tillsammans med kunden, som får ge sina specifika 

önskemål (Hydroware Technology AB). 
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4.1.2 Organisationsstruktur på Hydroware Technology AB  

Produktionschef Mikael Christensen menar att företaget består av 65 

anställda, där ett 30-tal personer jobbar i produktionen och resten på 

kontoret. Företagets organisationsschema presenteras i  bilaga 1. 

Vidare berättar han att det finns en stor marknad för Hydrowares produkter 

som är användbara vid renovering av gamla hissar. Hydroware:s kunder är 

stora och små hissföretag. Enligt Christensen ökar efterfrågan på 

produkterna och det bidrar till företagets tillväxt med cirka 30 % per år. Det 

som krävs för att behålla positionen på marknaden är att söka efter nya 

lösningar och förbättringar på produkterna, som det ställs mer och mer krav 

på ur miljösynpunkt och energisparande. Den ökande efterfrågan sätter krav 

på att öka tillverkningsvolymen som gör det möjligt för företaget att ta större 

marknadsandelar.  

Vidare presenteras företagets mål: 

“Vi ser det som en utmaning att alltid stödja våra kunder mer än vad som 

förväntas, med målet att bli varje kunds "favoritleverantör" och därigenom 

bli marknadsledande” (Hydroware Technology AB). 

Företaget sätter stora krav på sina produkter. Genom att slutprova/testa varje 

produkt innan den skickas till kund, ger det 0% defekter på produkterna och 

gör kunden nöjd. Det lönar sig i form av att kunden återkommer. 

 

4.2 Nuvarande tillstånd i produktionen 

I detta kapitel presenteras information, som ger en överblick över 

tillverkningen i produktionen.  

 

För att få fram all nödvändig information om produktionen på Hydroware 

var det viktigt att börja med att få en förståelse för hela tillverkningen. Detta 

gjordes genom observationer och intervjuer, som utfördes under tiden för 

studien. Den aktuella och befintliga processinformationen på företaget 

fungerade som hjälpverktyg för att få en bättre bild av den nuvarande 

situationen för att kunna generera vidare lösningar och förslag för 

förbättringar. 

Vid arbetet med framtagandet av värdeflödesanalysen samlades även 

cykeltider in för olika komponenter som är delar av driv- och styrsystemen 

för hydrauliska hissar. Se Bilaga 2 för att ta del av de tider som användes vid 

värdeflödesanalysen. 
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4.2.1 Utformning av produktionsprocess vid tillverkning av driv- och styrsystem för 

hydrauliska hissar 

Enligt produktionschef Mikael Christensen tillverkas driv- och styrsystem 

för hydrauliska hissar på Hydroware, som uppfyller kundkraven. Han menar 

att alla driv- och styrsystem som tillverkas på företaget är orderbundna och 

producerade efter kundens efterfrågan. Han menar vidare att varje produkt 

som säljs på Hydroware är kundunik och tillverkningstiden skiljer sig 

kraftigt från produkt till produkt. Det, tror han, skulle kunna göra det svårt 

att skapa ett utjämnat flöde i fabriken. 

Produktionschefen Mikael Christensen berättar att tillverkningen är 

uppdelad i olika steg med olika stationer. På dessa stationer arbetar personal 

med både manuell montering och bearbetning. Företagets 

produktionssystem är uppbyggt på funktionell verkstad, där produkten tar 

den väg som det krävs genom hela tillverkningen och alla produkter som går 

genom flödet samlas på samma plats för bearbetning, se Figur 9. Den 

produktionsprocess som används på fallföretaget är intermittent process, där 

produkterna bedöms vara individuella objekt. 

 

 

Figur 9. Enkel produktionslayout på Hydroware Technology AB. 
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Enligt produktionschefen Mikael Christensen befinner sig Hydroware i ett 

skede där de expanderar och förväntas få fler kundordrar, men på grund av 

den begränsade ytan som fabriken besitter måste antingen ytan öka eller 

arbetet effektiviseras för att de ska kunna ha möjlighet att utvecklas. Han 

nämner att slutmonteringen, som är en av stationerna i flödet, skulle kunna 

effektiviseras med gynnsamma effekter för produktionen. 

Tillverkningen av driv- och styrsystem för hydrauliska hissar går genom 

samma processteg för alla produkter. Det som skiljs åt är slutmonteringen 

som är uppdelad i två stationer. Slutmontering 1 slutmonterar driv- och 

styrsystem för hydrauliska hissar med luftkylning och slutmontering 2 

slutmonterar driv- och styrsystem för hydrauliska hissar med oljekylning. 

Tillverkningsprocessen är uppdelad i olika steg. Vissa av stegen sker 

samtidigt för att kunna få fram olika delar av produkterna i god tid till 

slutmonteringen, som senare skickas till provningen/testen där alla driv- och 

styrsystem för hydrauliska hissar testas innan de skickas till slutkunden. Se 

Figur 10 som ger en visuell bild över hur de olika produktionsprocesserna 

hänger ihop. 

 

Figur 10. Produktionsprocessteg på Hydroweare Technology AB. 

 
4.2.2 Värdeflödeanalys - Karta över det nuvarande tillståndet  

För att genomföra studien i slutmonteringen behövde författarna först få en 

helhetsbild över hela produktionslinan där samband och flöden kunde bli 

tydligare. Detta gjordes med hjälp av en värdeflödesanalys som följde 

produktens väg från leverantör till slutlig kund. Se bilaga 3 för en illustration 

av undersökningen. För att kunna genomföra värdeflödesanalysen behövdes 
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både primär och sekundär data samlas in.. Ledtiden i värdeflödesanalysen 

kunde räknas fram genom primär datainsamling. Detta gjordes genom 

intervjuer av personalen för att få fram hur många komponenter som fanns i 

mellanlagren och hur länge de kunde ligga på lagerplatsen innan de blev 

använda. 

Cykeltiderna i värdeflödesanalysen togs ur företagets dokument och 

observationer, se Bilaga 2, där tider för de olika avdelningarna hade 

registrerats. Tiderna erhölls genom att montören eller operatören stämplade 

in och ut vid varje enskild produkt under tiden som arbete gjordes på den. 

Om personalen stördes och behövde göra ett annat arbete under tiden, 

pausades instämplingen. 

Cykeltiderna är framtagna medelvärden, så i verkligheten kan värdena 

variera betydligt mer på grund av att varje produkt är kundunik. Det som kan 

utläsas av värdeflödesanalysen är att den beräknade ledtiden för en produkt 

är 31 dagar och den värdehöjande tiden är 36 timmar. I snitt producerar 

Hydroware 28 hissar/vecka eller 6 hissar/dag. Värdeflödeseffektiviteten är 

15,5 %. I bilaga 4 beskrivs förklaringar till symbolerna som används i 

värdeflödesanalysen. 

  

Dragande system, tryckande system och supermarket 

När värdeflödesanalysen gjordes blev det tydligt att det var ett tryckande 

system som användes. Den ursprungliga tanken med 

tillverkningsprocesserna på företaget var att ha dragande system mellan 

processerna, men det som framkom från nulägeskartan och alla 

observationer i studien var att det var genom tryck som materialet 

förflyttades.  Det innebar att varje station tillverkade i sin egen takt och 

skickade produkten vidare när den var färdig, oberoende av om 

nästkommande station behövde den vid den tidpunkten eller inte. Om 

nästkommande station inte behövde produkten direkt, hamnade den istället i 

ett mellanlager tills vidare.  

Det finns en supermarket mellan stationen ventiler och slutmontering 2. 

Ventilerna tillverkas och transporteras till slutmonteringen, där de lagras. 

Det är både orderbundna och standardiserade ventiler och det ska finnas två 

stycken av alla varianter. Påfyllningen av ventilerna sker antingen genom 

ordrar eller att “gå-och-titta-efter”. (“Gå-och-titta-efter” innebär att 

påfyllning sker när materialbrister är synliga). 
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Tillverkningssteg på Hydroware Technology AB 

Den produkt som studerades i arbetet var en Veni, som är en av driv- och 

styrsystemen för hydrauliska hissar med oljekyld motor. Veni är även ett av 

de billigare alternativen och därför säljs den oftare. Se Figur 11 som visar en 

bild av hur en Veni kan se ut. 

 

 

Figur 11. Driv- och styrsystemet Hydroelite Veni med oljekylning. 

 

I figur 12 visas materialflödet av driv- och styrsystem med oljekylning som 

börjar med att projekteringen skickar ut plocklistor samtidigt till samtliga 

stationer. Anledningen till det är att alla ska kunna påbörja arbetet på en 

specifik hiss som är detaljdesignad till kunden. De viktiga momenten i 

materialflödet är att bygga upp: korgnod, styrnod, inkopplingslåda och 

ventil, som vidare monteras på slutmonteringen eller skickas direkt till 

provningen. När slutmonteringen utför sitt arbete vidare skickas produkten 

till provning/test och efter det till packning och vidare till kunden. 
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Figur 12. Visualisering av materialflödet vid tillverkning av driv- och 

styrsystem för hydrauliska oljekylda hissar. 

 

De olika färgerna i Figur 12 föreställer materialflödets rörelse vid 

tillverkning av driv- och styrsystem för hydrauliska oljekylda hissar. Vidare 

i avsnittet presenteras alla stationer med övergripande förklaring för vilket 

arbete som utförs vid materialförflyttningen. Informationen, som samlades 

in inför varje station, finns att följa i bilaga 5. 

 

Station 1 - Kretskort test 

Avdelningen för test av kretskort har egentligen inte så mycket med själva 

produktionsflödet att göra. Här testas alla kretskort som kommer in till 

Hydroware från leverantörer och skickas sedan vidare i fabriken till de olika 

stationerna. Här tas även reklamationer emot och åtgärdas. 

 

Station 2 - Ventilverkstad 

På station 2 monteras ventilerna, som är en viktig del av hissarnas driv- och 

styrsystem. Det finns två typer av ventiler som monteras i Alvesta och det 

som skiljer dem åt är storleken. Antingen är det ventilstorlek 1 ¼” eller 2”. 
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Förutom ventilstorlekarna kan även vissa typer av förmontering av 

ventilerna skilja sig. På denna station arbetar vanligtvis 2 personer med att 

tillverka ventiler mot kundorder och lager vid slutmonteringen. Figur 13 

illustrerar arbetsplatsen. 

 

 

Figur 13. Visar hur arbetsstation 2, ventilverkstad, ser ut. 

 

Station 3 - Förmontering 

På förmonteringen arbetar 4 personer arbetar på två olika avdelningar. På 

den ena avdelningen görs bland annat förmontering till stationerna styrnod 

och korgnod. Vanligtvis monteras dessa delar mot lager. På den andra 

avdelningen förmonteras inkopplingslådor, som sedan skickas ner till 

slutmonteringen för vidare montering på hisstankarna. Inkopplingslådorna 

tillverkas dels mot lager, men även till viss del mot kundorder. Figur 14 och 

15 visar hur avdelningarna ser ut. 

 

 

Figur 14. Visar hur förmontering 1 ser ut. Här förmonteras delar till 

styrnod och korgnod. 
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Figur 15. Illustrerar förmontering 2. Här förmonteras inkopplingslådor, 

som ska till slutmonteringen. 

 

Station 4 - Styrnod 

På station 4 tillverkas styrnodarna, som är en viktig del av driv- och 

styrsystemet i hisstankarna. Varje produkt kan vara unik, eftersom varje 

kundorder är unik, och därför kan också arbetsmomenten och cykeltiden 

skilja sig åt på de olika objekten. På station 4 arbetar personalen endast mot 

kundorder och figur 16 visar hur stationen ser ut. 

 

 

Figur 16. Station 4 där styrnodarna monteras. 
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Station 5 - Korgnod 

På station 5 monteras korgnodarna, som sitter ovanpå hissens tak 

tillsammans med styrningen till den manuella körningen. Eftersom de inte 

ska monteras på hisstanken, skickas de direkt till provningen/testen när de är 

färdiga. De passerar aldrig slutmonteringen. Alla produkter som tillverkas i 

korgnoden är olika och det är väldigt sällan som det ska monteras flera av 

samma variant. Därför kan processen för att tillverka en korgnod ta allt från 

45 minuter till 2 dagar, men snittid ligger på ungefär 3-3,5 timmar. Figur 17 

ger en överskådlig bild över hur stationen ser ut. 

 

 

Figur 17. Visar hur station 5 ser ut. 

 

Station 6 - Slutmontering 

På den sjätte stationen sker slutmonteringen av den färdiga hissens driv- och 

styrsystem, men även en del förmontering och justering av diverse ingående 

delar i den färdiga produkten. Slutmonteringen är uppdelad i två 

avdelningar, där den ena avdelningen monterar hissar som är av 

produktfamiljen Vidi. Motorerna till den produktfamiljen är luftkylda. På 

den andra avdelningen monteras de resterande tre produktfamiljerna Veni, 

MRL och Mini. Motorerna på dessa produktfamiljer är istället oljekylda. 

Därav uppdelningen av stationen. Figur 18 visar hur station 6 för 

slutmontering av oljekylda hisstankar ser ut. Här monteras produkterna 

nästan helt färdigt, det enda de saknar är en styrnod, som slutmonteras på 
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tanken av en slutmontör. Den arbetsstationen ligger också på station 6 och 

illustreras i figur 19. 

 

 

Figur 18. Visar hur station 6 för slutmontering av oljekylda hisstankar ser 

ut. Här monteras sex hisstankar åt gången. 

 

 

Figur 19. Visar slutmonteringen av styrnoden på station 6. 
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På slutmonteringen arbetar fem personer, uppdelade mellan avdelningarna. 

På avdelning 1 där de luftkylda motorerna används arbetar en eller två 

personer. På avdelning 2 där de oljekylda motorerna monteras brukar tre 

eller fyra människor arbeta. På slutmonteringen monteras hissarna endast 

mot kundordrar och när de är färdiga skickas de vidare till testavdelningen.  

 

Station 7 - Tablåavdelning 

På tablåavdelningen görs själva tablåerna eller inredningen till hissarna, 

figur 20 visar hur arbetsstationen ser ut. Två personer arbetar på stationen 

och tillsammans med kunden designar de en önskad tablå med hjälp av ett 

ritprogram. När kunden har godkänt designen skickas en beställning iväg till 

en leverantör och när tablån kommit till fabriken går den direkt till 

testavdelningen. Om den är godkänd skickas den tillbaka till 

tablåavdelningen, som kopplar iordning den och skickar den till slut till 

packningen där den skickas iväg tillsammans med den färdiga hissen. 

 

 

Figur 20. Arbetsstationen där tablåerna tillverkas. 

 

Station 8 - Testavdelning 

Station 8 är en station där alla färdiga driv- och styrsystem testas 

tillsammans med tillhörande korgnod och tablå. Det finns fyra stationer där 

de färdiga produkterna kopplas in i en testhiss som är monterad. Det är 

mycket varierande tider för varje testning och det kan bero på att det blir 

aktuellt med felsökning på grund av ett påkommet fel eller att hissen avviker 

från standarden. Ju mer en hiss avviker från standarden, desto längre tid tar 

det att testa den. Figur 21 visar hur arbetsstationen ser ut. 
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Figur 21. Station 8 där alla färdiga produkter testas innan de skickas vidare 

till packningen. 

 

Station 9 - Packning/Aftersales/Godsmottagning 

På den sista stationen i flödet packas alla färdiga produkter och skickas iväg 

tillsammans med utskriven följesedel. Personalen tar även emot 

inkommande gods och monterar till viss del på den färdiga produkten. Se 

figur 22 för att se hur station 9 ser ut. 

 

 

Figur 22. Arbetsstation 9, där färdiga produkter packas och skickas, samt 

inkommande gods tas emot. 
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Informationsflödesbeskrivning  

Produktionschefen Mikael Christensen berättar att orderstart påbörjas på 

försäljningsavdelningen när kunden lämnar sin beställning. Säljaren skickar 

sedan vidare ordern till projekteringsavdelningen, som designar produkten 

enligt kundens önskemål. När projektieringen är klar skickas ordern vidare 

till produktionen för att påbörja tillverkningen. Alla produktionsstationer får 

orderlistan med all information om kundkraven. All information skickas 

elektroniskt med hjälp av datasystem. Samtidigt som ordern är registrerad 

skickas den även till inköpsavdelningen som beställer alla delar som behövs. 

 

4.3 Analys av nuvarande tillstånd i produktionen 

I detta avsnitt analyseras det nuvarande tillståndet i produktionen, där 

empirin ställs mot teorin. 

 
4.3.1 Produktionsprocess 

Olhager (2013) anser att målet med planering och utformning av 

produktionssystem är att få kortare genomloppstider och högre grad av 

kapacitetsutnyttjande och flexibilitet. Vidare förklarar han att utformning av 

en produktionsprocess ska vara anpassad till den unika produkten, som ska 

produceras efter kundens volymbehov och efterfrågan. Det som går ihop 

med valet av produktionsprocess är layout, som är en form av det fysiska 

resultatet. Första steget för att bedöma hur en layout ska se ut, är att ta reda 

på vilken process som använd (Bellgran & Säfsten, 2005). 

På Hydroware tillverkas driv- och styrsystem för hydrauliska hissar, som är 

orderbundna och producerade efter kundens efterfrågan.  Varje produkt som 

säljs är kundunik och tillverkningstiden skiljer sig kraftigt från produkt till 

produkt. Den produktionsprocess som används på företaget är intermittent 

process. Tillverkningen är uppdelad i olika steg med olika stationer. På 

dessa stationer arbetar personal med både manuell montering och 

bearbetning. Företagets produktionssystem är uppbyggt på funktionell 

verkstad, där produkten tar den väg som det krävs genom hela tillverkningen 

och alla produkter som går genom flödet samlas på samma plats för 

bearbetning, se Figur 12.  

 
4.3.2 Värdeflödesanalys 

En värdeflödesanalys är ett verktyg för att kunna kartlägga alla aktiviteter 

som skapar värde för kunden från råmaterial till den slutliga användaren, 

som är en kund. Kartläggningen av värdeflödet är vad som kallas för en 

“papper-och-penna-metod”, som ämnar att förstå och se informations- och 

materialflöden (Rother & Shook, 2004). För att få en övergripande bild över 
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hela produktionen på företaget, gjordes en värdeflödesanalys. Genom att 

visualisera flöden och samband kunde det bli möjligt att synliggöra slöserier, 

se bilaga 3 för illustration av det nuvarande tillståndet. 

För att kunna designa ett framtida tillstånd är det nödvändigt att först rita det 

nuvarande tillståndet, det vill säga den nuvarande situationen i 

produktionsflödet. Regeln är att kartlägga produktionsflödet från “dörr till 

dörr” i en enskild fabrik (Rother & Shook, 2004). Det som illustreras av 

värdeflödesanalysen i figur 8, är att det finns relativt många produkter i 

mellanlager mellan samtliga stationer. Den visar även att det är 

projekteringen/säljarna som styr produktionsplaneringen. 

 

Tryckande system och supermarket  

Ett tryckande system används när tillverkning sker enligt en 

produktionsplan. Materialet trycks fram till kunden utan hänsyn till kundens 

behov nedströms i flödet. Det som är orsaken till tryck är att tillverkningen 

sällan sker enligt produktionsplan på grund av störningar. Resultatet av detta 

är att delprocesserna levererar artiklar till interna kunder utan tillfälligt 

behov (Rother & Shook, 2004).   

Fallföretagets produktionsprocesser är uppbyggda med tanke på ett dragande 

system, men i verkligheten förflyttas materialet i delprocesserna genom 

tryck. Det innebär att materialet trycks från en station till den andra utan att 

behövas vid den tidpunkten. Det nedströms tryckta materialet bildar köer 

framför stationerna i form av mellanlager. 

Enligt Rother & Shook (2004) ska en supermarket placeras nära den 

levererande processen för att kunna planera tillverkningen. Vidare nämner 

de att genom att placera en supermarket i fabriken nära leverantörens 

process hjälper det med att kontrollera av aktuellt kundbehov för operatörer 

och successiv påfyllning av materialbrister. Fallförtaget har placerat en 

supermarket i produktionsflödet, där ventiler förvaras nära slutsmonteringen. 

Avståndet mellan de två stationerna ventil och slutmontering är inte långt, 

men de ligger inte bredvid varandra. 

I vissa fall är det opraktiskt att placera en supermarket som innehåller alla 

varianter av produkter där tillverkningen är kundorienterad och artiklar är 

unika för kunden (Rother & Shook, 2004). På företaget där studien gjordes 

finns både kundunika ventiler och standardiserade ventiler. Båda varianterna 

är placerade i supermarket vid slutmonteringen och det ska finnas två 

stycken av varje sort. 
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4.4 Nulägesbeskrivning av slutmonteringen  

Enligt slutmontör Christian Carlsson är stationen för slutmontering av 

produkterna ett område vars arbetssätt skulle behöva effektiviseras. Han 

menar att arbetsmiljön har blivit förbättrad sedan det infördes 5S i 

produktionen, men att det ändå finns utrymme för fler förbättringar. Vidare 

beskrivs, vad författarna har valt att kalla, slutmontering 2. Där monteras 

endast de oljekylda styr- och drivsystemen. I figur 23 visualiseras en layout 

över slutmontering 2. Hisstankarna monteras på de sex ytorna i mitten av 

ytan. Vid arbetsstationen monteras slutligen styrnoden på hisstanken innan 

den skickas till provningen. Arbetsbänkarna används för att förmontera 

delarna innan slutmonteringen sker. 

 

 

Figur 23. Visar hur layouten i slutmontering 2 ser ut. 

 
4.4.1 Slutmonteringen för oljekylda styr- och drivsystem 

Genom observationer av arbetet i slutmonteringen på Hydroware har 

arbetsupplägget på stationen kunnat kartläggas. De tre personer som arbetar 

på stationen har tillsammans ansvaret för att produkterna slutmonteras, 

motorer, pumpar och andra ingående delar förmonteras inför 

slutmonteringen samt att materialhanteringen sköts. Det innebär att när en 

uppsättning hisstankar med driv- och styrsystem ska slutmonteras åt kunden 

hämtas först hisstankarna med handtruck från ett lager till 

slutmonteringsytan. När produkterna är på plats arbetar vanligtvis två 

personer med att montera dem. Det innebär att de förmonterar motorer och 

dylikt för att sedan slutmontera dem på hisstankarna. Under tiden som 

monteringsarbetet sker, får de handskas med eventuella materialbrister och 

materialförsörjning. Det kan innebära en del störningar från 
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monteringsarbetet för båda montörerna. En mer specificerad lista på 

slutmontörernas arbetsuppgifter finns i bilaga 6. 

Under tiden monterar den tredje personen den allra sista delen på 

hisstankarna, styrnoden. Detta arbete sker kontinuerligt som personen får 

hantera eventuella materialbrister och materialförsörjning. När styrnoden är 

ditmonterad på hisstanken är produkten färdig och lämnas vidare till 

testavdelningen där den ska genomgå tester för att säkerställa funktion och 

säkerhet. 

På slutmonteringen monteras alltid hisstankarna i batcher om sex stycken. 

Det betyder att när det är dags för en ny omgång produkter som ska 

monteras, hämtas sex hisstankar som alla monteras samtidigt. Det innebär 

att när första momentet ska monteras på första tanken, görs samma moment 

på de följande fem tankarna innan montören går vidare till det andra 

momentet på första tanken och så vidare. Detta trots att ingen av 

produkterna är den andra lik och de flesta moment skiljer sig åt från hisstank 

till hisstank. 

Alla produkter passerar slutmonteringen och eftersom varje produkt är 

kundunik, skiljer sig arbetet åt för montörerna på varje enskild produkt. Det 

kan vara varierande svårighetsgrad eller mängd moment på de olika 

ingående delarna i varje produkt, vilket gör att cykeltiden för varje produkt 

kan variera kraftigt. 

För att få en bättre bild över hur arbetet ser ut på slutmonteringen, gjordes 

två spagettidiagram. Ett som visar förflyttningsmönstret för en montör som 

monterar produkterna tills de är klara för att få en styrnod ditmonterad. Det 

andra spagettidiagrammet visar förflyttningsmönstret för en montör som 

monterar dit styrnodarna på hisstankarna. Syftet med undersökningarna var 

att tydligare se hur montörerna förflyttade sig under arbetet och även mäta 

tider för monteringsarbetet. 

 
4.4.2 Materialhantering och materialförsörjning 

Materialet som behövs för slutmonteringen finns nästan alltid på eller nära 

stationen, se figur 23 för lagerplatser. Under tiden som montering sker 

hämtar montörerna materialet som behövs, allt ifrån skruvar, muttrar och 

klistermärken till ventiler och motorer. Inkommande gods från leverantörer 

hamnar i godsmottagningen och därifrån lämnar personalen på 

godsmottagningen materialet vidare till slutmonteringen. Montörerna får 

själva se till att materialet hamnar på sina avsedda lagerytor och förbereda 

dem inför monteringsarbetet. Det finns alltså ingen renodlad 

materialhanterare eller materialförsörjning, utan det är ett arbete som 

montörerna gör. 
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Det finns en arbetsstation som arbetar med att ta emot inkommande gods 

och när godset har anlänt går personalen med det till slutmonteringen. De 

placerar det på någon av arbetsbänkarna och sedan tar montörerna över 

godset för att placera det på sina avsedda lagerytor. Det kan även 

förekomma en del förberedelser av godset som montörerna får utföra, 

exempelvis klippa till slangar i lämpliga längder. 

Metoden för materialförsörjning, som slutmonteringen på företaget använder 

sig av, är kontinuerlig försörjning. Det innebär att allt material till alla 

varianter av produkter finns på plats på monteringsytan och fylls på vid 

behov. 

  
4.4.3 Spagettidiagram 1 

Den första undersökningen gjordes när en montör monterade sex stycken 

hisstankar från början till slut, förutom den sista komponenten styrnod som 

monterades på av en annan montör senare. Mättiden var under 3 timmar och 

20 minuter, då montören färdigställde fyra av de sex produkterna. 

Anledningen till att två stycken inte färdigställdes var på grund av 

materialbrister som uppstod under arbetets gång. För att räkna ut en snittid 

för varje hisstank divideras den totala tiden med fyra, eftersom det fyra 

tankar som blev färdiga. Det ger en snittid på 50 minuter. 

Spagettidiagrammet följs i figur 24. 

 

 

Figur 24. Visar spagettidiagram som utfördes på slutmonteringen när en 

montör monterade sex stycken hisstankar på 3 timmar och 20 minuter, med 

en snittid på 50 minuter/hisstank. De röda strecken visar montörens 

rörelsemönster. 
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Spagettidiagrammet visar montörens transportsträckor till fots med röda 

streck. Under tiden som monteringen av hisstankarna skedde, hämtades 

information i datorn och material på de olika lagerytorna, mellanlager och 

arbetsbänkar. Förmontering av motorer, pumpar och ventiler till varje 

hisstank skedde vid arbetsbänkarna. 

 
4.4.4 Spagettidiagram 2 

Den andra undersökningen gjordes under tiden som en montör monterade en 

styrnod på en hisstank. Mättiden var 30 minuter, då montören färdigställde 

produkten. Spagettidiagrammet följs i figur 25. 

 

 

Figur 25. Visar spagettidiagram som utfördes på slutmonteringen när en 

montör monterade en styrnod på en hisstank på 30 minuter. De röda 

strecken symboliserar montörens rörelsemönster. 

 

Spagettidiagrammet illustrerar montörens transportsträckor till fots med röda 

streck. Monteringen sker till störst del vid arbetsstationen, men en del 

förflyttningar för att hämta material på lagerytor och information på datorn 

pågick under tiden. 

 

4.5 Analys av nuläget i slutmonteringen 

I detta avsnitt analyseras nuläget i slutmonteringen, där empirin ställs emot 

teorin. 
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4.5.1 Spagettidiagram 1 

Spagettidiagram syftar till att visa förflyttningar som människor gör i ett rum 

eller mellan avdelningar. Genom att observera en eller flera personer som 

förflyttar sig på en arbetsyta under en bestämd tid, kan tolkningar göras 

utifrån resultatet. Beroende på vad som ska undersökas, kan resultatet tolkas 

olika (Leanbiblioteket). 

Det första spagettidiagrammet som gjordes i slutmonteringen syftade till att 

visa hur montörens rörelsemönster såg ut vid det dagliga arbetet, samt mäta 

hur lång tid som arbetet tog, se figur 24. Det som kunde iakttas vid 

undersökningen var att montören monterade sex hisstankar åt gången och 

själv fick plocka på sig allt material under arbetets gång. Arbetet tog totalt 3 

timmar och 20 minuter och på grund av materialbrister under arbetets gång 

blev endast fyra hisstankar färdigmonterade. Det gav en snittid på 50 

minuter per hisstank. 

 
4.5.2 Spagettidiagram 2 

Enligt  Pyzdek & Keller (2009) fungerar spagettidiagram som en karta över 

förflyttningar av produkter i värdeflödet och resultatet av ett spagettidiagram 

är visualisering av slöserier (muda). Ett annat resultat av spagettidiagrammet 

är att den kan bevisa av hur en layout kan påverka rörelser i processen 

(Pyzdek & Keller, 2009). 

Likt det första spagettidiagrammet gjordes även ytterligare ett 

spagettidiagram på slutmonteringen. Detta eftersom slutmonteringen är 

uppdelad i två arbetsmoment, där det ena går ut på att slutmontera 

produkterna tills de endast har styrnoden kvar att ditmonteras. Det andra 

arbetsmomentet är det sista som görs på produkterna och det är att montera 

styrnoden. Det första arbetsmomentet är det som visualiseras i 

spagettidiagram 1, se figur 24. Det andra momentet visualiseras i 

spagettidiagram 2, se figur 25. 

Det som kunde observeras under den andra undersökningen var att montören 

monterade en hisstank åt gången och under tiden fick personen hämta 

material som behövdes. Arbetet för en produkt tog totalt 30 minuter. 

 
4.5.3 Materialhantering och materialförsörjning 

Enligt Mattsson (2004) berör materialhantering alla de fysiska aktiviteterna i 

materialflödet där materialet hanteras på olika sätt genom att förflyttas, 

lagras eller förpackas. Finnsgård, et. al. (2011) menar att tiden för 

montörens rörelser och vandringslängd var de två viktiga faktorerna till 

bidragande av icke värdeskapande aktiviteter för montören. På fallföretaget 
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går montörerna under monteringsarbetet för att samla på sig material och 

hämta delar på de olika lagerytorna. 

På slutmonteringen på fallföretaget finns det inte någon materialhantering, 

utan montörerna handskas med de arbetssysslorna utöver monteringsarbetet. 

Under arbetets gång samlar de in det materialet som behövs, hanterar brister 

och placerar inkommande gods på sina avsedda lagerplatser. 

För att bestämma vilket system för materialförsörjning som passar bäst, bör 

det finnas i åtanke att materialförsörjning och montering påverkar varandra. 

För att samspelet ska fungera bra behöver de utvecklas jämsides med 

varandra, men dessvärre kan det i verkligheten ibland bli fel. Oftast brukar 

monteringen utvecklas och materialförsörjningen får i sin tur anpassa sig 

efter monteringen Lumsden, 2012). 

Som tidigare nämnts finns det ingen separat materialförsörjning på 

fallföretaget, utan montörerna får själva ombesörja att materialet finns på 

plats inför varje produkt. De använder sig av principen “gå-och-titta”, som 

innebär att de hela tiden ser efter själva så materialet är tillräckligt. 

Monteringsarbetet utvecklas till synes snabbare än vad materialförsörjningen 

gör, med tanke på den bristande försörjningen som tidigare nämnts. 

Vid kontinuerlig försörjning finns material till hands på ytan där det ska 

användas, i kvantiteter som räcker förhållandevis länge. Materialet fylls på 

allt eftersom de tar slut, utan någon särskild påfyllningsfrekvens. Denna 

metod passar bra vid monteringslinor, eftersom det oftast är få 

artiklelnummer som behövs vid varje station. Däremot kan en nackdel med 

metoden vara att om fler varianter av produkter ökar i linan, behövs också 

större yta att förvara allt material på (Lumsden, 2012). 

Metoden för materialförsörjning, som slutmonteringen på företaget använder 

sig av, är kontinuerlig försörjning. Materialet finns på monteringsytan på 

olika lagerplatser, och samtliga artiklar som används vid montering av alla 

produkter finns på plats. Montörerna fyller själva på materialet när de 

märker att det börjar ta slut. 

 

4.6 Experimentutförandet   

För att kunna effektivisera slutmonteringen på Hydroware och hitta 

lösningar krävdes det att olika experiment utfördes. När undersökningar av 

det nuvarande tillståndet i slutmonteringen gjordes, blev det tydligt att det 

fanns möjligheter till effektivisering av arbetet. För att se hur arbetsgången 

skulle kunna ändras, behövdes tre olika experiment göras. Verktyget som 

användes vid undersökningarna var spagettidiagram, som skulle synliggöra 

arbetsrörelser och den sammanlagda tiden för hela momentet. 

Genomförandet gjordes med hjälp av två personer, som fick ha olika 

arbetsuppgifter i varje experiment. Produkterna som monterades i 
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experimenten var likvärdiga med varandra, vilket innebar att de hade lika 

många arbetsmoment. Dessa experiment presenteras vidare i kommande 

avsnitt. 

 
4.6.1 Experiment 1: Minskning av batchstorlek 

I det första experimentet som gjordes reducerades endast batchstorleken från 

sex till en. Anledningen till att ändra batchstorleken var på grund av att 

forskarna ville undersöka om den sammanlagda tiden eller montörens 

rörelsemönster skulle ändras, i jämförelse med det första spagettidiagrammet 

i figur 24. Experimentet kan ses i figur 26. Undersökningen med en hisstank 

tog 40 minuter att utföra från början till slut. 

 

 

Figur 26. Visar experiment 1 där endast en hisstank monterades från början 

till slut på 40 minuter. De röda strecken illustrerar montörens rörelser. 

 
4.6.2 Analys av experiment 1 

Enligt Oritz (2006) är överproduktion en av de slöserier som uppkommer 

mest vid tillverkning. Bland annat när det produceras mer än det behövs, 

snabbare än det behövs och innan det behövs. Vidare nämner Oritz (2006) 

att batching kan leda till stora problem vid monteringsprocesser, exempelvis 

brister av olika sort. 

Eftersom materialbrister hade uppstått i den första undersökningen där sex 

produkter tillverkades, valde forskarna att undersöka hur det skulle bli om 
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batchstorleken sänktes till en styck. Experimentet mätte montörens 

rörelsemönster samt tiden för arbetet. 

 
4.6.3 Experiment 2: Minskning av batchstorlek + slutmontage 

Det andra experimentet gick ut på att separera arbetsuppgifterna åt. Det 

innebar att en person var slutmontör och endast skulle ägna sig åt att 

slutmontera alla delar på hisstanken. Samtidigt var den andra personen 

materialhanterare och förmontör, vilket innebar att försörja slutmontören 

med material som ställdes på kitvagn samt förmontera motor, pump och 

ventil inför slutmontaget. Experimentet är illustrerat i figur 27. 

 

Undersökningen med en hisstank och uppdelade arbetsuppgifter, där 

slutmontören fick ägna sig åt endast slutmontering visade att tiden för att 

montera en hisstank från början till slut tog 11 minuter. 

 

 

Figur 27. Visar experiment 2 där en hisstank monterades av montören. 

Montörens arbetsuppgifter hade även delats upp till att endast handla om 

slutmontage. Hela experimentet tog 11 minuter. 

 
4.6.4 Analys av experiment 2 

Enligt Rother & Harris (2001) är det ett bra sätt att använda 

materialhanterare i produktionen som består av en eller flera personer som är 
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ansvariga för materialhanteringen. En av variablerna forskarna ville 

undersöka i det andra experimentet var att ha en separat materialhanterare 

och en montör, som endast fick ägna sig åt sina egna arbetsuppgifter. 

Vid försörjning per monterat objekt, sker materialförsörjningen specifikt till 

varje enskild produkt. Det som kan ske vid denna metod är bland annat att 

materialhanteringsarbetet ökar, ytan blir en avgörande faktor, administrativa 

problem kan uppstå och en ökad risk för brister uppstår. Dessa risker 

behöver elimineras och sattsning (kittning) kan vara en metod att göra det 

med. Det innebär att materialet till ett enskilt objekt samlas i en sats (kit) för 

att ta med till monteringsytan (Lumsden, 2012). 

En annan variabel som forskarna ville testa var att ändra 

materialförsörjningen till kittning, för att se hur det skulle påverka arbetet 

för montören. Samtidigt skulle alla delar som vanligtvis behöver 

förmonteras, redan vara förmonterade och färdiga att slutmonteras. 

 
4.6.5 Experiment 3: Minskning av batchstorlek + för- och slutmontage 

I det tredje experimentet delades arbetsuppgifterna upp mellan de två 

personerna på ett annorlunda sätt mot det andra experimentet. Personen som 

slutmonterade fick även ansvar för förmontage av motor, pump och ventil. 

Den andra personen ägnade sig helt åt att försörja montören med material i 

form av kitvagnar och färdigplockat material på respektive arbetsbänk inför 

förmontagen. Experimentet är illustrerat i figur 28. Undersökningen visade 

att tiden för att montera en hisstank från början till slut tog 25 minuter. 

 

Figur 28. visar experiment 3 där en hisstank monterades på 25 minuter. De 

röda strecken visar montörens rörelsemönster under undersökningens gång. 
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4.6.6 Analys av experiment 3 

Likt experiment 2, gjordes samma åtaganden även i detta experiment. Den 

enda skillnaden var för att se hur montörens rörelsemönster och tid 

påverkades om montören även fick ha ansvar över förmonteringen, vid sidan 

av slutmonteringen. Forskarna ville se hur fler moment än slutmontage 

påverkar montörens rörelsemönster och tid. 

Pyzdek & Keller (2009) menar att det finns åtta typer av slöserier och tre av 

dem är onödiga rörelser, onödiga transporter och väntan. Rörelsemönstret 

under det tredje experimentet har minskat vid jämförelse med det första 

spagettidiagrammet, se figur 24. 
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5. Resultat 

Detta kapitel redovisar de problem som forskarna har noterat under 

analysen. 

 

Forskarna valde att fokusera på de problem som uppstod i anslutning till 

slutmonteringen och de problem som synliggjordes med nulägesanalysen 

(värdeflödesanalysen). Anledningen till varför fokus hamnade på 

slutmonteringen var för att det var utgångspunkten för studien. Problemen 

har uppmärksammats med hjälp av observationer, intervjuer och tillgänglig 

information på företaget. Dessa problem presenteras nedan: 

 

1. Batchstorlek på sex stycken i slutmonteringen är för stor. 

2. Slutmontörer handskas med materialhantering, vid sidan av 

montagearbete. 

3. Ineffektiv materialförsörjning på slutmonteringen. 

4. Det byggs upp stora mellanlager mellan stationerna. 
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras resultatet samt ges teoretiska lösningsförslag till 

fallföretaget. 

 

1. På slutmonteringen monteras sex hisstankar åt gången, trots att varje 

produkt är unik och det innebär varierande arbetsmoment på varje 

produkt. Vid den första undersökningen som gjordes med sex 

hisstankar, se figur 24 tog monteringsarbetet 50 minuter per hisstank. 

Jämfört med det första experimentet, se figur 26, där endast en 

hisstank monterades tog arbetet istället 40 minuter. Ur detta kan det 

utläsas att batchstorleken om sex styck medför att cykeltiden och 

ledtiden blir längre. Ledtiden blir längre på grund av att 

batchstorleken bidrar till uppbyggnad av mellanlager. 

Lösningsförslag: Eftersom den stora batchstorleken inte gynnar 

monteringsarbetet eller tillverkningsprocessen, föreslår vi att minska 

batchstorleken till en styck. Detta kan bidra till kortare ledtider på 

grund av att mellanlagret kommer minska, eftersom produkterna från 

slutmonteringen kommer till nästa station i en jämnare takt än 

tidigare. 

 

2. På slutmonteringen hanterar montörerna, förutom monteringsarbetet, 

även materialhanteringen. Detta på grund av att det saknas 

materialhanterare i produktionen. Under monteringen samlar de in 

det materialet som behövs, hanterar brister och placerar inkommande 

gods på sina avsedda lagerplatser. Det kan skapa störningar i 

monteringsarbetet. 

Lösningsförslag: Istället för att lägga materialhanteringsansvaret på 

alla montörer, kan istället en person vara materialhanterare. På så sätt 

minskas störningarna för montörerna, som bidrar till en effektivare 

monteringsprocess. 

 

3. Materialförsörjningsmetoden som används på slutmonteringen är 

kontinuerlig försörjning, som innebär att allt material till alla 

produkter finns på monteringsytan. Det bidrar till layoutbrister i form 

av stora lagerytor på monteringen samt ett utspritt rörelsemönster för 

montören, se figur 24. 

Lösningsförslag: Ändra metod för materialförsörjning till exempelvis 

kitting. Det innebär att allt material till ett objekt plockas ihop i en 



  
 

  

65 

Anna Adamowicz & Anna Larsson 

vagn och ställs vid monteringsplatsen en armlängds avstånd från 

montören. Det medför att lagerytan på monteringen minskas och kan 

istället användas till, som är mer värdeskapande för kunden. 

Experiment 3, som kan följas i figur 28, visar hur kitting-metoden 

bidrog till minskad cykeltid från 50 minuter till 25 minuter, samt att 

slöseri i form av onödiga rörelser kunde reduceras kraftigt. 

 

4. Arbetsstationerna är inte synkroniserade med varandra, vilket 

innebär att det ofta påbörjas en order innan den tidigare stationen har 

påbörjat samma order. Det medför att mellanlager mellan stationerna 

ökar, eftersom den påbörjade produkten behöver invänta detalj från 

tidigare steg, som är en form av slöseri. Detta problem är vanligast i 

slutmonteringen. Förflyttningen av material och produkt mellan varje 

station sker genom tryck. Det nedströms tryckta materialet bildar 

köer framför stationerna i form av mellanlager. De ökade 

mellanlagren bidrar till att ledtiden ökar. 

Lösningsförslag: I punkt 1 ges förslag om att minska batchstorleken 

och detta kan även gynna hela produktionsflödet med tanke på att det 

skulle bidra till ett införande av ett dragande system. Det skulle 

innebära att varje station skulle få produkten vid behov samt minska 

mellanlager. 
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7. Rekommendationer 

I detta avsnitt av arbetet presenteras de praktiska implementeringsförslagen 

med närmare förklaring. Siffrorna är refererade till resultat och diskussion. 

 

1. Minska batchstorleken på slutmonteringen från sex till en styck. 

Förväntat resultat: Den här rekommendationen kan gynna både problem 1 

och 4. Genom att minska batchstorleken kan cykeltiden förkortas, enligt 

experiment 1 med 10 minuter per hisstank, se figur 26. Det leder till ökad 

effektivitet i slutmonteringen eftersom fler produkter kan tillverkas under 

kortare tid. Den minskade batchstorleken kan även leda till kortare 

ledtider, eftersom mellanlager minskar samt att materialbrister uppstår 

mer sällan. Resultatet blir att systemet blir dragande och varje delprodukt 

tillverkas vid behov samt att slöserier i form av onödiga transporter 

minskar. För att uppnå önskat resultat kommer det krävas mer 

administrativa insatser för att kunna jämna ut flödet och produktionsmix. 

Se bilaga 7 för ett önskat framtida tillstånd. 

 

2. Separera materialhantering med montagearbete på slutmonteringen 

samt ändra metod för materialförsörjning från kontinuerlig 

försörjning till exempelvis kitting. 

Förväntat resultat: Praktiskt skulle lösningsförslaget kunna se ut som 

följande. Den person som arbetar med materialförsörjningen kan se till att 

allt inkommande gods hamnar på sina lagerytor och samtidigt förbereda 

kit inför varje hiss, med hjälp av orderplocklistan. Dessa kit skulle kunna 

innehålla alla ingående delar som behövs för att montera en hisstank. På 

så sätt kan montörerna ägna sig åt att endast montera och 

materialförsörjaren har i god tid koll på eventuella materialbrister. 

Genom att separera arbetsuppgifterna i slutmonteringen kommer 

störningar minskas och monteringsarbetet effektiviseras. Ändring av 

metod för materialförsörjning bidrar till minskad lageryta på 

monteringsplatsen och minskat slöseri i form av onödiga rörelser. 

Experiment 3, se figur 28, visar att cykeltiden halveras från 50 minuter 

till 25 minuter per hisstank och minskar onödiga rörelser. Resultatet blir i 

slutändan mer värdeskapande tid åt kunden. 
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8. Slutsats 

I detta kapitel görs en beskrivning av framtagna slutsatser i avseende på 

undersökningsfrågan i fallstudien. 

 

Den undersökningsfråga som studien har baserats på är följande:  

Hur kan monteringsprocessen på ett industriellt tillverkande företag 

effektiviseras? 

Den genomförda fallstudien har ökat förståelsen för vilka faktorer som 

påverkar effektivisering av monteringsprocessen. Genom kartläggning av 

nuläget i hela produktionen och med inriktning på slutmonteringen har 

problem kommit upp till ytan. Med hjälp av jämförelse mellan teori och 

empiri kunde lösningsförslag till uppkomna problem genereras på ett 

lämpligt vis. 

Inriktningen för studien har varit slutmonteringen, men för att förstå 

sambanden och hur produkterna rör sig i flödet behövdes en ökad förståelse 

för helheten erhållas. Därefter kunde fokus läggas på slutmonteringen för att 

försöka identifiera slöserier och öka kapaciteten. Trots att fokus för studien 

har varit slutmonteringen, är det viktigt att alla arbetsstationer i 

produktionsflödet inriktar sig mot samma mål för att skapa värde för 

kunden. Studien har visat att det finns effektiviseringsmöjligheter i 

slutmonteringen, men för att uppnå det önskade tillståndet behövs vidare 

åtgärder i samtliga delprocesser. För ytterligare effektivisering ges några 

förslag på fortsatta studier: 

 

 Skapa en ny detaljerad layout på slutmonteringen. Genom att 

minska batchstorleken på slutmonteringen och ändra metod för 

materialförsörjning, kommer monteringsytan frigöras som kan 

användas till att skapa mer värde för kunden. 

 

 Skapa en avdelning för materialhantering. Eftersom företaget 

växer och mer material ska hanteras finns det behov av att bygga upp 

en avdelning som hanterar och försörjer delprocesserna med 

material. 

 

 Produktionsplanering. För att kunna minska batcher och köer, samt 

skapa ett jämnare flöde behövs en produktionsplanering som styrs 
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efter kapaciteten i produktionen. I nuläget styrs planeringen av 

efterfrågan, oberoende av om det finns kapacitet eller inte. Det skulle 

kunna undersökas i vidare forskning för att kunna införa 

enstycksflöde. 

 

Genom observationer, intervjuer och experiment kunde vissa problem 

identifieras på fallföretaget. Det första problemet var att batchstorleken med 

stycken i slutmonteringen var för stor, vilket bidrog till längre cykel- och 

ledtider. Det andra problemet som identifierades var att montörerna på 

slutmonteringen hanterade material vid sidan av monteringsarbetet. Det 

medverkade till att skapa störningar för montörerna. Det tredje problemet 

innebar att materialförsörjningsmetoden bidrog till brister på layouten på 

slutmonteringen. Det medverkade även till slöserier i form av onödiga 

rörelser och transporter. Det fjärde och sista problemet var att 

arbetsstationerna inte var synkroniserade med varandra. Det medförde att 

mellanlager byggdes upp och slöseri i form av väntan uppstod. 

Utifrån studien rekommenderades två lösningsförslag. Det första är att 

minska batchstorleken på slutmonteringen från sex till en styck, vilket kan 

medföra att cykel- och ledtider förkortas, slutmonteringen effektiviseras 

samt att materialbrister uppstår mer sällan. Det kan även bidra till att 

systemet blir dragande där varje delprodukt tillverkas vid behov, köer inför 

delprocesserna minskas samt att slöserier i form av onödiga transporter 

minskar. 

Den andra lösningen som rekommenderas i studien är att separera 

materialhantering med montagearbete på slutmonteringen samt ändra metod 

för materialförsörjning från kontinuerlig försörjning till exempelvis kitting. 

Det kan bidra till att förkorta cykeltider, störningar minskas i form av 

onödiga rörelser och transporter samt minskad monteringslageryta. 

Genom att följa rekommendationerna framtagna i studien kan 

monteringsprocessen i ett industriellt tillverkande företag effektiviseras. Ur 

ett hållbarhetsperspektiv kan de föreslagna rekommendationerna bidra till 

minskad energianvändning, eftersom arbetet effektiviseras, och det kan bidra 

till ett bättre samhälle. 
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Figurreferenser 

 Figur 1. Den hermeneutiska spiralen (Olsson & Sörensen, 2011). 

 Figur 2. Sambandet mellan process och layout (Bellgran & Säfsten, 

2005). 

 Figur 3. Värdeflödesanalys över det nuvarande tillståndet (Rother & 

Shook, 2004). 

 Figur 4. Illustration av ett dragande system enligt Olhager & Rapp 

(1985). 

 Figur 5. Illustration av ett tryckande  system enligt Olhager & Rapp 

(1985). 

 Figur 6. Det fysiska materialflödet i ett tillverkade företag (Storhagen, 

2003). 

 Figur 7. Visar hur ett spagettidiagram kan se ut. Här illustreras 

förflyttningarna med hjälp av streck och siffror för att beskriva 

ordningsföljden på rörelserna (Leanbiblioteket). 

 Figur 8. Värdeflödesanalys över det framtida tillståndet (Rother & 

Shook, 2004). 

 Figur 9. Enkel produktionslayout på Hydroware Technology AB. 

 Figur 10. Produktionsprocessteg på Hydroweare Technology AB. 

 Figur 11. Driv- och styrsystemet Hydroelite Veni med oljekylning. 

 Figur 12. Visualisering av materialflödet vid tillverkning av driv- och 

styrsystem för hydrauliska oljekylda hissar. 

 Figur 13. Visar hur arbetsstation 2, ventilverkstad, ser ut. 

 Figur 14. Visar hur förmontering 1 ser ut. Här förmonteras delar till 

styrnod och korgnod. 

 Figur 15. Illustrerar förmontering 2. Här förmonteras inkopplingslådor, 

som ska till slutmonteringen. 

 Figur 16. Station 4 där styrnodarna monteras. 

 Figur 17. Visar hur station 5 ser ut. 
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 Figur 18. Visar hur station 6 för slutmontering av oljekylda hisstankar 

ser ut. Här monteras sex hisstankar åt gången. 

 Figur 19. Visar slutmonteringen av styrnoden på station 6. 

 Figur 20. Arbetsstationen där tablåerna tillverkas. 

 Figur 21. Station 8 där alla färdiga produkter testas innan de skickas 

vidare till packningen. 

 Figur 22. Arbetsstation 9, där färdiga produkter packas och skickas, 

samt inkommande gods tas emot. 

 Figur 23. Visar hur layouten i slutmontering 2 ser ut. 

 Figur 24. Visar spagettidiagram som utfördes på slutmonteringen när en 

montör monterade sex stycken hisstankar på 3 timmar och 20 minuter, 

med en snittid på 50 minuter/hisstank. De röda strecken visar montörens 

rörelsemönster. 

 Figur 25. Visar spagettidiagram som utfördes på slutmonteringen när en 

montör monterade en styrnod på en hisstank på 30 minuter. De röda 

strecken symboliserar montörens rörelsemönster. 

 Figur 26. Visar experiment 1 där endast en hisstank monterades från 

början till slut på 40 minuter. De röda strecken illustrerar montörens 

rörelser. 

 Figur 27. Visar experiment 2 där en hisstank monterades av montören. 

Montörens arbetsuppgifter hade även delats upp till att endast handla 

om slutmontage. Hela experimentet tog 11 minuter. 

 Figur 28. visar experiment 3 där en hisstank monterades på 25 minuter. 

De röda strecken visar montörens rörelsemönster under 

undersökningens gång. 
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BILAGA 1  

 

Hydroware Technology AB:s organisationsschema. 
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BILAGA 2  

Cykeltider 
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BILAGA 3  

Karta över det nuvarande tillståndet i fallföretaget. 

 

 

Karta över det nuvarande tillståndet på Hydroware Technology AB. 

 



  
 

  

BILAGA 4  

Förklaringar till symboler i värdeflödesanalysen. 

 

 

 



  
 

  

BILAGA 5 

Intervju 1 - transkribering 2015-03-26 

I=Intervjuare 

R=Respondent, slutmonteringen, Christian Carlsson 

 

I: Hur är arbetet i slutmonteringen uppbyggd? 

R: Slutmonteringen är uppdelad i två avdelningar, där skillnaden mellan 

dem är kylningen. På den ena sidan monteras hissar med oljekylning och på 

den andra sidan monteras hissar med luftkylning. Oljekylningen är den 

vanligaste varianten, men luftkylningen håller på att bli vanligare, eftersom 

det anses vara framtiden. 

Det finns fyra produktfamiljer; Vidi, Mini, Veni och MRL. Vidi är ett driv- 

och styrsystem som har luftkylning. De andra tre har oljekylning. På den 

avdelningen där jag arbetar monterar vi bara de oljekylda. 

 

I: Vilka produktfamiljer är vanligast att monteras i slutmonteringen? 

R: Den vanligaste produktfamiljen som monteras i slutmonteringen är Veni 

med 230 liters tank, men det kan såklart skilja sig från vecka till vecka. Och 

även om de kan vara ganska lika på utsida är det nästan alltid olika innehåll, 

eftersom varje kund vill ha en egen variant. 

 

I: Upplever ni några problem med slutmonteringen? 

R: Ja det gör vi. Problemet är oftast saldofel på materialet, vanligast på 

exempelvis muttrar osv. Många av våra leverantörer ligger nära eller i 

anslutning till vår fabrik, bland annat tankarna och lackeringen. Däremot 

beställs motorerna från Italien och ibland kan det vara saldofel på dem, 

vilket innebär att det saknas en motor när den behövs. Då måste vi vänta på 

leverans av motor innan vi kan färdigställa produkten. 

Ibland händer det att vi på slutmonteringen bygger lite fler produkter än vad 

som egentligen behövs, för att ligga före. Då kan det dock bli platsbrist för 

alla produkter och kanske materialbrister som inte hade behövt uppstå. 



  
 

  

Vid saldofel måste vi gå till inköparna och rapportera. Oftast brukar de sitta i 

telefon eller liknande och då måste vi stå utanför och vänta. 

 

I: Hur ser era arbetsuppgifter ut på slutmonteringen? 

R: Vi har inte endast arbetsuppgifter för slutmontering, utan vi förmonterar 

och materialhanterar också. Vi ser till att alla inkommande gods hamnar på 

rätt plats i våra hyllor och har koll på om de skulle ta slut. När vi monterar 

brukar vi hämta sex tankar med tillhörande lock och ställer dem på vår 

station. Därefter förmonteras och finjusteras motorerna innan de monteras på 

tanken. Sedan monteras ventiler, pumpar, inkopplingslåda m.m på tanken. 

Det allra sista som ska sättas dit på tanken är styrnoden. 

 

 

 

Intervju 2 - transkribering 2015-03-26 

I=Intervjuare 

R=Respondent, slutmonteringen, Carl-Johan Carlsson 

 

I: Du arbetar på den andra avdelningen i slutmonteringen där endast de 

luftkylda modellerna monteras. Skiljer sig ditt arbete mycket från arbetet vid 

montering av oljekylda? 

R: Nej, det skiljer sig inte jättemycket, men det är vissa ingående delar som 

inte är lika. Annars är det sig likt. 

 

 

Intervju 3 - transkribering 2015-03-31 

I=Intervjuare 

R=Respondent, korgnod, Emma Lindroos 

 

I: Hur många arbetar på arbetsstationen korgnod? 



  
 

  

R: Det är 3 personer som arbetar på de 3 stationerna, något underbemannat 

när det är fullt upp att göra. 

 

I: Hur ser arbetet ut på korgnod? 

R: Alla produkterna som tillverkas i korgnoden är olika och det är väldigt 

sällan som det ska göras flera av samma variant. Därför tar processen allt 

från 45 minuter till 2 dagar, men snittid ligger på ungefär 3-3,5 timmar. 

De färdiga korgnodarna skickas direkt till provningen, de passerar alltså 

aldrig slutmonteringen. Däremot testas de tillsammans med resten från 

slutmonteringen. 

 

I: Hur ser flödet av produkterna ut genom fabriken? 

R: Det finns inget självklart flöde i fabriken, utan de flesta arbetsstationerna 

arbetar var för sig. Det börjar hos säljarna/projekteringen, för att skickas 

vidare till förmonteringen. Efter att förmonteringen har gjort sina 

arbetsuppgifter skickas det vidare till de resterande stationerna. 

De andra stationerna, utan förmonteringen, arbetar med sina egna ordrar och 

skickar det vidare till slutmonteringen. Alla har samma orderprioritering. 

 

I: Vad sker vid den stängda arbetsplatsen, som ligger precis vid korgnod? 

R: Där testas alla kretskort som kommer in till Hydroware från leverantörer. 

Sedan skickas de vidare i fabriken. Där tas också reklamationer emot och 

åtgärdas. Egentligen har inte den här stationen så mycket med själva 

produktionen att göra. 

 

 

Intervju 4 - transkribering 2015-03-31 

I=Intervjuare 

R=Respondent, förmontering, Niklas Englund 

 

I: Hur många är ni som arbetar på förmonteringen? 



  
 

  

R: Här är vi 4 personer som jobbar på 2 olika stationer. Det är även en extra 

person som arbetar på förmonteringen och ventilverkstaden. 

 

I: Vilka arbetssysslor har ni? 

R: Vi förmonterar och förbereder inför alla stationer. På den här stationen 

gör vi bland annat olika delar som ska sitta i styr- och korgnodarna. På den 

andra stationen tillverkar de inkopplingslådor, som ska skickas till 

slutmonteringen. 

 

I: Hur lång tid brukar det ta för er att förmontera de olika delarna? 

R: Alla produkterna är olika och kan ta allt mellan 5 min till 12 timmar. 

 

 

Intervju 5 - transkribering 2015-03-31 

I=Intervjuare 

R=Respondent, ventilverkstaden, Adam Johansson 

 

I: Hur ser arbetsuppgifterna ut på ventilverkstaden? 

R: Här gör vi iordning ventilerna och skickar dem sedan till 

slutmonteringen. Det är 2 olika typer av ventilblock som görs. 

 

I: Hur lång tid brukar det ta att göra iordning en ventil? 

R: Tiden kan varierna beroende på vilken produkt det är som ska göras. För 

att sätta ihop en ventil tar det ca 30 minuter, men att förmontera dem kan 

kanske ta 30 min till, eller variera. 

 

 

 

 



  
 

  

Intervju 6 - transkribering 2015-03-31 

I=Intervjuare 

R=Respondent, testavdelning/provning, Fabian Bengtsson 

 

I: Testas alla färdiga produkter i provningen? 

R: Nästan alla färdiga produkter testas här, men det är vissa delar som inte 

gör det, exempelvis reservdelar. 

 

I: Hur lång tid brukar det ta att testa en hiss? 

R: Tiden på de olika provningarna kan variera kraftigt, men snittet ligger på 

4-5 timmar. Det som gör att en provning tar längre tid är att det antingen är 

fel som har upptäckts och behöver åtgärdas eller att de avviker från 

standarden. Ju mer en produkt avviker från standaren, desto längre tid tar 

det. 

 

I: Hur många är ni som arbetar på provningen? 

R: Vi är 4 personer som arbetar på de 4 olika teststationerna. 

 

 

Intervju 7 - transkribering 2015-03-31 

I=Intervjuare 

R=Respondent, Logistikavdelning/Packen/Utlastning, Mimmi Eriksson 

 

I: Hur ser arbetsuppgifterna ut på logistikavdelningen? 

R: På denna avdelning packar vi alla färdiga produkter, skriver ut 

följesedlar, skickar iväg färdigt gods och tar emot inkommande gods. Det 

förekommer även en viss del av montering. 

 

I: Hur många arbetar på avdelningen? 



  
 

  

 

R: Vi är 6 personer som arbetar här och det finns även en truck som används 

av oss. 

 

 

Intervju 8 - transkribering 2015-03-31 

I=Intervjuare 

R=Respondent, Tablåavdelningen, Ana Henriquez 

 

I: Vad gör ni på tablåavdelningen? 

R: Här gör vi själva tablåerna och inredningen till hissen. Vi är två 

personerna som arbetar här och bestämmer tillsammans med kunden hur 

tablån ska se ut, med hjälp av ett ritprogram, och beställer den sedan. När 

den har kommit till oss skickar vi den till provningen, där den testas mot 

kundens hiss. Om den fungerar får vi tillbaka tablån och kopplar iordning 

den och skickar den till packningen. 

 

 

Intervju 9 - transkribering 2015-03-31 

I=Intervjuare 

R=Respondent, Projektering, Tim Westlund 

 

I: Vad är det som skiljer era produkter åt? 

R: Det finns fyra olika produktfamiljer, men varje produkt är olik den andra 

på grund av dess innehåll. Oftast är det säkerheten på hissarna som skiljer 

sig mest. 

 

I: Vad gör ni på projektering? 

R: Vi tar emot ordrar av säljarna och ibland behöver vi kontakta kunden igen 

för att kolla igenom ordern igen. Kanske har säljaren kombinerat två 



  
 

  

alternativ som inte går att kombinera och då måste vi på projekteringen 

åtgärda detta. Då ringer vi kunden direkt istället för att använda säljaren som 

mellanhand. 

 

I: Vilken är den vanligaste produkten som era kunder köper? 

R: Veni med 230 liters tank är den vanligaste produktfamiljen som kunderna 

vill ha. Anledningen till varför den är så vanlig kan bero på att det är det 

billigaste alternativet av de fyra produktfamiljerna. 

 

 

Intervju 10 - transkribering 2015-04-23 

I=Intervjuare 

R=Respondent, Produktionschef Mikael Christensen 

 

I: Vill du berätta för oss om hur organisationsstrukturen ser ut på 

Hydroware? 

R: På Hydroware jobbar 65 personer med ett 30-tal personer produktionen 

och resten på kontoret. 

 

I: Hur ser marknaden ut för era produkter? 

R: Det finns en stor marknad för våra produkter. Våra produkter är 

användbara vid renovering av gamla hissar och vi ser att det finns stora 

möjligheter i framtiden. Efterfrågan på produkterna ökar och vi har en 

tillväxt på cirka 30 % per år. Vi måste bara fortsätta söka efter nya lösningar 

och förbättringar på produkterna för att behålla positionen på marknaden. 

Den ökande efterfrågan sätter krav på att öka tillverkningsvolymen. 

 

I: Kan du berätta för oss om era produkter? 

R: Ja, vi tillverkar driv- och styrsystem för hydrauliska hissar. Alla driv- och 

styrsystem som tillverkas hos oss är orderbundna och producerade efter 

kundens efterfrågan. Varje produkt som säljs på Hydroware är kundunik och 



  
 

  

tillverkningstiden skiljer sig mycket från produkt till produkt. Det kan göra 

det svårt att skapa ett utjämnat flöde i fabriken. 

 

I: Hur ser tillverkningen ut i produktionen? 

R: Tillverkningen är uppdelad i olika steg på olika stationer. På stationerna 

arbetar personal med både montering och bearbetning. 

 

I: Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut? 

R: Hydroware är i ett skede där vi expanderar och förväntas få fler 

kundordrar, men på grund av den begränsade ytan vi har måste antingen 

ytan öka eller arbetet effektiviseras. Slutmonteringen, likt många andra 

stationer i produktionen, skulle kunna effektiviseras med gynnsamma 

effekter för produktionen. 

 

I: Hur ser informationsflödet ut på Hydroware? 

R: Orderstart påbörjas på försäljningsavdelningen när kunden lämnar sin 

beställning. Säljaren skickar sedan vidare ordern till 

projekteringsavdelningen, som designar produkten enligt kundens önskemål. 

Sen när projektieringen är klar skickas ordern vidare till produktionen för att 

påbörja tillverkningen. Alla produktionsstationer får orderlistan med all 

information om kundkraven. All information skickas elektroniskt med hjälp 

av datasystem. Samtidigt som ordern är registrerad skickas den även till 

inköpsavdelningen som beställer alla delar som behövs. 

 



  
 

  

BILAGA 6 

 

Montörernas icke värdeskapande arbetsuppgifter. 

Utöver att slutmontera alla hisstankar med de ingående delarna har 

montörerna på slutmonteringen flera andra arbetsuppgifter. Samtliga 

moment är icke värdeskapande ur kundens synpunkt. Dessa radas upp 

nedan: 

 

Materialhantering 

 Uppackning av inkommande gods. 

 Se till att det finns tillräckligt material på lagerplatserna. 

 Hantera brister som uppstår under monteringen. 

 

Förmontage 

 Klippa slangar i lämpliga längder. 

 Tvätta pulsationsdämpare. 

 Luckor till Veni. 

 Termostater 

 Avstängningskran 1” 

 Slangfästen 2” 

 Kablage 

 Slangfästen till tank 

 Oljestickor 

 Slangbrottsventiler 

 Klippa vibrationsgummi 



  
 

  

Förutom dessa moment monterar de även reservdelar till reservdelslagret 

och korrigerar fel som uppstår vid testningen av produkterna. 

 

 



  
 

  

BILAGA 7 

Önskat framtida tillstånd 

 

 

Kartan över det framtida tillståndet visar hur produktionslinan skulle kunna 

se ut om de föreslagna rekommendationerna skulle införas. För att kunna 

uppnå tillståndet krävs det större insatser i samtliga delar av produktionen 

samt ett utjämnat flöde. 
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