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Sammanfattning  

Effektivisering inom tillverkande företag är idag ett måste för att bli mer slagkraftiga 

mot sina konkurrenter. Det är viktigt för företaget att ha insikt i vad som skall 

effektiviseras och stegvis förbättra olika delar av produktionen för bästa resultat. 

Denna fallstudie är inriktad på vilka förbättringsmöjligheter det finns hos ett 

tillverkande företag med avseende på mängden kapital bundet i produktionen och 

kapacitetsutnyttjande. Företaget är Getinge Desinfection och ligger i Växjö. Där 

tillverkar de diskdesinfektorer och tillbehör till dessa. Studien är en del i 

utvecklingen för företaget att tillverka på ett smartare sätt och tjäna mer pengar.  

Genom att jobba med kontinuerliga förbättringar minskas risken till ett kortsiktigt 

tänkande och minskar risken för en offshoring av företaget och chansen att behålla 

jobben i Sverige blir allt högre. Fallstudien tar upp hur man kan skapa låga 

buffertnivåer, minskad rörelse för operatörerna samt hur man kan skapa en 

tillverkningslayout som skapar ett större kapacitetsutnyttjande av operatörer. Genom 

att lägga fokus på processens nuvarande tillstånd gav det en insikt i orsakerna till 

problemet efter detta kunde på så vis förbättringsmöjligheter tas fram och analyseras. 

Under studiens gång ökade förståelsen kring problemet och hur detta hängde ihop 

med det nuvarande tillståndet i fabriken.  

En inledning till studien skapades för att få upp ett intresse kring ämnet för vidare 

läsning. Här beskrivs bakgrunden till ämnet och varför ämnet valdes att studeras. 

Undersökningsfrågan, som senare i rapporten besvaras skrevs ned följt av 

avgränsningar togs fram som gjort studien möjlig att genomföra. Därefter samlades 

nödvändig teori som utgjorde grunden för att kunna bistå författarna, samt en grund 

för att förbereda läsaren vidare i studien. Analysmodellen togs fram för att hjälpa 

författarna att analysera teori och empiri, vilka tillsammans utgör grunden för 

rapportens analyskapitel. Ur analysen framställs de resultat som är en direkt produkt 

av studiens undersökningsfråga. Resultatet anger olika förslag till förbättringar som 

sedan tas upp i diskussion och slutsats. I slutsatsen jämförs alternativa förslag och 

varför just dessa förslag har valts som lösning till undersökningsfrågan.  
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Summary  

Today it is necessary for manufacturing companies to get more efficient to keep up 

with their competitors. It is of great importance for the companies to have an insight, 

and an understanding of which parts of the company that is necessary to improve and 

step-by-step strengthen different parts of the production process for best result. This 

case study focuses on to investigate different improvement opportunities may be for 

a manufacturing company regarding the aspects capital bounded in the 

manufacturing process and capacity utilization. The case company is Getinge 

Desinfection and is located in Växjö, Sweden. The case companys products are 

disinfectors and peripherals for hospitals. This study will contribute as one part of 

the company’s struggle to manufacture smarter and more cost efficient.  

Working with continues improvements and long term thinking a company could 

reduce its risk of being offshored and increases its chances to keep the jobs within 

Sweden, which should be a national interest. The case study brings up to day how a 

manufacturing company could lower buffer inventories, decrease staff movement 

and how to create a manufacturing layout that supports a higher capacity utilization 

regarding personal. By analyzing the process current state this gave an insight to the 

cause of the problem, which was then analyzed. When the study progressed, the 

understanding of the problem increased and how this was related with the current 

state of the process.  

The study’s introduction was created to get an interest regarding the subject for 

further reading. The background for the subject is here presented and why this was 

chosen to study. The investigation question that later in the report is answered to was 

wrote down, this was followed by the study’s limitations, which made it possible to 

conduct the study. This followed by the gathering of necessary theories regarding the 

subject, which formed the basis of knowledge for the authors, and to prepare the 

reader of this paper for further reading. The analysis model was constructed to assist 

the authors with guidance to analyze theory and empiricism and was the used to set 

up the foundation for the analysis chapter. The analysis chapter describes the results 

of the investigation question which the lead to the ending of the paper were the final 

results is presented and the different approaches for problem solution is discussed 

and recommended.  
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Abstract  

Syftet med studien var att öka förståelsen kring vilka förbättringsmöjligheter som 

finns för att effektivisera en produktion i ett tillverkande företag med avseende på 

kapacitet och kapitalbindning. Studien har sedan lett till olika lösningar kring 

undersökningsfrågan där uppgiften var att effektivisera produktionen i ett 

tillverkande företag med avseende på kapacitet och kapitalbindning. Målsättningen 

var att ta fram lösningar som grundar sig i verksamheten och sedan ska kunna 

implementeras. Teorin och empirin jämförs i en analysmodell, för att kunna skapa en 

bra grund till de problemen och lösningarna som sedan beskrivs i studien.   

Nyckelord: Produktionseffektivisering, Kapitalbindning, Kapacitetsutnyttjande, 

Materialhantering   
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1. Introduktion  
  
1.1 Bakgrund  

Allt eftersom världshandelns betydelse har fått större inverkan har detta 

bidragit till att de ekonomiska tillväxtmöjligheterna för länderna på den 

globala marknaden har vuxit. Den utökade handeln har bidragit till att 

transporterna runt om i världen kraftigt har ökat vilket i sin tur gjort att den 

fått ökad inverkan på miljön (Aller & Carlos, 2015). Samtidigt som den 

utökade handeln skapar fler arbetstillfällen vilket gynnar tillväxten finns det 

en direkt koppling till utsläppen av växthusgaser (EU lagstiftningen, 2006).   

Svenskt näringsliv har under en lång tid kännetecknats av ett fåtal stora 

företag som har tillverkat och exporterat varor. Exempel på företag är ABB, 

SKF, Electrolux och Ericsson. Industritillverkningen är idag fortfarande en 

viktig del av svensk ekonomi, men arbeten inom industrin har minskat och 

Sverige har allt mer övergått till att bli ett tjänstemannasamhälle. En 

anledning till detta kan vara att flera av industrierna har flyttat tillverkningen 

utomlands på grund av en allt mer konkurrensutsatt marknad. Detta betyder 

att Sveriges tillverkande företag måste utvecklas och bli effektivare för att 

kunna bli mer konkurrenskraftiga och fortsätta bidra till svenskt näringsliv 

och ekonomi (Svenskt näringsliv, 2005).  

För att kunna växa på lång sikt, krävs det att företagen i så stor utsträckning 

utnyttjar sina resurser på ett ekonomiskt och hållbart sätt. I takt med en allt 

växande konkurrens kommer kunderna i högre utsträckning bedöma vad 

som är det korrekta värdet på produkterna som finns på marknaden 

(Olhagher, 2014). För att dessutom kunna överleva på lång sikt på en 

konkurrensutsatt marknad krävs det att företagen har processer som är så 

driftsäkra, snabba och kostnadseffektiva som möjligt, samt att det finns en 

företagskultur som eftersträvar utveckling och stabilitet (Drohomeretski, 

2014).  

Lean är en ledningsfilisofi som jobbar långsiktigt med dessa faktorer och 

bygger på att organisationen eller företaget systematiskt attackerar och 

eliminera slöserier genom att kontinuerligt förbättra och stärka sina 

processer för att på sikt uppnå ett idealtillstånd för dessa. Lean konceptet 

innehåller många olika sorters verktyg för att både ledning och styrning av 

företag. Dessa bygger sin grund på långsiktigt tänkande och att eliminera de 

slöserier som finns inom produktionen (Mehrsai, 2013).  

På en allt mer konkurrenskraftig och globaliserad marknad har det blivit allt 

viktigare för de tillverkande företagen i Europa att satsa på kontinuerliga 

förbättringar. Kunderna är inte beredda att betala mer för en produkt än vad 

som är accepterat av marknaden (Olhagher, 2013).  
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1.2 Problemdiskussion   

Producerande företag högkostnadsländerna ställs inför stora krav när det 

gäller pris på produkterna och kvalitet. Kunden kommer inte betala mer för 

produkten om inte den erhåller högre kvalitet och kan levereras i rätt tid. 

Kunden vill ha det de precis önskar och för att uppnå detta så krävs det av 

företagen jobbar flexibelt samt inte binder kapital i icke värdeskapande 

aktiviteter och material (Olhager, 2013).  

Genom att balansera produktionen med hänsyn till kapacitet och 

kapitalbindning kan ett företag därmed förbättra sitt fokus genom att hålla 

lagernivåer nere samt tillsätta kapacitet där den behövs. I processer där en 

produkt ökar i värde under processens gång så kommer värdet av ökningen 

vara som störst i slutet av tillverkningsprocessen. Detta leder till att ett 

företag måste tillverka i rätt kvalitet och med den kapacitet som krävs. Att 

ha vilande kapacitet leder till att produktens värdeökning blir större än 

nödvändigt och man går miste om chans till att omplacera in sin kapacitet 

längre bak i processen. (Pereira, 2012)  

När ett företag jobbar mot kundorder och med relativt långa ledtider krävs 

det att företaget har god förståelse för de interna processerna och 

saldohanteringen inom produktionen. Detta för inte bygga lager inom 

produktionen som bidrar till ökad kapitalbildning. För att processernas 

genomloppstider ska vara så snabba som möjligt krävs det att man arbetar 

med produktionsbalansering som går ut på att tillverkningsstationernas 

cykeltider jämnas ut för att på så sätt skapa ett så jämnt flöde som möjligt. 

Genom att knyta kommunikationen för hur produkterna ska tillverkas, kan 

man på så sett till att rätt saker tillverkas i rätt tid. Detta kan göras genom att 

använda olika verktyg inom produktionsstyrning (Shook, 2002).   

  

1.3 Problemformulering  

Hur kan ett tillverkande företag effektivisera sin produktion i förhållande till 

kapacitet och kapitalbindning?  

1.4 Syfte   

Syftet med studien är att öka kunskapen inom produktionseffektivisering i 

ett tillverkande företag med hänsyn till kapacitet och kapitalbindning.   

1.5 Avgränsningar  

Studien avgränsas till en viss produktionsprocess och produktmodell hos ett 

tillverkande företag.  
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2. Metodologi  

2.1 Vetenskapligt synsätt  

Den huvudsakliga vetenskapsteorin kan sorteras in i två huvudinriktningar, 

hermeneutiken och positivismen. I verkligheten är det såklart väldigt vagt 

och inte det ena eller det andra sättet att se på saken (Thurèn, 2007).  

2.1.1 Positivism  

Positivismen utgår ifrån att se världen ur två synsätt iakttagelser och logik 

Genom att vara konsekvent, tänkande och utföra beräkningar i studier kan 

detta sedan användas för att göra värdefulla slutsatser. Det är viktigt att 

iaktta största möjliga generaliserbarhet mot all fakta, för att vara så kritisk 

som möjligt (Thurèn, 2007).  

Informationen ska bedömas så att det kan dras slutsatser grundad på fakta 

(Holme et al, 1997).  

2.1.2 Hermeneutik  

Hermeneutiskanalys bygger på att undersökaren dels analyserar delarna av 

en undersökning samtidigt som man med hjälp av försöker utskilja en 

helhetsbild. (Jackobsen, 2010) kopplar det hermeneutiska synsättet till 

kvalitativa undersökningar.   

(Walji, 2007) beskriver det hermeneutiska förhållningssättet som ett sätt att 

analysera mänskliga beteenden, handlingar och uttryck och hur omgivningen 

tolkar dem.  

2.1.3 Studiens vetenskapliga synsätt  

Studien inleddes med att skaffa en inblick i företaget, detta genom att ta del 

utav data och kartlägga en layout över företagets processer. Data och fakta 

som erhållits kommer ifrån observationer och intervjuer. Efter att nuläget 

hade fastställts så studerades processerna mer i detalj för en ännu djupare 

förståelse kring arbetet. Slutsatser kunde dras efter att insamlad data hade 

analyserats.   

2.2 Vetenskapligt angreppsätt  

Världen kan idag förklaras förenklat utifrån olika teorier som baserats på 

olika förklaringsmodeller. Vanligtvis så utgår man genom en jämförelse 

mellan induktion och deduktion, men även jämförs dessa modeller med en 

modell som kallas abduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008). I vissa fall 

skiljer sig synsätten uppseendeväckande mycket åt i inom olika 

vetenskapliga områden (Patel & Davidsson, 2011).  
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2.2.1 Induktion  

Vid användning av induktivt angreppsätt skall information samlas in, men 

utan att koppla den till någon specifik teori. Tanken bakom detta 

angreppssätt är att skapa egna tankar och teorier kring de data som har 

samlats in, dock bör man ifrågasätta ifall denna teori kan generaliseras (Patel 

& Davidsson, 2008).  

2.2.2 Deduktion  

Deduktion är ett angreppsätt som till motsats till induktion skall baseras på  

tolkningar av kända teorier. De tolkningar och fakta som samlats in jämförs 

sedan mot teorin för att sedan kunna basera slutsatser. Sakligheten med 

denna modell blir hög men risken finns att andra nya upptäckter inte blir 

funna eftersom tolkningarna blir låsta till regler från redan existerande 

teorier (Patel & Davidsson, 2008).   

2.2.3 Abduktion  

Abduktion är en metod som är en kombination av en induktion och 

deduktion. En teori skall formuleras av de resultat som framkommit utifrån 

det ämne som studerats. Denna metod kan beskrivas som kontrasten mellan 

det induktiva synsättet och det deduktiva, alltså skall resultat jämföras med 

redan kända teorier. Utgången av jämförelsen ska sedan studeras och en 

avvägning göras om resultatet ska- eller kan utvecklas vidare eller helt 

uteslutas från forskningen. (Patel & Davidsson, 2008).   

Abduktion som vetenskapligt synsätt anses vara mer användbar i 

verkligheten, då abduktion innehåller förståelse i sammanhanget, till skillnad 

från induktion och deduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008).   

Risken med denna metod är att tidigare erfarenheter influerar på resultatet 

och vissa tolkningar får uteslutas (Patel & Davidsson, 2008).   

2.2.4 Studiens vetenskapliga angreppsätt  

Studien genomfördes genom datainsamling från intervjuer och observationer 

där nuläget kunde analyseras för att skapa en bra förståelse över den 

nuvarande situationen. För att få vidare information tillämpades teorier inom 

produktionseffektivisering. Angreppsättet är således både enligt induktiv 

samt deduktiv modell. Genom att studera observationer, intervjuer samt 

jämföra dessa med kända teorier kring produktionseffektivisering bildade 

detta ett abduktivt arbetssätt.   
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2.3 Vetenskaplig metod  

När ett problem skall studeras i en forskning är det mycket viktigt att ha i 

åtanke att varje problem kan beaktas ur två olika perspektiv, kvalitativt samt 

kvantitativt. Det som passar bäst för just den valda studien är upp till 

författaren att besluta (Olsson & Sörensen, 2008).   

2.3.1 Kvalitativ forskningsmetod  

Kvalitativ innebär att man ser på ett problem ur en helhetssyn och baserar 

studien på muntliga samt skriftliga argument som sedan presenteras i studien 

(Backman, 2008).   

Frågeställningen ska vara öppen och tillvägagångssättet flexibelt. Den 

ursprungliga undersökningsfrågan ska från början vara öppen och kan 

efterhand byggas på för att bli mer och mer avancerad. Allt eftersom ny data 

samlas in och nya paralleller mellan frågeställning och teorier kan dras kan 

slutsatserna bli mer utvecklade (Bogdan, 1998).   

Forskningen utgörs främst av ”mjuka” data i form av kvalitativa intervjuer, 

tolkande analyser eller verbala analysmetoder av textmaterial (Patel& 

Davidsson, 2011).  

Kvalitativa metoder är till skillnad från de kvantitativa, induktiva vilket 

innebär att teorier formuleras genom att analysera mönster i insamlad data, 

till skillnad från kvalitativa undersökningsmetoder där data i högre 

utsträckning tas fram för att stödja på förhand framtagna modeller och 

hypoteser (Bogdan, 2008).  

2.3.2 Kvantitativ forskningsmetod  

Kvantitativ forskning innebär att man samlar in data som sedan presenteras 

statistiskt i rapporten. Datan kan tidigare vara känd enligt laborationer eller 

forskning alternativt egna experiment och laborationer (Backman, 2008).  

Holme (1996) menar att kvantitativ forskning är mer kontrolls betonad i det 

avseende att den är i högre grad kontrollerad. Genom att forskaren redan på 

förhand med hjälp av tillgängliga data kan utskönja vilka tänkbara utfall 

undersökningsfrågan kan anta.   

2.3.3 Vår forskningsmetod   

Arbetet startade med verbal och observerad information för att skapa en 

djupare inblick i företaget. Längre in i arbetet gjordes kartläggningar och 

mätningar samt beräkningar av kända metoder för en djupare förståelse 

kring processen skulle fås. Den vetenskapliga metod som använts är både 

kvalitativ samt kvantitativ.   



6  

2.4 Datainsamlingsmetod  

Datainsamling handlar om att införskaffa information från en källa som kan 

vara nödvändig för arbetet. Informationen ska tolkas på ett korrekt sätt för 

att kunna utnyttjas till det avsedda endamålet. Det finns ingen källa som är 

på något sätt är den bästa, utan detta varierar stort beroende på vilken typ av 

forskning som ska bedrivas (Björklund & Paulsson, 2012).   

Vilken typ av data som är lämplig att samla in kan även vara knuten till 

forskningsstudiens omfattning och tidsplan(Patel & Davidsson, 2011).    

2.4.1Primärdata  

Insamling av primärdata går ut på att informationen hämtas från den direkta 

ursprungskällan och forskaren kan på så sätt vara säker på att informationen 

inte påverkats eller förvanskats av en extern part. Datainsamlingen ska vara 

skräddarsydd för att svara på en specifik frågeställning. De vanligaste 

förekommande insamlingsmetoderna är intervju, observation eller 

frågeformulär (Jacobsen, 2011).  

2.4.2 Sekundärdata  

Vid insamling av sekundärdata är det inte forskaren själv som samlar in 

informationen från förstahandskällan, detta är arbete som samlats in av 

andra. Detta leder till att tidigare forskning kan ha samlats in i ett annat syfte 

för att svara på en annan typ av problemformulering. Man skiljer 

sekundärdata av kvalitativt och kvantitativt slag. Kvalitativ sekundärdata kan 

samlas in genom tolkning och analys av texter. Kvantitativ sekundärdata 

samlas vanligt in för att ingå i kvantitativa analyser och kan ta sig utryck i 

bland annat ekonomiska dokument så som räkenskaper, årsredovisningar 

och andra typer av redogörande dokument (Jacobsen, 2011).   

2.4.3 Intervju  

Intervjuer är en typ av kvalitativ metod som bygger på en inledande öppen 

frågeställning. Det är viktigt att den som intervjuar kan sätta sig in i den 

intervjuades tankemönster för att på så vis kunna bryta ner frågorna till flera 

nivåer för att på så vis succesivt kunna få fram mer tillförlitlig data (Bogdan, 

2009).   

2.4.4 Observation  

Att observera något handlar om att analysera beteendemönster i olika typer 

av specifika situationer. Till skillnad från intervjuer skiljer sig observationer 

märkbart på en bestämd punkt nämligen genom att det inte är 

försökspersonerna egna upplevelser som registreras utan hur deras beteende 

mönster uppfattas utifrån (Jacobsen, 2011).  
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2.4.5 Enkät  

Enkät är en intervjuform där den tillfrågade själv får svara på olika typer av 

frågeställningar på skriftlig form. För att utformara en bra enkät krävs det att 

enkätens frågeställningar ska kunna kopplas till den problemformulering för 

forskningen som har utarbetats. Det är viktigt att frågor ställs sådana att 

dessa inte kan missuppfattas, detta kan bland annat göras genom att frågorna 

delas upp i flera nivåer för att på så vis minska risken för feltolkningar. 

Frågorna ska vara formulerade på ett sådant sätt som gör att svaren på 

frågorna blir mätbara detta kan bland annat göras genom att frågorna ställs 

sådana att den intervjuade får ange sina svar inom mätbara intervall så som 

tid eller antal. Viktigt för att enkätens validitet och användning som en del 

av ett forskningsresultat är att de personer som tillfrågas är av relevans för 

undersökningen det vill säga att det finns en koppling mellan 

försökspersonerna och forskningens problemformulering (Bell, 2016).   

2.4.6 Litteraturstudie  

Genom att studera vad tidigare forskning har genererat kan leda till stor 

kunskap. Viktigt är att den litteratur som används kritiskt granskas och att 

den är relevant för det valda studieområdet. Forskning kan vara skadlig om 

den används på fel sätt och slutsatser får inte dras om det inte finns 

tillräckliga belägg för detta, därför är det av yttersta vikt att man är försiktig 

med sitt språkbruk (Bell, 2016).   

2.4.7 Dokument   

Källmaterial kan ta sig uttryck i olika former men det vanligast 

förekommande källformen är ofta tryckt eller skriven. Det finns två olika 

angreppssätt för hur man kan lägga upp sin forskning. En metod är att låta 

källorna bestämma problemformuleringen en sådan inriktning kallas för  

”källorienterad inriktning”. En mer vanlig inriktning är att det är 

problemformuleringen som avgör vilken typ av källor man ska använda sig 

av denna typ av, denna inriktning kallas för ”problemorienterad inriktning” 

(Bell, 2016)  

2.4.8 Vår datainsamlingsmetod   

Primärdata för fallstudien har samlats in genom intervjuer och observationer 

på fallföretaget. Primärdata var av hög prioritet för att studiens reliabilitet 

skulle bli hög. Intervjuer och observationer la grunden till att anlysera 

nuläget, detta kompletterades sedan med insamling av dokument och data. I 

studien har det både används primär och sekundärdata för att få så mycket 

relevant information som möjligt.       



8  

2.5 Verifiering av data  

Björklund och Paulsson (2012) hävdar att validitet, reliabilitet och 

objektivitet är tre mått på forskningsstudies pålitlighet.   

Forskare måste kunna bevisa att de resultat som genererats av studien är 

sanningsenliga och kan bekräftas. Om inte resultatet kan verifieras kan det 

misstros. För att kunna verifiera resultatet använder man sig utav validitet 

och reliabilitet.   

2.5.1 Reliabilitet   

Enligt Kristensson (2014) är reliabilitet ett mått på säkerhet av en mätning 

och strävar efter att ha en hög grad utav säkerhet.   

Reliabiliteten undersöker den data som ingår i studien, och även hur den 

insamlas. Det finns två olika sätt att mäta reliabiliteten på. Det ena sättet är 

att man genomför undersökningen flera gånger på samma grupp vid flera 

tillfällen. Är resultatet likt de i den första studien så erhåller studien hög 

reliabilitet. Det andra sättet att mäta reliabilitet är att undersöka resultatet 

med andra forskares resultat vid samma sorts studie på samma sorts 

undersökningsfråga. Stämmer resultatet överens bland alla studier är även 

där reliabiliteten hög (Johannessen & Tuffe, 2007).   

2.5.2 Validitet  

Validitet behandlar giltigheten på materialet som ingår i studien och lägger 

fokus på en problemställning. Detta är ett mått på hur noggrann forskaren 

varit vid datainsamlingen.  

Validitet är ett mätinstrument som används för kontrollera att de data som 

samlats in verkligen mäter det som skulle mätas i studien (Bryman & Bell, 

2013)   

Begreppsvaliditet är ett exempel på validitet där en fråga är uppbyggd från 

en teori och kan på så sett ge studien validitet. Man bör ha beaktning på hur 

korrekt teorin är och hur relevant teorin är till frågeställningen.   

Intern validitet är en sorts validitet som istället berör en frågeställning som 

kan ha ett orsakssamband. Om en faktor som har en påverkan på en annan 

faktor, kan man då med säkerhet fastställa att detta stämmer?   

Extern validitet tolkar ifall resultatet ifrån frågeställningen är generaliserbar 

och kan användas på liknande frågeställningar (Bryman & Bell, 2013).  I 

kapitel 2.6 beskrivs generaliserbarhet vidare.   
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2.5.3 Objektivitet  

Objektivitet mäter hur stor påverkan värderingar har på studiens resultat. Det 

är därför viktigt att resonomangen tydligt redogörs och att författaren till 

studien motiverar de olika valen som görs i studien. Detta bör skrivas så att 

varje individuell läsare kan dra egna slutsatser och hur pass reliabel studien 

resultat är. För att uppnå detta krävs det att teori och fakta är korrekt 

refererad och att författaren inte har vinklat detta till studiens fördel. Detta 

skulle då tvinga läsaren in på samma bana som författaren när studien 

utformades (Björklund & Paulsson, 2012).  

2.5.4 Sanningskriterier  

För att få en hög reliabilitet i studien har frågor ställts till de personer som är 

högt insatta i de sakfrågor studien grundar sig på. Syftet med frågorna har 

varit att skapa en diskussion mellan bägge parter för att kunna skapa 

förståelse och ett driv för utveckling.   

Utformning av frågorna har anpassats så att svaren skall ge så mycket 

nödvändigt information som möjlig för att kunna utveckla och ta sig framåt i 

arbetet. Genom utarbetade teorier försökts att kunna skapa frågor att kunna 

skapa en hög validitet. Med syn till den externa validiteten har syftet varit att 

hålla resultatet generaliserbart, men det har även förekommit 

rekommendationer som gör fallstudien svårare att generalisera för att de är 

speciella för företaget.   

För att reliabiliteten ska vara hög i studien har fakta från böcker och 

vetenskapliga artiklar valts före webbaserade hemsidor. Dessa källor är mer 

sanningsenliga och ger en bra trovärdighet till studien. De fakta som är tagna 

från litteratur ger en bra synvinkel till arbetet, men har också tolkats innan 

de har används i studien och omformulerats till författarnas egen uppfattning 

i skriftlig form.   

2.6 Generalisering  

Generaliserbarhet mäter det vetenskapliga resultat som studien har kommit 

fram till. Resultatet kan vara användbart i andra sammanhang där studien har 

genomförts tidigare. Dock så är det väldigt svårt för studien att få fram 

samma resultat som skulle kunna vara sanningsenligt för hela allmänheten 

(Malterud, 2014).   

Denscombe (2009) skriver att generaliserbarheten har sina rötter i statistisk 

sannolikhet, men som i unika fall återfinnas vid första tillfället av insamling 

av information. Detta beror på vilket sorts urval som gjorts och vad som är 

användbart för viss typ av situation  
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Studiens generaliserbarhet  

Studien som genomförts är utförd på ett specifikt företag, vilket gör det svårt 

att få en generalisering utav studien. Undersökningen är anpassad efter 

företagets egna processer och materialflöde detta medför att all data som är 

insamlad helt är anpassad efter företagets situation.   

Teorierna och metoderna som erhållits från litteraturen går att generalisera. 

Genom att studera del för del utav teorin i varje situation genererar detta en 

höjning av studiens generaliserbarhet. Det skulle även vara möjligt att 

applicera vissa delar av den utförda studien på en liknande situation.  

2.7 Etik  

När vetenskapliga studier görs är det av stor vikt att den eller de som utför 

studien är medvetna om sitt ansvar när det gäller att undvika plagiering, 

intressekonflikter och förvanskning eller förfalskning av information. Etiska 

barriärer kan brytas antingen avsiktligt eller oavsiktligt men det är likväl 

varje forskares ansvar att ha ett starkt etiskt förhållningssätt i varje moment 

av den forskning som ska genomföras. Bryts de etiska barriärerna kommer 

detta så småningom att uppdagas under forskningens publikationsfas (Benos 

et al. 2005).   
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3. Teori  

3.1 Lean  

Bicheno, J et al. (2006) betonar betydelsen av att inte bara se Lean som en 

uppsättning verktyg som kan användas efter behag utan betonar i stället 

vikten av att jobba långsiktigt med Lean. För att kunna arbeta med Lean 

krävs det att man har visioner och mål. Visionen bör vara att ha så snabba 

och flexibla värdeflöden som möjligt, med detta tankesätt blir målet att 

minimera eller eliminera alla typer av slöserier vilka har en direkt negativ 

påverkan på värdeflödet.  

Denna typ av tillverkning kallas ibland även för JIT-tillverkning (Just-

Intime) och bygger på att ingen tillverkning får starta om det inte finns en 

efterfrågan (Bergman & Klefsjö. 2014).  

Bergman & Klefsjö (2012) menar att man inom Lean brukar prata om sju 

olika typer av slöserier och dessa är:  

• Överproduktion. Syftar till att tillverka produkter för fort, -för 

mycket, eller för tidigt. Att producera produkter som inte har någon 

kund är slöseri.  

• Väntan. Personal eller maskiner som väntar på att material från 

föregående steg i processen ska färdigställas.  

• Onödiga transporter. Eftersom transporter i sig inte bidrar med 

någon förädling till produkten utan bara bidrar med ökad ledtid är 

dessa att betrakta som slöseri. Kan man minska eller minimera 

transporter så eliminerar man därmed slöseri.  

• Inkorrekta processer. Syftar till processer som inte klarar av att 

säkerställa den färdiga produktens uttalade kvalitetsstandard.  

• Onödiga lager. Liksom onödiga transporter är bidrar inte lager till 

någon förädling av produkten. Allt för stora lager kan dessutom dölja 

problem som till exempel obalans i produktionen eller otillförlitlig 

leveransprecision från leverantörer.  

• Onödiga rörelser. Onödiga rörelser eller förflyttningar som 

medarbetare gör ska liksom onödiga transporter minimeras.  

• Defekter. Att behöva kassera eller omarbeta produkter på grund av 

dålig kvalitet. Även onödiga kontroller hör till detta slöseri.  
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• Outnyttjad kreativitet hos medarbetare. Outnyttjad kompetens eller 

förbättringsdriv hos medarbetare måste tas till vara på, viktigt att 

organisationen lyssnar på den kompetens som finns.  

Bicheno, J et al. (2006)  menar att även om att en Lean implementation bör 

ske med ett långsiktigt förhållningssätt kan dock vissa av de verktyg som 

Lean tillhandahåller användas med gott resultat även för företag som inte 

kommit så långt med sin Leansatsning.   

3.1.1 Flödeskartläggning   

De vanligaste typerna av informationsflöde är flödet av material och flödet 

av information, inom Lean fokuserar man på dessa två flödestyper samtidigt. 

För att skapa en helhetsbild av företagets processer är det lämpligt att dela in 

dessa med avseende för olika funktioner. Indelningen sker lämpligtvis i en 

uppdelning i huvudprocesser, stödprocesser, ledningsprocesser.  

Huvudprocesser är processer som är värdeförädlande och skapar värde för 

kunden. Stödprocesser är processer som finns till för att kunna tillgodose 

huvudprocesserna med det stöd som är nödvändigt för att dessa ska kunna 

fungera, stödprocesserna kan i sin tur kategoriseras i stödprocesser av 

administrativ- och stödjande karaktär. Ledningsprocessers syfte är att stödja, 

samordna och utveckla stöd- och huvudprocesserna (Sörqvist, L 2013).  

3.1.2 Kartläggning av nuvarande tillstånd  

Kartläggning av nuvarande tillstånd kan göras på flera olika sätt; ett av dessa 

är att skapa ett flödesschema. I ett flödesschema skapas olika symboler som 

representerar olika arbetsmoment och aktiviteter som tillhör processen. 

Dessa symboler länkas ihop med pilar som representerar riktningen i flödet. 

För att en korrekt beskrivning av flödet ska kunna tas fram är det av stor vikt 

av att de som utför kartläggningen har stor kunskap och förståelse för hur 

processen fungerar (Sörqvist, L 2013).   

Jacka, J, & Keller, P (2009) betonar vikten av att ha en utvecklat mål med 

kartläggningen av processen samt att de data som på förhand erhållits från 

till exempel statistiska rapporter är korrekt. Är data som används inte korrekt 

kan frågeställningen vara felformulerad och därmed blir inte 

undersökningens resultat relevant.   

Sörqvist, L (2013) beskriver de två olika kartläggningsteknikerna; flödes- 

och aktivitetsbaserad kartläggning.  

Flödesbaserad kartläggningsteknik är lämplig att använda då flödet är 

tydligt och konkret. Nackdelen med denna typ av kartläggning är att det är 

lätt att förbise viktiga parametrar på grund av att det bara är det som är 

fysiskt visuellt som observeras.   
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Aktivitetsbaserad kartläggningsteknik innebär att samtliga aktiviteter inom 

flödet först kartläggs, först efter detta kopplas dessa samman till ett 

flödesschema. Tekniken kan med fördel användas i ostrukturerade 

situationer där det är svårt att med säkerhet bedöma för vart gränserna går 

mellan stöd- och huvudprocess (Sörqvist, L. 2013)  

Användning av flödesscheman är en kartläggningsteknik som ger en mycket 

detaljerad bild över en process. Sörqvist, L. (2013) beskriver metoden i sju 

steg:  

1. Definera och avgränsa processen. Redan från start ska processen 

tydligt definieras och avgränsas. Det ska tydligt framgå vad som 

ingår- och inte i processen.   

2. Fastställ flödesschemats användning. För att veta hur 

flödesschemat ska utformas är det viktigt att veta för vad det ska 

användas till. Det ska tydligt framgå om det är en 

nulägesbeskrivning eller ett framtida tillstånd som kartläggs. Det 

ska även bestämmas till vilken nivå schemats ska brytas ner; detalj- 

eller arbetsnivå.  

3. Identifiera aktiviteter. Identifiering av aktiviteter ska göras av en 

representativ grupp bestående av individer som arbetar i processen. 

Viktigt är att processen inte idealiseras eller förenklas. Processen 

ska beskrivas precis som den är.    

4. Sortera aktiviteter. Mindre arbetsmoment kopplas samman med de 

aktiviteter de tillhör. Är antalet aktiviter stort, kan aktiviter som inte 

utgör en vital del av flödet tillfälligt läggas åt sidan för att arbetet 

inte ska bli för komplicerat. Dessa aktiviter tas i åtanke först efter 

det att det primära flödet har kartlagts.   

5. Beskriv processen. Arbetsmoment och aktiviteter kopplas samman 

för att beskriva processen och flödesschemat kan på så vis 

konstrueras.   

6. Komplettera flödesschemat. Flödesschemat analyseras för att kunna 

hitta eventuella brister, eller avsaknad av aktiviteter. Analysen kan 

med fördel göras i grupp under brainstorming liknande former där 

målet är att finna saker som missats.  

7. Dokumentera. Dokumentation av det framtida flödesschemat.   

(Sörqvist, L. 2013).  
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3.1.3 Kartläggning av framtida tillstånd  

För att kunna kartlägga det framtida tillståndet krävs det att analysen av det 

nuvarande tillståndet är korrekt gjord. Utvecklingen av det framtida 

tillståndet utgår sedan utifrån en analys av det nuvarande tillståndet 

(Sörqvist, L. 2013).  

Ett första steg när det framtida tillståndet ska kartläggas, är att försöka jämna 

ut variationer, takter, och pitch. Om efterfrågan jämnas ut kommer 

implementeringen att bli lättare och produktionen bli stabilare. Genom 

utjämning av efterfrågan kan lager och supermarkets reduceras vilket 

kommer leda till minskad kapitalbindning och ett mindre antal produkter i 

arbete(PIA) (Bicheno, J et al. 2006).   

3.1.4 Kanban och two-bin system försörjningsmetod  

Kanban  

Kanban är en typ av signal som anger tillverknings eller påfyllnads 

autentisering av en produkt, detalj eller order, denna autentisering tar sig 

vanligen utryck i ett kort eller annan signal. Kanban är kanske det mest 

klassiska signalsystemet och är utmärkande för ett dragande 

tillverkningssystem (Bicheno, J et al. 2006).  

Grundtanken med ett Kanban system är att material inte ska produceras för 

än det verkligen behövs, detta för att motverka överproduktion. Eftersom 

man inte vill binda för mycket kapital i PIA (produkter i arbete) bör målet 

vara att försöka minimera antalet kanbansignaler. Genom detta arbetssätt 

tenderar också problem som kan finnas i processen att komma upp till ytan, 

vilket underlättar för förbättringsarbete (Bergman & Klefsjö. 2014).   

Etableringen av ett kanbansystem bör ske succesivt då en implementation av 

systemet i en allt för stor skala gör att det kan uppdagas en ohanterlig mängd 

problem samtidigt. Kanban bör ses som en metod för att uppdaga problem 

snarare än en metod för att eliminera dessa. Processerna kommer i grunden 

att fungera på samma sätt som tidigare även efter införandet av ett 

kanbansystem (Rother, M 2013).  
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Two-bin system  

Two bin system är ett logistiksystem som kan beskrivas som ett system 

baserat på två stycken lådor med samma antal och sort utav artiklar 

placerade efter varandra i ett ställage. För att beskriva detta tydligare, låt oss 

kalla just två lådor med samma kvantitet artiklar och samma modell av 

artikel för låda 1 och 2. När låda 1 har förbrukats i processen så tar 

operatören lådan och ställer den visuellt så att det åskådliggörs för andra 

operatörer att den har förbrukats. När operatören upptäcker den tomma lådan 

så tas den med och fylls på vid huvudlagret för att sedan placeras i 

huvudlagret igen. Låda 2 beräknas enligt den kvantitet som finns i att kunna 

försörja processen med artiklar från att låda 1 har förbrukats till att den 

återigen står i ställaget. Denna cykel börjar sedan om när låda 2 har 

förbrukats (Lumsden, 2011).  

Man kan beskriva two bin system som en variant av kanban där han 

operatören är kanbankortet och den tomma lådan är signalen som säger att 

de är dags att fylla på med fler artiklar. (Storhagen, 2011).   

3.1.5 Supermarkets  

Bland de företag som anammar just-in-time principer är det vanligt att man 

anavänder sig av supermarkets för att försörja tillverkningsprocesserna. 

Supermarkets är decentraliserade förvaringsutrymmen som är utspridda i 

tillverkningsverkstaden och vars syfte är att försörja processerna med 

material som behövs till närliggande produktionsprocesser (Faccio et al. 

2013). Om det är möjligt ska supermarketsen grupperas på samma ställe, 

detta på grund av att materialhanteraren ska ha en så överskådlig blick över 

dessa som möjligt. Supermarkets styrs lämpligtvis med hjälp av kanbankort 

som ger en signal för när dessa ska fyllas på. Supermarkets/ PIA ska endast 

användas mellan arbetsstationer i processen när det finns skillnader mellan 

cykeltider och dessa är på så vis endast till för att komplikationer- och eller 

variationer inte stör genomflödet (Bicheno, J et al. 2006).  

FIFU-filer (först-in-först-ut-filer) är en lagertyp som enkelt kan förklaras 

med att lagret fylls på i ena änden och plockas ut i andra änden. Dessa är bra 

att använda i supermarkets då de på ett enkelt sätt visualiserar lagret samt 

minskar risken med att uppbokat material går till fel tillverkningsorder 

(Bicheno, J et al. 2006).  
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3.2 Produktionssystem   

Hur ett produktionssystem ska utformas beror på vilka önskade attribut man 

vill att produktionsprocessen ska ha. Exempel på sådana kan till exempel 

vara högt kapacitetsutnyttjande, korta genomloppstider, låg kapitalbindning, 

hög leveransprecision eller hög flexibilitet (Ohlager, 2014).  

Låg kapitalbindning uppnås främst genom att minska mängden PIA. 

Mängden PIA kan minskas genom att ha så raka, enkelt utformade processer 

som möjligt och- eller att tillverkningstiden mellan tillverkningsstationerna 

är så jämnt fördelade som möjligt (Produktionsutjämning).  

Kapitalbindningen i färdigvarulager kan på sikt minskas i takt med att 

produktionsutjämningen blir bättre (Ohlager, 2014).  

Processens flexibilitet handlar dels om hur snabbt processen svarar på 

förändrade tillverkningsförhållanden i fråga om tillverkningsvolymer och 

dels om förändrade förhållanden i produktionsmixen. Produktionsmix 

innebär i vilken ordning och vilka kvantiteter som förekommer av respektive 

produkttyp (Ohlager, 2014).  

En kontinuerlig process kännetecknas av att den går hela vägen från råvara 

till en slutprodukt. Produkterna som tillverkas mäts i vikt, volym eller längd 

vilket är typiska mått för tillverkning av bulkprodukter som exempelvis, 

papper, stål och plastpåsar. De olika processtyperna tar sig sedan utryck i 

olika layouter (Bellgran & Säfsten, 2005).  

3.2.1 Layouttyper  

Produktionsprocessens utformning anpassas vanligast med hänseende för 

vilka volymer som efterfrågas samt beroende på antalet varianter som ska 

tillverkas. Layouten beskriver den fysiska placeringen av exempelvis 

maskiner, lager och monteringsceller i produktionsanläggningen. De tre 

vanligaste layouttyperna är:  

• Linjebaserad layout  

• Funktionell layout  

• Flödesgrupp  
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3.2.1.1Funktionell layout  

Den funktionella verkstaden har sina rötter i den urtida 

hantverksproduktionen där varje tillverkning hade specialister inom olika 

områden (Olhager, 2013).  

En funktionell layout innebär att layouten styckas upp i produktionen i olika 

avdelningar efter deras respektive funktion, exempelvis svarvar för sig och 

fräsar för sig (Li,Jing-Wen 2010). Produkten transporteras allt eftersom 

förädlingen sker i produktionen. Sker bearbetning i en maskin på en 

avdelning förflyttas sedan produkten till en annan avdelning för en ny typ av 

bearbetning. Ett parti av produkter färdigställs i en maskin innan de 

transporteras vidare till nästa maskin, alternativt monteras detaljer vid en 

station och flyttas sedan till en annan monteringsprocess. På grund av olika 

storlekar av partier och olika bearbetningstider, krävs köer för att hantera 

dessa variationer i beläggning. Med denna typ av layout krävs en hög 

beläggning av maskinerna eller kapaciteten (Segerstedt, 2008).  

  

Figur 1: Exempel på funktionell verkstad  

Genom att produkterna flyttas mellan de olika avdelningarna, skapas en bra 

flexibilitet i operationsföljden. I en funktionell verkstad finns ofta mycket 

kompetenta och erfarna operatörer och verkstaden blir på så vis 

mångfunktionell, och flera olika typer av produkter kan på vis bearbetas. 

Detta medför också att företaget/organisationen på ett enklare sätt kan 

introducera nya produkter i sin tillverkning. Layouten används lämpligtvis 

ifall många olika produkter ska produceras i samma produktionssystem eller 

utifall de finns en stor variation i operationstider mellan de olika 

operationerna. Det är vanligt att företag har denna typ av layout om dessa är 

leverantörer till större företag, men mindre specialistverkstäder med en 

efterfrågan som varierar i innehåll och storlek använder med fördel även 

denna layout. Produktionen består oftast av låg-volyms produkter som 
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kräver olika sorters bearbetning och följs av operationer som produceras i en 

funktionell verkstad (Olhager, 2013).  

3.2.1.4 Linjebaserad layout  

En Produktionslina i ett tillverkande företag utformas efter de moment 

produkten ska genomgå. Produktionsflödet går efter en lina som förflyttar 

produkten stegvis i förädlingsprocessen. För att bygga upp en 

produktionslina är det viktigt med en jämn och hög efterfrågan på de 

produkter som skall tillverkas. Produktionslinan blir därför vanlig för 

standardiserade produkter som massproduceras. Utformningen av layouten 

kan därmed ses som en produktorienterad produktion där produkten kommer 

till stationerna för att kunna bearbetas (Olhager, 2013).   

En produktionslina kan delas in i två kategorier beroende på om det krävs 

omställningar vid produktionen. Vanligtvis kan varianter inom samma 

produktfamilj produceras utan omställningar och medför då endast 

komplexitet i materialhantering. Om produkten däremot kräver 

omställningar av maskinerna tillkommer en ställtid som kan kosta mycket 

tid i produktionen, samtidigt är det vanligt för dessa produkter med 

ytterligare komplexitet i materialhanteringen (Olhager, 2013).  

  

Figur 2: linjebaserad layout  

Produktionslinan anses vara betydligt mindre flexibel och kräver en stabil 

och hög efterfrågan. Idag läggs stora resurser på ett så högt 

kapacitetsutnyttjande som möjligt genom att göra små förändringar som har 

stor betydelse (Olhager, 2013).  
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3.2.1.5 Flödesgrupp   

Flödesgrupp som layout härstammar från 1925, Av R.E Flanders som en 

variant av Henry Fords monteringslinje. Flödesgrupper började dock inte att 

användas i högre utsträckning förens under 90-talet då de sågs som en 

vidareutveckling av den funktionella verkstaden (Olhager, 2013).  

Detta produktionssystem byggs ur ett fokus att ha ett produktorienterat flöde 

istället för ett resursorienterat. Detta skapas genom att generera insikt i hur 

produkten tillverkas och monteras. En stor fördel med flödesgrupp är att det 

kan samtillverkas flera bearbetningar (Olhager, 2013).  

Det ser ut som att en produktgrupp tillverkas, där det kan finnas korta 

avstånd och en ökad flexibilitet. För att detta skall skapa sin effektivitet 

måste det finnas få olika varianter på produkter samt en relativt hög 

efterfrågan av produkter. Systemet har framtagits från den funktionella 

verkstaden, då tanken var att förenkla planeringen och förkorta 

genomloppstiderna. Ett kännetecken för en flödesgrupp är en maskingrupp 

eller en produktionsavdelning. Inom produktionsavdelningen sker det en 

färdigbearbetning där hela avdelningen betraktas som en planeringspunkt för 

verksamheten (Olhager, 2013).  

Planeringen inom flödesgruppen sker löpande i detaljnivå, vilket bidar till en 

ökad variation av arbetsuppgifter för de anställda. De operatörer som jobbar 

inom gruppen kan variera under arbetsdagen på flertalet arbetsstationer. 

Detta leder till ökad stimulans för operatörerna och minskar känslan att vara 

fast vid en sorts operation eller maskin. Vid utformning av en flödesgrupp 

eftersträvas att flödet skall vara så rakt som möjligt, för att uppnå bästa 

förutsättningar ska de helst vara enkelriktat från kommande inleveranser till 

utleverans (Olhager, 2013).  

  

Figur 3: flödesgrupp  

3.3 Huvudplanering  

En huvudplan handlägger vilka produkter som skall tillverkas, i vilken tid i 

förhållande till ledig kapacitet samt planerade kundorder. Huvudplaneringen 

bryter ned en sammanställning från sälj och verksamhetsplaneringen där 

enskilda kunderorder kompletterar tillverkningsplanen. Efterfrågan från 

kundorders som inte kan täckas via ett lager från färdiga produkter, skapas 

ett så kallat produktionsprogram som skall visualisera när de olika 

produkterna kan vara färdigtillverkade. Planen från produktionsprogrammet 
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lämnas sedan över till materialhanterare som sedan skall tillgodose 

materialbehovet för att kunna tillverka (Olhager, 2013)   

Huvudplaneringen är beroende av ett tydligt sammarbete mellan 

marknadssidan och produktionsavdelningen. Marknadssidan har som uppgift 

att se till att det som kunderna efterfrågar ska tillverkas, samt förhandla om 

när kunderna ska kunna få sina efterfrågade produkter levererade. Dock får 

inte marknadssidan lova mer än vad produktionen är kapabel till att tillverka, 

vilket skulle leda till missnöjda kunder. Marknadssidan måste ha realistiska 

planer för att kunna sälja verksamhetens produkter (Olhager, 2013)  

Produktionsavdelningen får inte heller utöka sin produktion till den grad då 

de istället tillverkar produkter de inte klarar av att sälja. Börjar produktionen 

bygga lager leder detta till stora kostnader. Marknaden måste därför hela 

tiden ha en god kontakt med produktionen angående vad som efterfrågas 

från marknaden (Olhager, 2013)  

Arbetar ett företag med prognoser gäller det att kunna planera sin produktion 

efter prognostiserad försäljning, samt att kunna bedöma ifall man har 

tillräckligt med ledig tillverkningskapacitet för att kunna tillverka 

efterfrågad försäljning. Därför skall det läggas stor vikt vid att lära sig sina 

tillverkningsprocesser för beräkna hur lång tid det tar för en viss produkt att 

tillverkas. Det ger en också en uppfattning om hur bra företagets kapacitet är 

i förhållande till framtida prognoser samt hur trenden på marknaden går. 

Detta ger en varning för företaget att i framtiden investera eller kanske titta 

på en annan produkt för tillverkning (Segerstedt, 2009).   

Om inte den uppgjorda tidsplanen för tillverkningen kan hållas leder detta 

till köbildning. Vid köbildning är det vanligt att man tillämpar någon form 

av prioriteringsregel för att bestämma i vilken ordning orders ska tillverkas, 

detta görs vanligen i körplaneringen. En prioriteringsregel är till exempel 

först-in-först-ut regeln (FIFO) som bygger på att den kundorder som först 

registreras också ska tillverkas först (Ohlager, 2013).  

En viktig faktor för att lyckas med en god leveransservice är att hålla de 

genomloppstider som krävs för att leverera i rätt tid. Kostnaderna för att 

hålla en god leveransservice kan bli stora, därför bör ett företag hålla ett högt 

resursutnyttjande samt hålla nere produkter i arbete. Konsekvenserna av 

detta blir att kapital bundet i produktionen inte blir så stort (Lumsden, 2012).   

  



21  

3.4 Materialstyrning  

”Materialstyrning avser den operativt inriktade administration som krävs för 

att styra flödet av material inom given fysisk 

produktions/distrubutionsstruktur” (Storhagen, N).   

Materialstyrning har flera olika huvuduppgifter, t.ex.   

  

• Planering- Planera alla materialaktiviteter i hänsyn till mängden 

material och tidpunkter då material skall gå från försörjande till 

förbrukande aktiviteter i materialflödeskedjorna.   

  

• Omplanering- Fattande av beslut gällande förändringar i 

materialförsörjningskedjorna i mängd och tid.   

  

• Rapportering- Inrapportera alla aktiviteter som skett i materialflödet.   

  

• Exekvering- Se till att alla planerade aktiviteter i materialflödet blir 

gjorda.   

  

• Bevakning- Följa upp alla aktiviteter genomförts enligt planeringen.  

  

Materialhantering är en kostnadsfaktor för företaget och bör alltid vara en 

punkt för förbättring. Uppgiften logistikavdelningen har är att tillgodose 

material till produktionen, i rätt tid och mängd. Materialhanteringskostnader 

för ett tillverkande företag är ungefär 50 procent av den totala 

operationskostnaden. Vid effektivisering av materialhantering & 

logistikhantering bidrar detta till en bättre miljö för operatörerna att jobba i. 

Det är inte bara arbetsmomentet som blir bättre, utan säkerheten på företaget 

ökas också. Det finns statistik som visar att 50 procent av de olyckor som 

uppstår inom producerande företag är relaterade med materialhantering 

(Stephens & Mayers, 2013), (Lumsden, 2012).   

3.5 Kapitalbindning   

Kapitalbindning innebär allt de material som existerar inom företaget. Det är 

inte bara kostnaden för att inhandla materialet, utan även kostnaden för att 

hantera, lagra, personal och utrustningskostnader.  Bundet kapital av en 

produkt ökar i takt med förädlingsprocessen och kan inte bli större än vid 

produktens färdigställande (Olhager 2013).   

Kapitalbindning kan delas in i två kategorier, omsättningstillgångar samt 

anläggningstillgångar. Genomsnittlig kapitalbindning beskriver mängden 

material som är bundet i företaget, t.ex. produkter i arbete samt förråd. Detta 
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kan beräknas i medellager, genomsnittlig liggtid och genomsnittlig 

kapitalbindning (Jonsson & Mattson, 2011).   

3.6 Materialbristkostnad  

Materialbristkostnader är den kostnad som uppstår när företaget inte har 

material för att producera utlovade produkter till kund. Kan kunden tänka sig 

att vänta till nästa möjliga leveranstillfälle kan kostnaden nästan försummas. 

Dock är det inte så ofta kunden har så lång framförhållning med inköp av 

produkter, speciellt inte för företag som levererar fullständiga produkter. En 

liten kostnad kan uppstå om man inräknar den administrativa kostnaden för 

att behandla den missade ordern. Skulle detta istället leda till en missad 

chans till försäljning av en produkt får inte företaget något täckningsbidrag 

för produkten. En missad leverans kommer dessutom att se illa ut ur 

kundens ögon, och kan komma att leda till att kunden i framtiden väljer att 

köpa produkter från en konkurrent (Olhager, 2013).   

För att företaget i framtiden inte skall drabbas av samma problem, kan det 

vara lämpligt att använda sig av ett säkerhetslager för material. 

Säkerhetslagret kan dimensioneras utifrån vilken servicegrad företaget 

eftersträvar. Ju större säkerhetslager företaget har, ju större kommer 

kostnaden bli för företaget. Konkurrerar företaget i en konkurrensutsatt 

marknad med flera företag som håller väldigt hög kvalitet på sina produkter 

så kan leveranssäkerhet vara av hög prioritet för att inte förlora kunder till 

konkurrenter. För att lyckas väl med sitt säkerhetslager så bör företaget i 

produktstrukturnivån kontrollera saldot på artiklar i produktionen. Ser man 

att man har kritiska kvantiteter kan saldot beräknas efter möjliga orsaker till 

materialbrist, för att uppnå en stabil och säker nivå av artiklar (Olhager, 

2013).  
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3.7 Kapacitet  

Kapacitet avser den arbetsmängd som en produktresurs kan utföra under en 

given period. Det är av stor vikt att kunna mäta hur stor del utav den faktiska 

kapaciteten som använts i produktionen. Det bör beaktas att de inte går att 

planera över 100 procent i kapacitetsutnyttjande, då detta är den maximala 

kapacitet som är möjlig att få ut av de resurser som finns att tillgå. Företagen 

har mycket att tjäna på att ha ett högt kapacitetsutnyttjande. Dimensionerar 

ett företag efter att ha 100 procent kommer detta att leda till maximal 

belastning på de interna resurserna och kan på sikt leda till att dessa blir 

utslitna eller att det uppstår kvalitetsbrister. Kan ett företag istället lägga sina 

kapacitetsmål på en acceptabel nivå genererar detta en bättre arbetsmiljö 

vilket underlättar för medarbetare att kunna prestera en bra kvalitet på det 

som tillverkas, vilket bör ses som optimalt för både företaget och personalen. 

Det finns ingen uttalad optimal nivå utan detta är helt baserat på vad som 

skall utföras (Olhager, 2013).   

Att ha vilande kapacitet är ingen vinst utan ett slöseri för företaget. Genom 

att ha en bra flexibilitet och planera sin kapacitet efter vad som skall göras i 

rätt tid, leder till att man kan förkorta ledtid och öka kvalitet samt skapa en 

team-känsla bland medarbetare. För att uppnå detta krävs det insikt i 

processen samt engagerade medarbetare som har ett driv för att hela tiden 

förbättras och utvecklas. Etableras en utbredd kompetens i olika 

arbetsuppgifter och en fördjupad kunskap i hur man på bästa sätt ska utföra 

olika arbetsmoment, ger detta en bättre förutsättning för att vid personalbrist 

fortfarande kunna leverera. Företaget blir på så sätt mindre sårbart (Dennis, 

2007).  

Dock kan även ett högt kapacitetsutnyttjande leda till överproduktion vilket i 

sin tur genererar onödig kapitalbindning och ett högt antal PIA (produkter i 

arbete). Detta är ett ekonomiskt slöseri för företaget (Jonsson, 2011).  
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3.8 Analysmodell  

Författarna har själva skapat en modell för att via ett metodiskt  

 
Analysmodell  

 

Nummer  Steg  Teori  Empiri  

1  Identifiera Nuläge  
Lean 3,1  

   
Produktionssystem 3,2  

4.4 Fabrikslayout  

  

2  Nuläges Analys  
Lean 3,1  

Flödeskartläggning 3,1,1  

4.6 Tillverkningsbeskrivning  
4.3 Huvudplanering  
4.5 Materialförsörjning  

3  Framtida Läge  Flödeskartläggning framt. 3,1,2  

  
Kanban & Two bin system 3.1.4  

  
Layouttyper 3.2.1  

4.4 Fabrikslayout  
4.3 Huvudplanering  
4.5 Materialförsörjning  

4  Utvärdering  Produktionssystem 3,2  

Layouttyper 3,2,1  

  
Kanban & two bin system 3.1.4  

  
Supermarkets 3.1.5  

4.4 Fabrikslayout  
4,3 Huvudplanering  
4,5 Materialförsörjning  
4,6 Tillverkningsbeskrivning  

Figur 4: Analysmodell    
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4. Empiri  

4.1 Getinge desinfection  

Getingekoncernen är en global leverantör av produkter och system 

anpassade för sjukvård- och forsknings miljöer. Under 2014 uppgick 

koncernens anställda till cirka 15000 människor och den totala omsättningen 

var 26,8 miljarder svenska kronor. Getinge koncernen är uppdelad i tre ben: 

infection control, extended care och medical systems. Fallföretaget Getinge 

desinfection tillhör enheten Infection controll och är stationerat i Växjö. 

Getinge desinfections huvudprodukt är diskinfektorer(diskmaskiner) för 

sjukhusmiljöer där av är kraven på maskinernas disinfektions förmåga hög. 

Getinge har cirka 150 anställda på och en omsättning på 595 miljoner 

kronor.  

Företgasstrukturen för Getinge Desinfection följer i bilaga 4.  

4.2 Val av produktfamilj  

Den valda produktionscellen utför montering av tre stycken olika 

huvudprodukter; 46-normal, 46-turbo och 46-g15 varav denna studie 

begränsas till att endast undersöka produktionen och materialförsörjningen 

till 46-normal. Fortsättningsvis under den här rapporten kommer 46-normal 

fortsättningsvis att kallas för ”modell-46” och produktionscellen för 

”monteringslinje-46”. 46an är den produkt som har störst tillverkningsvolym 

och därför är denna produkt av högt intresse. 46an består av 43 olika 

förmontage, dessa förmontage är stationerade ”aktivitetsbaserade 

tillverkningsgrupper” runt om i fabriken. Det finns en uttryckt vilja från 

fallföretagets sida att minska antalet PIA mellan för- och slutmontering.   
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4.3 Huvudplanering  

Fallföretaget samarbetar med olika säljbolag, där de tar fram en långsiktig 

prognos som underlag för den framtida kommande tillverkningen. Efter 

detta har gjorts tas en mer kortsiktig prognos fram som visar den kommande 

tillverkningen per kvartal. Informationen behandlas sedan av 

materialplaneringen, som i sin tur tar fram en inköpsplan för de detaljer som 

behövs för att tillverka. Företaget tillverkar inga egna detaljer, utan är en ren 

monteringsverkstad. Den produkt som studien avgränsats till består av 10 

olika modeller där kunden i sin tur erbjuds en valmöjlighet på 20 olika 

kombinationer. De behov som behövs för varje fullständig maskin beräknas 

ut genom en procentberäkning där informationen sedan behandlas i 

affärssystemet, Movex/M3. Produktionsplaneringen körs efter schema som 

baseras på FIFO (först-in-först-ut principen), vissa avsteg från denna princip 

förekommer dock vid vissa specialorders där det ibland kan uppstå 

materialbrister för vissa komponenter. Företaget har misstankar om att varje 

order inte räknas av ordentligt i produktstrukturen, vilket kan vara en 

bidragande faktor till att lagernivåerna i buffertlagret vid slutmonteringen är 

onödigt hög. Vid vissa fall har de bildats köer i körplanen på grund av 

materialbrist. Då hoppar man till en annan order och man följer inte 

FIFOprincipen. Misstankar finns även att operatörerna vid förmonteringen 

hoppar i körplanen, utav anledning att vissa order är mer bekväma att 

montera än andra.  

4.4 Fabrikslayout  

Nuvarande monteringslayout modell-46 är av layouttypen funktionell 

verkstad och visualiseras i Figur: 4.4. Svetsningen (3) är belägen längst ner 

till höger i nära anslutning till Slutmonteringen (1) för modell-46. Förutom 

svetsningen försörjs slutmonteringen dessutom av ett buffertlager (5) som 

ligger i direkt anslutning. Buffertlagret försörjs i sin tur utav förmonteringen 

(2) som är beläget näst längst upp i layouten. Förmonteringen försörjer 

förutom slutmonteringen för modell-46, samtliga slutmonteringar i layouten. 

Provningen (4) är belägen längst ner till vänster i layouten i nära anslutning 

till slutmonteringen för modell-46, denna station delas med fabrikens 

samtliga processer.   

Layouten är anpassad för att kunna tillverka 3st olika varianter där vart och 

en av dessa varianter har ett dedikerat flöde. Tanken från fallföretagets sida 

med att använda denna typ av layout är att försöka uppnå tillverkningsceller 

som är flexibla och resurseffektiva. Några av målen fallföretaget på sikt vill 

uppnå är att skapa en bred kompetens bland montörerna för att på så vis 

lättare kunna fördela kapaciteten. Förutom detta vill fallföretaget skapa en 

stimulerande arbetsmiljö där arbetsuppgifterna för montörerna kan komma 

att variera under en arbetsdag. Bild layouten finns i bilaga 6.  
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4.5 Materialförsörjning  

Förmonteringen för tillverkningen av modell-46 på företaget har ett 

buffertlager i ett ställage som försörjer monteringsprocessen och är placerad 

i anslutning till monteringscellen. Buffertlagret sköts med hjälp av ett 

kanbansystem där varje artikel har två lådor med en bestämd kvantitet 

artiklar. När en låda av artiklar har förbrukats ställs sedan denna låda åt 

sidan så att de visualiseras att artiklarna har förbrukats. En vagn kommer 

sedan att plocka denna låda med sig till huvudlagret för fylla på och sedan 

leverara lådan tillbaka till ställaget igen. Ansvaret för detta har de operatörer 

som är placerade vid huvudlagret och godsmottagningen. Det finns totalt 

tjugo lagerplatser för tvålådorna.   

Monteringscellen för 46-modellen monterar förmontage och chassi som 

kommer från svetsavdelningen. Efter att svetsningen har utförts så skickas 

chassina på betning. Efter att denna process har utförts så flyttas materialet 

från godsmottagningen till en buffertplats intill monteringscellen. 

Ytterliggare artiklar som krävs för att färdigställa produkten finns i ett 

monteringslager intill linan, dessa artiklar köps in från externa leverantörer.  

Även detta monteringslager sköts via ett två- lådors kanbansystem.    
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4.6 Tillverkningsbeskrivning  

En enkel beskrivning för tillverkningen i 46-linan följer nedan. En 

utförligare beskrivning för 46-linan redogörs för i Bilaga (1).  

  

Figur 5: Tillverkningsbeskrivning  

4.6.1 Svets  

I fallföretaget finns det 3 olika svetsavdelningar: kammar, detalj och 

tillbehörssvetsen. Detaljsvetsen svetsar komponenter till tre olika 

produktvarianter, 46,86 och 88. 46-modellen som studien avgränsas till har 

en cykeltid som längst en timme. Kammarsvetsen tillverkar 

helautomatiserat. I denna process arbetar normalt två personer dagtid.   

4.6.2 Betning  

När svetstillverkningen har gjorts ska chassit som bearbetats skickas till en 

process som kallas för betning. Detta görs för att man ska ta bort 

ytföroreningar som uppstått under svetsningen detta för att chassina inte ska 

rosta, arbetet är således nödvändigt för att säkerhetsställa renligheten och för 

att möta kraven på kvalitet. Detta läggs ut på ett extern företag beroende på 

att kvantiteterna är små och att miljökraven är höga och kostsamma. 

Ledtiden för detta arbete uppgår normalt till en dags ledtid och vanligen 

skickas tre stycken artiklar åt gången.   

4.6.3 Förmontage  

Innan slutmonteringen kan börja sin monteringsprocess krävs det att alla 

tidigare moduler har bearbetats och monterats. Den sista 

monteringsprocessen innan slutmonteringen kalls för förmontage. Totalt 

finns det 43 stycken förmontage och dessa monteras på en särskild 

avdelning. Varje förmontage tillverkas efter en körplan som erhålls ur 

affärssystemet. Affärssystemet baserar all tillverkning på inkommande order 

samt prognos. Alla montage som monteras består av inköpta artiklar från 

underleverantörer. Lagerplats för dessa är intill förmonteringscellen och i 

huvudlagret. Huvudlagret försörjer lagerplatsen intill förmontagecellen när 

artiklarna till förmonaget har förbrukats.   
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4.6.4  Slutmontering  

När alla förmontage har tillverkats och monterats skall sedan produkten 

färdigmonteras. Detta görs i en tillverkningscell bestående utav fem stationer 

där operatörer flyttar produkten eftersom varje montage har färdigställts 

mellan de olika stationerna. De artiklar som tillsätts till produkten under 

slutmonteringsprocessen finns placerade intill monteringsgruppen i hylla 

bestående av lådor med artiklar. Dessa fylls på de artiklarna i varje låda har 

förbrukats av personal på lageravdelningen  

4.6.5 Provning  

Efter att slutmonteringsprocessen har slutförts så skall alla maskiner ha 

provats för att säkerhetsställa rätt kvalitet. För att denna skall kunna utföras 

och en kvalitetsbedömning skall kunna göras korrekt kan inte hela 

ytterchassit vara monterat. Dessa ytterplåtar monteras på provningsplatsen 

efter att provningen har blivit godkänd. Skulle inte provningen fått en 

godkänd bedömning skall problemet med produkten följas upp och sedan 

lösas, för att sedan återigen kunna bedömas godkänd.   

 4.6.6 Kontroll    

En sista kontroll görs sedan på produkten för att sedan levereras till 

utlastningen. Här kontrolleras det noggrant att alla provningar har blivit 

godkända samt att provnings personal har bifogat resultatet och kan 

levereras med maskinen. Arbetet måste vara noggrant utfört då försäljningen 

riktar sig mot läkemedelsindustrin på marknader så som i USA, där FDA- 

United States Food and Drug Administration ställer höga krav.   

4.6.7 Utleverans   

Här emballeras sedan produkten och görs redo för leverans till kund. 

Ledtiden från beställd produkt till leverans är 6 veckor i detta är det inräknat  

en säkerhetstid på 5 dagar innan leverans. Den ackumulerade 

leveransprecisionen är beräknad till 87%.   
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4.6.8 Cykeltider  

 Erhållda cykeltider från den avgränsade processen.    

Process:  

Kammarsvets  

Tillbehörssvets  

Detaljsvets  

Förmontering  

Slutmontering (46-linan)  

Provning  

Kontroll  

Paketering  

Cykeltid (h):  

2,8  

1,77  

0,52  

0,84  

7,3  

3,2  

0,25  

0,50  

Figur 6: Cykeltider   
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5. Analys  

Här beskrivs projektets genomförande, rubrikerna varierar med val av 

projektuppgift. Till exempel mätinstrument, försöksuppställning, 

beskrivning av olika anläggningar och så vidare.  

5.1 Fabrikslayout  

Monteringscellen för modell-46 beskrivs lättast som en funktionell layout 

(3.2.1.1), där materialet efter varje monteringssteg flyttas framåt i 

monteringsprocessen. Förmonteringscellen ligger separat ifrån 

slutmonteringscellen, vilket gör att de bildas buffertar mellan slutmontering 

och förmontering. De leder till en ökad kapitalbindning (3.5) av artiklar i 

produktionen. Den separata indelningen av avdelningarna tyder på att 

layouten stämmer överens med teorin för funktionell layout (3.2.1.1).    

  

Tittar man enskilt på slutmonteringen av modell-46 skulle denna kunna ses 

som en linjetillverkning (3.2.) eftersom att en flödesprincip vill uppnås 

mellan stationerna. Materialet finns placerat längs med de fem stationerna 

och är placerat i en lagerhylla med lådor för varje enskild artikel som skall 

ingå i monteringsprocessen.    

Förmonteringen försörjer tre olika produktionsceller och är en separat 

avdelning. Det är en klassisk funktionell layout (3.2.1.1) , vilket kan knytas 

till teorin genom att den försörjer tre produktionsceller och är en separat 

avdelning som inte är knyten till någon speciell produkt, utan endast 

utformad för att på ett enkelt sätt kunna montera. Det finns operatörer som 

enbart monterar förmontage och dessa tillverkar efter en tillverkningsplan 

framtagen från en prognos.   

Teorin för en funktionell layout säger att vid utformning skall man ha i 

åtanke de avstånd som uppstår mellan de olika avdelningarna. Att ha ett 

långt avstånd skapar en ökad materialhanteringskostnad för företaget, vilket 

de också är för fallföretaget då deras layout har flera längre avstånd mellan 

produktionscellerna samt lager.   
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5.2 Huvudplanering  

Den långsiktiga produktionsplaneringen baseras på de försäljningsprognoser 

som lämnas av marknadssidan (3.3). Dessa siffror bryts sedan ner i flera 

steg för att översättas till ackumulerade volymer för respektive 

monteringscell. Prognostiserad försäljning (3.3) avräknas sedan 

kontinuerligt mot verkliga tillverkningsorders för att undvika 

överproduktion. Fallföretaget har dock misstankar om att dessa 

prognosbaserade orders i vassa fall inte avräknas hela vägen ner i 

produktstrukturen vilket kan vara en bidragande faktor till att lagernivåerna i 

supermarketen mellan förmonteringen och slutmonteringen tenderar att stiga 

okontrollerat. Det förekommer att det uppstår köer i körplanen (3.3) som gör 

att det inte längre är hållbart för fallföretaget att följa sin först-in-först-ut 

princip (3.3) I ett sådant fall anger fallföretaget att man inte har någon 

särskild prioriteringsregel (3.3) för att få igenom fler produkter utan 

besluten anpassas från fall till fall.  

5.3 Materialförsörjning  

Studien inriktar sig på två olika monteringsceller, med en produktprocess. 

Monteringscellerna behöver material för att kunna montera. Kvantiteten 

artiklar som finns tillgängliga styrs utifrån ett låd system där varje låda har 

en angiven kvantitet med artiklar dessa lådor finns i de ställage som är 

placerade intill monteringscellerna. Försörjningsmetoden (3,7) sker enligt 

teorin för two bin system, då varje låda visualiseras vara tom och sedan fylls 

på via huvudlagret.  

Det finns även ett säkerhetslager som enligt teorin för materialbristkostnad 

(3.8) säkerställer att det inte ska bli en kritisk nivå av artiklar för att kunna 

producera material till kund.   

Eftersom att fallföretaget har en lång ledtid på sina produkter, bildas det 

administrativa kostnader för företaget när man ska hoppa mellan 

tillverkningsplanen och komma ifrån FIFO-systemet enligt 

huvudplaneringen (3.3). Materialhanteringen är för fallföretaget en stor 

kostnad, då de förlitar sig på en stor mängd leverantörer går det åt mycket tid 

och resurser för att försörja och hantera materialet som skall levereras till de 

olika monteringscellerna. Det förekommer dessutom en extensiv 

materialhantering mellan de olika processerna. Enligt teorin 

materialstyrning (3.5) bör en effektivisering av materialhanteringen därför få 

hög prioritet dels från en säkerhets synpunkt men även för att få ner 

operatörskostnaderna. Man bör resonera samt följa upp de aktiviteter som 

sker inom materialförsörjningen för att se vart det finns utvecklingspotential.   
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5.4 Processanalys  

  

Här följer en analys av de tillverkningsbeskrivningarna som studien har 

avgränsats till.  

5.4.1 Förmontering   

Förmonteringen är en separat avdelning och det sker ingen öppen kontakt 

med slutmonteringen för modell-46. Eftersom förmonteringen utgör en vital 

del för att slutmonteringen ska kunna producera utan icke önskvärda stopp 

gör detta att den kan kategoriseras in som en huvudprocess enligt  

Flödeskartläggning (3.1.1) samt kartläggning av nuvarande tillstånd (3.1.2.)   

Förmontagen har en mycket kortare cykeltid än slutmonteringen, vilket gör 

att förmonteringen betar av tillverkningsplanen betydligt snabbare än vad 

slutmonteringen gör. Detta bidrar till de stora buffertar som bildas mellan 

för- och slutmontering, vilket är en stor kostnad för företaget i form av 

kapitalbindning (3.6).   

Det har uppmärksammats att tillverkningsplanen inte följs fullt ut, med 

anledning av att vissa montage upplevs som roligare att montera än andra. 

När detta sker monteras förmontage som egentligen skall vara 

färdigmonterade en längre tid framöver istället för tidigt och blir bundet 

kapital för företaget, detta bör betraktas som ett överproduktionsslöseri 

enligt Lean (3.1). Förmonteringen försörjer tre olika slutmonteringsceller, 

där samma problem uppstår för varje cell.   

Kapaciteten (3.9) kan effektiviseras mycket genom att flyttas när man 

monterat de förmontage som behövs inom en period. En uppfattning som 

gjorts på företaget är att operatörerna vilat när de ansett att de ligger bra till 

för kommande monteringsarbeten. Genom att se till att operatörerna kan 

hjälpa till på en annan plats i produktionen kan tillverkningen på så sätt 

effektiviseras. Förutsättningen för att de ska funka är dock att alla operatörer 

ska ha den kunskap som krävs för att kunna hjälpa till på fler ställen.   
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5.4.2 Slutmontering  

Slutmonteringen av modell-46 avser den tillverkningscellen där huvudfokus 

har lagts i studien. Eftersom modell-46 utbudet består av 33 olika 

förmontage som kan sägas vara likartade kan denna produktprocess 

kategoriseras som intermittent enligt teorin för produktionssystem (3.2).  

I slutmonteringen monteras den färdiga produkten innan den skickas till 

provningen. Monteringsprocessen monterar material ifrån svetsade chassin, 

förmonteringen samt artiklar från en supermarket (3.1.5), där 

försörjningsmetoden (3.7) sker via ett two-bin system enligt teorin. Det finns 

även anslutande lager för en del montage som monteras i slutmonteringen, 

där man binder upp kapital enligt teorin för kapitalbindning (3.6), för att på 

så sätt försäkra sig om att ha tillgång av material till slutmonteringen.   

En uppfattning som gjorts är att de finns brist på kapacitet (3.9) i form av 

upplärda operatörer i tillräcklig omfattning. När operatörer är lediga eller 

sjuka finns inte den kompetens bland de andra operatörerna för att kunna 

ersätta den saknade operatören vilket bidar till att fallföretaget hamnar efter i 

tillverkningsplanen. De går även se detta ur ett annat perspektiv, 

operatörerna kan få en högre stimulans i arbetsuppgifterna då ett företag har 

en mer flexibel kapacitet.   
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5.5 Framtida läge  

Efter att studerat nuvarandetillstånd (3.1 ) och utfört en flödeskartläggning 

(3.1) som visuellt illustreras i bilaga 1 samt i layouten figur (4.4) samt med 

hänsyn till informationen som framkommit genom observationer och de 

intervjuer bilaga 2 som gjorts görs uppfattningen att flödet mellan 

förmontering och buffertlager inte upplevs tillräckligt effektiv. Detta på 

grund av 3 faktorer:   

- Avståndet mellan slutmontering och buffertlager försvårar för att på ett 

visuellt sätt kunna se hur mycket som ligger i lager samt hur mycket 

slutmonteringen plockar ut.  

- Avståndet mellan förmontering och buffertlager gör att montörerna i 

förmonteringen hellre väljer att lämna ett stort antal förmontage 

samtidigt i buffertlagret i stället för att fylla på lite åt gången.     

- Eftersom att det inte finns en direkt kommunikation mellan för- och 

slutmontering är det svårt att veta det exakta behovet från 

förmonteringens sida.  

Vidare finns det en allmän uppfattning på företaget om att affärssystemet 

inte räknar av artikelåtgången hela vägen ner i produktstrukturen vilket leder 

till materialbristkostnader (3.7). Att analysera detta problem har studien valt 

att bortse från på grund av arbetets tidsbegränsning.   
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6. Resultat   

I studien har orsaken till att företaget har en stor mängd kapital bundet i 

produktionen upptäckts. Detta genom att studera förmonteringen och 

slutmonteringen tillsammans med planering och försörjning av material, 

vilket redovisas i bilaga (1).  

Orsakerna till dessa problem är framtagna av författarna dels via öppna 

intervjuer bilaga (2) samt observationer där processerna har studerats. Dessa 

är även baserade på författarnas egna uppfattningar kring buffertnivåer och 

arbetsmönster inom produktionen. Författarna har skapat en bild bilaga(3) 

som beskriver det framtida läget för slut- och förmontering samt en ny 

layout bilaga (5) för den avgränsade tillverkningsprocessen. 

Lösningsförslagen har baserats på det nya framtida läget.  

• Förflytta alla förmontage så att de är placerade i anslutning till 

slutmonteringen.   

• Se till att man förmonterar montage som sedan placeras i en supermarket 

för att visuellt från slutmonteringen kunna se saldot av förmontage.   

• Skapa ett arbets-team i monteringsguppen för att öka flexibiliteten samt 

effektivisera användandet av kapaciteten.  
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7. Diskussion  

1. En tillverkningslayout kan baseras slumpmässigt, eller utan i åtanke vad 

den fysiska layouten kommer att ge för konsekvenser för den kommande 

tillverkningen. Materialet som förädlas under tillverkningsprocessen kan 

behöva förflyttas långa sträckor utifall layouten kräver det, vilket kan 

komma att bli en stor kostnad för företaget. Rörelsen i sig är ingen 

värdeskapande aktivitet och finns det ingen struktur i buffertlagren samt 

en för dålig kommunikation mellan de olika processerna kan mycket 

material bindas upp i dessa lager.   

Lösningsförslag: Genom att förflytta monteringen av förmontage till 

samma yta för slutmontering utav samma modell kommer materialet inte 

förflyttas mellan de olika avdelningarna. Förmonteringsbänkarna för 

modell -46 flyttas till slutmonteringslinan för modell -46 och 

kommunikationen mellan de olika förädlingsprocesserna kommer att 

effektiviseras då operatörerna kan kommunicera med varandra under 

arbetets gång. Det kommer uppstå en kostnad i och med förflyttningen 

och organisering av den nya layouten. Även kommer det att uppstå en 

större lagerkostnad, de då måste skapas lager till varje enskilt 

förmontage för varje produktmodell. Tidigare har material som delas 

mellan olika produktmodeller delat låda men kommer nu att ha en egen 

lagerplats intill varje produktionscell, detta leder till att företaget kan 

behöva en större kvantitet material totalt för att försörja varje enskilt 

lager. Eftersom materialet inte kommer att flyttas mellan de olika 

produktionscellerna, minskas risken att arbetsskador uppkommer under 

transport och hantering av material. Just transport och 

materialhanterinsskador är mycket vanliga enligt erlagda studier.  

2. Vid montering mot ett buffertlager finns det en risk att de blir onödigt 

mycket kapital bundet i lagret. Är inte lagret avvägt mot en kvantitet 

finns det ingen max nivå och upplevs aldrig vara fullt. Detta gör att 

material som kommer att efterfrågas av nästkommande process kan ligga 

i lagret under en lång tid, vilket är en onödig kostnad för företaget.  

Lösningsförslag: Genom att placera supermarkets vid 

förmonteringsbänkarna efter att förmonteringsplatserna för modell-46 

har flyttats i anslutning till slutmonteringscellen så visas de visuellt när 

det är dags att tillverka ett förmontage. Denna buffert i supermarketen 

baseras beroende på den vardagliga förbrukningen och kommer att 

minska lagersaldot i förhållande till det tidigare buffertlagret då det inte 

fanns någon max nivå och man tillverkade helt efter en framtida 

tillverkningsplan. Operatörerna som slutmonterar kan plocka ett 

förmontage, för att sedan kommunicera till en annan operatör att det är 

dags att montera ett nytt förmontage då saldonivån i supermarketen har 
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understigits. Med ett systematiskt tillverkningssätt kommer detta tvinga 

operatörerna i förmonteringen att tillverka enligt tillverkningsplanen 

eftersom det alltid skall finnas ett visst saldo för varje förmontage 

tillgängligt. Effekten kan bli att vissa förmontage blir liggandes länge i en 

supermarket för produktmodeller med en låg efterfrågan. Dock kommer 

antalet av dessa förmontage vara ett lågt saldo.   

3. Då det varit separata avdelningar mellan de olika monteringsprocesserna 

har de varit fasta operatörer på de olika avdelningarna. Detta har inte 

varit ett effektivt sätt, då detta har lett till att kapaciteten inte har varit 

flexibel samt att operatörerna inte är tillräckligt sysselsatta när 

beläggningen är låg på en viss lina. Och även ifall de har haft jobb i 

tillverkningsplanen, har det varit montage som efterfrågats längre fram i 

tiden.   

Lösningsförslag: Skapa arbets-team för produktionscellen där alla 

operatörerna kan utföra för- och slutmontering. Detta leder till en 

flexibel arbetsgrupp och kapaciteten utnyttjas effektivt inom 

produktionscellen. Genom att enbart montera det som skall göras för 

stunden kan ledtiden sänkas genom att flera operatörer hjälps åt på varje 

arbetsstation. Variationen av arbetsuppgifter ökar och ger en större 

stimulans under arbetsdagen. Detta kan upplevas som en bättre 

arbetsmiljö för operatörerna. Det skapas även en team-känsla inom 

gruppen vilket kan vara en motivationsfaktor för operatörerna.   

4. Det finns två huvudsakliga begränsningar för att idag kunna lyckas med 

det befintliga lagerhanteringshanteringssystemet, dels handlar det om hur 

mycket information som affärssystemet klarar av att hantera samt den 

fysiska visualiseringen av lagret mellan förmontage och slutmontering.  

Lösningsförslag: Lean förordar ett systematiskt eliminerande av 

avvikelser vilket även denna studie kommer att föreslå. För att få bättre 

kontroll på kapitalbindningen i buffertlagren bör fallföretaget först 

implementera ett tillförlitligt visuellt lagersystem för tillverkningslinje-46 

innan fallföretaget utvecklar vidare den digitala spårbarheten. Detta inte 

minst för att få en bättre förståelse för hur processen fungerar. Att få till 

en förändring för en ökad spårbarhet i affärssystemet har visat sig vara 

tämligen svårt, detta inte minst på grund av att fallföretaget vill kunna 

använda sig av samma lagerhanteringssystem i hela fabriken. 

Författarna tror dock att det kommer bli nödvändigt att implementera en 

lösning för detta på sikt.  
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8. Slutsats  

Studien som genomförts har lett till ökad förståelse inom effektivisering i en 

process hos ett tillverkande företag. Genom att kartlägga nuvarande tillstånd 

i fabriken kunde sedan förslag tas fram för att effektivisera processerna i 

avseende till kapacitet och kapitalbindning. Lösningarna kom fram genom 

att i detalj studera layouten i det nuvarande tillståndet samt att analysera den 

empiri och teori som lagt grunden till studien. Processen genom arbetet 

kändes lämpligt för att kunna besvara den undersökningsfråga som fastställts 

vid arbetets början. Processerna förmontering och slutmontering studerades 

enskilt, samt det buffertlager som fanns mellan de två olika monteringarna. 

Företaget var väl medvetet om att de var mycket kapital bundet i lager, samt 

att de var nödvändigt att effektivisera utnyttjandet av kapaciteten i 

monteringarna.   

De första som analyserades var buffertlagren, och orsaken till varför det var 

så mycket montage i dessa. Eftersom att det var separata monteringar så 

krävdes det ett buffertlager, och montagen i buffertlagren tillverkades efter 

en körplan som togs fram ur affärssystemet movex. Tiden för att montera ett 

förmontage i förhållande för tiden det tog att utföra ett slutmontage var 

väldigt kort, vilket ledde till att operatörerna gjorde fler än vad som var 

nödvändigt för att hela tiden ha arbete att utföra. Det var detta som var hela 

grundproblemet till att de var för mycket kapital bundet i buffertarna.  

Problemet kunde ha lösts genom att ta fram vagnar med kanbankort som 

visar vad som behöver tillverkas, och på så sätt slippa ett buffertlager. När 

varje vagn hade förbrukats skulle alltså vagnen ställas på en plats så att den 

syns att den är tom, detta skulle på sätt bli en signal för förmonteringen att 

montera ett nytt förmontage. Det konstaterades att detta skulle leda till att 

operatörerna skulle få en försämrad arbetsmiljö, men det skulle bli mindre 

kapital bundet i buffert då antalet vagnar kunde anpassas efter efterfrågan på 

maskiner. Med denna lösning skulle dock inte utnyttjandet av kapacitet på 

förmonteringen effektiviseras, vilket ledde till att vi riktade in oss på att ta 

fram en lösning kring att förändra layouten för förmonteringen. För att 

effektivisera utnyttjandet av kapaciteten på förmonteringen så togs fram ett 

förslag för hur operatörerna skulle kunna bistå med hjälp till operatörerna på 

slutmonteringen. För möjliggöra detta så tog vi fram en ny layout där 

förmonteringsplatserna på förmonteringen flyttas till slutmonteringscellen. 

Resultatet av detta blir att operatörerna kan kommunicera med varandra, och 

inte behöva förflytta sig så långt för att kunna hjälpa varandra med de olika 

arbetsuppgifterna. I och med denna layoutförändring valde vi att ha 

supermarkets vid varje monteringsplats som ska ha ett lågt saldo anpassat till 

den normala förbrukningen. Detta saldo kommer att kunna förändras, genom 

att operatörerna själva bär ansvar för dessa då förståelsen för den nya 

processutformningen ökar. Med supermarkets kommer man även ifrån 
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problemet att operatörerna hoppar i körplanen, då operatörerna på 

förmonteringen inte behöver kolla på någon körplan längre.  

För att effektivisera kapacitetsutnyttjandet ytterligare så togs de fram 

ytterligare ett förslag för att skapa ett arbetsteam bland operatörerna för att 

på sikt kunna öka flexibiliteten genom att alla ska kunna utföra alla 

arbetsuppgifter.   

I och med förbättringsförslagen så kommer det uppstå en kostnad för att 

ändra layouten men denna anses vara försumbar i förhållande till de 

besparingar som effektiviseringen bidrar till.  

De hade funnits olika andra möjligheter för att kommunicera mellan 

förmonteringen och slutmonteringen, men då hade inte kapaciteten 

effektiviseras som var ett av de två ämnena som studien var avsedd att 

förbättra.   

Ekonomiskt utfall   

Genom att buffertlagren kommer att minskas i och med att de införs 

supermarket kommer mängden kapital bundet i lager att minskas. Från att ha 

varit en varierande stor mängd montage i buffertlagret till en nivå utav tre till 

fem montage i lastbärare så minskas kapitalbindningen med flertalet 

montage. De kommer att vara 20 lastbärare i supermarketen, liksom de var 

20 lagerplatser i buffertlagret. En uppskattning är att de kan minskas med ca 

5-6 montage i varje lastbärare.   

När operatörerna har flyttats till slutmonteringen så kommer de finnas mer 

kapacitet för att hjälpa till med slutmonteringen under arbetsdagen. Detta 

kommer att minska ledtiden för företaget, alternativt kan företaget välja att 

minska antalet operatörer ifall efterfrågan är varierande. Det skulle generera 

mer kapital till företaget genom minskade lönekostnader.  
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Figurer  

Figur 1. Exempel funktionell verkstad  

Figur 2. Olhager, J 2013, Produktionsekonomi: Principer Och Metoder För 

Utformning, Styrning Och Utveckling Av Industriell Produktion, n.p: Lund: 

Studentlitteratur, 2013 (Spanien)  

Figur 3.  Olhager, J 2013, Produktionsekonomi: Principer Och Metoder För Utformning, 

Styrning Och Utveckling Av Industriell Produktion, n.p: Lund:  
Studentlitteratur, 2013 (Spanien)  

Figur 4. Analysmodell  

Figur 5. Tillverkningsbeskrivning  

Figur 6. Cykeltider  

Figur 7. Tillverkningsbeskrivning 46-linan nuvarande tillstånd  

Figur 8. Tillverkningsbeskrivning 46-linan med integrerat förmontage  

Figur 9. Företagsstruktur Getinge Desinfection  

Figur 10. Fabrikslayout nuvarande tillstånd  

Figur 11. Fabrikslayout framtida tillstånd  

Figur 12. Fabrikslayout med integrerat förmontage i slutmonteringen  
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9. Bilagor  

Bilaga 1: Tillverkningsbeskrivning 46-linan nuvarande tillstånd  
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BILAGA 1: Tillverkningsbeskrivning 46-linan nuvarande tillstånd  

  

Figur 7: Tillverkningsbeskrivning 46-linan nuvarande tillstånd  
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BILAGA 2: Intervjuer  

Intervju: Jucek Mendel och Göran Karlsson, Montering   

Frågor: 21-02-2016  

Är det ofta det inte finns artiklar att montera i slutmonteringen?  

Varför bildas det en stor buffert mellan förmontage och slutmontering?  

Är det ofta färdigmonterat för en lång tid framöver på förmontage?  

Finns det behov av mer personal i slutmonteringslinan?  

Förekommer det att man måste förflytta sig ofta för att hämta förmontage 

(slutmontering)?  

 -  Upplevs det som att detta tar mycket tid?  

Är monteringen stressig?  

Är svårt att hålla koll på hur mycket material som ligger i bufferten?  

Vad är det största problemet med nuvarande sätt att producera på 

monteringslinje-46?   

Vad finns det för riktlinjer gällande körplanering?  

Frågor: 04-05-2016  

Hur fungerar processen efter det att förmontaget integrerats med 

slutmonteringen?  

Har processtiden förändrats?  

Upplever ni att ni kan producera mer nu än innan?  

Är saldot mindre i supermarkets nu till skillnad med buffertlagret ni använde 

innan?  

Är det lättare att se hur mycket som behövs tillverkas i förmonteringen?  

Vad finns det för nackdelar med det nya tillverkningssättet?  
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Intervju: Christer Söderberg, Handledare och Materialansvarig  Frågor: 18-02-2016  

Hur fungerar processen?  

Vad är det största problemet med nuvarande sätt att producera på 

monteringslinje-46?   

Hur ser fabrikslayouten ut?  

När dras det av material från lagersaldot i affärssystemet?  

Hur lång är ledtiden?  

Hur går försörjningen med förmontage till slutmonteringen till?   

Hur förflyttar sig produkten mellan operationerna?  

Frågor: 04-05-2016  

Hur fungerar processen efter det att förmontaget integrerats med 

slutmonteringen?  

Har processtiden förändrats?  

Har Outputen förändrats?  

Är saldot mindre i supermarkets nu till skillnad med buffertlagret ni använde 

innan?  

Intervju: Per Elgborn, Produktionschef  

Frågor: 18-02-2016  

Vad är målet för studien?  

Vad är det största problemet med nuvarande sätt att producera på 

monteringslinje-46?  

Intervju: Christer Mårdh, Logistikansvarig   

Frågor: 02-03-2016  

Vilka artiklar tillhör förmontage för monteringslinje-46?  

Finns det en begränsad nivå för hur mycket som får ligga i buffert?  

Hur fungerar saldohanteringen i affärssystemet?  

Vad är det största problemet med nuvarande sätt att producera på 

monteringslinje-46?   
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BILAGA 3: Tillverkningsbeskrivning framtidaläge 46-linan med integrerat 

förmontage  

  

Figur 8: Tillverkningsbeskrivning 46-linan med integrerat förmontage  
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Bilaga 4: Företagsstruktur Getinge Disinfection  

  

Figur 9: Företagsstruktur Getinge Desinfection  
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Bilaga 5: Layout nuvarande tillstånd  

  

Figur 10: Fabrikslayout nuvarande tillstånd  

1. Slutmontering  

2. Förmontering  

3. Svets  

4. Provning och utlastning  

5. Buffertlager  
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Bilaga 6: Fabrikslayout Framtida läge (hela processen)  

  

Figur 11: Fabrikslayout framtida tillstånd  

1. Slutmontering med integrerat förmontage  

2. Svets  

3. Provning och utlastning  
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Bilaga 7: Fabrikslayout Framtida läge (Integrerat förmontage i Slutmontering) 

Genomflöde från höger till vänster.  

Figur 12: Fabrikslayout med integrerat förmontage i slutmonteringen  

  

1. Slutmonteringslina  

2. Förmontage   

3. Förmontage A. Supermarkets  

B.  Supermarkets 
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