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Abstract 

Proton Lighting is a producer of professional luminaires used in public areas, schools, industry 
etc. 400 000 luminaires are produced every year at Proton Lightings factory in Värnamo, 
Sweden. An increased presence by global competitors has induced pressure on prices in the 
market, while Proton Lighting still wants to offer its costumer a wide variety in products and 
short lead time delivery. To stay competitive in the luminaire market, Proton Lighting is looking 
to make their assembly process more cost effective. 

Today’s assembly of luminaires is performed individually by operators at individual 
workstations. Each luminaire is assembled in one sequence by a single operator. There is a low 
presence of co-operation and interaction between operators with the present work procedure, 
and differences in performance and competence is evident. Operators is also responsible for 
supportive activities related to the assembling process. Material supply is largely handled by 
the operators themselves, from ordering material, gather material to returning old material. 
The purpose of this study is to investigate the possibility of changing the current way of 
assembling luminaires and supplying material. This will be done to minimize the number of 
supporting activities connected to the assembling of luminaires, which will result in a more 
cost-effective assembly. 

A case study was performed at Proton Lighting to shed light at the existing problems with 
today’s assembly process. Gathered data was analysed together with the available literature 
regarding assembly work, material supply and productivity. The analysis showed that the 
operators spent a lot of time performing supportive activities connected to the assembly work 
which creates losses in effectiveness. The result of the study shows that with changes to way of 
assembling luminaires and changing the way of supplying material an increase in effectiveness 
is generated. The study presents suggestions that addresses Proton Lightings problems related 
to existing assembly process. The suggestions focus on increasing the time that operators spend 
assembling luminaire 
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Sammanfattning 

Proton Lighting AB tillverkar professionell belysning för skola, industri, butiker och offentliga 
miljöer. Proton Lighting har en årlig tillverkning av 400 000 armaturer i sin fabrik i Värnamo. 
En ökad global konkurrens medför ökad prispress, samtidigt som Proton Lighting önskar vara 
flexibla mot sina kunder och erbjuda konkurrenskraftiga leveranstider. För att öka sin 
konkurrenskraft på marknaden undersöker Proton Lighting möjligheterna till en 
effektivisering av monteringsprocessen. 

Monteringen av armaturer utförs idag av montörer självständigt vid enskilda 
monteringsbänkar. Armaturerna monteras och färdigställs till största del i en sekvens, av en 
och samma montör.  Samarbete och interaktion mellan montörer är minimalt med nuvarande 
arbetssätt och kompentensvariationer är påtagliga. Montörerna ansvarar också för utförandet 
av stödjande aktiviteter kopplade till monteringen. Materialförsörjningen utförs idag till stor 
del av montörerna själva, allt från beställning av material, hämta plockartiklar till retur av 
material. Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheterna till en förändrad 
monteringsprincip med tillhörande materialförsörjning som effektiviserar 
monteringsprocessen genom att minimera andelen stödjande aktiviteter kopplade till 
monteringen.  

En fallstudie genomfördes på Proton Lighting i syfte att belysa problembilden samt skapa en 
nulägesbeskrivning av verksamheten. Insamlad data har analyserats tillsammans med studiens 
teoretiska ramverk kring monteringssystem, materialhantering och produktivitet. Analysen 
visar att montörerna ägnar stor del av sin arbetstid åt stödjande aktiviteter kopplade till 
monteringen vilket skapar effektivitetsförluster. Resultatet för studien visar på att med 
förändrad monteringsprincip med tillhörande materialförsörjning är det möjligt att skapa en 
effektiviserad monteringsprocess. Utifrån studiens resultat presenteras åtgärdsförslag som 
adresserar Proton Lightings problembild, främst syftar de till att öka andelen tid som 
montörerna ägnar åt montering och färdigställande av armaturer. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och den problembeskrivning som studien baseras på. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
avgränsningar och disposition.  

1.1 Bakgrund 
Historiskt har företag skapat konkurrenskraft genom att erbjuda kunder produkter till lågt pris 
och god kvalitet [1]. I en globaliserad värld, där konkurrensen är hård och förändringstakten är 
snabb, räcker dock inte det [2]. Idag måste företag kunna erbjuda produkter till rätt pris, 
kvalitet, kvantitet och tidpunkt för att vara konkurrenskraftiga  [3]. Genom att identifiera 
kundernas behov och erbjuda rätt pris, kvalitet, kvantitet och tidpunkt för de produkter som 
ska säljas uppnås konkurrenskraft [4]. Produktionen spelar här en avgörande roll.  Genom att 
ta fram en produktionsstrategi som syftar till att tillfredsställa de kunder som 
marknadsstrategin riktar sig mot blir produktion ett viktigt verktyg för företag att skaffa sig 
konkurrensfördelar [5]. Vid val av monteringsprincip är detta viktigt att ta hänsyn till. Med 
monteringsprincip menas om monteringen sker i rak lina, u-cell eller parallellgrupperade 
stationer. Att välja produktionsstrategi med tillhörande monteringsprincip som inte 
överensstämmer med den marknadsstrategi som eftersträvas leder till minskad 
konkurrenskraft. 
 
Proton Lighting tillverkar och säljer armaturer för skolor, industrier, butiker och offentliga 
miljöer. Förutom en mindre tradingverksamhet sker all tillverkning och slutmontering i 
Värnamo. Detta är en bransch i snabb förändring med allt hårdare konkurrens. Ett teknikskifte 
pågår från lysrör till LED som ljuskälla. Produkterbjudanden blir allt mer likriktade och ökad 
närvaro av globala aktörer gör att hög prispress råder. Årligen monteras cirka 400 000 
armaturer fördelat på cirka 1300 artiklar som ingår i olika produktfamiljer. För att kunna 
erbjuda konkurrenskraftiga priser vill företaget se över möjligheten att effektivisera nuvarande 
monteringsprincip och tillhörande materialförsörjning.  

1.2 Problembeskrivning 
Protons Lightings monteringsavdelningen är uppdelad i 20 monteringsgrupper där det arbetar 
två till tre montörer med ansvar för olika produktfamiljer. Färdigställandet av en armatur sker 
i två sekvenser. I den första sekvensen utförs majoriteten av monteringsmomenten. Den andra 
sekvensen består av att armaturen funktionstestas med hjälp av en maskin samt ytterligare 
några monteringsmoment.  
 
Nuvarande monteringsprincip är utformad så att montörerna utför monteringsarbetet enskilt 
vid sina egna arbetsbänkar där första sekvensen utförs. Efter första sekvensen är genomförd 
placeras armaturen på ett manuellt styrt rullband som utgör en buffertfunktion. Bandet leder 
ner till en separat arbetsbänk där andra sekvensen utförs. Varje monteringsgrupp har tillgång 
till en maskin för att funktionstesta. Montörerna turas om att utföra den andra sekvensen 
vartefter rullbandet som används som buffert fylls med armaturer.  
 
Materialet som behövs för att sätta samman armaturerna hämtar montörerna själva. 
Majoriteten av materialet återfinns i pallställ utanför monteringsgruppens område. Övrigt 
material beställs av montörerna från ett materiallager och körs fram till en avlastningsyta precis 
utanför monteringsgruppen av lagerpersonal. Aktiviteter kopplade till materialhantering är en 
stor del av montörernas arbetsinnehåll, och stor del av arbetstiden ägnas åt materialhantering. 
Aktiviteter kopplade till materialförsörjningen är allt från beställning av material, hämta 
plockartiklar, utskrift av etiketter till att hämta och returnera material. 
 
Proton Lightning upplever att nuvarande monteringsprincip med tillhörande 
materialförsörjning är ineffektiv och vill undersöka möjligheter att effektivisera nuvarande 
monteringsprocess, samt främja samarbete och öka kommunikation mellan montörer. 
Förluster uppstår på grund av att montörerna i nuvarande monteringsprincip arbetar 
oberoende av varandra och enligt egna preferenser. Det finns outnyttjad kunskap i form av 
enskilda montörer med längre erfarenhet där kunskap inte sprids till andra montörer vilket gör 
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att montörer ofta har sitt egna arbetssätt. Det finns inget standardiserat arbetssätt eller 
arbetsinstruktioner för hur monteringen av en armatur ska genomföras. Artikelvariationen är 
bred, arbetsinnehållet är stort och inlärningstiden lång. Lågt samarbete, brett arbetsinnehåll 
samt avsaknaden av arbetsinstruktioner bidrar till att upplärning av ny- och inhyrd personal 
tar lång tid och är resurskrävande, vilket påverkar effektiviteten negativt.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är undersöka om en annan typ av monteringsprincip och 
materialförsörjning kan effektivisera monteringen. Utifrån detta formuleras två 
frågeställningar: 
 

1. Vilken monteringsprincip med tillhörande materialförsörjning kan effektivisera 
monteringen? 
 

2. Vilka kostnadsbesparingar är kopplade till förändrad monteringsprincip med 
tillhörande materialförsörjning? 

1.4 Avgränsningar 
I samråd med företaget avgränsades arbetet till att fokusera på en monteringsgrupp där 
produktfamilj Naiad LED monteras. Av de 29 varianter som finns inom produktfamiljen 
specialstuderas fyra stycken för kartläggning av monteringsmoment och operationstider.  
Vidare är arbetet avgränsat till materialförsörjningen in till monteringsgruppen och aktiviteter 
kopplat till detta som utförs av montörerna. Arbetet omfattar inga beräkningar av eventuella 
investeringskostnader. 

1.5 Disposition 
Rapporten är uppdelad i nio kapitel:   
 
I första kapitlet, introduktionskapitlet, ges läsaren först en bakgrund och problembeskrivning. 
Utifrån detta presenteras arbetets syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med arbetets 
avgränsningar och disposition.  
 
I Kapitel två presenteras det teoretiska ramverk som används för att uppfylla arbetets syfte och 
besvara frågeställningarna.  
 
I Kapitel tre beskrivs de metoder som använts för att genomföra arbetet.   
 
Kapitel fyra ger en inledande beskrivning av fallföretaget som detta arbete utförts på, följt av 
nulägesbeskrivning kopplat till frågeställningarna.  
 
Kapitel fem presenterar svar till frågeställningar genom analysering av insamlad data och 
nulägesbeskrivning som jämförs med studiens teoretiska ramverk.  
 
I sjätte kapitlet presenteras åtgärdsförslag som baseras på analysen av frågeställningarna samt 
diskussion kring dessa.  
 
I sjunde kapitlet presenterar slutsatser och rekommendationer samt frågor kring vidare arbete 
eller forskning.  
 
Arbetets referenslista samt bilagor återfinns i åttonde respektive nionde kapitlet.  
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2 Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera 
resultatet av de frågeställningar som formulerats. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att besvara frågeställningarna samt få fördjupad kunskap inom problemområdet 
genomfördes en litteraturstudie. Utifrån den studerade litteraturen framställs en rad teorier för 
att få fördjupad kunskap och förståelse om problemområdet. Teorierna är sorterade och 
samlade under olika rubriker för de skall vara lätta att använda [6]. Teorierna sammanställs 
under rubrikerna; Monteringssystem, materialhantering och produktivitet. Där de första två 
rubrikerna syftar till att besvara första frågeställningen. Alla tre rubrikerna syftar till att besvara 
andra frågeställningen.  

2.2 Monteringssystem 
Montering är en transformationsprocess där två eller fler tillverkade artiklar sammanfogas till 
en produkt eller komponent [7]. Transformationsprocessen sker genom ett samspel mellan 
teknik, människa och informationen (se figur 1). En effektiv transformationsprocess sker 
genom en organisation av dessa på ett optimalt sett [1].  
 
 

 
Figur 1 Ovan ses transformationsprocessen vid montering  

 

2.2.1 Processer 
Enligt Bergman och Klefsjö [8] är en process ett nätverk av aktiviteter som återupprepas i tiden 
och har som syfte att skapa värde åt en kund, internt eller extern. Värde skapas åt kunden 
genom att med resurser som input transformera det till output. En effektiv process skapar en 
output med minsta möjliga resurser som input. Eftersom processer hänger ihop i ett nätverk 
och output i en process kan vara input i en annan är det viktigt att ta hänsyn till hela processen 
för att undvika suboptimering. 
 
Processer kan delas upp i huvud-, stöd- och ledningsprocesser. Huvudprocesser har i uppgift 
att skapa värde åt externa kunder, exempelvis monteringen av en produkt. Stödprocesser bistår 
med resurser till huvudprocesserna så att de kan skapa kundvärde, exempelvis 
materialförsörjning eller IT-system. Ledningsprocesserna har i uppgift att styra och förbättra 
huvud- och stödprocesserna. Exempelvis processer som innefattar arbete med att utveckla 
strategier. [8]  

2.2.2 Människa 

2.2.2.1 Socioteknik    
Socioteknik är samspelet mellan människan och tekniken [1]. Vid införandet av ny teknik är det 
viktigt med ett gott samspel mellan människan och tekniken. Med gott menas att tekniken som 
används samtidigt tillfredsställer de psykologiska behoven människan har. Om samspelet inte 
fungerar riskerar vinsten med den nya tekniken inte vägas upp av den förlusten som uppstår av 
att personerna som ska använda den nya tekniken inte mår bra [9]. 
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2.2.2.2 Team 
Arbete i team innebär att arbetet sker ömsesidigt för att uppnå gemensamt uppsatta mål [9]. 
Grundtanken är att medlemmarna i teamet gemensamt kan uppnå bättre resultat än vid 
individuellt utförda arbetsuppgifter. Summan av teamets resultat är större än om resultatet från 
enskilt utförda arbetsuppgifter hade räknats ihop. En viktig del för att uppnå ett högre resultat 
är att alla i teamet gemensamt delar på arbetsuppgifter så att det arbete en i teamet utför medför 
konsekvenser för de andra [9]. En sammanställning av 70 studier genomförd av Devadas, 
Goodman och Griffith Hughson  [10] visade att arbete i team generellt sätt ökar produktiviteten.  

Arbete i team är dock inte problemfritt. Detta i situationer då medlemmar inte är beredda att 
överge tidigare arbetssätt som utförts individuellt. Konflikter uppstår över vad som är det bästa 
sättet att arbeta på. Skillnader i kompetens och skicklighet att utföra arbetsuppgifter medför att 
medlemmar med högre kompentens och skicklighet utför större andel av arbetet. Denna 
ojämna arbetsfördelning kan sedermera leda till upplevd orättvisa, vilket i sin tur kan leda till 
konflikter mellan team-medlemmar [9].   

2.2.3 Montering allmänt 

2.2.3.1 Takt-tid  
Takt-tid är med vilken tidsfrekvens ett monteringsobjekt färdigställs. Om ett monteringsobjekt 
förflyttar sig genom flera stationer är det stationen med längst cykeltid som anger takt-tiden. 
Om alla operationer enbart sker i en station är takt-tiden lika med cykeltiden för stationen. Är 
marknadens efterfrågan känd kan den takt-tid som erfordras för att tillfredsställa behovet. För 
att beräkna takt-tiden utifrån marknadens behov delas den tillgängliga monteringstiden under 
en period med den efterfrågan som finns under samma period. Ingen av cykeltiderna får då 
överstiga takt-tiden. Om någon av cykeltiderna överstiger takt-tiden innebär det att 
marknadens efterfrågan inte kan tillgodoses. [11]  

2.2.3.2 Föregångstabell  
Vid fördelning av operationer till sammankopplade stationer måste hänsyn tas till i vilken 
sekvens de måste utföras [11]. Exempelvis måste bromsarna monteras före däcken på en bil. 
Sekvensordningen bestäms främst av hur monteringsobjektet är konstruerat och i vissa fall av 
den utrustning som krävs för att montera. 

Sekvensordningen försvårar arbetet med att fördela operationer till stationer utan att 
balanseringsförluster uppstår. Föregångstabell är ett hjälpmedel för att kunna balansera och 
fördela operationer mellan stationer. I vilken sekvens operationerna måste tillsammans med 
dess tider förs in i en tabell. Med hjälp av tabellen fördelas operationerna sedan på stationer 
utan felaktig ordningsföljd tillsammans så jämna cykeltider som möjligt för att minimera 
balanseringsförluster [12].  

2.2.3.3 Balanseringförlust  
Cykeltiden är den sammanlagda tiden ett monteringsobjekt befinner sig i en station. Varierar 
cykeltiden mellan kopplade stationerna uppstår balanseringsförluster.  Det innebär att en 
station har kortare cykeltid än den föregående eller nästkommande. Förlusten blir i form av 
väntan på att ett monteringsobjekt ska anlända från en station eller möjligheten att skicka 
vidare till nästa [11].  

Till vänster i figur 2 illustras en perfekt balansering och till höger ses en ojämn balansering som 
resulterar i att 20 % av tiden består av väntan.  
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Figur 2 Ovan ses skillnaden mellan perfekt balansering och balanseringsförlust 

2.2.3.4 Ställtid 
Tiden att ställa om mellan den sista godkända detaljen i ett parti till första godkända detaljen i 
nästa definieras som ställtid [13]. Ställtid innefattar arbete såsom byte av fixturer, material och 
verktyg. Det finns två typer av ställtid, intern och extern. Intern ställtid är omställningsarbete 
som orsakar stopp i produktionen. Extern ställtid är omställningsarbete som sker under tiden 
produktionen fortgår [14].  

2.2.4 Monteringsprinciper 

2.2.4.1 Rak lina   
I en rak lina sker montering av en produkt eller komponent i flera efterföljande stationer. Rak 
lina är lämpligt för monteringen av produkter eller komponenter i stora volymer [1]. Om linan 
ska hanterar olika typer av produktvarianter uppstår problematik i att balansera linan vid 
omställning till en ny variant [11]. Detta gäller då varianterna har olika monteringsmoment som 
ska genomföras eller skiftande operationstider. För varje omställning måste momenten vara 
fördelas på stationerna så att en jämn cykeltid uppnås för att minimera 
balanseringsförlusterna. För att undvika balanseringsförluster är det fördelaktigt om 
monteringslinan är ägnad åt produktfamiljer där enbart variantskapande material 
förekommer. 

Beroende på om det finns buffertmöjlighet eller inte mellan stationerna är linan styrande eller 
flytande. Vid styrande lina transporteras monteringsobjektet med ett automatiskt styrt 
transportband. Det gör att flödet är taktat och känsligt för störningar. Stoppas arbetet i en 
station stoppas hela flödet. Flytande band gör att linan blir mindre känslig för störning. Ett 
manuellt styrt transportband transporterar då monteringsobjektet där det finns 
buffertmöjlighet mellan stationerna [1].  

För att uppnå hög effektivitet utförs få operationer i stationerna med korta cykler. Detta har lett 
till att upplägget har fått kritik ur arbetsmiljösynpunkt [15]. De repetitiva och monotona 
monteringsmomenten ger upphov till förslitningsskador. Linans utformning som gör att lite 
interaktion mellan montörerna och ger upphov till negativa psykiska konsekvenser.  

2.2.4.2 Parallellgruppering 

För att minska störningskänsligheten och öka arbetsinnehållet för montörerna kan stationer 
slås ihop och sättas upp parallellt. I de parallella stationerna utförs samma arbete men 
montörerna utför flera moment jämfört med en rak lina. Detta minskar störningskänsligheten 
då stationerna arbetar oberoende av varandra. [1] 

Parallellgruppering ökar dock investeringskostnaderna och försvårar materialförsörjningen 
jämfört med rak lina [11]. De parallella stationerna behöver samma utrustningsnivå vilket 
innebär ökade investeringskostnader jämfört med en rak lina där utrustningen fördelas ut på 
flera stationer. Materialförsörjningen försvåras av samma anledning då de parallella 
stationerna förbrukar samma typ av material.  
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2.2.4.3 U-cell 
En u-cell är en rak lina böjd till formen av ett u [11]. Mellan varje station finns en mellanliggande 
buffert. Den fysiska närheten som uppstår mellan stationer i början och slutet av linan gör att 
montörer kan tilldelas arbete i flera stationer som inte ligger i direkt anslutning till varandra. 
Om en montör är tilldelad arbete att utföra operationer i flera stationer blir cykeltiden summan 
av arbetsinnehållet i de stationer en montör är tilldelad att utföra arbete i.  

När det finns fler antal stationer där arbete utförs än montörer kan självbalansering uppnås 
[16]. Om en buffert uppnår sin maxkapacitet sker självbalansering genom att montöreren 
förflyttar sig till en station som inte är bemannad.  

Den kompakta layouten och att montörerna förflyttar sig mellan stationer ökar interaktionen 
vilket har en positiv påverkan av arbetsmiljön [16]. U-cell är, i jämförelse med rak lina, lämpligt 
för montering av produkter eller komponenter i små batcher med hög grad av variantvariation 
och mindre volymer  [17]. 

2.2.4.4 Volym och produktvariation 
Tillverkningsvolym och produktvariation är nyckelaspekter för utformning av alla typer av 
monteringssystem. Tillverkningsvolym är den producerade kvantiteten av en produkt vilket 
varierar beroende på efterfrågan tillsammans med den marknadsstrategi som produkten har 
och är grundläggande för den kapacitet som processen skall klara av att hantera [1]. 

Produktvariation syftar till antalet varianter en produkt förekommer i. Företag når ofta 
konkurrensfördelar idag genom att erbjuda produkter skräddarsydda gentemot sina kunders 
önskemål [5]. Att erbjuda kunder en bred produktportfölj ställer krav vid utformningen av 
produktionsprocessen att kunna hantera denna variation utan för stora förluster vid 
omställning. Förhållandet mellan tillverkningsvolym och produktvariation ger en grov 
indikation om vilken processtyp är lämplig och ligger till grund för val av tekniknivå [14]. Det 
är exempelvis inte ekonomiskt försvarbart att ha en högteknologisk process, men där 
efterfrågan inte är tillräcklig att inte kapaciteten utnyttjas till fullo. Likaså om processen enkelt 
hanterar variationer men inte kan förse marknaden utifrån den efterfrågan som existerar. 

2.3 Materialhantering  
Materialhantering innefattar den fysiska hanteringen av material och gods internt [18]. Vid 
monteringsarbete är en enkel materialhantering önskvärd. Med enkel menas att tiden för 
montören att hämta, urskilja och placera material är så kort som möjligt. En god 
materialförsörjning ger en enkel materialhantering och ökar produktiviteten i 
monteringsarbetet genom att tidsåtgången att hämta, urskilja och placera material vid 
monteringsytan minskar [19]. Samtidigt leder ofta en enkel materialhantering för montören till 
en mer omfattande sådan för personal som arbetar med att köra fram material. Det är därför 
viktigt att se helheten när undersökning av vilken typ materialförsörjning som är lämplig 
genomförs. Monteringsvolym, antal komponenter och monteringsstationer att försörja är 
avgörande faktorer för vilken typ av materialförsörjning som är lämplig [20]. 

2.3.1 Just-In-Time 
Konceptet härstammar ur Toyota Production System som karaktäriseras av produktion präglat 
av bland annat: 
 

• Ledtids-minimering 
• Ökad lageromsättningshastighet 
• Driven av efterfrågan – Pull/dragande system 

 
Det är efterfrågan som initierar hela produktionskedjan. Kundorder initierar schemaläggning 
av slutmontering, slutmontering ligger till grund för planering av delmontage, delmontage styr 
tillverkning av ingående komponenter som i sin tur styr planeringen av råmaterialleveranser. 
Detta dragande system bidrar till minskad lagring av produkter i arbete mellan processerna, 
ökad lageromsättningshastighet och minskad genomloppstid [21]. 
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2.3.2  Materialförsörjningsprinciper 

2.3.2.1 Batchning 

Vid batchning transporteras artiklar till monteringsytan i kvantiteter som klarar av att 
tillfredsställa behovet vid förbrukningspunkten över en längre tid [18]. Artiklarna transporteras 
fram till och placeras vid monteringsytan i samma förpackningsformat som ankommen från 
leverantör. Exempelvis på pallar eller i kartonger. Nackdelen med batchning är att platsbrist 
uppstår vid platsen för montering om antalet artiklar som förbrukas är omfattande  [22].  

2.3.2.2 Kontinuerlig försörjning  
Till skillnad från batchning transporteras artiklar i mindre kvantitet fram till 
förbrukningspunkten. Artiklarna förvaras vanligtvis i plastbackar och placeras i hyllor med 
olika fack som ska vara lättåtkomliga för montören. Nytt material körs fram i takt med att de 
förbrukas [18]. Om antalet unika artiklar som behövs vid monteringsytan är omfattande blir 
behovet av utrymme för hyllor stort. Om artiklarna är strategiskt placerade i hyllorna är 
kontinuerlig försörjning att föredra framför batchning ur ett produktivitetsperspektiv. Med 
strategiskt placerade menas att artiklarna är placerade i rätt höjd och på så kort avstånd som 
möjligt. Detta gör monteringen mer tidseffektiv jämfört med att hämta artiklar från pallar eller 
kartonger placerade på golvet. [19] 

2.3.2.3 Kittning  

Exakt de artiklarna som behövs för att färdigställa ett monteringsobjekt kittas samman till en 
sats. Satsen transporteras sedan fram till monteringsytan eller lagerhålls temporärt i ett område 
där flera kit förvaras i väntan på att förbrukas [23]. Jämfört med kontinuerlig försörjning 
minskar kittning monteringstiden. Detta beror på att tiden montören ägnar åt att hämta 
komponenter och plocka dessa i rätt mängd minskar [24].  

2.3.2.4 Sekvensering 

På samma sätt som kittning försörjs monteringsytan enbart med de artiklarna som behövs för 
att montera en specifik produkt eller komponent. Skillnaden mot kittning är att artiklarna som 
ska förbrukas är fysiskt separerade [25].  

2.3.2.5 FIFO-banor 

Används gärna i nära anslutning till montering och är en typ av förvaringskonstruktion med 
rullbanor på hyllorna. FIFO (Firts In First Out) innebär att material fylls på från ena hållet och 
hämtas ut från andra. Det material som placerar in först, tas också först ut. Det bildar ett 
kösystem, där materialet fylls på i den ordningen som det sedan är tänkt att förbrukas. [18] 

2.4 Produktivitet 
Produktivitet definieras som output, produktionens utfall i förhållande till input, de resurserna 
som används för att uppnå utfallet [1]. Produktivitetstalet syftar till en jämförelse över tid [11]. 
En jämförelse över tid gör det möjligt att se utfallet av kostnadseffektiviseringar i produktionen, 
det vill säga en minskad input i förhållande till output. 

2.4.1 Produktivitetsmått  
Partiell produktivitet innebär att output mäts i förhållande till en input-faktor, exempelvis 
antalet tillverkade produkter, som är godkända, i förhållande till antal arbetstimmar utnyttjade 
för att tillverka dem [26]. Fördelen med partiell produktivitet är att den är enkel att beräkna 
och förstå [1]. Nackdelen är att den nödvändigtvis inte visar helheten. Producerande företag 
ökar ofta sin produktivitet genom en omfördelning av resurser, inte en total minskning [27].  
 
Flerfaktors- och totalproduktivitet mäts för att få en bättre helhet, där flera respektive alla 
faktorer inkluderas i både output och input. Svårigheten är att veta vad som ska ingå i output 
och input för att sedan sammanställa dem till ett mätetal [27]. Att även inkludera tiden för 
materialförsörjningen tillsammans med direkta mantimmar är ett exempel på 
flerfaktorsproduktivitet.  
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Partiell-, flerfaktor- och totalproduktivitet har alla sina för- och nackdelar, ingen är bättre eller 
sämre, utan ska användas beroende på syfte. Viktigt vid mätning av produktivitet är att förstå 
vad som mäts och vad mätetalet ska användas till [28].  

2.4.2 Effektivitet 
Effektivitet är kopplat till produktivitetens input och output. Effektivitet kan delas upp i inre 
och yttre effektivitet. Inre effektivitet, “göra saker rätt” och är kopplat till produktivitetens input 
och yttre effektivitet, “att göra rätt saker, är kopplat till output-sidan. Göra saker rätt innebär 
att de resurser, det vill säga input, används på så effektivt som möjligt. Att göra saker rätt 
handlar om att marknaden är villig att köpa de produkter som tillverkas. [1] 
 
Utifrån denna definition innebär kostnadseffektivitet att man med minsta möjliga resursinsats 
ska uppnå så hög output som möjligt. Viktigt att påminna om här är att den output som skapas 
ska uppfylla de krav som ställs, det vill säga att godkända produkter som kunder är villiga att 
köpa. [11] 
 
Det finns en motsägelse mellan att vara kostnadseffektiv i produktion och samtidigt erbjuda ett 
stort antal produktvarianter. Ett brett variant-utbud innebär i regel en svår komplexitet för 
produktionen att hantera. Styrning och planering av materialflöden och omställningar mellan 
olika varianter kräver ett större resursbehov vilket försvårar möjligheten att vara 
kostnadseffektiviteten [18]. En produktionsavdelning som kan hanterar existerande variant-
utbud på det kostnadseffektivaste sättet som nuvarande arbetsmetod och 
tillverkningsteknologi tillåter befinner sig på den effektiva fronten [14].
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3 Metod 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt med referenser. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

3.1  Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna genomfördes arbetet med hjälp av 
olika metoder. Under en månads tid genomfördes en fallstudie som föregicks av en 
litteraturstudie där relevanta vetenskapliga artiklar och böcker inom området studerades, som 
sedan bildade studiens teoretiska ramverk. Data som samlats in av litteratur- och fallstudien 
genomarbetas sedan för att skapa studiens teoretiska ramverk och insamlad data. Slutligen 
analyserades data genom det teoretiska ramverket för att besvara studiens frågeställningar. 

3.2 Litteraturstudie  
Ett teoretiskt ramverk bildas genom en litteraturstudie av problemområdet kopplat till 
montering. Litteraturinsamlingen bestod av facklitteratur och vetenskapliga artiklar inom 
området. Sökningar i Jönköpings högskolebiblioteks söktjänst PRIMO har använts för att 
komma åt litteratur med hjälp av lämpliga sökord- och fraser. Det finns god tillgång på litteratur 
och forskning inom produktionseffektivisering kopplat till layout, materialförsörjning och 
andra principiella aspekter kopplade till monteringsprocessen. Insamlad data måste 
sammanfattas och sorteras för att vara lätt att använda [6]. Därför har sedan det teoretiska 
ramverket sammanfattats under ett antal underrubriker. 

3.3  Fallstudie 
I syfte att besvara frågeställningarna; ”Vilken monteringsprincip med tillhörande 
materialförsörjning kan effektivisera monteringen?” och ”Vilka kostnadsbesparingar är 
kopplade till förändrad monteringsprincip med tillhörande materialförsörjning?” 
genomfördes en fallstudie. Det är en form av undersökning av pågående processer och 
förändringar inom ett avgränsat område, i detta fall ett fallföretag [29].  
 
För att ta beslut om vilken monteringsprincip, och snabbast möjligt komma till beslutspunkten 
med tanke på givna tidsutrymmet måste ett antal områden undersökas och ett antal frågor 
besvaras. Fallstudier behöver inte vara begränsade till en informationskälla eller 
undersökningsmetod [30].  
 
Under fallstudien har olika metoder använts för att samla in information. Kartläggning av hur 
materialförsörjningen ser ut i nuläget samt analys av hur mottagligt 
materialförsörjningssystemet vore för förändringar har skett med hjälp av observationer och 
dokumentstudier.  
 
Undersökning av monteringsprincip har skett genom ostrukturerade observationer för att få en 
övergripande bild av arbetssättet. Detta gick sedan vidare i mer kvantitativa och strukturerade 
observationer med hjälp av videoanalys och frekvensstudie. Detta i syfte att få en genomgående 
förståelse för de ingående monteringsmoment som ingår i arbetet, hur lång tid de tar, i vilken 
ordning de sker och på vilket sätt samt hur montörerna spenderar sin arbetstid. 

3.4 Observationer 
Under fallstudien genomfördes olika typer av observationer löpande, både strukturerade och 
ostrukturerade observationer. Det rör sig om direkta observationer som är en lämplig 
vetenskaplig metod för att samla data som beskriver verkligheten och hur den sker i realtid. 
Den sätter skeenden i sin kontext [29], [30]. Ostrukturerade observationer genomfördes i syfte 
att belysa problemområdet och skapa en allmän uppfattning av verksamheten, denna typ av 
observation skedde under spontana förhållanden när författarna besökte fallföretaget.  

Under fallstudien genomfördes även strukturerade observationer. Videofilmning gjordes på 
montering av fyra armaturvarianter över tre monteringscykler vardera i syfta att göra en 
tidsstudie på monteringsarbetet. Varje variant filmades i två sekvenser. Först själva 
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monteringsmomentet och sedan när armaturen testas och emballeras. Det videofilmade 
materialet användes för nedbrytning till mindre arbetsmoment för att ge en överblick av 
ingående monteringsmoment. Vid analysen av det filmade materialet sållas alla störande 
sekvenser bort såsom att en kollega avbröt. En frekvensstudie genomfördes även för få en bild 
över hur montörerna spenderar sin arbetstid åt olika aktiviteter. 

3.4.1 Frekvensstudie 
En strukturerad observation i form av en frekvensstudie genomfördes i syfte att undersöka hur 
stor del av sin arbetstid som montörerna ägnar åt olika aktiviteter. Författarna designade en 
egen frekvensstudie med ett protokoll innehållandes aktiviteter kopplade till montörernas 
monteringsprocess. Frekvensstudien genomfördes under tre separata arbetsdagar när 
författarna besökte Proton Lighting. Montörerna under observation arbetade i 
monteringsgrupp 84111 och arbetade med att montera och sammanställa Naiad Led-armaturer. 
Två stycken montörer observerades samtidigt för att undvika en snedfördelning av registrerade 
aktiviteter på grund av spontana avvikelser, vilket hade påverkat studiens reliabilitet. Att 
observera två montörer samtidigt ger också en större mängd insamlad data och mer statistiskt 
säkerställd analys. 

3.4.2 Tidsstudie 
I syfte att analysera monteringen och dess ingående arbetsmoment dokumenterades 
monteringen av armaturer med videofilm där personal filmades när de monterade utvalda 
armaturtyper specifika för studien. Videofilmningen genomfördes på fem armaturer, och 
innehåller flera monteringscykler utfört av olika montörer för att få med individuella skillnader 
i arbetssätt och möjlighet att ta fram genomsnittstider för en monteringscykel.  
 
Varje artikel filmas i två sekvenser, först själva monteringsmomentet och sedan nästa sekvens 
där armaturen funktionstestas, emballeras och färdigställs. Innehållet i det som observeras är 
det som i studien refereras till som operationstid. Störande moment som inte är direkt kopplat 
till att färdigställa armatur är bortklippt ur tidsstudien. Videofilmat material behandlas i 
datorprogrammet AviX. Filmmaterialet klipps ner till kortare monteringsmoment som 
illustrerar tidsåtgång för varje observerat monteringsmoment. Verktyget används vidare i 
studien för att undersöka möjligheterna för ett stationsuppdelat monteringsarbete, samt belysa 
eventuella balanseringsförluster.  

3.5 Dokumentationsstudie 
Dokumentstudien har haft en avgörande roll i att skapa förståelse för verksamheten i nuläget.  
Vid val av monteringsprincip är det viktigt att veta vilka krav som är ställda på produktionen. 
Historik och prognoser om produktionsvolym samt antalet förekommande produktvarianter är 
grundläggande och avgörande för val av monteringsprincip. Dokumentationen har inhämtats 
via Proton Lightings affärssystem. 
 
Både prognos och historik av produktionsvolymer har studerats för att få förståelse om vilken 
kapacitet som krävs av monteringsgruppen. Studie av artikellistor på produktvarianter av 
Naiad LED med klassificering i A, B och oklassificerade artiklar efter orderfrekvens och 
ordervolym för att veta vilken produktvariation monteringsgruppen ska kunna hantera. 
Kartläggning av materialförsörjning har gjorts med listor på ingående artiklar i varje armatur. 
Kombinerat med orderfrekvens framgår det hur ofta en komponent används. 
Tillverkningshistorik för Naiad LED har undersökts för att ge en nulägesbeskrivning av 
produktiviteten. 

3.6 Dataanalys 
Data samlades in genom fall- och litteraturstudien som illustreras i figur 3. Data som samlades 
in filtrerades och sorterades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Teorin bearbetades och 
bildade studiens teoretiska ramverk som jämfördes med insamlad data. Datainsamlingen i 
form av tids- och frekvensstudie tillsammans med dokumentstudien visar orsaker till 
ineffektivitet i monteringsprocessen. Fördelen med dokumentstudier är att de anses stabila och 
går att göra återupprepade analyser av data och har därför använts för att besvara andra 
frågeställningen om kostnadsbesparingar. Kvalitativ dataanalysering av insamlad data och 
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teoretiskt ramverk producerar ett resultat utifrån slutsatser dras och frågeställningarna 
besvaras. 
 

 
Figur 3 Ovan illustreras hur data har analyserats
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4 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet ger en beskrivning av rådande förhållanden kopplade till problembeskrivningen. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning fallföretag 
Proton Lighting är fallföretaget som varit föremål för undersökning i detta arbete. Proton 
Lightning tillhör Proton Group där övriga bolag i koncernen är Proton- Caretec, Engineering, 
Finishing, Technology som bedriver verksamhet inom allt från tillverkning av sjukhussängar 
till ytbehandling av metallprodukter [31]. Proton Lighting tillverkar professionell belysning i 
huvudsak riktat till skola, industri, butiker och andra offentliga miljöer. Produktion är belägen 
i Värnamo och har en årlig tillverkning på cirka 400 000 armaturer, med en omsättning på 180 
miljoner kronor 2015 [32].  

I nuläget genomgår branschen ett teknikskifte från lysrör som ljuskälla, till LED (light-emitting 
diode) som ljuskälla. Proton Lighting upplever en allt högre närvaro av globala aktörer på den 
svenska marknaden vilket resulterat i en ökande prispress. För att stärka sin konkurrenskraft 
och kunna erbjuda armaturer till attraktiva priser har ledningen valt att undersöka 
möjligheterna för en kostnadseffektivisering av monteringen. 

4.2 Fabrikslayout  
Monteringsarbete bedrivs i tre monteringshallar (se figur 4). I hall 1 och 2 arbetar montörer 
anställda av Proton Lighting. I hall 3 sker monteringsarbete utlagt på entreprenad hos Samhall. 
Monteringsgrupp 84111 som studerats i detta arbete återfinns i hall 1. Övrig fabriksyta utgörs 
av materiallager, underhållsavdelning, plåtverkstad, lackering, utlastning, ankommande gods 
och färdigvarulager. I plåtverkstaden sker utstansning och bockning av metall-artiklar som 
ingår i armaturerna. Metall-artiklar som ska färgas skickas sedan vidare till lackeringen innan 
de lagerförs i materiallagret. Personal som arbetar i materiallagret sköter materialförsörjningen 
till monteringsgrupper i både monteringshall 1 och 2.  
 

 
Figur 4 Ovan ses fabrikens layout 
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4.2.1 Monteringshall 1 
I hall 1 arbetar 40 stycken montörer fördelat på 20 monteringsgrupper. Förutom gruppernas 
monteringsytor finns kontor, lunchrum, pallställ och en avlastningsyta. Pallställen innehåller 
artiklar till armaturer som montörerna hämtar själva. Avlastningsytan är till för artiklar som 
lagras i materiallagret och som transporteras fram av truckförare. I figur 5 illustrerar en layout 
över hall 1 där beskrivna ytor och monteringsgrupp 84111 syns för att underlätta vidare läsning 
i kapitlet. 

 

 
Figur 5 Ovan ses layout över monteringshall 1 

4.2.1.1 Monteringsgrupp 84111 

I monteringsgrupp 84111 arbetar två montörer heltid med att montera produktfamilj Naiad-
LED. Arbetet sker enbart dagtid (se tabell 1).  Grupp 84111 delar monteringsyta med grupp 
84121 som arbetar med en annan produktfamilj.  

 

Arbetstid 06.45-16.15 

Frukost 09.00 - 09.15 

Paus (betald) 11.00 - 11.08 

Lunch 12.30 - 13.00 

Paus (betald) 15.00 - 15.08 

Tillgänglig arbetstid 449 minuter 
Tabell 1 Arbetstider i monteringsgrupp 84111 
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Grupperna delar på en 7 x 10 meter yta (se figur 6). Ingående artiklar och material för att 
montera armaturerna transporteras in från ena kortsidan och sammansätts vid arbetsbänkarna 
innan de via ett manuellt styrt rullband skickas ner till teststationen. Efter att en armatur är 
funktionstestad monteras en kupa och skickas sedan vidare på det ett transportband som leder 
ner till en inplastningsmaskin.  

 

 
Figur 6 Layout monteringsgrupp 84111 och 84121 
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4.2.2 Produktbeskrivning  
Naiad LED är som namnet antyder en armatur som använder LED som ljuskälla (se bild 1). Det 
är en av Proton Lightings populäraste armatur och passar många typer av miljöer [33]. Naiad 
LED finns i 29 stycken varianter som differentieras genom en kombination av olika egenskaper 
såsom längd, ljustemperatur, sensor och styrningsvarianter. Den årliga försäljningen av Naiad 
LED uppgår till cirka 22 000 stycken. 

 

 
Bild 1 Ovan ses en Naiad LED armatur 

  
Antalet ingångende artiklar och övrigt material i varje armatur varierar mellan 19 och 27 
stycken. Totala antalet olika materialartiklar för Naiad LED är 66 stycken och utgörs av 
komponenter, fästelement, kablar, etiketter, bruksanvisningar och emballage (se tabell 2).  

 

Ingående artiklar  Antal varianter Övrigt material Antal varianter 
Gavel 1 Skruv 2 
Sensor 1 Kabelhållare 2 
Stomme 4 El-kabel 3 
Motstånd 4 Bruksanvisningar 4 
Kupa 6 Emballage 2 
LED-kort 6 Etiketter 11 
Styr-don 8 Övrigt 12 

Tabell 2 Ovan ses artikel- och materiallista. Artiklarna till vänster i olika kombinationer 
differentierar utbudet av varianter. 
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4.3 Arbetsprocess 
I detta avsnitt beskrivs montörernas arbetsprocess som delas upp i huvud- och stödprocesser. 
Monteringsarbetet är huvudprocessen och stödaktiviteterna är de övriga aktiviteter som 
montörerna utför så att monteringsarbetet kan genomföras. 

4.3.1  Stödprocesser 
I följande avsnitt ges en nulägesbeskrivning av montörernas stödprocesser. För att ge en 
förståelse för hur montörernas stödprocesser är sammankopplade avsnittet skrivna i 
kronologisk ordning.  

4.3.1.1 Köplansövervakning 

Via datorn ser montörerna körplanen, som är en lista på framtida tillverkningsorder. Hur lång 
körplanen är varierar beroende på orderstockens storlek men sträcker sig normalt två veckor. 
Armaturerna monteras mot kundorder och körplanen fylls på allt eftersom nya inkommer. 
Tillverkningsorder kommer för enkelhetens skull bara benämnas TO framöver. 

I körplanen visas en prioriteringslista på vilken tillverkningsverkningsorder som ska monteras 
först. Det händer dock att omprioriteringar sker vilket leder till att montörerna är tvungna att 
övervaka körplanen frekvent.  

En TO i körplanen kan vara färgkodad blå, grön eller röd. Färgkodningen är till för att ge 
montörerna en snabb överblick av körplanen och göra dem uppmärksamma på avvikelser. I 
tabell 3 framgår vilken information de olika färgkoderna ger montören.  

 

Färgkod Information 

Blå TO är aktiverad – Tillverkningsorder är påbörjad. 

Grön 

TO är okej att aktivera – Tillverkningsorder är körklar, ingående 
material finns tillgängligt. 

Röd 
TO kan ej aktiveras – Tillverkningsorder är ej körklar, ingående 
material finns ej tillgängligt. 

Ingen färgkod 
TO är enligt körplan - Ingående artiklar finns tillgängliga enligt 
planerat 

Tabell 3 Ovan ses den information från färgkoderna som visas i körplanen 
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En TO består enbart av en specifik variant men kan innehålla flera kundorder. 
Placeringsansvarig försöker ansamla så många kunderorder som möjligt i samma TO för att 
minska ställtiden. Under 2016 monterades 597 TO fördelat på 240 arbetsdagar. Antalet 
armaturer per tillverkningsorder varierar mellan 1 till 200 stycken. Över hälften av alla TO 
ligger på mindre än 20 stycken armaturer (se diagram 1).  

 

 
Diagram 1 Ovan ses antal armaturer per TO under 2016 

 

4.3.1.2 Beställningsartiklar 

För att kunna påbörja monteringen av en TO måste montörerna först förbeställa vissa artiklar 
som finns i materiallagret. Genom att klicka på en TO i datorn ser montörerna vilka artiklar 
som ingår och vilken kvantitet som behövs. De artiklarna som finns i materiallagret beställs 
enligt ett prioriteringssystem. Beroende på när artiklarna ska användas anges ett 
prioritetsnummer. Personal i materiallagret har sedan, beroende på prioritetsnummer, en viss 
tid på sig att transportera artiklarna fram till avlastningsytan (se tabell 4).  

 

Prioritet  Inom vilken tid montör behöver 
artiklarna 

Inom vilken tid lagerpersonal 
ska transporterat ut artiklarna 

Prio 1 4 timmar 4 timmar 
Prio 2 2 timmar 2 timmar 
Prio 3 Nu 45 minuter 
Akut Nu 15 minuter 

Tabell 4 Prioritetssystem beställningsartiklar 

 

56,8% 

23,9%
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Materialförsörjningsprincipen för beställningsartiklar är batchning. Artiklarna körs fram till 
avlastningsytan på helpallar (se bild 2). Det finns 9 stycken beställningsartiklar, stommar, 
kupor och vissa varianter av LED-kort. Även om LED-kort förvaras i kartonger används helpall 
som lastbärare.  

 

 
Bild 2 Närmast i bilden ovan ses en pall med stommar på avlastningsytan 

När montörerna är klara med en TO ska beställningsartiklar ställas tillbaka på avlastningsytan 
och transporteras tillbaka av lagerpersonal och till materiallagret. Montörerna sätter en gul 
lapp på pallar som ska transporteras tillbaka. Ibland ser montören i körplanen att material skall 
användas igen på framtida order, då låter montören pallen med material stå kvar i 
avlastningsytan utan gul lapp. När flera monteringsgrupper spar material på detta sätt i för stor 
utsträckning i avlastningsytan uppstår materialbrist. 

Det är montörernas ansvar att beställa artiklarna i tillräckligt god tid innan arbetet med en ny 
TO ska påbörjas. Montörerna är tvungna att avbryta monteringsarbetet och se över körplanen 
vilka artiklar som behövs beställas. Detta leder till mycket spring fram och tillbaka till 
körplanen de dagarna som det finns många små TO i körplanen. 

4.3.1.3 Uppstart av ny TO 

När arbetet med en ny TO ska starta stämplar montörerna in sig på den via datorn och skriver 
ut en artikellista. Artikellistan ger information om vart artiklarna finns placerade och vilken 
kvantitet som behövs för att färdigställa hela TO. Montörerna tar sedan med sig artikellistan 
och bockar av vilka artiklar som redan finns i tillräcklig kvantitet vid monteringsbordet samt 
avsyning av att material vid avlastningsytan är tillgängligt.  

Stommar och kupor som är placerade på pallar transporteras in i monteringsytan med en 
dragtruck. Plockartiklar finns placerade i pallställen och hämtas med hjälp av en rullvagn (se 
bild 3). Plockartiklarna i pallställen fylls på av personal från materiallagret allt eftersom de 
förbrukas.  
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Bild 3 Rullvagn som används för att hämta plockartiklar 

 
Den genomsnittliga sträckan för att hämta plockartiklar och beställt material är en sträcka på 
200 meter och tar cirka sju. Montörerna går även sporadiskt och hämtar artiklar under själva 
monteringsarbetet. Detta gäller främst standardartiklar såsom skruv och kablar som finns i 
lådor vid arbetsbänkarna. I figur 7 illustreras gångsträckan som montörerna är tvungna att gå 
för att hämta artiklar. Den röda slingan representerar hämtning av plockartiklar. Den gröna 
och orange slingan representerar hämtning av stommar och kupor med dragtruck. 
Monteringsarbetet kan starta när allt material finns tillgängligt vid monteringsytan.  

 

 
Figur 7 Gångsträcka för montörerna vid hämtning av artiklar  
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4.3.2 Huvudprocess 
I följande avsnitt ges en beskrivning av den värdeskapande delen av arbetsprocessen och är 
själva monteringen samt funktionstestet av armaturen. 

4.3.2.1 Monteringsarbetet 

Efter att montörerna transporterat in nödvändigt material utförs monteringsarbetet vid 
individuella arbetsbänkar (se bild 4). Hela armaturen monteras i en sekvens, en åt gången, av 
en montör. Varje arbetsbänk är utrustad med samtliga verktyg för att montera hela armaturen. 
Monterad armatur förs via rullband till teststation för slutkontroll och emballering.  

Montörerna kan välja att arbeta parallellt på samma order vid förekomst av större TO. Då turas 
montörerna om att ställa sig vid teststationen. Det framgår inte några riktlinjer eller rutiner om 
när montörerna skall dela på en TO utan montörerna bestämmer själva när det anses lämpligt.  

 

 
Bild 4 Ovan ses en bild på arbetsbänken som används vid montering 

 

När en armatur är färdigmonterad vid monteringsbänken placeras den på rullbandet mellan 
montering- och testbänk och bildar en buffert. Beroende på hur många armaturer som ska 
monteras blir bufferten olika stor, det finns plats för upp till cirka 30 armaturer. Det finns inget 
maximalt antal armaturer som får finnas i bufferten utan montörerna lägger så många som får 
plats. Efter att armaturerna i bufferten är funktionstestade, emballerade och ivägskickade för 
inplastning avrapporterar montörerna dessa i datorn. Montörerna har instruktioner om att det 
inte ska finnas någon buffert kvar när arbetsdagen avslutas. Armatur som monterats under 
dagen skall testas och avrapporteras innan arbetsdagen är slut, alltså att det inte ska finnas 
någon buffert kvar på rullbandet. Det finns två anledningar till detta: 

1. För att undvika en pik i produktiviteten de första timmarna. Affärssystemet tror att 
armaturerna färdigställts snabbt dagen efter när huvudparten av 
monteringsarbetet egentligen skett dagen innan. Det ger en förvrängd bild av 
monteringsgruppens output. Vilket leder till svårigheter att jämföra 
produktivitetstalen över tid.  
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2. För att undvika felaktiga saldon på ingående artiklar i affärssystemet. Saldot på de 
artiklar som ingår i armaturerna avräknas inte förens avrapportering sker. Detta 
ger framförallt problem med plockartiklarna som montörerna hämtar vid 
pallställen. Plockartiklarna fylls inte på av personal från materiallagret förens saldo 
går under en viss nivå. Detta leder till att det ibland saknas plockartiklar i 
pallställen och försenar monteringsarbetet med en ny TO. 

Monteringsarbetet kan delas in i mindre monteringsmoment (se bilaga 2). Det framgår vid 
observation att arbetssättet skiljer sig montörer emellan. Monteringsmomenten utförs i olika 
ordningsföljd beroende på montör. Enligt montörerna finns ingen arbetsbeskrivning för 
monteringen. Montörerna utför arbetet enligt egna preferenser och hur de själva anser passa 
bäst. Bristen på tydliga arbetsinstruktioner tillsammans med det breda arbetsinnehållet ger 
upphov till lång inlärningstid som ger svårigheter vid utnyttjande av inhyrd bemanning och vid 
nyanställning. Det tar lång tid för ny monteringspersonal innan de når upp i den kapacitet 
ordinarie personal besitter, tillsammans med det faktum att ordinarie personal ofta får avbryta 
sitt arbete för att hjälpa och instruera ny personal. Detta medför att Proton Lighting får 
produktivitetsförluster när hög beläggning kräver utökad personalstyrka. 

4.3.2.2 Cykeltider 
Här presenteras cykeltider för de fyra armaturer som videofilmades under fallstudien. 
Cykeltiden motsvarar den tid som åtgår för att färdigställa en armatur utan störande moment. 
Störande moment såsom att en kollega avbryter arbetet, packa upp material eller andra 
aktiviteter som inte hör till färdigställande av armatur, inkluderas inte. För enkelheten skull 
ingår både monteringen och funktionstestningen i presenterad cykeltid även om de utförs skilt 
ifrån varandra. 
 
Inkluderade operationer är allt från att en stomme hämtas och placeras på arbetsbänken till det 
att armaturen är funktionstestad, emballerad och placeras på rullbandet som leder ner till 
inplastningen. Montörerna låter fylla rullbandet ner mot teststationen innan de går till 
testbänken. Vilket gör att tiden det tar att förflytta sig fördelas på antalet armaturer som lagts 
på rullbandet och anses vara försumbar.  
 
En utförlig sammanställning av de operationer som utförs och med vilka tider presenteras i 
bilaga 1. Varje armatur filmades tre gånger för att få en genomsnittstid. I tabell 5 presenteras 
cykeltider för varje cykel och genomsnittstiderna.  
 
 

Cykeltid (sek) 1 2 3 Genomsnitt 

E72111413 - NAIAD LED 830 1200RS 383,8 387,9 410,7 394,1 

E7212449 – NAIAD LED HO 840 1200 372,2 357,6 364 364,6 

E72112353 - NAIAD LED 840 1200 DALI 349,6 359,1 354,9 354,5 

E7212011 - NAIAD LED - 830 600 RS 302,9 297,6 307,0 302,5 

Tabell 5 Ovan ses cykeltider som framkom av tidsstudie 

4.3.3 Aktivitetsfördelning  
För att få en överblick över hur montörerna fördelar sin arbetsdag åt olika aktiviteter 
genomfördes en frekvensstudie fördelat över tre olika arbetsdagar. Frekvensstudien 
genomfördes enbart då montörerna var instämplade på en TO och inte under exempelvis raster 
eller möten. Notering om vilken aktivitet som förekom gjordes varannan minut och för båda 
montörerna samtidigt. Att båda montörerna avlästes samtidigt beror på att montörerna bland 
annat turas om att stå vid teststationen. Genom att avläsa båda montörerna samtidigt undviks 
risken att en aktivitet överrepresenteras.  
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I tabell 6 presenteras en sammanställning av aktivitetsfördelningen som framkom av 
frekvensstudien. I bilaga 2 återfinns aktivitetsfördelningen för de specifika dagarna.  

 

Aktivitet Aktivitetsbeskrivning Andel 
Operationstid  Aktiviteter där montörerna står vid arbetsbänken och 

arbetar med att färdigställa armaturer.  Här ingår 
monteringsarbete samt funktionstestning av armatur. 

58,6% 

Materialhantering 
under operationstid  

Aktiviteter där montörerna hanterar material vid 
monteringsbordet. Exempelvis packar upp kartonger med 
plockartiklar, fyller på med skruvar i förvaringslådorna vid 
monteringsbordet. 

12,9% 

Omarbete/Kassation Aktiviteter där montörerna omarbetar armatur eller 
kasserar material  1,4% 

Materialhantering 
plockartiklar  

Då montören lämnat monteringsytan och samlar in 
plockartiklar vid pallställen.  4,2% 

Materialhantering 
beställningsartiklar  

Aktiviteter då montörerna använder dragtrucken för att 
transportera in eller ut beställningsartiklar från 
avlastningsytan. 

1,0% 

Avslut TO Aktiviteter där montörerna arbetar för att förbereda 
nästkommande TO. Exempelvis tompallshantering, 
stämpla arbete/avrapportering, undersöka körplan för 
beställning av artiklar. 

6,9% 

Arbetsberoende 
samtal  

Aktiviteter där montörerna samtalar och strukturerar 
kommande monteringsarbete.  6,7% 

Hjälpa arbetskamrat Aktiviteter då montörerna avbrutit sitt monteringsarbete 
för att hjälpa någon annan montör.  0,9% 

Personlig tid  Toalettbesök, privata samtal 7,5% 

 Summa 100,0% 

Tabell 6 Ovan ses aktivitetsfördelning för monteringsgrupp 84111. 

 
För att komplettera frekvensstudien med avseende på hur stor andel av tiden som åtgår till att 
montera och funktionstesta jämförs cykeltiderna som presenterades i avsnitt 4.3.2.2 med 
historisk data för 2016. I tabell 7 presenteras jämförelsen. Beräkningen är gjord genom att ta 
antalet tillverkade gånger cykeltid delat på rapporterad tid.  
 
 

Variant Antal 
monterade 

Rapporterad 
tid (timmar) 

Beräknad andel montering 
+ funktionstest 

E72111413 - NAIAD LED 830 1200RS 1130 123,8 53,60% 

E7212449 - NAIAD HO 840 1200 219 72,2 49,10% 

E72112353 - NAIAD 840 1200 DALI 262 46,2 55,80% 

E7212011 - NAIAD LED - 830 600RS 350 19,7 51,4 % 

Genomsnitt   52,5 % 

Tabell 7 Ovan ses hur stor andel av tiden som används till montering och funktionstest 
genom beräkningar av cykeltid och rapporterad tid 
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Som ses i tabellen ligger den genomsnittliga andelen något lägre än i frekvensstudien. En orsak 
till detta är att de två betalda pauserna på sammanlagt 16 minuter per dag inte korrigeras i den 
rapporterade tiden av affärssystemet. Dock förstärker denna beräkning att andelen av tiden 
som används för att färdigställa en armatur ligger under 60 %.
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. 

5.1 Vilken monteringsprincip med tillhörande 
materialförsörjning kan effektivisera monteringen? 
Frekvensstudien visar att mindre än 60 % av arbetstiden används till att montera och 
färdigställa armaturer. Anledningen till den höga andelen är att montörerna ägnar mycket av 
tiden till stödjande processer som är kopplade till materialförsörjningen. Med anledning av 
detta delas första frågeställningen upp i två delar. Den första delen analyserar 
monteringsprinciper beskrivna i det teoretiska ramverket utifrån ett antal kriterier. Den andra 
delen berör en omfördelning av arbete där materialförsörjningen lyfts ut från 
monteringsgruppen. 

5.1.1 Analys nuvarande monteringsprincip 
Kartläggning av nuläget visade att montörerna färdigställer armaturerna i två sekvenser. I 
första sekvensen står montörerna vid sina arbetsbänkar och utför huvuddelen av 
monteringsmomenten parallellt till varandra. Den andra sekvensen utförs vid teststationen. 
Kopplat till de monteringsprinciper framtagna i det teoretiska ramverket sker första sekvensen 
enligt parallellgrupperade stationer [11]. Den andra sekvensen gör att flödet av armaturer 
konvergerar (se figur 8). Eftersom montörerna utför första sekvensen parallellt uppstår inga 
balanseringsförluster.  
 
Med nuvarande monteringsprincip uppstår inga balanseringsförluster på grund av att 
monteringen inte är uppdelade i mellan montörerna.  Dock delar montörerna på den stationen 
där armaturerna funktionstestas (se figur 8).  Montörerna behöver inte vänta på att någon 
annan montör är klar med sina monteringsmoment innan de själva kan börja montera, det finns 
inget ömsesidigt beroende till varandra. 
 

 
Figur 8 Illustration flödet genom nuvarande parallellgrupperade stationer i 

monteringsgrupp 84111 

 
Monteringen sker självständigt med lågt inflytande på varandra, där varje montör arbetar 
utifrån hur den själv upplever är bästa arbetssätt. Granskning av videomaterial från tidsstudien 
visar varierande monteringssätt. Utifrån observationer framgår att montörerna utför arbetet 
enligt egna preferenser och efter konversation med montörer visar det sig att det inte finns 
några arbetsinstruktioner. Observationerna pekar på otydlighet kring dagens arbetssätt. Proton 
förlitar sig i stor utsträckning på rutin och erfarenhet hos enskilda individer där kompetens är 
koncentrerad till ett fåtal. Det gör monteringen sårbar för frånvaro hos dessa personer.  
 
Med avseende till inre effektivitet ”göra saker rätt” är det svårt att göra de ”rätta sakerna” när 
det inte kommuniceras en tydlig instruktion på hur arbetet skall genomföras [1].  
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Erfarna montörer får ofta avbryta sitt eget arbete för att hjälpa mindre erfarna montörer, vilket 
medför förluster. I nuläget utförs monteringen i hög grad av enskilda insatser. Montörerna står 
enskilt vid sina arbetsbänkar och utför hela monteringsarbetet utan att dela upp arbetet i 
kortare monteringsmoment. Det spelar då ingen roll vilken takt montörerna färdigställer 
armaturerna gentemot den andra montören. För att återkoppla till teorier kring arbete i team 
så är montörerna inte direkt beroende av att den andre utför sina monteringsmoment [9]. 

5.1.2 Utvärderingskriterier 
I det teoretiska ramverket presenteras rak lina, parallellgrupperade stationer och u-cell. För att 
bedöma vilken monteringsprincip med tillhörande materialförsörjning som kan effektivisera 
monteringen utvärderas dessa utifrån ett antal kriterier. Utvärderingskriterierna är valda 
utifrån hur väl de anses angripa problemområdet som presenteras i nulägesbeskrivningen. 
Nedan presenteras de fyra utvärderingskriterier som anses mest kritiska för utformning av en 
ny monteringsprincip som bäst angriper problemområdet.  

Samarbete  
Enligt Kaufmann och Kaufmann [9] är ett av antagandena med team-arbete att resultatet av 
två personer som samarbetar är större än summan av resultatet för enskilda insatser. En viktig 
del för att uppnå ett högre resultat vid arbete i team är att alla i teamet gemensamt delar på 
arbetsuppgifter och samarbetar för att utföra dem. Personerna i teamet är beroende av att de 
andra utför sina arbetsuppgifter, det vill säga att om en person som inte utför sina 
arbetsuppgifter medför konsekvenser för de övriga team-medlemmarna.  
 
I nuläget utförs monteringen i hög grad av enskilda insatser. Montörerna står enskilt vid sina 
arbetsbänkar och utför hela monteringsarbetet utan beroende av varandra. Det spelar ingen 
roll med vilken takt en armatur färdigställs gentemot den andra montören. Det leder att inget 
ömsesidigt samarbete krävs mellan montörerna. Kopplat till problembeskrivningen önskar 
Proton Lighting ett ökat samarbete mellan montörerna.  
 
Det är med bakgrund till detta ett av kriterierna vid utvärdering av olika monteringsprinciper 
är samarbete.  Författarna låter sig inspireras av teorin kring arbete i team. Där ömsesidigt 
beroende och samarbete mellan montörerna leder till högre resultat. Detta innebär en ökad 
effektivisering genom att samma andel insatta resurser genererar en högre output, det vill säga 
resultat.  

Volym och variation  
Produktionsvolym och antal varianter som tillverkas är grundläggande för utformning av 
produktionsprocess [2]. Även vid val av monteringsprincip måste hänsyn tas till förutsättningar 
att hantera olika tillverkningsvolymer och produktvariationer. Den monteringsprincip som 
väljs för montering av Naiad LED måste hantera den tillverkningsvolym och produktvariation 
som existerar i nuläget. I nulägesanalysen framgår att Naiad LED tillverkas i 29 olika varianter, 
där differentiering görs beroende på variation i längd, ljustemperatur, rörelsesensor & 
styrfunktion samt olika kupor. Den breda variation av armaturer som Proton Lighting erbjuder 
sina kunder medför att monteringen måste vara flexibel mot produktvariationer för att hålla sig 
konkurrenskraftig [5]. Årligen monteras 22 000 Naiad LED, där prognosen pekar på en ökad 
försäljning av LED-baserad belysning på grund av att LED som ljuskälla tar allt större 
marknadsandelar.  

Materialförsörjning 
Beroende på monteringsprincip kräver materialförsörjningen mer eller mindre resurser. Detta 
kopplat till materialhanteringen som är den fysiska hanteringen av material och gods internt 
[18]. Ju fler planerings- och förbrukningspunkter som ska försörjas med material desto högre 
andel resurser åtgår att planera materialförsörjningen samt själva förflyttningen av material 
från lager till förbrukningspunkterna.  
 
Nulägesbeskrivningen visar att montörerna hanterar stödprocesser som är kopplade till 
materialförsörjningen i stor utsträckning (se bilaga 2), därför bör olika monteringsprinciper 
bedömas utifrån hur lämpliga de är med hänsyn till materialförsörjning så att montörerna kan 
ägna maximal tid åt färdigställande av armaturer. Materialhanteringsförluster uppstår främst i 
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dagsläget kring förflyttning och transporter av material, men också uppackning och förflyttning 
av material mellan olika lastbärare. Vid utformning av monteringsprincip bör hänsyn tas till att 
reducera materialhanteringsförluster i största möjliga utsträckning. 

Balanseringsförluster 
Balanseringsförlust uppstår av att cykeltider mellan stationer kopplat i ett flöde varierar. Dessa 
uppstår när arbetsinnehållet varierar mellan monteringsstationer på grund av 
produktvariation. För Proton Lighting är balanseringsförluster i nuläget obefintliga med 
nuvarande monteringsprincip. Naiad LED tillverkas i 29 stycken variationer där arbetsinnehåll 
och cykeltider varierar, därför måste balanseringsförluster tas i konsideration när 
monteringsprinciper med uppdelat arbetsinnehåll analyseras. 

Om cykeltiderna varierar mellan stationerna uppstår balanseringsförluster.  Det innebär att en 
station har kortare cykeltid än den föregående eller nästkommande. Förlusten blir i form av 
väntan på att ett monteringsobjekt ska anlända från en station eller möjligheten att skicka 
vidare till nästa [11]. Till vänster i figur 2 illustras en perfekt balansering och till höger ses en 
ojämn balansering som resulterar i att 20 % av tiden består av väntan.  

5.1.3 Analys monteringsprincip 
De monteringsprinciper som presenteras i studiens teoretiska ramverk analyseras vidare i syfte 
att göra ett val av monteringsprincip för Naiad LED. Monteringsprincipernas lämplighet utreds 
gentemot de presenterade kriterierna ovan. 

5.1.3.1 Parallellgruppering 

Vid parallellgrupperad montering skulle monteringen av armaturer ske i en enda sekvens vid 
enskilda arbetsbänkar. Arbetsinnehållet är således större än monteringsprinciper där 
monteringen delas upp på flera stationer. Parallellgruppering är flexibel i att hantera volym-
variantvariation samt bra på att hantera störningar [1], uppstår störningar hos en montör kan 
resterande montörer fortsätta.  

Samarbete 

Vid parallellgrupperad montering står montörerna och monterar självständigt och arbetssättet 
kräver ingen interaktion eller samarbete för att genomföra monteringsarbetet. Arbetet sker 
individuellt vid egna arbetsbänkar där monteringsmomenten inte delas upp. Varje individs 
arbete medför inga direkta konsekvenser för sin omgivning, alltså finns inget ömsesidigt 
inflytande mellan montörerna. Att montera enligt parallellgruppering främjar principiellt inte 
samarbete och interaktion mellan montörer. I ett scenario med parallellgruppering måste 
andra lösningar i arbetsorganisationen undersökas för ökat samarbete. 

Volym- och produktvariation 

Parallellgrupperad montering är flexibel och bra på att hantera produktvariationer. Proton 
tillverkar 22 000 Naiad LED årligen i 29 olika varianter. Varje monteringsplats är utrustad med 
allt som krävs för att genomföra alla olika moment som återfinns för varje typ av 
produktvariant. Eftersom parallellgrupperad montering sker i en sekvens, från 
delkomponenter till sammanställning av färdig armatur uppstår inga balanseringsförluster. 

Materialförsörjning 

Ur materialförsörjningshänsyn medför parallellgruppering att varje monteringsplats måste 
försörjas individuellt och ha sitt eget materialflöde. För Proton Lighting innebär det en 
planeringspunkt per montör, något som gör planering och materialförsörjning mer komplex 
[11], vilket kräver att mer resurser läggs åt materialhantering. För varje ny TO måste nytt 
material bytas ut vid varje monteringsbänk.  

Balanseringsförluster 

Balanseringsförluster uppstår när cykeltiden för olika monteringsmoment tar olika lång tid. För 
Proton Lighting innebär den breda variantfloran att cykeltiden per monteringsmoment och 
armatur varierar. Parallellgruppering hanterar denna variation väl eftersom monteringen sker 
i en sekvens utan uppdelat arbetssätt, därför uppkommer inga balanseringsförluster. 



Analys 

 
 

27 

5.1.3.2 Rak linjemontering 

Monteringsobjektet transporteras framåt på en lina och färdigställs längs ett antal stationer allt 
eftersom monteringsobjektet färdas längs linan. Varje arbetsstation innehåller i största möjliga 
utsträckning lika mycket arbetsinnehåll för att minimera uppkomst av balanseringsförluster. 
En rak lina har svårigheter att hantera produktvariationer på grund av balanseringsförluster. 
En rak lina passar produktion av stora volymer med låg produktvariation, dels för att undvika 
balanseringsförluster och dels för att de investeringar som krävs för implementering skall löna 
sig.  
Samarbete 

Vid linjemontering arbetar montörerna på samma TO och varje individ har ömsesidigt 
inflytande på varandra. Arbetet som utförs har konsekvenser för den som står bredvid.  Varje 
montörs arbete har konsekvenser för de som står bredvid, detta underlättar arbetet med att 
sätta upp gemensamma mål att sträva mot [9]. För Proton Lighting skulle linjemontering 
underlätta införandet av teamarbete. Däremot är arbetsinnehållet mindre och mer väldefinierat 
vid varje station och själva monteringen kräver inget samarbete vid linjemontering.  

Tillverkningsvolym och produktvariation 

Montering av höga volymer med låg produktvariation passar linjemontering. Naiad LED 
tillverkas i 29 olika varianter och differentieras utifrån variation i längd, ljustemperatur, 
rörelsesensor & styrfunktion och olika kupor. Detta skulle medföra variationer i arbetsinnehåll 
vid varje station vilket riskerar ge upphov till balanseringsförluster. 

Materialförsörjning 

Fördelar med rak linjemontering är att det endast är en planeringspunkt att försörja material 
till, vilket reducerar antalet flöden jämfört med parallellgruppering där varje montör har ett 
eget flöde. Varje station är utrustad med material specifikt för montaget som skall utföras vid 
varje station. Utspridning av det ingående materialet på flera stationer innebär att det går att 
synliggöra tydligare, placera i mer lätthanterade lastbärare. Det är möjligt att ha mer utav varje 
artikel vid varje station eftersom det frigörs utrymme från det material som inte förbrukas på 
den specifika stationen.  

Balansering 

Den stora utmaningen med linjemontering är undvika balanseringförluster som uppstår på 
grund av att stationerna i linjen har olika cykeltider. Olikheter i cykeltider kan uppstå på grund 
av svårigheter att balansera arbetsinnehållet mellan stationerna eftersom det finns en variation 
av produkter som går genom linjen. Naiad LED tillverkas i 29 varianter, vilket medför 
svårigheter att utforma en rak monteringslina som kan hantera den breda variationen utan att 
balanseringsförluster uppstår. En åtgärd är att ha ett antal monteringslinor parallellt där en 
uppdelning av Naiad LED sker efter olika varianter, en åtgärd som dock inte är ekonomiskt 
försvarbar med nuvarande tillverkningsvolymer för Naiad LED. Författarna har i denna studie 
undersökt eventuella balanseringsförluster som en del av tidsstudien, där en uppdelning av 
observerade monteringsmoment för Naiad LED fördelats på fyra stationer (se bilaga 3). 
Uppdelningen presenteras i fyra stationer på grund av att funktionstestet inte går att stycka upp 
och blir därför styrande för valet av antalet stationer i montering.  

5.1.3.3 U-cellsmontering 

U-cellsmontering är en typ av linjemontering fast den har formen av ett U, vilket betyder att 
början och slut av linan befinner sig närmare varandra, likt ett U. Den kompakta layouten ger 
möjligheten att för varje montör att fördela arbetet till fler stationer. Tillsammans med 
mellanliggande buffertar ger det möjlighet för självbalansering inom monteringscellen. Att ha 
fler stationer än montörer i u-cellen med buffertar mellan monteringsstationerna innebär att 
det alltid finns en station att förflytta sig till och fortsätta arbeta när det krävs. Montören 
förflyttar sig till en ledig monteringsstation när buffert når sin maxkapacitet [16]. Montering i 
u-cell är flexiblare än den raka linan på grund av förmågan till självbalansering [17]. Detta 
arbetssätt medför också att montörerna ofta rör på sig samt kommunicerar med varandra för 
att genomföra arbetsuppgifterna.  
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Samarbete 

Likt arbetet vid rak lina arbetar montörerna tillsammans på samma TO och de individuella 
prestationerna har ömsesidiga konsekvenser för övriga montörer och den gemensamma 
prestationen för gruppen [9]. För att genomföra monteringsarbetet i u-cellen krävs det 
samarbete för att klara av självbalanseringen, det krävs tydlig kommunikation montörerna 
emellan för att bestämma vem som skall arbeta på de olika monteringsstationerna, och när. För 
Proton Lighting skulle montering enligt u-cell steg mot införande av teamarbete, eftersom man 
tvingar ihop montörer att arbete tillsammans istället för dagens enskilda arbete. 

 

Tillverkningsvolym och produktvariation 

Naiad LED tillverkas i 29 varianter med frekvent TO i små storlekar (se diagram 1), med en 
årlig tillverkning på 22 000 armaturer. U-cellen lämpar sig för montering i mindre 
batchstorlekar, med hög produktvariation och lägre tillverkningsvolymer [17]. Vid höga 
tillverkningsvolymer är rak lina mer kostnadseffektivt.  

 

Materialförsörjning 

Fördelen ur ett materialförsörjningsperspektiv är att u-cellen är enklare att materialförsörja 
jämfört med dagens monteringsprincip på Proton Lighting. Med montering i u-cell reduceras 
antalet planeringspunkter till endast en. I nuläget är det en planeringspunkt per montör i 
monteringsgrupp 84111. I en u-cell kan dessutom en bättre syning av materialet vid varje 
monteringsstation införas, mer material kan förvaras i närheten av monteringsstationen. Varje 
monteringsstation har sina specifika monteringsmoment som kräver sitt specifika material. 
Idag förbrukas alla ingående artiklar vid varje monteringsplats. I en u-cell tilldelas bara det 
material som är specifikt för de monteringsmoment som skall utföras, därför kan det specifika 
materialet för stationen förvaras mer lättillgängligt på grund av det frigjorda utrymmet. 

 

Balansering 

Eftersom Naiad LED har bred produktvariation medför ett uppdelat monteringssätt enligt 
exempelvis rak lina stora balanseringsförluster (se bilaga 3). Balanseringsförluster skapas när 
variation i produkter medför variation i arbetsinnehåll vid de olika stationerna. I u-cellen 
åtgärdas balanseringsförluster på grund av produktvariation med hjälp av självbalansering 
eftersom det finns fler stationer än montörer [16]. Det finns alltid en monteringsstation att gå 
till om en buffert mellan monteringsstationerna når sin maxkapacitet 

5.1.4 Fördjupad analys 
Av de tre monteringsprinciper som analyserats ovan väljer författarna att ytterligare analysera 
u-cellsmontering. Den avvägda analysen mot de fyra kriterierna pekar mot att U-cells 
montering lämpar sig bäst utifrån rådande förhållanden på Proton Lighting.  
 
Den tekniska analysen är begränsad till de fyra armaturer som filmades under fallstudien. Av 
de operationer som framkom i videoanalysen väljer författarna att bortse från de moment där 
montörerna i nuläget förflyttar armaturen till eller från något av rullbanden. Detta beror på att 
vid ett scenario där u-cell tillämpas tillkommer moment där montörerna förflyttar armaturerna 
till en buffert. Bara operationer som garanterat skulle ingå vid montering i en u-cell ingår. 
 
I och med att denna analys enbart berör ett konceptuellt scenario med u-cell, valde författarna 
att utifrån ett givet antal stationer minimera takt-tiden. Antalet stationer valdes till fyra stycken.  

Föregångstabell 
När operationer ska fördelas på stationer måste hänsyn tas till den sekvens momenten måste 
utföras. Den ordning monteringsmomenten tvingas utföras i medför att det finns mer eller 
mindre frihet att kunna fördela dem till olika stationer. Om monteringen-följden är strikt till 
en viss ordning minskar möjligheten att fördela operationerna optimalt för att undvika stora 
skillnader i cykeltider som genererar balanseringsförluster. Det är främst två saker som 
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bestämmer i vilken sekvens operationer måste utföras, monteringsobjektets konstruktion och 
restriktioner gällande utrustning på monteringsplatsen  [11].  
I tabell 8 presenteras en föregångstabell för de operationer som kartlades under fallstudien. 
Kolumnen ”måste ske efter operation” anger i vilken sekvens operationerna måste utföras. Efter 
att stommen är placerad på arbetsbänken framgår det av tabellen att ungefär hälften av 
operationerna, oavsett armaturvariant, kan utföras utan hänsyn till sekvensordningen. Det 
visar att armaturernas konstruktion är på ett sådant sätt att operationerna i hög grad kan 
fördelas fritt på olika stationer utan att sekvensordningen blir felaktig. 
 
För att utföra de flesta av operationerna krävs enbart enklare utrustning till ett lågt värde såsom 
skruvdragare och gummihammare. Det innebär att operationer som kräver samma typ av 
utrustning kan fördelas på olika stationer utan att investeringskostnaderna blir omfattande.  
 
 

 
Balansering 
I tabell 9 och 10 presenteras en möjlig fördelning av operationerna på fyra stationer och deras 
cykeltider för de fyra armaturer som ingick i tidsstudien. Operationerna är uppdelade enbart 
med hänsyn till föregångstabellen och för att visa på minsta möjliga balanseringsförluster.  

 

 E72111413  
NAIAD LED 830 1200RS 

E7212449   
NAIAD LED HO 840 1200 

 Operationer Cykeltid (sek) Operationer Cykeltid (sek) 
Station 1 3,4,5,6,7,9,11,13 93,4 2,3,4,5,6,9,12,13 80,6 
Station 2 8,10,18 92,9 10,18 85,0 
Station 3 14,15,16,17 93,0 2,15,17 91,4 
Station 4 2,12,19,20,21,22,23 90,5 11,16,19,20,21,22,23 84,8 

 ∑ operationstid 369,8 ∑ operationstid 341,8 
 

Tabell 9 Fördelning av operationer på fyra stationer för två av armaturvarianterna 
 

 
 E72112353   

NAIAD 840 1200 DALI 
E7212011 

NAIAD LED 830 600RS 

Tabell 8 Ovan ses operationstider och i vilken sekvens de måste utföras för de fyra videofilmade armaturerna 
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 Operationer Cykeltid (sek) Operationer Cykeltid (sek) 

Station 1 3,4,5,6,7,9,13 81,2 3,4,6,7,8,9,13,16 75,2 

Station 2 10,11,18 79,9 10,15,18 76,2 

Station 3 15,16,17 79,8 2,12,14 76,8 

Station 4 2,12,19,20,21,22,23 84,7 11,19,20,21,22,23 77,3 

 ∑ operationstid 325,6 ∑ operationstid 305,5 
Tabell 10 Fördelning av operationer på fyra stationer för två av armaturvarianterna 

 
I nulägesbeskrivningen framgår att Naiad LED tillverkas i 29 olika varianter. I diagram 1 
presenterades fördelningen av antalet armaturer per TO. Diagrammet visade att i 58,6% av TO 
monteras mellan 1-20 stycken armaturer. Det innebära att materialet som försörjs till 
stationerna skiftar flertalet gånger per dag vilket försvårar materialförsörjningen.  
 
I tabell 11 presenteras beräknade balanseringsförluster per armaturvariant som skulle uppstå 
monteringsarbetet skulle delas upp på fyra montörer. I beräkningen har ingen hänsyn tagits till 
eventuella prestationsvariationer mellan montörer, något som inte undersöktes i tidsstudien. I 
verkligenheten kan det antas att variationer i cykeltider kommer uppstå. Delvis av montörernas 
prestationsförmåga och naturlig variation som uppstår av oregelbundna störningar, exempelvis 
korta pauser eller toalettbesök. Detta leder till ytterligare balanseringsförluster än de beräknad. 
 

 
  ∑ 

operationstid 
Längsta 
cykeltid 

Antal 
stationer Balanseringsförlust  

E72111413   
NAIAD LED 830 1200RS 369,8 93,4 4 1,01 % 

E7212449  
NAIAD LED HO 840 1200 341,8 91,4 4 6,51 % 

E72112353   
NAIAD LED 840 1200 

DALI 
325,6 84,7 4 3,90 % 

E7212011  
NAIAD LED 830 600RS 305,5 77,3 4 1,20 % 

Tabell 11 Ovan ses balanseringsförlust vid eventuell utformning av u-cell 

 
Ovan fördelning av operationer ger upphov till problem (se tabell 10 & 11). Beroende på vilken 
armaturvariant som monteras flyttas arbetsinnehållet mellan monteringsstationerna, vilket ger 
upphov till svårigheter att försörja monteringscellen med material. Stationerna skulle behöva 
försörjas med olika material beroende på armaturvariant. Samtidigt innebär det att varje bänk 
måste vara utrustad att hantera flera olika monteringsmoment. Information om vilket material 
som ska försörjas till vilken station måste upprättas för varje armaturvariant. Montörerna 
skulle även behöva information om vilka operationer som ska utföras för den armaturvariant 
som ska monteras i cellen.  
 
Istället för att monteringsmoment förflyttas mellan monteringsstationer beroende på vilken 
armaturvariant som monteras kan monteringsmoment standardiseras till specifika 
monteringsstationer. En standardisering skulle underlätta materialförsörjningen till varje 
station där komponenterna har tilldelade specifika platser. Ingående artiklar och komponenter 
skulle då försörjas till samma station oavsett armaturvariant. Genom att standardisera 
arbetsinnehållet vid varje monteringsstation innebär en tydligare monteringsprocess där 
monteringsmomenten i stora drag är samma vid varje station oavsett armaturvariant. 
Monteringsprocessen blir enklare för inhyrd bemanning och nyanställda att lära sig eftersom 
inlärningen kan ske successivt station för station, ett delmontage i taget.  
 
Genom att standardisera arbetsinnehållet stationsvis ökar balanseringsförlusterna eftersom 
olika armaturtyper medför ökat eller minskat arbetsinnehåll för olika stationer beroende på 
armaturtyp (se bilaga 3). Illustration av balanseringsförluster för Naiad LED, som presenteras 
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ovan (se tabell 11) tar endast hänsyn till föregångstabellen. Alltså skulle en standardisering av 
arbetsinnehållet för varje monteringsstation innebära ökade balanseringsförluster jämfört med 
presenterade balanseringsförluster i tabell 11. 
 
Genom att införa montering enligt u-cell skapas förutsättningar för självbalansering som syftar 
till att eliminera balanseringsförluster. Självbalanseringen åstadkoms genom att tilldela färre 
montörer än det finns monteringsstationer samt buffert mellan stationerna [16]. På så vis finns 
alltid en ledig station att förflytta sig till när en buffert når sin maxkapacitet. Detta är möjligt 
på grund av den kompakta layouten av en u-cell som medför kortare fysiskt avstånd mellan 
stationerna. Det medför att montörerna kan röra sig mellan stationerna och man delar på totala 
arbetsinnehållet för u-cellen.  

5.1.5 Val av monteringsprincip 
I studien har rak lina, parallellgruppering och u-cell analyserats utifrån ett antal kriterier för 
att undersöka hur väl adresserar problembeskrivningen. Efter fördjupad analysering 
framkommer att lämpligast monteringsprincip utifrån kriterierna är u-cellsmontering.  
 
Av nulägesbeskrivningen framkom det att cirka 57 % av alla TO förekommer i 
storleksintervallet 1-20 stycken armaturer under 2016. Vilket kräver en flexibel montering som 
enkelt ställer om mellan TO samt är enkelt att planera och materialförsörja till. 
 
Författarna föreslår u-cell som monteringsprincip, detta med två huvudmotiveringar:  

1. U-cell är lämpligt för montering av små batcher med hög grad av 
variantvariation och mindre volymer [17].  

2. I en u-cell sker arbetet på ett sådant sätt att montörerna är tvungna att 
samarbeta [16]. 

 
Med u-cellsmontering som monteringsprincip skapas en monteringsprocess som klarar av att 
hantera de produktvariationer som montering av Naiad LED innebär, men som dessutom är 
effektiv för de volymer som Naiad LED tillverkas i. I nuläget monteras Naiad LED enligt 
parallellgruppering, som väl kan hantera den produktvariation Naiad LED tillverkas i. 
Monteringsprocessen är flexibel mot produktvariationer men ineffektiv i de volymer som 
armaturen tillverkas i.  
 
Montering i u-cell skulle effektivisera monteringen av Naiad LED utan att generera 
balanseringsförluster som hade uppstått på grund av varierande arbetsinnehåll som resultat av 
produktvariation. Eftersom det är färre montörer än stationer i u-cellen kan den självbalanseras 
och på så sätt eliminerar de balanseringsförluster som hade uppstått vid rak linjemontering. U-
cellen är enklare att materialförsörja på grund av minskat antal planeringspunkter jämfört med 
nuläget. Att standardisera arbetsinnehållet vid varje monteringsstation innebär att verktyg, 
utrustning och material har sina specifika platser och hantering underlättas. Verktyg, 
utrustning och material som i nuläget existerar vid varje monteringsbänk sprids alltså ut på fyra 
stationer, vilket befriar plats och utrymme.  
 
Montering i u-cell ger också förutsättningar för teamarbete eftersom montörerna arbetar mot 
gemensamma mål [9], där gruppens prestation blir summan av de individuella prestationerna. 
Samansättning av montörer i en u-cell tvingar fram en miljö som kräver samarbete och 
kommunikation för att utföra arbetsuppgifterna. 

5.1.6 Analys materialförsörjning 
I nuläget spenderar montörerna stor del av sin arbetstid åt materialhantering. Montörerna 
ägnar 25 % av sin arbetstid åt hantering av material på ett eller annat sätt (se tabell 6). I Teorin 
framgår ett antal materialhanteringsprinciper som på olika sätt, vid eventuell implementering 
skulle förändra aktivitetsfördelningen. 

Flytta materialhantering utanför monteringsgruppen 
Efter genomförd fallstudie på Proton Lighting framgår det att det centrala för problembilden är 
att montörerna spenderar mycket tid åt stödjande processer, där materialhantering av olika 
slag är dominerande. I syfte att minimera tiden som montörer ägnar åt materialhantering 
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undersöks olika koncept där stora delar av både ansvar, planering och utförande av aktiviteter 
relaterade till materialhantering flyttas från monteringsgruppen till personal utanför 
monteringsgruppen. Idag ligger materialhanteringsansvaret hos montörerna själva i stor 
utsträckning. Montörerna ansvarar för att planera och beställa material, hämta plockartiklar, 
skriva ut etiketter och returnera material efter avslutad TO. Problematiken kring hanteringen 
av plockartiklar är de gångavstånd som montören måste avverka (se bild 5) vilket bekräftas av 
frekvensstudien. Där det framgår att montörerna lägger 4,1 % av sin tid åt att hämta 
plockartiklar. Diskussion och planering angående körplan och materialbeställningar är 
tidskrävande men en nödvändig aktivitet med nuvarande arbetssätt. Idag utför lagerpersonal 
utkörning av beställt material samt påfyllning plockartiklar i pallställ.  
 

 
Bild 5 Gångsträcka för att hämta plockartiklar 

 

Det finns utrymme för en omstrukturering av materialförsörjningen där man flyttar ut 
materialförsörjningen ur monteringspersonalens ansvar (se bild 6). Efter kommunikation med 
produktionschef framgår det att det finns möjlighet att utvidga materialhanteringsansvaret 
ytterligare till personal som inte arbetar med montering, exempelvis lagerpersonal. Därmed 
frilägga tid som kan tillbringas åt huvudprocessen, montera och färdigställa armaturer. En 
sådan omstrukturering kräver först och främst en konfigurering av existerade 
informationsflöde. Idag beställer montörer vissa artiklar som kör ut enligt batchningsprincip 
av lagerpersonal. I ett scenario där man tar bort beställningsmomentet måste lagerpersonal ges 
information när det är dags att köra ut material till monteringen på annat sätt. För att kunna 
schemalägga utkörning av material måste informationsflödet effektiviseras. Lagerpersonal 
måste ha tillgång till information om vilka TO som ska monteras enligt monteringsgruppens 
körplan och därmed vilket material som monteringsgruppen behöver i framtiden. Samt vilken 
TO som monteras för tillfället, när den förväntas vara klar och när nästa TO skall påbörjas. 
Integrering av avrapportering vid godkänt funktionstest för att ge uppdatering av förbrukning 
i realtid. Även plockartiklar kan försörjas av lagerpersonal fram till arbetsplatsen eller 
arbetsbänken enligt kontinuerlig försörjning, kittning eller sekvensering. Där kompletterande 
påfyllningsmetoder som FIFO-banor, två-binge-system kan användas. Ytterligare fördelar med 
att lägga materialförsörjningen utanför monteringsgruppen till t.ex. lagerpersonal är att man 
kan lägga samman transporter till flera monteringsgrupper. Huvudargumentet för att flytta ut 
materialförsörjningen utanför monteringsgruppen är att en person som enbart arbetar med 
materialförsörjning kan utföra den uppgiften effektivare än någon som huvudsakligen ansvarar 
för monteringen. 



Analys 

 
 

33 

JIT-principer  
Förbättrat informationsflöde syftar till att underlätta övervakning av efterfrågan i 
monteringsgruppen, för att effektivare schemalägga utkörning av material. På så sätt 
tillfredsställa efterfrågan vid rätt tidpunkt, och material levereras till monteringsgruppen när 
behovet uppstår. Varpå man kan minska produkter i arbete, som resulterar i minskade 
lagerhållningskostnader [21]. Företag som främst eftersöker ökad effektivitet bör se efter JIT-
produktion i första hand, innan man tittar på t.ex. JIT för försörjningskedjan mot egna 
leverantörer [34].  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

Kittning 
Material sätts ihop i mindre satser av rätt antal av varje ingående artikel som krävs för TO. De 
körs sedan fram till lagerplats i nära anslutning monteringsgruppen. Ur monteringssynpunkt 
är denna metod fördelaktig eftersom materialet är lättillgängligt och i rätt kvantitet, och 
montören slipper söka och plocka fram materialet [24]. Kittning är mest gynnsamt i 
sammanhang där TO är av mindre storlek och artikelvariation stor. Problemet med kittning vid 
större TO är att mindre satser genast blir större satser, därför svårhanterligt att lagerföra i nära 
anslutning till monteringsgruppen. 

Kontinuerlig försörjning 
Materialet körs fram i mindre kvantiteter än vid batchning och är paketerade i lämpliga 
lastbärare utefter användningsområdet. Passar främst små, enklare artiklar med hög 
förbrukning. Idag använder Proton Lighting kontinuerlig försörjning av flera artiklar.  
Problematiken kring nuvarande arbetssätt är främst gångavstånden, vilket blir 
transportsträckor som är tidskrävande. En utveckling av nuvarande metod vore att låta den 
kontinuerliga försörjningen nå närmare fram till förbrukningspunkten, alltså arbetsbänken. 
Där det sedan fylls på i lådor och plastbackar som är lättåtkomliga för montören [18] där det 
byts ut i den takt som det förbrukas. Lämplig tillämpning för att byta ut material är att använda 
två-binge-system eller FIFO-banor. 

Sekvensering 
Sekvensering är en slags utveckling av kontinuerlig försörjning, med högre service ur ett 
monteringsperspektiv eftersom det likt kittning kommer levererat i rätt kvantitet för TO som 
skall monteras, skillnaden är att materialet är rent fysiskt är separerat, artiklar emellan. 
Sekvensering passar omfattande artiklar med stor variation [25], ytterligare hänsyn måste dock 
tas till förbrukningstakt och ingående antal per monteringsobjekt.  
En ökning av sekvenserat material till monteringsgruppen skulle minska tid ägnat åt 
materialhantering för montörer, då de skulle slippa söka efter rätt material och plocka rätt 
antal. Det minskar också hantera retur av överflödigt material från TO. 

Montering 

Materialförsörjning 

Nuvarande arbetsprocess Materialförsörjning flyttad 
utanför monteringsgrupp 

Materialförsörjning Montering

Bild 6 Illustrering av hur materialförsörjningen flyttas ut ur 
monteringsprocessen 
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5.2 Vilka kostnadsbesparingar är kopplade till förändrad 
monteringsprincip med tillhörande materialförsörjning? 
För att besvara frågan analyserar författarna de resultat från första frågeställningen och vilken 
effekt de har på montörernas aktivitetsfördelning. Därefter kan en analysering av vilka 
förutsättningar det ger för kostnadsbesparingar som en direkt effekt av den minskade tiden 
montör ägnar åt aktiviteter främst kopplade till materialförsörjning. 
 
En del åtgärder som författarna föreslår innebär att aktiviteter förflyttas från 
monteringsgruppen till andra avdelningar, vilket direkt ger en direkt minskning av stödjande 
aktiviteter kopplade till monteringen. Hänsyn måste dock tas till att det som sker är en 
förflyttning av en kostnad från ett ställe till ett annat, och räcker inte som argument för att det 
skulle vara en netto-besparing för hela tillverkningsprocessen. Det kan däremot argumenteras 
för att det finns skalfördelar att dra nytta av genom att centralisera materialförsörjning, där 
man kan sammanslå utkörningar till flera monteringsgrupper samtidigt [18]. Med jämnare 
takt-tid och bättre övervakning av materialförbrukning kan utkörningar schemaläggas bättre, 
JIT-principer appliceras och produkter i arbete minskar  [21]. 

Materialhantering 
Idag hanteras all materialhantering in och ut ur monteringsgruppen av montörerna själva. 
Samtidigt ansvarar de för att beställa vissa ingående artiklar från materiallagret. I ett scenario 
där man låter personal utanför monteringsgruppen sköta materialhanteringen frigörs tid som 
montörerna kan ägna åt huvudprocessen, montera och färdigställa armaturer. Förslag gällande 
materialförsörjningen har hög servicegrad och når djupt i försörjningskedjan och nära 
förbrukningspunkten så att montörerna ägnar minimal tid åt materialhantering. Material synas 
tydligare och levereras mer hanterbart, uppackat ur kartonger och lastbärare samt åtkomligt i 
lämplig höjd i FIFO-banor vid arbetsstationen. Detta medför en minskning av 
materialhantering under operation. Otydlighet kring körplan och materialhantering är en 
källa till att arbetsberoende samtal uppstår. Även på den punkten ser författarna en minskning 
på grund av att de inte längre själva ansvarar för materialförsörjningen. Aktiviteter som anses 
ta upp mindre tid till följd av förändrad materialförsörjning: 
 

• Materialhantering under operation 
• Materialhantering: plockartiklar 
• Materialhantering: beställningsartiklar 
• Arbetsberoende samtal 
• Avslut TO 

U-cell 
Kostnadsbesparingar som framkommer av att dela upp monteringsarbetet i stationer kommer 
främst i form av minimering av mjuka förluster. Med att sätta samman montörer i 
team/grupper skapar man en miljö där det finns utrymme för utbyte av information, ökat 
samarbeta, där man är beroende av varandras arbete och individens arbete påverkar hur 
gruppen presterar [9]. I nuläget när montörer står och arbetar enskilt, drabbas ingen annan 
direkt när man stannar sitt arbete och ägnar sig åt personlig tid, att skriva sms, gå och hämta 
kaffe exempelvis. Arbetar man däremot i team påverkas de övriga medlemmar direkt om man 
avbryter sitt arbete, vilket frambringar en ömsesidig respekt för varandra.  
 
I nuläget läggs 6,7 % av arbetstiden åt arbetsberoende samtal där monteringsarbetet stannar 
upp på grund av att de lämnar sin arbetsbänk för att gå och tala med sin kollega. I en cell-
montering slipper de lämna sin arbetsbänk för att tala med varandra, samt i ett önskvärt 
scenario där cellen blir försörjd med material försvinner roten till många samtal. En viktig 
fördel med arbete i en u-cell är att det blir bara en planeringspunkt per cell. Det är främst 
fördelaktigt ur ett planeringsperspektiv för materialförsörjning. I dagsläget är det en 
planeringspunkt per montör. Aktiviteter som anses ta upp mindre tid till följd av införande av 
u-cell: 

• Arbetsberoende samtal 
• Personlig tid 
• Avslut TO 

 



Analys 

 
 

35 

Nedan, i tabell 12 illustreras ett möjligt scenario där monteringen sker i en u-cell, och där ansvar 
0ch utförande av materialförsörjning är flyttat från montörernas arbetsinnehåll i stor 
utsträckning. Scenariot är baserat utifrån analys som gjorts av nuvarande monteringsprocess 
samt de resultat som presenterades från första frågeställningen. 
 
Aktivitet Nuläge Förändrad 

monteringsprincip 
Operationstid 58,6 % 84,2 % 

Materialhantering under operation 12,9 % 3 % 

Omarbete/Kassation 1,4 % 1,4 % 

Materialhantering plockartiklar 4,2 % >1 % 

Materialhantering beställningsartiklar 1,0 % 0,0 % 

Avslut TO 6,9 % 3 % 

Arbetsberoende samtal 6,7 % 2 % 

Hjälpa arbetskamrat 0,9 % 0,9 % 

Personlig tid 7,5 % 4,5 % 

   
Operationstid 58,6% 84,2% 

Ställtid 12,2% 4% 

Fördelningstid 29,4% 11,8% 

Summa 100,0% 100,0% 

Tabell 12 Jämförelse aktivitetsfördelning före och efter förändrad monteringsprincip 

Minskad andel tid ägnat åt stödjande aktiviteter medför en ökning av operationstiden med 25,6 
procentenheter. En ökning av operationstid generar en direkt kostnadsbesparing i form av 
effektivare monteringsprocess med mindre tid spenderat på stödjande processer. Hänsyn 
måste dock tas till att vid förflyttning av materialförsörjning till lagerpersonal flyttar man också 
kostnaden från ett ställe till ett annat. Om ansvar för materialhantering förflyttas till 
lagerpersonal tar det resurser därifrån. Författarna anser att genom att utse lagerpersonal 
ansvariga för materialförsörjningen kan man utveckla ett effektivare 
materialhanteringssystem. Dock spelar utveckling av informationsflödet en central roll för det 
nya materialförsörjningssystemet, i syfte att möjliggöra pricksäker leverans av material ut till 
monteringsgruppen. Efter konversation med produktionschef på Proton Lighting anses 
lagerpersonal klara av att utföra materialförsörjningen av monteringsgrupp 84111 med 
befintliga resurser. 
 
Att samla materialförsörjningen till bara en planeringspunkt (en u-cell), medför att bara ett 
materialflöde behöver skötas, istället för ett materialflöde per montör som det är i nuläget. 
Detta kombinerat med eventuella samkörningar ut till fler monteringsgrupper samtidigt 
kommer materialförsörjningen ske effektivare än i dagsläget.  
 
Med syfte att illustrera potentiella kostnadsbesparingar presenteras ett enkelt räkneexempel 
där tid ägnat åt stödjande aktiviteter kopplat till monteringen reducerats vilket skapar en 
effektivisering eftersom de stödjande aktiviteterna inte skapar något värde. 
 
Med föreslagna principer från studien räknar författarna med att lageravdelningen klarar av att 
försörja monteringscellen med befintliga resurser. På så vis frigörs 25,6 % av montörernas 
arbetstid som tidigare ägnades åt stödjande aktiviteter. Denna tid blir istället operationstid, tid 
som montörerna ägnar åt montering och färdigställande av armaturer. I monteringsgrupp 
84111, där det arbetar två montörer medför det en kostnadsbesparing på 17 203 kr per månad, 
beräknat på en arbetstid på 160 arbetstimmar per månad och montör (se tabell 13). En anställd 
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kostar 210 kr per timme. Beräkningarna är spekulationer och beräknade på ett scenario med 
en u-cells montering och där materialhanteringen helt och hållet utförs av lageravdelningen. 
 

 

Andel 
stödjande 
aktiviteter 

Timmar/månad 
Kostnad för 2 montörer i 
monteringsgrupp 84111 

(Kr/mån) 

Nuläge 41,4 % 132,4 27 821 

Förändrad monterings- och 
materialförsörjningsprincip 15,8 % 50,6 10 618 

Differens 25,6 % 81,7 17 203 

Tabell 13 Illustrering av kostnadsbesparing
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6 Åtgärdsförslag och diskussion 
Kapitlet presenterar och diskuterar förslag som syftar till att åtgärda den problembild som 
nulägesbeskrivningen ger. Åtgärdsförslagen baseras på studiens resultat och analys 

6.1 Åtgärdsförslag 1: U-cell 
Av nulägesbeskrivningen framgick det att montörerna ägnar avsevärd tid åt aktiviteter kopplat 
till materialförsörjning. Analysen visade att en högre effektivitet kan uppnås om 
materialförsörjningen flyttas utanför monteringsgruppen. Vidare framgår det av 
problembeskrivningen att Proton Lighting önskar en monteringsprincip som främjar 
samarbete mellan montörerna. För att uppnå så hög effektivisering som möjligt förslås att en 
u-cell införs i kombination med att materialförsörjningen flyttas över till lagerpersonal.  
  
Ur materialförsörjningssynpunkt är u-cell fördelaktigt på grund av att den utgör en 
planeringspunkt. Observationer under fallstudien visade att montörerna många gånger 
monterar på två olika TO. Om materialförsörjningen flyttas utanför monteringsgruppen med 
nuvarande monteringsprincip skulle varje montör utgöra en planeringspunkt.  
  
Effektiviseringsvinsten av u-cell, bortsett från materialhanteringen, bygger i huvudsak på 
argumentet att om montörerna delar på monteringsmomenten blir summan av deras insatser 
större än i nuläget då de arbetar enskilt.  Detta kan kopplas till Protons Lightings önskan om 
att monteringsprincipen ska främja samarbete.  
  
I analysen togs ett möjligt scenario fram där monteringen delades upp i flera stationer, där det 
också framgick att det går balansera arbetet jämt på fyra stationer. Med analysen som grund 
illustreras i figur 9 ett åtgärdsförslag på utformning av u-cell som bemannas med 1–3 montörer. 
Balanseringsförluster minimeras på grund av den självbalansering som uppstår eftersom det 
alltid finns minst en ledig monteringsstation. 
 

 
Figur 9 Åtgärdsförslag u-cell 
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Cellen består av fyra stationer där det mellan varje station finns en buffert. Om tre montörer 
arbetar i cellen är den generella arbetsgången följande: 
 
En montör påbörjar montera en armatur i station 1. Efter operationerna i stationen är färdiga 
lägger montören armaturen i bufferten. Allt eftersom armaturen förflyttas genom 
buffertstationerna påbörjar de övriga montörerna att montera. Efter att armaturen är 
funktionstestad och emballerad i station 4 skickas den iväg på transportbandet som leder ner 
till inplastningen.   
 
Under tiden arbetet fortgår leder variation i tempo hos montörerna och skillnader i cykeltider i 
stationerna till att maxkapaciteten uppnås i vissa av buffertarna. Eftersom antalet stationer är 
fler än montörer kan balanseringsförluster undvikas genom självbalansering. Montörerna 
självbalanserar genom att förflytta sig till stationer där föregående buffert har uppnått sin 
maxkapacitet. Självbalansering initieras av visuell överblick av buffertarnas fyllnadsgrad 
tillsammans med kommunikation mellan montörerna.  

6.2 Åtgärdsförslag 2: Materialförsörjning 
För att få bättre effekt av övergången till u-cell, kompletteras u-cellen med ett förslag på ett nytt 
materialförsörjningssystem. Denna åtgärd syftar till att utöka montörernas operationstid och 
därmed effektivisera monteringsarbetet. Åtgärden handlar i stora drag om att flytta 
materialhantering, både utförande och ansvar utanför u-cellen. Detta görs i syfte att minska 
den tid som montörerna lägger på stödjande aktiviteter, där materialhantering är en stor andel. 
Det finns möjlighet att lägga ansvar för materialförsörjningen till lagerpersonal, som redan idag 
kör ut beställningsartiklar ut till monteringen. Detta åtgärdsförslag bygger på att utveckla 
omfattningen av artiklar som levereras till monteringen av lagerpersonal. Där tillämpning av 
olika försörjningsmetoder så som; kittning, sekvensering och kontinuerlig försörjning. 
Metoderna kan tillämpas i olika kombinationer beroende på artikeltyp och förbrukning (se 
tabell 14). Kittning av material passar bäst för material av liten omfattning och stor variation, 
därför kan kittning tillämpas vid mindre TO, fortsatt diskussion av mindre TO återkommer 
senare i kapitlet. 
 
 

Sekvensering	

LED-kort		
sensor		
styr	don		
etiketter	

Kontinuerlig	försörjning	

kabel	
kabelhållare	
kabelgenomföring	
skruv	
gavel	
etiketter	
Övriga	diverse	artiklar	

Batchning	
kupa	
stomme	

Tabell 14 Ovan presenteras åtgärdsförslag på materialförsörjningsprincip för olika typer av 
artiklar 

 
I ett framtida scenario där både åtgärdsförslag 1 & 2 tillämpas förvandlas monteringsgruppen 
till en u-formad monteringslina med 4 stationer. Där varje station, i grova drag har sina 
specifika monteringsmoment och därmed specifika platser för material som förbrukas på 
stationen. Materialet försörjs av lagerpersonal till monteringscellen enligt tidigare nämnda 
materialförsörjnings-principer, och bildar dragande system där efterfrågan övervakas via 
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affärssystem. Centralt för att genomföra åtgärdsförlaget med lyckat resultat är att utveckla 
informationsflödet mellan montering och materiallager. Förmågan att enkelt övervaka och 
schemalägga utkörning av material till monteringen är kritisk för att undvika väntan på 
material i monteringen.  
 
Effektivt informationsflöde mellan montering och materiallager är viktigt om ett dragande 
system ska uppnås. Där nyckelaspekten är att materielbehovet skall initiera utkörning av 
material, som sedan levereras enligt kontinuerlig försörjning för enklare artiklar, sekvensering 
för TO-specifika artiklar och batchning för större artiklar, som stomme och kupa. Vid 
monteringsstationerna finns sedan FIFO-banor, tvåbingesystem samt pallplatser för större 
artiklar som stomme och kupa, så att materialet enkelt byts ut. Retur av material hanteras också 
av lagerpersonal. 
 
I dagsläget avrapporteras färdigställda armaturer bulkvis eftersom de först monteras i 
kvantiteter upp till 30 stycken armaturer som läggs på rullbandet innan de funktionstestas. I 
det scenario som författarna föreslår uppstår ett jämnare monteringsflöde med en kortare 
ledtid. Som ett steg i utvecklingen att effektivisera informationssystemet vore någon typ av 
avräkningsmetod i anknytning till funktionstestet att rekommendera, som är uppkopplad till 
företagets affärssystem som avrapporterar färdigställda armaturer i realtid. Godkänns inte 
armaturen i funktionstestet så avrapporteras den inte heller. Denna typ av lösning underlättar 
övervakningen av materialåtgången och gör det lättare att optimera schemaläggning av 
materialförsörjningen, och gör tidsavståndet kortare mellan efterfrågan uppstår till efterfrågan 
tillfredsställs. 

6.3 Diskussion  

6.3.1 U-cell 
Det är vanligt att personal initialt är emot förändringar av deras arbetsplats och arbetssätt. En 
övergång till u-cell skulle kraftigt förändra arbetssättet jämfört med nuläget. För att 
överkomma detta motstånd är det viktigt att förutsättningar ges för en lyckad implementering. 
Genom att utbilda montörerna i hur arbetet i en u-cell fungerar och låta dem vara delaktiga vid 
utformningen ökar chanserna för en lyckad implementering.  

Även om en förändring medför en förbättring med hänsyn till arbetsmiljö så kan det möta 
motstånd. Det gäller då att försöka komma över det initiala motståndet för att undvika att man 
kommer tillbaka i gamla vanor.  

Författarna föreslår en åtgärd i form av implementering av u-cellsmontering eftersom det 
medför en layoutförändring i monteringsgruppen vilket gör åtgärden svårare att reversera. 
Eftersom åtgärdsförslaget innebär ett arbetssätt där montörerna tvingas tillsammans i en grupp 
finns en risk för att ett motstånd till förändring uppstår. Det kan finnas motstånd till att gå ifrån 
det enskilda arbetssättet som existerar idag där montörer kan arbeta med minimal interaktion 
mellan varandra. Det finns montörer som uppskattar att stå för sig själv och arbeta utan att 
kommunicera med sina kollegor. Det finns oro att denna sinnesinställning kan ge upphov till 
dels motstånd för förändring av monteringsprincip och dels ha negativ påverkan på gruppens 
prestation efter implementering.  

Det finns samtidigt en risk för problematik kring uppkomsten av sociala spänningar på grund 
av sammansättning av personer som är vana att arbeta självständigt, som nu tvingas att 
samarbeta.  

6.3.2 Materialförsörjning 
Argumentet för att överlåta materialförsörjningen åt lagerpersonal grundar sig i argumentet att 
en person som enbart ägnar sig åt materialförsörjning av monteringscellen, kan sköta 
materialhanteringen på ett effektivare sätt än den självservice av material montörerna ägnar 
sig åt i dagsläget. Grunden för denna teori ligger i att med u-cellsutformning blir det bara en 
planeringspunkt att schemalägga materialhanteringen efter. Med nuvarande arbetssätt är det 
en planeringspunkt per montör och vilket bildar ett materialflöde per montör och TO. Med 
montering i u-cell där montörerna arbetar på samma TO uppstår bara ett materialflöde som 
försörjer hela u-cellen. Lyckas man utveckla materialförsörjningen ytterligare genom att 
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kombinerar leveranser till flera monteringsgrupper från materiallagret i samma utkörning kan 
ytterligare effektivisering genereras.  
 
Att fullt ut designa ett helt nytt materialförsörjningssystem är ett stort och omfattande arbete 
och skulle vara omöjligt att genomföra tillsammans med övrig undersökning som författarna 
genomfört, inom givna tidsramen. Därför har författarna begränsat sin analys av 
materialförsörjningen och åtgärdsförslagen är utformade därefter. Åtgärdsförslagen är mer 
principiella i den här studien, för mer detaljerade åtgärdsförslag krävs vidare studier och 
djupare analys. 
 
Eftersom författarna inte givet en detaljerad utformning av materialförsörjning vid ett 
föreslaget scenario lämnar det således osäkerhet kring vilken kostnadseffektivisering s0m hade 
generats. Att undersöka vilka resurser som hade krävts för att hantera materialförsörjningen 
till en u-cell är något som författarna inte studerat på djupet. Presenterade beräkningar är 
snarare en uppskattning som är gjord utifrån författarnas uppfattning av rådande 
materialhantering och den potential som finns inom organisationen. Den kostnadsbesparing 
som presenteras i analysen bör hanteras som en fingervisning. 

6.3.3 Sammanvägd diskussion 
För att uppnå lyckat resultat med föreslagna åtgärder bör det sättas upp en plan för hur man 
tänker implementera åtgärderna. Åtgärdsförslagen kräver en del stora omställningar för hela 
den organisationen av människor som är inblandad i monteringsprocessen. Det är viktigt att 
alla medarbetare är med och känner sig delaktiga i transformationen och att det framgår att de 
föreslagna förändringarna medför förbättringar av arbetssätt som sedan har positiv inverkan 
på deras tillvaro på jobbet. Att låta personal bidra med åsikter och synpunkter, inte bara för att 
få ett bredare perspektiv utan också för att involvera personalen i beslutsfattande och på så vis 
går de in med mer positiv inställning till förändring.  
 
Författarna anser att båda åtgärdsförslagen är starka även var för sig, men i ett optimalt 
scenario utnyttjar man båda åtgärdsförslagen. I ett första steg bör åtgärdsförslag-1 
implementeras. Eftersom åtgärdsförslag 1 medför en layoutförändring vilket gör att 
förändringen cementerar sig och det blir svårare att återgå till gamla vanor. Åtgärden fungerar 
även med nuvarande materialförsörjning, vilket gör att man kan fokusera på att etablera det 
nya monteringsarbetet i u-cell jobba med metodförbättringar och balansering. När det nya 
arbetssättet är etablerat kan integrering av det föreslagna materialförsörjningssystemet 
påbörjas, åtgärdsförslag 2. Innan ett nytt materialförsörjningssystem kan tas i bruk måste 
informationsflödet utvecklas. Vilket i huvudsak handlar om att möjliggöra övervakning i realtid 
av efterfrågan som uppstår i monteringscellen, för att med pricksäkerhet leverera material till 
monterings-cellen och undvika materialbrist. Denna försörjning måste ske sömlöst utan 
störningar, eftersom materialbrist kan ge stora konsekvenser eftersom hela monteringscellen 
påverkas. 
 
Det finns tveksamhet gällande hur den monteringsprocess som författarna föreslår klarar av att 
hantera mindre TO. Mindre TO medför tätare omställning av material vid monterings-cellen.  
Ett möjligt alternativ kan vara att bara lägga större TO på föreslagna u-cellen. Mindre TO läggs 
på en annan monteringsgrupp som arbetar efter nuvarande monteringssättet, som lättare 
hanterar små TO. Alternativt skapas en lösning där det går att sekvensera material enligt ett 
kösystem vid u-cellen som smidigt byts ut mellan TO, detta kräver tät övervakning av 
materialåtgång och ökad planering. Ett tredje alternativ är att kittning används för att försörja 
u-cellen vid små TO. Detta arbete har inte studerat åtgärdsförslagens förmåga att hantera små 
TO på närmare håll och lämnar det för framtida undersökning.  
 
Ett uppdelat monteringsarbete i mindre monteringsmoment på olika stationer, där man 
standardiserar arbetsinnehållet på varje station anses vara ett steg emot automation. 
Automation utförs idag i tillverkningsindustrin på processer som är enklare och som har ett 
repetitivt mönster. Samtidigt är automation på framfart och utvecklingen går snabbt framåt och 
kan hantera allt mer avancerade moment. En uppdelning av monteringsarbetet i tydliga 
monteringsmoment kan vara ett steg i att introducera automation för monteringen hos Proton 
Lighting. Enklare specifika monteringsmoment kan därefter på sikt väljas ut och automatiseras 
och ersätta nulägets manuella process. 
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6.4 Diskussion kring validitet och reliabilitet i 
undersökningen 
Proton Lighting har totalt 20 monteringsgrupper. Under arbetet kartlades enbart en 
monteringsgrupp. Anledningen till detta är den knappa tiden som fanns tillgänglig samt att 
arbetet utförs på liknande sätt i de flesta andra monteringsgrupper. Resultatet som presenteras 
i den är studien är med hög sannolikhet applicerbar i fler monteringsgrupper där arbetet utförs 
under liknande former.  

Frekvensanalysen som genomfördes på Proton Lighting i syfte att undersöka montörernas 
aktivitetsfördelning är en etablerad och erkänd metod. Resultatet av frekvensanalysen har hög 
trovärdighet vilket ökar studiens reliabilitet eftersom stora delar av studien baseras på den 
problembild som åskådliggörs i frekvensanalysen. Frekvensanalysen genomfördes under tre 
separata dagar och två montörer observerades samtidigt för att få en större mängd data och 
kompensera för avvikelser i arbetet. Resultatet av frekvensanalysen belyste ett omfattande 
problemområde vilket gjorde att analyseringsområdet blev brett. Författarna finner i analysen 
flera sätt att attackera problemet med att montörerna ägnar lite tid åt monteringen, därför blir 
analysen så bred. Analysens breda omfattning tillsammans med den tillgängliga tiden 
författarna hade till sitt förfogande resulterar i en ytlig analys. Det faktum att studien är så bred 
i sitt utförande medför konsekvenser för studiens validitet.  
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7 Slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer, slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 
Nulägesanalysering efter genomförd fallstudie på Proton Lighting målar en tydlig problembild 
kopplat till montörernas aktivitetsfördelning. Av frekvensstudien framgår det att endast 58,6% 
av arbetstiden ägnas åt att montera armaturer. Därför har fokus för studien hamnat på att söka 
efter möjliga förändringar som ökar operationstiden.  
 
Materialförsörjning är i stor utsträckning orsak till den aktivitetsfördelning som existerar i 
nuläget. Montörerna ägnar stor del av sin arbetstid åt beställa, söka, plocka och returnera 
material. Även oklarheter kring körplan och materialhantering ger upphov till arbetsrelaterade 
samtal där montörerna avbryter sitt arbete.  
 
Utifrån ovan nämnda bakgrund dras slutsatsen att bästa resultat uppnås genom att skapa ett 
scenario där montörerna inte ägnar sin arbetstid åt materialhantering i samma utsträckning. I 
syfte att attackera problemet bör därför materialförsörjningen flyttas från monteringsgruppen. 
Ansvar för materialförsörjningen omfördelas till lagerpersonal vilka anses kunna utföra 
materialförsörjningen effektivare. Det uppnås genom förbättrat informationsflöde tillsammans 
med kombinationer av olika materialförsörjningsprinciper såsom; batchning, sekvensering och 
kontinuerlig försörjning. 
 
I syfte att öka samarbete och kommunikation mellan montörerna bör man genomföra en 
layoutförändring av monteringsgruppen till en u-cell. Förändringen tvingar inte bara dem till 
ökat samarbete, det genererar också kortare och jämnare takt-tid samt ger bättre 
förutsättningar att standardisera arbetssättet. Vilket i nuläget inte finns. 
  
Studiens resultat blev inte så tydligt som det hade förväntats, angreppsområdet blev stort efter 
genomförd fallstudie problemområdet växte i storlek. Åtgärdsförslagen blev inte så detaljerade 
som författarna hade förhoppningar om, men studien uppmärksammar problematiken med 
nuvarande monteringssätt och belyser fokusområden för förbättring. Studien visar på den 
förbättringspotential som finns och rekommenderar Proton Lighting att ta till sig det som 
presenteras i den här studien. Oavsett om man tar till sig åtgärdsförslagen eller inte så visar 
resultatet av fallstudien och särskilt frekvensstudien en tydlig problembild. Fokus för 
förbättringsarbetet bör kretsa kring att öka andelen tid montörerna ägnar åt att montera och 
färdigställa armaturer. 

7.2 Vidare arbete eller forskning 
Resultatet från studien visar på att en kostnadseffektivisering kan genereras av implementering 
av u-cellsmontering med förändrad materialförsörjning. Studien presenterar principiella 
åtgärder för att uppnå detta resultat. Vidare analys av monteringsprincip krävs för att gå vidare 
med detaljerad utformning av monteringsprincip där eventuellt fler kriterier undersöks för 
ökad validitet. Analysen som genomfördes för val av monteringsprincip var tvungen att 
avgränsa sig till ett begränsat antal kriterier som ansågs lämpligast attackera problemområdet, 
detta på grund det givna tidsutrymmet kopplat till detta arbete.  

Författarna belyser problematiken med nuvarande materialförsörjning som stödjande process 
för montering av Naiad LED. Vilket resulterar i principiella åtgärdsförslag som även de kräver 
vidare arbete med att ta fram en detaljerad utformning. Där en inledande undersökning av 
förbrukning av olika ingående artiklar ligger till grund för indelning av material i olika 
materialklasser, där olika materialförsörjningsprinciper appliceras. 
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Proton Lighting bör även arbeta vidare med att undersöka i vilken grad studiens resultat går att 
applicera på övriga produktgrupper. Proton Lighting har flertalet produktgrupper som har 
liknande monteringsprocess som Naiad LED. Därför bör en undersökning och bedömning om 
resultatet är överförbart på andra produktgrupper. Varje produktgrupp bör undersökas som ett 
unikt fall baserat på dess tekniska förutsättningar och konstruktion, samt tillverkningsvolymer 
och produktvariationer. 
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9 Bilagor 
Kapitlet ger detaljerad information, som en bilageförteckning, om studiens bilagor. 
 
Bilaga 1 Genomförd tidsstudie med uppdelning av moment 
Bilaga 2  Genomförd frekvensstudie per tillfälle 
Bilaga 3 Fördelning av moment med hänsyn till att de konsekvent ska utföras på samma 

station oavsett armaturvariant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bilagor 

 
 

47 

9.1   Bilaga 1 – Tidsstudie 

  



Bilagor 

 
 

48 

9.2 Bilaga 2 – Frekvensstudie 
 
Datum:	2017-03-08	 	  
Aktivitet	 Frekvens	 Fördelning	
Operationstid	 132	 66,3%	
Materialhantering	under	montering	+	funktionstest	 16	 8,0%	
Avsyna	material,	kassation,	omarbete	 1	 0,5%	
Materialhantering:	Plockartiklar	 10	 5,0%	
Materialhantering:	Beställningsartiklar	 1	 0,5%	
Beställa	material,	avrapportering,	checka	artikellista	 14	 7,0%	
Arbetsberoende	samtal	 14	 7,0%	
Hjälpa	arbetskamrat	 0	 0,0%	
Personlig	tid	 11	 5,5%	
Totalt		 199	 100,0%	

 
Datum:	2017-03-21	 	  
Aktivitet	 Frekvens	 Fördelning	
Operationstid	 253	 62,2%	
Materialhantering	under	montering	+	funktionstest	 68	 16,7%	
Avsyna	material,	kassation,	omarbeta	 1	 0,2%	
Materialhantering:	Plockartiklar	 15	 3,7%	
Materialhantering:	Beställningsartiklar	 0	 0,0%	
Beställa	material,	avrapportering,	checka	artikellista	 9	 2,2%	
Arbetsberoende	samtal	 37	 9,1%	
Hjälpa	arbetskamrat	 6	 1,5%	
Personlig	tid	 18	 4,4%	

Totalt		 407	 100,0%	
 
Datum:	2017-03-21	 	  
Aktivitet	 Frekvens	 Fördelning	
Operationstid	 158	 49,4%	
Materialhantering	under	montering	+	funktionstest	 35	 10,9%	
Avsyna	material,	kassation,	omarbeta	 11	 3,4%	
Materialhantering:	Plockartiklar	 14	 4,4%	
Materialhantering:	Beställningsartiklar	 8	 2,5%	
Beställa	material,	avrapportering,	checka	artikellista	 41	 12,8%	
Arbetsberoende	samtal	 11	 3,4%	
Hjälpa	arbetskamrat	 2	 0,6%	
Personlig	tid	 40	 12,5%	

Totalt		 320	 100,0%	
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9.3 Bilaga 3 – Balansering 
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