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Abstract 
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Abstract 

Mastec Components is currently in an expansion phase where a new product will be 
included in their range of products. A preliminary production layout has been developed 
for the new production by Mastec Components. This report will partly review and analyze 
the production layout and if it can be used for the intended production volume or if a new 
layout is needed. Further analysis has been carried out for the implementation of a suitable 
material handling system for the transport of product through production. 
 
Lack of information regarding the new production has resulted in a thorough literature 
survey for important parameters that should be included in the production layout. Several 
authors have shown that product volume, product mix and competition factors are key 
aspects that should be considered when designing a production layout. 
 
Product mix and product volume have been investigated early in the research to choose 
the right process type for production. The process type has, in conjunction with the 
company's competition factors, generated a suitable production system, which was then 
used in the production layout. With the company's varied sales volumes, capacity 
calculations have been performed on workforce and production time to demonstrate how 
capacity should look like to reach the different volume scenarios. 
 
Review and selection of material handling systems has been carried out by assessing 
valuation factors based on Mastec Component's own requirements. These valuation 
factors have subsequently been used to create a valuation schedule that has demonstrated 
a suitable result for material handling systems that can be used in the new production. 
 
The result showed that the production layout developed by Mastec Components worked 
for a certain production volume, but after a certain production capacity, double production 
flows were required. As a result, a new production layout was required to meet the intended 
production volume. The product flow is assumed to be fully line-balanced in the research, 
based on the provided data for the takt time. Further work mentioned in the report 
recommends Mastec Components to investigate the need for line balancing when 
production has started to minimize losses in the production. 
 
Keyword: 
 

 Production layout 

 Product flow & product mix 

 Competitive factors 

 Capacity 

 Material handling system 

 Evaluation schedule
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Sammanfattning 

Mastec Components befinner sig i dagsläget i en expansionsfas där en ny produkt skall 
ingå i deras produktportfölj. En preliminär produktionslayout har tagits fram för den nya 
produktionen av Mastec Components. Denna rapport kommer dels granska och analysera 
denna produktionslayout och om den går att använda för den tilltänkta 
produktionsvolymen eller om en ny layout behövs tas fram. Ytterligare undersökning har 
utförts för implementering av ett lämpligt materialhanteringssystem för transport av 
produkt genom produktionen. 

Brist på information gällande den nya produktionen har resulterat i en noggrann 
litteraturundersökning för vilka viktiga ingående parametrar som bör ingå i framtagande av 
produktionslayouten. Flera författare har påvisat att produktvolym, produktmix och 
konkurrensfaktorer som centrala aspekter som bör betraktas vid utformning av en 
produktionslayout.  

Produktmix och produktvolym har tidigt i studien undersökts för att välja rätt processtyp 
för produktionen. Processtypen har i samband med företagets konkurrensfaktorer 
genererat ett lämpligt produktionssystem, som sedan nyttjades i produktionslayouten. Med 
företagets varierande försäljningsvolymer har kapacitetsberäkningar utförts på 
arbetsbemanning och produktionstid för att påvisa hur kapaciteten bör se ut för att nå upp 
till de olika volymscenarierna. 

Granskning och urval av materialhanteringssystem har genomförts genom bedömning av 
värderingsfaktorer utifrån Mastec Components egna krav. Dessa värderingsfaktorer har 
sedermera används för att skapa ett värderingsschema som slutligen påvisat ett lämpligt 
resultat för materialhanteringssystem som går att använda i den nya produktionen. 

Resultatet visade att den produktionslayout som Mastec Components tog fram fungerade 
för en viss produktionsvolym, men efter en viss produktionskapacitet krävdes dubbla 
flöden. I och med det behövdes en ny produktionslayout tas fram för att tillgodose den 
tilltänkta produktionsvolymen. Produktflödet antas vara fullständigt linjebalanserat i 
forskningen, utifrån data för takttid som tillhandahållits. Rapportens vidare arbete 
rekommenderar Mastec Components att undersöka behovet för linjebalansering efter att 
produktionen startat för att minimera förluster i produktionen. 

Nyckelord: 

 Produktionslayout 

 Produktflöde & produktmix 

 Konkurrensfaktorer 

 Kapacitet 

 Materialhanteringssystem 

 Värderingsschema
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1 Introduktion 
 

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring. 
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens 
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Idag producerar industrier mer än någonsin. Detta beror dels på att befolkningen växer i 
antal för varje år men även att efterfrågan ökar i takt med detta i korrelation. För att kunna 
möta en progressivt ökande efterfrågan krävs det att industrier ständigt optimerar och 
applicerar lösningar inom försörjningskedjan. Dels för att kunna tillverka produkter så 
kostnadseffektivt som möjligt under säkra arbetsmiljöer, men också för att kunna erbjuda 
sina kunder produkter i volymer mot efterfrågan och till rimliga ledtider. 

Mastec AB grundades 1985 av familjen Carlsson från Skillingaryd och har sedan dess 
undergått mycket förändring och utveckling, vilket bland annat inneburit förvärv av diverse 
verksamheter. Den privatägda Mastec-koncernen består i nuläget av flera anläggningar i 
södra Sverige samt en fabrik i Kina och agerar underleverantör inom större industriprojekt. 
Företaget erbjuder tillverkning och montering av produkter, skärande bearbetning av 
metall och plast, avancerad svetsning och bockning av plåt, samt ytbehandling och 
formsprutning av plast [1]. 

Mastec Components AB 

Mastec Components i Vaggeryd arbetar med montering av koncernproducerade samt 
inköpta komponenter i stora och små serier, vilket gör anläggningen i Vaggeryd till den 
ledande monteringsverksamheten inom Mastec-koncernen. Mastec Components levererar 
och tillverkar även egna produkter. Med ett 30-tal anställda på anläggningen i Vaggeryd så 
omsatte verksamheten 101 miljoner SEK år 2016 [1]. 

Mastec Components ska börja producera en ny produkt åt ett företag som ska leverera till 
USA. Med denna produkt har Mastec stora förhoppningar om att knyta till sig en större 
kund under en längre tid då produkten är planerad att produceras i större serier. 
Utmaningen som väntas för Mastec Components innan produktionen kan starta är 
utformningen av en produktionslayout. 

1.2 Problembeskrivning 
Mastec Components ska starta upp en ny produktion för en ny produkt. En preliminär 
produktionslayout har tagits fram av Mastec Components på hur det kan tänkas se ut. 
Företaget är dock inte säkra om det är rätt val av layout för deras produktion. Produkten 
som skall produceras i den nya produktionen är 12 kubikmeter (2x3x2 meter) och har en 
slutvikt på 8 ton. Produkten är sekretessbelagd och kommer därför inte att nämnas mer än 
för dimensioner och vikt. Produkten skall färdas genom 8 stycken monteringsstationer. 
Förmonteringsstationer kommer också att användas för att förmontera komponenter för 
att underlätta monteringen, se figur 1. Produkten skall även förflyttas mellan de olika 
monteringsstationerna i produktionen obehindrat och för att lyckas med det så krävs det 
ett materialhanteringssystem som transporterar produkten längs med stationerna. 
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Övrig produktion som sker inne på Mastec Components anläggning har i nuläget två 
materialhanteringssystem för montering av redan befintliga produkter, vilket är truck och 
travers som också är planerad att användas i den nya produktionen. Tillsammans med 
förmontering monteras befintliga produkter i fast position, med planer på införande av 
linjebaserat flöde. Skillnaden mellan den nya produktionen och de andra produktionerna 
är att Mastec Components inte vill använda sig av travers vid förflyttning av tunga 
produkter. Därför kommer travers enbart användas för att förflytta material till de olika 
monteringsstationerna. 

 

Figur 1. Preliminär produktionslayout av Mastec Components 

Utmaningen är att se över produktionslayouten med vad som skall produceras och 
samtidigt erhålla ett materialhanteringssystem som förflyttar produkten längs med 
produktionen. Då varken produkten eller produktionen ännu existerar så är informationen 
bristfällig. Den information som dock finns tillgänglig är en ungefärlig produktionsvolym, 
ungefärlig takttid och en viss kapacitet på arbetsbemanning för produktionen. För att 
kunna ta fram en produktionslayout med minimalt underlag måste därför en vetenskaplig 
analys och undersökning genomföras för att på så sätt lista centrala aspekter för 
framtagning av produktionslayout. 

För att kunna prioritera rätt förutsättningar för materialhanteringssystemet har ett antal 
krav framförts av Mastec Components. Dessa krav är till för att kunna värdera att rätt 
egenskaper är väl förankrat hos det materialhanteringssystem som slutligen väljs. 

Kravspecifikation för materialhanteringssystemet 

 Arbetsmiljö – Goda ergonomiska egenskaper samt hög säkerhet för operatörer 
runt produktionen. 

 Effektivitet – Att materialhanteringssystemet faktiskt skapar ett värde för 
produktion i form av tidsbesparing och arbetseffektivitet. 

 Flexibilitet – Anpassning efter produktionsförändring samt samarbete med redan 
befintliga materialhanteringssystem. 

 Kostnad – Dess inköpskostnad i relation till olika materialhanteringssystem. 

 

 

 

 



Introduktion 

3 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att undersöka lämpliga produktionslayouter och analysera dess kapacitet gentemot 
olika volymscenarier för Mastec Components. Samtidigt ta fram ett 
materialhanteringssystem som kan användas i produktionslayouten. 

Därmed är studiens frågeställningar: 

[1] Vilka centrala aspekter måste ett producerande företag ta hänsyn till vid skapande 
av en produktionslayout? 
 

[2] Vilket materialhanteringssystem lämpar sig bäst för Mastec Components nya 
produktion? 

 
[3] Vilken produktionslayout lämpar sig mest för Mastec Components baserat på olika 

volym scenarier i deras nya produktion? 

 

1.4 Avgränsningar 

 

 Produkten som skall produceras kommer inte vara i huvudfokus under denna 
rapport. Produkten är enbart relevant med hänsyn till dimensioner på underrede 
samt vikt för att kunna ge materialhanteringssystemet rätt proportioner vid 
offertförfrågning. 
 

 Kostnader för materialhanteringssystem kommer enbart innefatta uppskattade 
inköpskostnader och därmed inte ta hänsyn till några andra kostnader. 
 

 Framtagning av materialhanteringssystem innefattar inte en egen design eller 
lösning. Den består av att hitta ett redan befintligt system som stämmer överens 
med kravspecifikationen. 

 

 All intern (buffertlager) och extern lagerhållning för produktionen kommer inte 
beröras i studien, då information kringgående storleken av produktens 
beståndsdelar inte finns tillgänglig att bearbetas. 
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1.5 Disposition 

 

- Introduktion 

Det inledande kapitlet i rapporten går igenom bakgrunden för studiens omfång och 
presenterar relevant fakta kring företaget. Problembeskrivning förklarar kortfattat de 
problem som frågeställningarna grundar sig i. Ur syftets beskrivning fås även de 
ingående frågeställningar som beskriver vad som behövs betraktas för arbetets 
framgång. Den preliminära planen för den kommande produktionen presenteras 
tillsammans med de kravspecifikationer som används i värderingsschema för 
materialhanteringssystem. Med en bred bakgrund kring ämnesområdet motiveras de 
avgränsningar som förhindrar att arbetet inte går in på hypotetiska områden. 

- Teoretiskt ramverk 

Kapitlet går igenom relevanta fakta för att kunna besvara frågeställningarna, först i 
övergripande format för att sedan trattas ner och granskas i analysen. 

- Metod 

Kapitlet beskriver huruvida studien har valt att besvara frågeställningarna med hjälp av 
fakta som presenterats i det teoretiska ramverket. Angreppsättet förklaras med 
argument för urval av fakta som ansetts relevant att bearbeta. 

- Empiri 

Kapitlet presenterar den data som används i de beräkningar som gjorts på kapacitet, 
samt data för värderingsschemat vid val av materialhanteringssystem. 

- Analys 

Kapitlet analyserar den fakta som insamlats för framtagande av resultatet. Här 
presenteras de resultat som fåtts av de beräkningar och undersökningar som gjorts för 
framtagande av lämpliga layouter och materialhanteringssystem. 

- Resultat och diskussion 

Kapitlet presenterar det resultat som tagits fram ur analysen i olika förslag på layout 
för diverse volymer, materialhanteringssystem samt de centrala aspekter som varit 
avgörande för produktionens utformning. 

- Slutsatser och vidare forskning 

Kapitlet sammanfattar studien och dess resultat. Förslag ges på vidare forskning efter 
produktionens verkställande. 

 

 



Teoretiskt ramverk 

5 

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 

 

 

Figur 2. Koppling mellan frågeställningar och teori 

[1] Vilka centrala aspekter måste ett producerande företag ta hänsyn till vid skapande av en 
produktionslayout? 

[2] Vilket materialhanteringssystem lämpar sig bäst för Mastec Components nya produktion? 
[3] Vilken produktionslayout lämpar sig mest för Mastec Components baserat på olika volym 

scenarier i deras nya produktion? 

 

2.2 Produktionslayout 

Bellgran & Säfsten [2] förklarar att produktion kan definieras som en process som skapar 
produkter ur utnyttjande av material, arbete och kapital. Inom en produktion svarar 
produktionsprocessen för den tekniska delen av systemet som står för själva realiseringen 
av en produkt. 

“För att kunna utveckla och driva ett produktionssystem på ett framgångsrikt sätt 
krävs en god förståelse för hur de komponenter som konstituerar produktionssystemet 
hänger ihop och hur de relaterar till varandra för att fungera så bra som möjligt” [2, p. 
53]. 

[1]

•Produktmix & produktvolym

•Processtyp

•Konkurrensfaktorer

•Produktionssystem

•Produktflöde

[2]

•Materialhantering

•Materialhanteringssystem

•Faktorer att ta hänsyn till vid val av materialhanteringssystem

•Värderingsfaktorer

[3]

•[1] - Vilka centrala aspekter måste ett producerande företag ta till hänsyn vid 
skapande av en produktionslayout?

•[2] - Vilket materialhanteringssystem lämpar sig bäst för Mastec Components nya 
produktion?

•Nyckeltal i produktion
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Genom att få en mer fördjupad förståelse för hur en produktion fungerar är det viktigt att 

ha ett helhetsperspektiv på de fundamentala egenskaper som utgör ett produktionssystem. 

En förståelse för hur de förhåller sig till varandra skapar förutsättningar för att kunna 

utveckla och driva produktionssystemet på ett framgångsrikt sätt. Genom att erhålla 

systemets perspektiv i produktionen kan de aspekter som utgör grunden för effektivitet 

identifieras. Samtliga moment som utgör systemets funktion sätter förutsättningen för de 

aspekter som bör beaktas [2]. Vid framtagning av teoretiskt grundat underlag för val av 

produktionslayout krävs utförlig forskning av de centrala aspekterna och hur de påverkar 

valet vid varierande volymer av produkten. 

 

2.2.1 Produktmix & Produktvolym 

Bellgran & Säfsten [2] antyder att dessa två aspekter är avgörande för framtagning av det 

mest effektiva produktionssystem som kan förverkliga ett företags tillverkningsstrategi. 

Innebörden av bådadera förklaras nedan: 

2.2.1.1 Produktvolym 

Syftar till antalet produkter som produceras i styckvis, klassificeringen låg eller hög volym 

fastställs i förhållande till liknande företag i branschen. För att följa en tillverkningsstrategi 

vars syfte är att massproducera en produktvariant så prioriteras en kontinuerlig process 

som producerar få produktvarianter till låga kostnader och i större volymer [3]. 

2.2.1.2 Produktmix 

Syftar till den grad av variation av produkter som produceras och säljs. För att kunna 

erbjuda en större variation av produkter krävs ett mer komplext flöde än vid färre 

produktvarianter. Enstycksprocess är ett bra exempel på en processtyp som kan hantera 

produktion av en bred produktmix, dock med begränsade möjligheter i 

produktionsvolymen [3]. 

2.2.1.3 Sammanfattning 

Miltenburg [4] presenterar en modell för hur produktvolym och produktmix förhåller sig 

till varandra, och kan användas av företag för att utreda vilket produktionssystem som 

hävdar företagets strategi. En liten produktmix ger förutsättningarna för ett mindre 

flexibelt produktionssystem som kan anpassas för stora volymer. Samtidigt kan ett system 

som är anpassat för en liten produktvolym öppna upp för mer flexibilitet vilket möjliggör 

en bredare produktmix. 

2.2.2 Processtyper 

Ett beslut som gäller för ett produktionssystem är processtypen som omfattar hur de 

ingående processer och aktiviteter organiseras och är kopplat till produktens volym och 

varianter. Figur 3 påvisar hur ofta en produkt förekommer i en produktion och antalet 

produktvarianter sätter förutsättningar för besluten av layoutens flexibilitet och 

utformning, där enstycksprocess, intermittent process och kontinuerlig process utgör 

villkor för val av layout [2]. 
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Figur 3. Sambandet mellan produktvolym och produktmix i processtyper [2]. 

 

I fallet av intermittent process hanteras komponenter individuellt i styckvis i olika 

omfattning som återkommer med ett intervall i produktionen, dessa delas in i sammansatta 

produkter i olika fall. Enstycksprocess omfattar unika produkter som produceras ett i taget 

och i fast position. Intermittent process kan producera flera produkter som liknar varandra 

till en viss grad [2], [5]. 

En kontinuerlig process är ett flöde av olika processteg där produkter av samma slag 

produceras i ett flöde, från råvara till färdig produkt [2]. Denna typ av tillverkning 

producerar icke-individuella produkter efter prognos av efterfrågan och klassas som 

dimensionella- eller bulkprodukter [5]. 

2.2.3 Konkurrensfaktorer 

Ur Miltenburg [4] och Bellgran & Säfsten [2] fås de konkurrensfaktorer som sätter grund 

för ett företags förmåga att vara orderkvalificerare eller ordervinnare. Dessa begrepp 

beskriver ett företags målbild att sträva efter och vad företaget konkurrerar med. 

Innebörden av dessa faktorer beskrivs nedan. 

2.2.3.1 Kostnad 

I en producerande verksamhet är det viktigt att sträva efter att producera till låga kostnader. 

För att utforma ett kostnadseffektivt produktionssystem är det viktigt att känna till källor 

för kostnadseffektivitet. Detta omfattar all materialhantering från mottagning av råvaror 

till distribution av färdig produkt. Det är också viktigt att inte bortse från kostnaden av 

försäljningen. 
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2.2.3.2 Kvalitet 

När produkten möter kundens efterfrågan, antingen i form av upplevelse eller i 

överensstämmelse med avtalade specifikationer. Vikten av att sträva efter att tillfredsställa 

kundens behov är en avgörande del för att utmärka sig som orderkvalificerare eller 

ordervinnare. Förmåga att kunna utnyttja produktionssystemets resurser på bästa möjliga 

sätt är viktigt för att garantera en bra slutprodukt. 

2.2.3.3 Leverans 

Förmåga att leverera med säkerhet och hastighet är viktigt för att visa pålitlighet till kunden. 

Leveranssäkerhet speglar förmåga att erbjuda kunden leveranser enligt plan och är speciellt 

viktigt för att behaga dem som arbetar med just in time – principer (JIT). Korta 

leveranstider kan uppnås i produktionssystemet eller inom lager. 

2.2.3.4 Flexibilitet 

Förmåga att kunna åtgärda problem i produktion och minimera stopptider för att minimera 

onödiga kostnader, vilket knyter ihop med kostnadsaspekten som konkurrensfaktor. Ett 

produktionssystem som kan implementera bättre material eller tekniklösningar som erhålls 

från leverantör, samt anpassa systemets kapacitet är viktigt för en flexibel produktion. 

 

2.2.4 Produktionssystem  

Utifrån processtypen och konkurrensfaktorerna formas den fysiska placeringen av resurser 

och utrustning som maskiner, bemanning och lager som tillhandahåller 

produktionssystemet. Likaså processtyper finns vissa grundläggande modeller för 

uppställning av utrustningen, dessa består av: 

2.2.4.1 Fast position - produkten tillverkas på ett och samma ställe. 

Fast position omfattar produktion av stora produkter i små volymer. Här görs 

transportering av produkten mellan stationer ej möjlig på grund av storlek eller vikt. 

Material och bemanning förflyttas istället till produktens plats, alltså fast position. Väldigt 

hög flexibilitet, med bred produktmix [2]. 

2.2.4.2 Funktionell verkstad - Processorienterad placering av utrustning. 

Vid mindre volymer och större produktmix föredras en processorienterad produktion som 

använder sig av samlokaliserad utrustning i grupper av samma funktioner. Denna typ av 

layout har hög flexibilitet i produktmix och kan ha högt kapacitetsutnyttjande vid mindre 

serier av olika produktvarianter. Spetskompetens gynnas då operatörer kan vara duktiga 

inom sina områden med maskintyper [4]. Här tillkommer högre kapitalbindning på grund 

av längre genomloppstider och risker för störningar som kan kräva omplanering [2], [6], 

[5]. 
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2.2.4.3 Flödesgrupper - Produktspecifika flöden med utrustning av olika funktioner. 

Till skillnad från den funktionella layouten som är processorienterad är flödesgrupper 

produktorienterade, där maskiner placeras i riktning för arbetets ordningsföljd. Här 

prioriteras materialflödets riktning och hastighet framför maskinbeläggningen [6]. En hel 

avdelning kan ha all nödvändig utrustning som är avsedda för produktionen av en 

produktfamilj [4]. Utrustningen är anpassad till en produktfamilj men kan specialiseras till 

viss grad. Denna layout ger kortare genomloppstider och låg kapitalbindning, dock 

medföljer risk för störningskänsligheter relativt till en funktionell layout [2], [6], [5]. 

2.2.4.4 Linjebaserad tillverkning - En produkttyp sätter grund för layout av ett flöde med 
aktiviteter i ordningsföljd för produktionen. 

Vid tillverkning av stora volymer med få produktvarianter prioriteras en layout som är 

produktorienterad, där stationer har en operationsordning som är specialiserad för en 

produkt eller en liten produktfamilj [4]. Enligt Miltenburg [4] har operatörer relativt enkla 

arbetsmoment då den specialiserade utrustningen i en linjebaserad lina underlättar arbetet. 

Bellgran & Säfsten [2] påpekar att i en linjebaserad layout krävs omfattande balansering 

mellan samtliga stationer. Detta innebär att med denna layout är det nödvändigt att arbeta 

med linjebalansering för att minimera störningsrisker mellan arbetsstationer, då en jämn 

fördelning av operationer mellan stationer är viktigt för ett jämnt flöde. 

2.2.5 Produktflöde 

Enligt Hågeryd m.fl [5] står produktflödet för alla moment och aktiviteter som krävs för 

att transformera råmaterial till färdig produkt. Vad som idag avgör vad en kund handlar är 

dels styrt av priset men även kvalitet är en bidragande faktor [2]. Dessa två aspekter är 

därför väldigt viktiga i produktionsprocessen men kan vara svåra att eftersträva om 

produktionsprocessen inte har effektiva flöden. Genom att minska, alternativt eliminera 

onödiga kostnader så skapas förutsättningar till att kunna möta kundens krav. 

För att kunna skapa en produktionslayout så bör företaget initialt se över flödet i 

produktionssystemet. Meyers [7] förklarar att ett flöde är den bana som en produkt rör sig 

igenom fabriken eller i produktionen. Utifrån denna bana måste förflyttningen ske på ett 

sätt att den transporterade produkten når rätt mottagare, i rätt omfattning och inom den 

angivna tiden [2]. Både Meyers [7] och Bellgran & Säfsten [2] påpekar att de flöden som 

krävs att studeras och ses som mer aktuella vid skapande av ett produktionssystem är 

material, information och människor. Dessa tre flöden är kopplade till varandra på ett 

sådant sätt att rätt information ska hamna hos rätt person vid rätt tid, samtidigt som 

material ska transporteras till rätt ställe utifrån rätt information. Människan kan därmed 

både vara informationsbärare och materialförflyttare. 

Optimering av materialflödet i form av lagerhantering är ytterligare en del av 

produktionsprocessen som har stor påverkan på produktionslayout. Genom att minska 

onödiga kostnader som orsakats av maskiner, administration eller ineffektiv intern logistik 

så genererar detta en ökad lönsamhet för företaget [8]. 

“It is said that if you improve the product flow, you will automatically increase 

profitability” [7, p. 45]. 
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Materialflödet styrs av hur lagerhållningen ser ut på ett företag. Utformning av lager är 

därför en viktig aspekt för optimering av flöde då företaget här har som mål att minimera 

kostnader och istället maximera fyllnadsgrad. Detta kan uppnås genom att placera 

exempelvis högfrekventa artiklar på ett lättåtkomligt sätt så att transportsträckan blir 

kortare ute i lagret. Samtidigt som lågfrekventa komponenter placeras på ett längre avstånd. 

Baserat på vad som produceras i produktionen är det viktigt att företagen skapar en 

lagerlayout som är designat för att uppnå ett rationellt flöde [8]. 

2.2.5.1 Drivet & Odrivet system 

Drivet system syftar till ett flöde med maskinstyrd transport, då odrivet system syftar till 

ett flöde med operatörstyrd transport. 

I ett mindre balanserat kontinuerligt flöde kan ett odrivet system vara till fördel, denna 

operatörstyrda transporten sätter förutsättningar för implementering av buffert mellan 

stationer, vilket möjliggör tillfällig lagring av komponenter mellan stationerna för att 

kompensera för ojämnheter i flödet. Detta benämns även som ett styrande band. 

Både Jonsson & Mattsson [8] och Bellgran & Säfsten [2] antyder att ett drivet system är 

mindre flexibelt och mer störningskänsligt än ett odrivet sådant. Därför är linjebalansering 

ett extra viktigt element för ett flöde med utrustningsstyrd transport. Även benämnts som 

ett flytande band. 

2.2.5.2 Parallellsystem 

Enligt Bellgran & Säfsten [2] kan störningskänsligheten minskas genom att skapa en layout 

av parallella flöden. Med parallella flöden skapas flexibiliteten för introduktion av nya 

produktvarianter utan att kapaciteten påverkas då arbetsinnehållet per station ökar för att 

kompensera för uppdelningen av flödet. Figuren 4 illustrerar uppdelningen av 

arbetsinnehållet per station vid parallellisering av ett flöde, från 15 till 30 minuter per 

station. Då störningskänsligheten minskar och den totala kapaciteten är oförändrad. 

 
Figur 4. Parallellisering av flöde [2]. 
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Förutsättningar för att dämpa en del av de problem/nackdelar som uppstår i seriesystem 

erhålls med parallellsystem. I ett fullständigt parallelliserade system kan operatörer arbeta i 

egen takt då inga företrädande eller följande stationer påverkar arbetstakten. Som påpekas 

av Bellgran & Säfsten [2] och Lumsden [6] reducerar parallella flöden 

balanseringsförlusterna och kan elimineras vid fullständigt parallelliserade system. Som 

påpekas av Lumsden [6] står inte valet mellan endast fullständigt parallelliserade eller 

seriekopplade system, utan det finns kombinationer av dessa och en varierande grad av 

renodling av ytterligheterna. Lumsden [6] tar upp att svårigheter kring utrymmes-

begränsningar kan förekomma runt stationerna för att all utrustning ska få plats. Ytterligare 

nackdelar för parallellisering är hur bedömningen görs för en rimlig mängd arbetsmoment 

en operatör ska lära sig, samtidigt krävs större kapital för den utrustning som måste 

flerfaldigas för att finnas på varje station [6]. 

2.3 Materialhantering 

Materialhanteringens roll har för avsikt att hantera och transportera material internt i en 

anläggning [8]. Materialhanteringens syfte är att utföra dessa förflyttningar på ett säkert, 

effektivt, till en låg kostnad och att det efterfrågade materialet levereras i rätt mängd till rätt 

mottagare utan att förstöras längs transportvägen [3]. 

Ray [9] förklarar att det viktigaste med materialhantering är att det underlättar produktivitet 

som sedermera leder till ökad lönsamhet för företaget. Han påpekar också att det är flera 

företag som gått i konkurs på grund av ineffektiv materialhantering då resurserna inte 

använts på rätt sätt. Konkurrerande företag använder oftast liknande 

produktionsutrustning men det som avgör vem som ligger före sina konkurrenter är de 

som vidareutvecklat sin materialhantering. 

Ahmed & Lam [10] förklarar att materialhanteringsprocessen står för mellan 15–75 % av 

produktionskostnaden. Både Sule [11] och Ahmed & Lam [10] påpekar att beaktandet i 

valprocessen för materialhanteringssystem ses som ytterst viktig för att uppnå effektiv 

produktionsutnyttjande så som utjämning av produktionsprocessen, ökad produktivitet 

och maximering av arbetskraft. Dessa faktorer har stor påverkar på att kunna sänka den 

totala kostnaden. Ahmed & Lam [10] framhäver att om valprocessen inte sker med ytterst 

betänkande kan det i slutändan leda till att ledtiderna blir för långa och produktiviteten 

försämras. 
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2.3.1 Materialhanteringssystem 

I boken “Automation, Production Systems, and Computer-integrated Manufacturing, 2015” av 

Groover [3] beskrivs det att det finns ett stort utbud av materialhanteringssystem 

tillgängligt för kommersiellt bruk. Chakraborty & Banik [12] menar att olika system har 

sina speciella fördelar och användningsområden. Vanligtvis brukar det ske en kombination 

mellan flera materialhanteringssystem för att uppnå en lösning. Meyers [7] påpekar att 

materialhanteringssystem minskat det mödosamma arbetet för personal som senare lett till 

ett bättre kvalitativt arbete på företagen. Meyers [7] tillägger dock att det också finns en 

baksida med materialhanteringssystem och det är att denna står för ungefärligt hälften av 

alla skador som sker på en anläggning, därför är säkerhet och generell arbetsmiljö en stor 

faktor att ta hänsyn till. 

2.3.1.1 Truck 

Truck kan delas in i två kategorier och dessa är manuella truckar, se figur 5 och motordrivna 

truckar, se figur 6.  Manuella truckar används genom att en operatör drar trucken med egen 

kraft. Motordrivna truckar förs fram med hjälp av en motor som sedan styrs av en operatör. 

Den vanligaste trycktypen som används vid tunga lyft är motviktstruck. Truck används i 

de fall där det fraktade materialets kvantitet och färdsträcka är låg [8], [3]. 

 

 

Figur 6. Motviktstruck [9]. 

 

 

  

Figur 5. Manuell truck [9] 
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2.3.1.2 AGV (Automated guided vehicle) 

AGV är materialhanteringssystem som är förarlös, se figur 7. Den förflyttar material längs 

en fast slinga i marken [8]. Ett AGV system drivs av inbyggt batteripaket som har en 

arbetskapacitet mellan 8 - 16 timmar innan systemet kräver laddning [3]. Groover [3] 

förklarar att skillnaden mellan ett AGV system och rälsstyrda system är att de inte krävs 

något fast installation i marken eller uppe i taket. Jonsson m.fl. [8] menar att AGV systemet 

anses vara ett väldigt flexibelt system då det lätt går att byta ut det mot ett annat system 

om så behövs då inga fasta installationer installerats runt produktionen. 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3 Rälsstyrda system, RGV (Rail-guided vehicle) 

Rälsstyrda system är ett motordrivet transportfordon som är ihopkopplat med en skena. 

Detta system kan sammankopplas med antingen en eller flera skenor. Singel skena 

installeras oftast uppe i taket medan parallell skena installeras direkt på golvet. Till skillnad 

från AGV så styrs rälsstyrda system av elektriciteten och inte som inbyggt batteripaket. 

Rälsstyrda system anses vara mindre flexibel i jämförelse med AGV.  Rälsstyrda system 

används oftast till att transportera stora material genom produktion och 

monteringsstationer [3].  

2.3.1.3.1 Transfervagn 

Är ett slags RGV system, se figur 8. En transfervagn används oftast i de fall där företagen 

vill ha en ren golvyta efter transporten, alltså ingen skena eller räls. Däremot finns det 

möjlighet att använda transfervagnen med räls. Transfervagn går att användas både som 

drivet och odrivet system [13]. 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. AGV system [13]. 
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2.3.1.4 Lyftkran (Travers) 

Travers är ett materialhanteringssystem som används för att transportera och lyfta tunga 

material. Den styrs av att den är applicerad på stålbalkar uppe i taket och förs fram och 

tillbaks med hjälp av skenor [3]. Den kan förflytta material både horisontellt och vertikalt. 

Travers är ett drivet system som kräver operatör för att styras, se figur 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.5 Luftkuddetruck 

Luftkuddetruck är en materialförflyttare som används främst vid väldigt tunga gods, se 

figur 10. Godsen kan väga upp till 100 ton samt att det också används i de fall där brist på 

utrymme existerar för andra materialhanteringssystem. Luftkuddetrucken är ett väldigt 

flexibelt materialhanteringssystem då den inte kräver fasta installationer samt att den har 

en god precisionsförmåga i dess körriktning [14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Transfervagn [15]. 

Figur 9. Travers [16]. 

Figur 10. Luftkuddetruck [17] 
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2.3.2 Faktorer att ta hänsyn till vid val av materialhanteringssystem 

Både Lumsden [6], Ahmed & Lam [10] påpekar att framtagandet av 

materialhanteringssystem kan vara svårt. Ahmed & Lam [10] menar att dessa svårigheter 

ligger i hur layouten för anläggningen ser ut samt den efterföljande osäkerheten av 

arbetsmiljö som kan uppstå. Detta kan studeras på så sätt att materialhanteringssystem bör 

involvera mätbara kriterier så som materialhanteringssystemets hastighet och systemets 

förflyttningsavstånd. Dessa aspekter påvisar att valet av materialhanteringssystem består 

av olika kombination och parametrar som bör betraktas [10]. 

2.3.3 Materialhanteringsekvationen 
Ray [9] förklarar att en bra och användbar metod som går att använda sig av för att 

minimera problem i materialhanteringen är att använda sig av 

materialhanteringsekvationen. Ekvationen förklarar förhållandet när ett 

materialhanteringssystem är befogat genom att påvisa kopplingen mellan Material + 

Förflyttning = Metod. Ray [9] förklarar att planeringen startar med frågan varför? Behövs 

material förflyttas. Bedöms flytten nödvändig skall den också implementeras. Nästa aspekt 

att se över är vad? För material som skall förflyttas som sedermera följs av vart? Och när? 

Materialet skall förflyttas. Resultatet av dessa frågeställningar leder sedan till den grund av 

metod som bör appliceras som är kopplat till hur? Förflyttningen skall ske och vem? Som 

bör utföra förflyttningen. Stegen för materialhanteringsekvationen går att följa i figur 11. 

 

Figur 11. Materialhanteringsekvationen [9]. 

 

Sule [11] påpekar att framtagandet av materialhanteringssystem kräver att företaget går 

fram och tillbaka mellan de olika stegen tills de känner att det mest självklara systemet har 

uppnåtts och att det är implementerbart. Meyers [7] påpekar att mer information som 

samlas in desto klarare blir bilden över vilken system som är bäst lämpat.  

2.3.4 Flexibilitet i materialhanteringssystemet 
Flexibilitet används för att avgöra materialhanteringssystemets möjlighet att snabbt kunna 

anpassas efter förändring i produktion. Hur det fungerar med andra system samt 

möjligheten till förändring av transportväg. Ytterligare en viktig del som ingår i flexibilitet 

är materialhanteringssystemets möjlighet till volymförändring. 

2.3.5 Effektivitet i materialhanteringssystemet 
Effektivitet innefattar materialhanteringssystemets anpassning utefter produktionen och 

att det faktiskt skapar bättre förutsättningar. Dessa förutsättningar är tidsbesparing, 

kostnadsbesparing och att systemet är i synergi med redan befintliga 

materialhanteringssystem.  
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2.3.6 Kostnad för materialhanteringssystemet 
För att kunna avgöra kostnaden för ett materialhanteringssystem kommer en jämförelse 

mellan dessa att sättas i relation till inköpspris. För att kunna göra en mer grundläggande 

kostnadsbeskrivning så används oftast kostnad för bemanning, drift och underhåll.  

2.3.7 Arbetsmiljö för materialhanteringssystemet 
Arbetsmiljö innefattar säkerhet för de anställda som är till för att förhindra att olyckor sker 

men även att eliminera moment på ett företag som kan ge upphov till skada på lång sikt. 

Arbetsmiljöverket är det som bestämmer hur arbetsmiljön ska hanteras på ett företag [15].  

2.4 Nyckeltal i produktion 

2.4.1 Produktivitet 

Sule [11] förklarar att företag måste sträva efter att producera så mycket som möjligt av det 

som kommer ur verksamheten med det som kommer in i verksamheten. Se till att det som 

kommer ut är större än det som kommer in och samtidigt sätta detta i korrelation med 

ekonomi och personal. Detta är vad produktivitet innebär. Hågeryd m.fl [5] menar att 

produktivitet kan definieras ur olika aspekter på mått och dessa synliggörs nedan. 

Företagets effektivitet: Produktivitet = 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑟𝑠𝑖𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠
 

Verksamhetens verkningsgrad: Produktivitet =
Det som kommer ur verksamheten

Det som matas in i verksamheten
  

 

2.4.2 Kapacitet 

Hågeryd m.fl [5] förklarar att kapacitet ur ett produktionssystem är den sammanlagda 

produktionen som en anläggning kan utföra med givna resurser. Jonsson & Mattsson [16] 

förklarar att kapacitet tas fram genom att mäta en produktionsgrupp och dess möjlighet till 

att producera utefter de förutbestämda målen. I en produktionsgrupp utgår företaget ifrån 

mantimmar per period eller maskintimmar per period. Vad dessa två faktorer beräknar är 

hur många timmar varje enhet kan producera för en viss period.  

För Mastec Components del handlar det om produktionsresurserna ur ett flertal 

volymsynpunkter, alltså hur många volymer som kan tillverkas per år med en viss 

arbetskapacitet för att uppnå olika volymscenarier. 
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2.4.2.1 Utnyttjandegrad i produktion  

Utnyttjandegraden är det verkliga bortfallet som uppstår i en produktion. Genom att sätta 

de teoretiska timmarna som är nettokapacitet gentemot de faktiska timmarna som är 

bruttokapacitet så fås utnyttjandegraden i procent, se formel 1. Denna procent visar vilket 

maxvärde produktionen uppnår, där 100 % är max. 

 

Benämning Värde 

N=Nettokapacitet  

B=Bruttokapacitet  

 

 

 

 

Formel 1. Formel för utnyttjandegrad [5]. 

 

2.4.2.2 Nominell kapacitet i produktion 

Jonsson & Mattsson [16] förklarar att den nominella kapaciteten ger vanligtvis inte den 

rätta kapaciteten som eftersöks. Det som krävs är att företaget måste ta hänsyn till bortfall 

som tillkommer. I formeln nedan har en ändring gjorts och det är tilläggning av bortfall U 

(utnyttjandegrad), i detta fall ger denna formel rätt kapacitet, se formel 2. 

 

 

 

 

 

Formel 2. Formel för nominell kapacitetsberäkning [18]. 

 

 

Formel Beräkning 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡
 𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑 = =  

Benämning Värde 

N = Antalet stationer/antalet 
montörer 

 

U = utnyttjandegrad  

S = Antalet skift per vecka  

H = Antalet timmar per skift  

R = Arbetsdagar/vecka  

Formel Beräkning 

𝐾𝑁 = 𝑁 ∙ 𝑆 ∙ 𝐻 ∙ 𝑅 ∙ 𝑈 𝐾𝑁 = 
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Jonsson & Mattsson [8] förklarar att det finns två typer av grundläggande strategier för att 

kunna anpassa kapacitet utefter en framtida ökning av efterfrågan. Dessa är leda-strategi och 

följa-strategi. 

 

Leda-strategi innebär att öka alternativt minska 
kapacitet innan efterfrågan tilltar respektive avtar. 
Detta ses som en åtgärd i ett förebyggande syfte att 
anpassa tillgången på kapacitet innan behov 
uppkommer eller faller bort, se figur 12.  

Efterfrågeuppgång – Ger en volymflexibilitet som 

möjliggör marknadsandelar som leder till en möjlig 

expandering av företaget. Avtagande efterfrågan – 

Ger en möjlig påverkan av förstärkning av nergången 

då marknadsandelar minskas på grund av 

kapacitetsbrist [8]. 

 

Följa-strategi innebär att företagen inte reagerar på 

investering av kapacitet förens en förändring av 

efterfrågans volym är fullständigt fastställd. 

Efterfrågeuppgång – Ger en låg volymflexibilitet 

och ställer desto högre krav på att arbeta mot större 

lager. Innebär även en ökning av leveranstid för att 

minimera tapp i försäljning som är starkt kopplat till 

förlust av marknadsandelar, se figur 13.  

Avtagande efterfrågan – Innebär omvänt 

förhållande från ovan beskrivning. 

 

2.4.3 Effektivitet 

Lumsden [6, p. 686] Definierar effektivitet som ”graden av måluppfyllelse och kan ses som den 

nytta den utförda prestationen åstadkommer”. Hågeryd m.fl [5] menar att effektivitet förbinder 

en stark anknytning till produktivitet, se figur 14. För att kunna benämna vad effektivitet 

är så handlar det till stor del om att ”utföra rätt saker” medan produktivitet involverar 

beskrivandet om ”hur företaget gör rätt saker” [6].  

Figur 12. Leda-strategi [8]. 

Figur 13. Följa-strategi [8]. 
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Lumsden [6] förklarar ytterligare att effektivitet är uppdelad i två olika kategorier, yttre-och 

inre effektivitet. Den inre effektiviteten förklarar hur den inre processens funktionalitet 

hanteras av företaget. En förbättring av inre effektivitet kan ske genom utveckling av 

materialhantering och administration. Den yttre effektiviteten förklarar vilken adaption 

som företagssystemet har i jämförelse med kringliggande system. Förbättring av yttre 

effektivitet är exempelvis en välplanerad leveransservice. Lumsden [6] förklarar att om en 

god lönsamhet skall uppnås så krävs det att kunna väga in både inre-och yttre effektivitet 

och balansera dessa mot varandra. 

 

Figur 14. Effektivitet och produktivitetssammankoppling inom produktion [5]. 
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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 
 

Här visas de olika frågeställningarnas metodval som används för att kunna besvara dem. 

Frågeställning 3 är uppbyggd på ett sådant sätt att den endast kan besvaras utifrån 

frågeställning 1 och 2 och därmed används deras metodval, se figur 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Fallstudie 

Fallstudie är en undersökning som används för att studera en specifik situation baserat på 

vad som eftersöks. Vid utförande av en fallstudie är det av vikt att utgå från så täckande 

information som möjligt för att få ett helhetsperspektiv över området som undersöks.  Vid 

användning av fallstudie är det fördelaktigt att samla in så mycket material som möjligt 

med hjälp av olika metoder för att på så sätt ge studien ett så brett perspektiv som möjligt. 

Genom att använda sig av flera metoder har detta inneburit lättare hantering av 

generalisering i att kunna lösa studiens problem och frågeställningar [17]. 

 

Figur 15. Koppling mellan frågeställningar och metodval. 
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3.3 Datainsamling 

Insamling av data har skett med hjälp av flertal olika metoder. Dessa metoder inkluderar 

litteraturstudier, intervjuer samt tilldelade interna dokument (dokumentstudier). Nedan 

förklaras dessa metoder ytterligare. 

3.3.1 Litteraturstudier 

För att kunna samla in så mycket grundläggande information som möjligt har 

litteraturstudier används. Litteraturen har tagits fram genom sökningar på Primo via 

Jönköpings högskolebibliotek. Ytterligare variant på sökmotor har varit Google scholar. 

För underlättning i litteratursökandet har centrala begrepp behövt användas, så kallade 

ämnesord. Dessa ämnesord har underlättat sökandet och minimerat sökresultatens omfång 

och mer specificera sig åt den efterfrågade riktningen [17]. 

Utifrån frågeställningarna har dessa ämnesord använts för att hitta den fakta som behövts: 

 Produktionslayout 

 Produktionssystem 

 Materialhantering 

 Materialhanteringssystem 

 Kapacitet 

För att ge rapporten ytterligare underlag av litteratur har även engelska uttryck använts vid 

sökandet:  

 Production plant 

 Material handling systems 

 Plant layout 

För att minimera risken att missa vitala delar i arbetet har litteraturstudier använts under 

hela arbetsförloppet [17]. Anledning till detta är delvis för utökad kunskap inom områdena 

men även för att stärka kopplingen till det som har skrivits samt hitta nya vägar som öppnar 

upp för nya möjligheter. 

3.3.2 Interna dokument 

Interna dokument består av information som tilldelats av Mastec Component för att 

ytterligare underlätta för att lösa studiens problem och komma fram till en lösning. Det är 

här dokumentstudier utförts för att förstå problemet som studien avser att lösa. 
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3.3.3 Intervjuer 

Intervju är en metod som används för att kunna samla information baserat på frågor [17]. 

Intervjuerna har skett i form av personliga intervjuer med personal på Mastec 

Components.  Intervjuer har även utförts med leverantörer för materialhanteringssystem. 

Kontakten har mestadels utförts via telefon eller mailkontakt. Intervjuerna med Mastec 

Components har varit av en blandning mellan strukturerad och ostrukturerad karaktär 

medan de intervjuer som utförts med leverantörer av materialhanteringssystem har utförts 

med förplanerade frågor och varit av en ren strukturerad karaktär. 

3.4 Undersökningar 

3.4.1 Undersökning av materialhanteringssystem 

3.4.1.1 Urval 1 - Alla materialhanteringssystem för inomhusbruk 

Här har studier utförts för att ta reda på vilka olika materialhanteringssystem som används 

inom industrier. Utifrån fakta som hittats i diverse litteratur som exempelvis böcker och 

internet har en djupare insikt tilldelats för att kunna få en så bred bild som möjligt över 

dessa system. När materialhanteringssystem lokaliserats har vissa uteslutits under tiden då 

dessa inte uppfyllt ett krav som krävs för materialhanteringssystemet och det är vikten för 

produkten. 

3.4.1.2 Urval 2 - Passande system för Mastec Components 

Vidare in i studien har ett antal materialhanteringssystem ytterligare studerats för att i detta 

läge minimera utbudet ytterligare. Vissa system hanterar vikten men fungerar inte rent 

praktiskt då dessa är i kombination av att vara för otympliga och för stora för anläggningen 

de ska användas inom. Även här har system eliminerats utifrån Mastec Components 

ursprungliga krav som helt enkelt inte fungerar ur ett praktiskt syfte. 

3.4.1.3 Urval 3 - Slutgiltig eliminering 

I detta slutgiltiga elimineringssteg har ett antal materialhanteringssystem valts ut som 

möjliga kandidater. Utifrån ett värderingsschema har dessa viktats mot varandra och 

slutligen påvisat skillnader i vilket materialhanteringssystem som är mest optimalt för 

Mastec Components. 
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3.5 Värdering 

3.5.1 Värderingsschema 

Värderingsschema har att används för att säkerställa att rätt värderingsfaktorer tas i 

beaktning vid beslut för materialhanteringssystem. Dessa faktorer är de krav som Mastec 

Components har på systemet. Värderingsfaktorerna har sedan viktas med hjälp av ett 

poängsystem som sedermera påvisar vilket eller vilka materialhanteringssystem som faller 

inom ramen för rimlighet gentemot de faktorer som Mastec Components valt att använda. 

Värderingsfaktorerna och dess poängsystem listas nedan, se tabell 1.  

De viktade poängen är tagna efter samråd med Mastec Components där den högst 

värderade värderingsfaktorn har ett högre vikttal än den lägre värderade, för att på så sätt 

skilja de olika systemen efter prioritet. 

 

 

Tabell 1. Värderingsschema, se bilaga  1.

   
Värdering 

 

Värderingsfaktorer Vikt 
   

1. Arbetsmiljö 8       

2. Effektivitet 6       

3. Flexibilitet 4       

4. Kostnad 3            

Summa 
 

      

Värderingsskala   
A = Absolut Perfekt = 5 

E = Effektiv lösning = 4 

I = Intressant lösning = 3 

M = Medelmåttig lösning = 2 

B = Bristfällig lösning = 1 

X = Ej önskvärd = 0   
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4 Empiri 

 

4.1 Insamlade data fastighet 

 Total längd på utrymme = 55 meter 

 Total bred på utrymme = 20 meter 

4.2 Insamlade data för produkt 

 Total längd = 2 meter + 1 meter för vägghängningsanordning 

 Total bredd = 2 meter 

 Total höjd = 2 meter 

 Total vikt = 8 ton 

4.3 Insamlade data för produktion 

 Total arbetstid för personal/vecka = 40 timmar 

 Total effektiv arbetstid för personal/vecka =34 timmar 

 8 stycken monteringsstationer 

 6 stycken förmonteringsstationer 

 1-2 anställda/monteringsstation 

 Takttid – 64 timmar i monteringsflödet (8 timmar/station) 

4.4 Effektiv arbetstid i dagar/år 

 225 arbetsdagar – 45 arbetsveckor (helger, semester och röda dagar ej 
medräknade) 

 5 arbetsdagar/vecka 
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4.5 Offertförfrågning för materialhanteringssystem 

Materialhanteringssystemens ungefärliga inköpskostnad har utgått efter måtten för den 
tillverkade produkten. 

4.5.1 AGV 

 

 Ungefärlig inköpskostnad per AGV = 800 000 kr [18]  

- Tillkommande drivsystem för hela AGV systemet = 600 000 – 800 000 kr [18] 

4.5.2 Luftkuddetruck 
 

 Ungefärligt Inköpspris 150,000 kr/luftkuddepar [19]  

4.5.3 RGV (Transfervagn) 
 

 Ungefärligt Inköpspris 250,000 kr/vagn [20]  

 Ungefärligt Inköpspris 150,000 kr/vagn [21] 

- Skena, cirka 5000 kr/m/par [21]
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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 Vilka centrala aspekter måste ett företag ta hänsyn till vid skapande av en 
produktionslayout? 

5.1.1 Produktionslayout 

För att skapa en produktionslayout krävs det att företaget en har god förståelse för det 

produktionssystem de tänkt använda sig av. Eftersom valet av produktionssystem speglar 

resurser och utrustningens utformning i verkstaden som omfattar en produktionslayout. 

5.1.2 Produktionssystem 

Vid utveckling av ett produktionssystem finns det flertal olika aspekter som bör betraktas, 

dessa kommer att förklaras närmare i kapitlet. Först måste företaget förstå hur de aspekter 

som konstituerar ett produktionssystem fungerar ihop, vilket kräver att de har ett holistiskt 

perspektiv på systemet. I tabell 2 visas de grundläggande modeller för produktionssystem. 

Tabell 2. Modeller för produktionssystem samt deras egenskaper. 

 

5.1.3 Produktmix & Produktvolym 

Inledningsvis i produktionsutvecklingsprocessen bör företaget ta reda på två aspekter som 

avgör vilken processtyp de söker. Dessa förklaras nedan: 

5.1.3.1 Produktmix 

En bred produktmix kommer kräva en flexibel layout som kan producera flera 

produktvarianter, då processtypen i dessa förhållanden speglar en intermittent process. En 

funktionell layout skulle vara lämplig i detta fall då utplaceringen av resurser och utrusning 

är funktionsorienterade, detta gynnar en flexibel produktion och spetskompetens hos 

operatörerna. 

Fast 
position 

Funktionell verkstad Flödesgrupp Linjebaserad layout 

Stationärt 

Hög 
flexibilitet 

Processorienterad 

Bred produktmix 

Produktorienterad 

Störningskänsligt 

Produktspecialiserad 

Störningskänsligt 

Enstaka 

produkter 

Medelstor volym Låg kapitalbindning Enkla arbetsmoment 

 

 

Flexibelt Kort genomloppstid Stor volym 

Kort genomloppstid 
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5.1.3.2 Produktvolym 

Om produktvolym är i fokus och produktmixen är relativt låg finns mer förutsättningar 

för företaget att använda en mer kontinuerlig process. Detta medför att de kan skapa 

specialiserade produktflöden och på så sätt effektivt producera med volym i fokus. Om ett 

sådant flöde ska producera effektivt krävs att företaget granskar de ingående stationernas 

arbetsmoment, detta är nödvändigt för att minimera störningsrisker som medför i ett 

kontinuerligt flöde. 

 

5.1.4 Processtyp 

 

Enstycksprocess Intermittent process Kontinuerlig process 

 Fast position 

 Väldigt stora 
produkter 

 Liten volym av 
flera 
produktvarianter 

 

 Medelstor volym 

 Batchvis 
produktion av flera 
produktvarianter 

 

 Produktion av en 
eller få 
produktvarianter i 
stora volymer 

 Produktorienterat 
flöde 

 

Tabell 3. Varianter av processtyper för ett produktionssystem. 

 

5.1.5 Konkurrensfaktorer 

Ett företags tillverkningsstrategi härstammar från vilka av dessa faktorer de bedömer vara 

orderkvalificerare eller ordervinnare. I tabell 4 förklaras innebörden av diverse 

konkurrensfaktorer och huruvida ett producerande företag bör forma sin 

tillverkningsstrategi för att tilltala kunder. 
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Kostnad 

- Kostnadseffektiv produktion, från råvaror till färdig 
produkt. 

- Känna till källor till kostnadseffektivitet.  

- Kostnad för försäljning. 

Kvalitet 

- Produkten möter efterfrågan i form av 
överensstämmelse med specifikationer. 

- Tillfredsställa kundens behov. 

- Utmärka sig som ordervinnare eller orderkvalificerare. 

- Förmåga att kunna utnyttja produktionssystemets 
resurser på bästa möjliga sätt för att garantera en bra 
slutprodukt. 

Leverans 

- Leverera med säkerhet. 

- Leverera enligt plan. 

- Sträva efter korta leveranstider. 

Flexibilitet 

- Ett produktionssystem som kan implementera bättre 
material eller tekniklösningar som erhålls från leverantör, 
samt anpassa systemets kapacitet är viktigt för en flexibel 
produktion. 

- Förmåga att kunna åtgärda problem i produktion och 
minimera stopptider för att minska onödiga kostnader, 
vilket knyter ihop med kostnadsaspekten som 
konkurrensfaktor. 

Tabell 4. Konkurrensfaktorer. 

5.1.6 Produktflöde 

Enligt konkurrensfaktorerna framkommer viktigheter i att optimera alla flöden, vilket 

omfattar material, information och människor. För att företaget ska tillgodose kvalitets- 

och priskraven är det viktigt att arbeta med effektivitet och att minska eller eliminera 

onödiga kostnader. 

5.1.6.1 Odrivet & Drivet system 

Skulle ett drivet system nyttjas är det viktigt att balansera flödet så pass att störningsrisker 

är minimala, då maskinstyrt (drivet) produktflöde är mindre flexibelt än ett odrivet sådant. 

Skulle linjebalansering visa sig vara avgränsat kan ett odrivet system vara mer optimalt. 

5.1.6.2 Parallellsystem 

Parallellsystem är ett verktyg för att öka flexibilitet för införande av nya produktvarianter 

utan att kapaciteten påverkas. Ett parallelliserat system reducerar också 

balanseringsförluster och störningsrisker. Möjliga nackdelar med parallellsystem är vad 

som anses vara en rimlig mängd arbetsmoment för operatörerna, då arbetsinnehållet ökar 

för att kompensera för uppdelningen. Samt kapitalet som krävs för extra utrustning. 
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5.2 Vilket materialhanteringssystem lämpar sig bäst för Mastec Components? 
 

Utifrån de studerande materialhanteringssystemen som återfinns i det teoretiska ramverket, 

ses alla som möjliga kandidater. Lyftkran (travers) har även där tagits upp men Mastec 

Components ser gärna att detta alternativ inte används då säkerheten runt omkring är 

utsatt. Travers är inte ett generellt sämre alternativ för materialhantering och inte heller ett 

otryggt system men däremot kräver systemet större krav från arbetsmiljöverket än vanliga 

system [15]. Travers kommer därför inte användas vidare i arbetet men vikten i att ha det 

med i det teoretiska ramverket har ändå sätts som nödvändig då den egentligen faller inom 

segmentet för transport av tunga produkter. 

Truck är ytterligare ett system som tagits upp i det teoretiska ramverket. Utifrån aspekten 

att se över materialhanteringssystem för Mastec Components är det inte rimligt att använda 

sig av truck i monteringsflödet. Detta är styrt av att det krävs ett minimum på 8 truckar, en 

på varje station. Oavsett att trucken klarar av jobbet så är det inte rimligt att köpa in dessa 

truckar för detta arbete. Truckens längd samt längden på gafflarna gör det högst omöjligt 

att få plats i produktion. Ytterligare en aspekt är att möjligheten för arbetare att arbeta runt 

produkten blir omöjlig då ena sidan är blockerad av truckhytten.  

De materialhanteringssystem som fortsättningsvis är aktuella är: 

 AGV 

 Rail-guided vehicle - RGV (Transfervagn) 

 Luftkuddetruck 

 

5.2.1 Applicering av materialhanteringsekvationen 

För att kunna bedöma rimlighet i vilket materialhanteringssystem som är best lämpat för 

Mastec Components krävs det att gå igenom de aspekter som tagits upp i det teoretiska 

ramverket. Där upplyses tre huvudkriterier för att kunna komma fram till ett väl anpassat 

system och dessa är Material + Förflyttning = Metod. Mastec Components vet vad för 

material som skall förflyttas och de vet även att en förflyttning måste ske för att produkten 

skall kunna monteras till en färdig produkt. Vad de inte vet är hur metoden för detta 

förfarande bör ser ut.  

Vad som har gjorts för att kunna ta fram detta underlag för att välja ett rätt system för 

Mastec Components har varit att se över ordet material. I material har vikten och 

dimensioner varit i huvudfokus. Systemet måste kunna bära upp minst 8 ton vikt samt att 

systemet måste kunna anpassas efter storleken på produkten där underredes dimensioner 

är 2x3x2 meter. Utifrån dessa värden har slutligen förflyttning legat i fokus. Inom 

förflyttning har Mastec Components haft krav på vad som bör ingå i en förflyttning och 

dessa klassas som värderingsfaktorer. 
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5.2.2 Bedömning av värderingsfaktorer 

5.2.2.1 Flexibilitet 

AGV 

AGV är ett väldigt flexibelt system som inte kräver någon fast installation i form av räls på 

marken. AGV styrs enbart av sensorslinga som placeras på marken eller på själva AGV: n. 

AGV: ns färdsträcka kan enkelt ändras läggas om baserat på utbyggnad av produktion eller 

annan förändring som kräver annan transportväg. Om produktionsvolym skulle ändras är 

det inga problem att koppla till ytterligare AGV:s till systemet om så behövs.  

RGV (Transfervagn) 

Transfervagn är ett väldigt flexibelt system då skenorna kan tas bort och läggas om baserat 

på förändring i produktionssystemet. Transfervagn kan användas både med skena eller 

utan. Vid volymförändring finns det möjlighet att koppla till fler vagnar. Transfervagn går 

att fås både i motordrivet eller handdrivet. Andra system kan dock ha svårigheter att ta sig 

fram om skenor finns belägna på golvet men möjligheter finns att fräsa ner i betongen och 

lägga skenorna där i. Hängande el kablage kan påverka andra materialhanteringssystem. 

Luftkuddetruck 

Luftkuddetruck är väldigt flexibelt materialhanteringssystem som kan styras både i x och y 

- led. Luftkudden är väldigt låg och kan antingen få produkten både på och – av lastad och 

kräver därmed ingen hjälp av ytterligare system. Påverkar heller inga andra 

materialhanteringssystem då den inte kräver en fast installation.  

5.2.2.2 Effektivitet 

AGV 

AGV är ett system som kan kopplas ihop som ett slags tåg och på så sätt koppla till fler 

vagnar. Detta är att föredra ifall varje station producerar i samma takt och då kan 

förflyttningen ske samtidigt. Kräver uppladdning av batteri samt batteribyte. 

RGV (Transfervagn) 

Detta system styrs av en motor som får ström genom ett hängande el kablage uppe i taket. 

Dessa el kablage är anpassningsbara och kan i princip placeras där dess utnyttjande är som 

mest lämpat.   

Luftkuddetruck 

Luftkuddetruck kan både styras manuellt eller av ett drivsystem. Detta 

materialhanteringssystem kräver enbart en operatör oavsett om det är drivet eller odrivet 

system. Kräver laddning av batteri. 
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5.2.2.3 Kostnad 

AGV 

Inköpskostnaden/AGV är hög samt att tillkommande drivsystem är relativt hög [18] . 

RGV (Transfervagn) 

Inköpskostnaden/RGV är relativt låg till medelhög och detta är beroende på längd för de 

totala skenor som kan tillkomma samt inkoppling av el kablage [20], [21]. 

Luftkuddetruck 

Inköpskostnaden är relativt låg/enhet [19]. 

5.2.2.4 Arbetsmiljö 

AGV 

Generellt säkerhetsperspektiv för de anställda då systemet är självstyrande. Produkten har 

sensorer som gör att systemet stannar om något är i vägen. Personal kan komma åt att 

arbeta runt hela produkten och kräver därför ingen onormal arbetsställning. Kräver inget 

fysiskt arbete i att förflytta systemet. 

RGV (Transfervagn) 

Ur ett ergonomiskt perspektiv finns det möjlighet för personal att arbeta runt produkten 

och behöver därför inte inta onormala arbetsställningar vid monteringsarbetet. Systemet 

är drivet system och kräver därför inte något fysiskt arbete i att dra produkten till rätt 

position [20]. 

Luftkuddetruck 

Luftkuddetruck levereras med ett kundvagnsliknande handtag som ur ett ergonomiskt 

perspektiv underlättar för personalen som förflyttar trucken om ett odrivet system väljs. 

Enligt [19] används oftast ett odrivet system för denna vikt på produkt. Ett drivet system 

styrs av en handkontroll och påverkar därmed inte personalen ur ett ergonomiskt 

perspektiv. Möjligheter att arbeta runt produkten kan ske obehindrat. 
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5.2.3 Värderingsschema 

Värderingsfaktorernas för-och nackdelar för de olika materialhanteringssystemen sätts i 

relation till dess prestation i värderingsskalan. Desto högre poäng i värderingsskalan desto 

bättre är systemet anpassat för just den värderingsfaktorn. 

 

 

 

 

 

5.2.3.1 AGV 

Värderingsfaktor Skala Kommentar 

Arbetsmiljö E 
Säkerhetssensorer. 

Personal kommer åt att arbeta runt hela produkten. 

Tystgående. 

Inget fysiskt arbete krävs. 

Effektivitet I 
Förarlös. 

Klarar tunga gods. 

Batteridriven. 

Kan inte genomföra på och avlastning 

Flexibilitet A 
Ändra om färdväg. 

Ingen fast installation. 

Fungerar bra med andra materialhanteringssystem. 

Programmerbar.  

Vid volymökning/utökning av produktion tillkopplas fler 
in i systemet. 

Kostnad I 
Hög inköpskostnad/AGV. 

Extra inköp av batterier. 

Tabell 5. Värderingsschema - AGV. 

 

Värderingsskala   

A = Absolut Perfekt = 5 

E = Effektiv lösning = 4 

I = Intressant lösning = 3 

M = Medelmåttig lösning = 2 

B = Bristfällig lösning = 1 

X = Ej önskvärd = 0   
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5.2.3.2 RGV (Transfervagn) 

Värderingsfaktor Skala Kommentar 

Arbetsmiljö E 
Personal kommer åt att arbeta runt hela produkten. 

Inget fysiskt arbete krävs. 

Effektivitet I 
Förarlös. 

Tunga gods. 

Går på ström och ingen batteridrift. 

Kan inte genomföra på och avlastning.  

Flexibilitet E 
Kan användas som fast installation eller inte. 

Framkomlighet av andra system påverkas om räls 
används. 

Strömledning påverkar flexibiliteten i systemet samt andra 
materialhanteringssystem.  

Vid volymökning/utökning av produktion tillkopplas fler 
in i systemet. 

Kostnad I 
Hög inköpskostnad/vagn. 

Kostnad för räls om det skall användas. 

 

Tabell 6. Värderingsschema - RGV (Transfervagn). 
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5.2.3.3 Luftkuddetruck 

Värderingsfaktor Skala Kommentar 

Arbetsmiljö I 
God ergonomisk lösning för operatör. 

Tystgående. 

Personal kommer åt att arbeta runt hela produkten 

Krävs fysiskt arbete. 

Effektivitet E 
Ej drivet system. 

Kräver operatör. 

Lågt system som kan lasta av och på produkten. 

Klarar tunga gods. 

Lyftkapaciteten drivs av inbyggt batteri. 

Kräver laddning. 

Vid volymökning/utökning av produktion tillkopplas fler. 

Flexibilitet A 
Kräver ingen fast installation. 

God precisionsförmåga. 

Kan användas till fler moment. 

Andra system påverkas inte av detta system. 

 

Kostnad A 
Inköpskostnaden/luftkuddepar är relativt låg. 

Tabell 7. Värderingsschema - Luftkuddetruck. 
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5.2.4 Värderingsresultat 

Resultatet har tagits fram med hjälp av viktning där den viktigaste värderingsfaktorn 

betygsätts utefter prioritet som Mastec Components valt. Värderingsfaktorn sätts sedan i 

relation till värderingsskalan som slutligen ger totalsumman för varje 

materialhanteringssystem. Det system som fått högst poäng är det system som är mest 

optimalt att använda sig utav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 8. Värderingsresultat. 

Resultatet i tabell 8 påvisar egentligen inga större differenser mellan systemen i sin helhet. 

Men utefter värderingsschemat påvisas det ändå att luftkuddetrucken är det system som 

bör användas. 

 

 

 

 

 

 

 

Värderingsskala   

A = Absolut Perfekt = 5 

E = Effektiv lösning = 4 

I = Intressant lösning = 3 

M = Medelmåttig lösning = 2 

B = Bristfällig lösning = 1 

X = Ej önskvärd = 0   

   
Värdering 

 

Värderingsfaktorer Vikt AGV Transfervagn Luftkuddetruck 

1. Arbetsmiljö 8  Ex8=32  Ex8=32  Ix8=24 

2. Effektivitet 6  Ix6=18  Ix6=18  Ix6=24 

3. Flexibilitet 4  Ax4=20  Ex4=16  Ax4=20 

4. Kostnad 3  Ix3=9  Ix3=9  Ax3=15 
     

Summa 
 

 79p  75p  83p 
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5.3 Vilken produktionslayout lämpar sig mest för Mastec Components baserat på 
olika volym scenarier i deras nya produktion? 

 

För att välja rätt produktionssystem för en layout så behöver Mastec Components veta 

vilken processtyp som ska användas, detta baseras på Mastec Components produktmix 

och produktvolym. 

5.3.1 Produktmix & Produktvolym 

5.3.1.1 Produktmix 

I Mastec Components fall räknar dem med en produktvariant, därför finns det inget större 

behov för en flexibel produktion. 

5.3.1.2 Produktvolym 

Produktvolym är i detta fall än mer skiftande variabel, eftersom volymen utgår från 

beställningar från kunder. Detta kräver att produktionssystemet måste kunna anpassa 

kapaciteten efter efterfrågan av produkter. Mastec Components räknar inledningsvis med 

en ungefärlig årsvolym på 225 enheter och att årsvolymen ökar succesivt varje år. 

5.3.2 Processtyp 

Processtypen speglar förhållandet mellan produktvolym och produktvarianter, se figur 16. 

Eftersom Mastec Components enbart producerar en produktvariant i succesivt ökande 

volymer ses flexibilitet i produktmix inte som ett behov. Därför kan därför en kontinuerlig 

process förverkliga den tillverkningsstrategi som Mastec Components söker, se figur 16 

och tabell 9. 

 

 

Figur 16. Visar sambandet mellan produktvolym och produktmix i processtyper [2]. 
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Tabell 9. Val av processtyp utifrån produktvolym och produktmix [2]. 

 

5.3.3 Konkurrensfaktorer 

För att kunden skall kunna se Mastec Components som ordervinnare eller 

orderkvalificerare så krävs det att Mastec Components har en kostnadseffektiv produktion 

vilket betyder prisvärda produkter (kostnad), och kan leverera varierande volymer 

(flexibilitet) av högkvalitativa produkter (kvalitet) mot rimliga leveranstider. Då Mastec 

Components just nu inte säljer till kunder som arbetar med just in time-principer (JIT) så 

framstår inte leverans som en nödvändig faktor att lägga stor vikt på. 

Därför erfordras en produktorienterad layout vars kapacitet är flexibel. Skulle försäljning 

öka kan Mastec Components effektivt anpassa systemets kapacitet för att kompensera för 

ökad produktionsvolym utan för stora konsekvenser för leveranstiden. 

5.3.4 Produktionssystem 

Som tabell 10 påvisar landar valet av produktionssystem för Mastec Components på en 

linjebaserad process. Den korta genomloppstiden sätter förutsättningar för rimliga 

leveranstider. Det produktspecialiserade flödet ger en grund för kostnadseffektiv 

produktion och enkla arbetsmoment vilket möjliggör större produktionsvolymer. 

Störningsrisker framkommer i ett linjebaserat flöde men kan minskas om arbetsmomenten 

balanseras mellan arbetsstationer, därför är det viktigt att Mastec Components arbetar med 

linjebalansering. Tillsammans med en flexibel kapacitet kan det med högre volymer finnas 

behov för att utöka produktionssystemet, detta i form av att skapa dubbla flöden. 
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Tabell 10. Val av produktionssystem utifrån processtyp och konkurrensfaktorer. 

5.3.5 Parallellsystem 

I ett linjebaserat flöde kan företaget överväga införande av ett parallellsystem. Detta öppnar 

upp flexibilitet för införande av nya produktvarianter och samtidigt minskar störningsrisker 

och balanseringsförluster. För Mastec Components är flexibilitet inte en viktig faktor. 

Skulle dock balanseringsförlusterna vara för stora kan ett parallelliserat flöde övervägas om 

kapital finns för extra utrustning och arbetskraft. 

5.3.6 Odrivet & drivet system 

Skulle Mastec Components linjebalansera flödet så att störningsrisker är minimala kan ett 

drivet materialhanteringssystem nyttjas. Om störningsriskerna är relativt höga bör ett 

odrivet system anammas, eftersom det har en mer flexibel takttid som styrs av 

operatörerna. 

Materialhanteringssystemet som valdes utifrån värderingsschemat är ett odrivet system 

men det kan gå att anpassas till ett drivet system om produktionen kräver det. Men om 

Mastec Components ser mer fördelar i att använda sig av ett drivet system så är det också 

genomförbart då värderingsschemat inte påvisade någon större skillnad poängmässigt 

mellan de olika materialhanteringssystemen. 
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5.3.7 Kapacitetsberäkning för produktionslayout 

5.3.7.1 Utnyttjandegrad i produktion  

Värdena som återfinns i detta stycke är tagna direkt från empiri och sätts in i beräkningarna. 

Benämning Värde 

N=Nettokapacitet 34 timmar/vecka 

B=Bruttokapacitet 40 timmar/vecka 

 

 

 

 

Formel 3. Beräkning: Utnyttjandegrad. 

 

5.3.7.2 Nominell kapacitet i produktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formel 4. Beräkning: Nominell kapacitet. 

5.3.8 Produktionsvolym 

Här erfordras olika förslag på layout med monteringsstationer vars kapacitet är flexibel och 

skulle efterfrågan öka kan Mastec Components effektivt anpassa systemets kapacitet för 

att kompensera. Tillsammans med en flexibel kapacitet kan det med högre volymer finnas 

behov för att utöka produktionssystemet, detta i form av att skapa dubbla flöden. Olika 

volymscenarion presenteras nedan med hänsyn till kapacitet i tabell 12, 13, 14, 15. 

Formel Beräkning 

𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑈) =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡
 𝑈𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒𝑔𝑟𝑎𝑑(𝑈) =

34 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟

40 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟
= 0.85  

Benämning Värde 

N = Antalet stationer/montörer 8 stycken 

S = Antalet skift per vecka 1 skift 

H = Antalet timmar per skift 8 timmar 

R = Arbetsdagar/vecka 5 stycken 

U = Utnyttjandegrad 0.85 

Formel Beräkning 

𝐾𝑁 = 𝑁 ∙ 𝑆 ∙ 𝐻 ∙ 𝑅 ∙ 𝑈 𝐾𝑁 = 8 ∙ 1 ∙ 8 ∙ 5 ∙ 0.85 =  272 ℎ/vecka 
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5.3.9 Beräkning för kapacitet i produktion 

Kommande beräkningar utgår ifrån layoutens flexibilitet i produktionskapacitet. Då 

anpassningsgraden av arbetskraft i flödet är begränsat för att bibehålla ett linjebalanserat 

flöde. Närmevärde har använts för produktionsvolymen och anges därför approximativt 

för de olika volymerna (~225, ~500, ~1000, ~1500 styck). 

Data för produktionslayout (1 och 2) nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 11. Benämning för produktionslayout. 

  

Benämningar för produktionslayout 

M1 - M8 = Montering 

F1 – F6 = Förmontering 

AR = Arbetsbänk 

M1(2) – M8(2) = Montering, flöde 2 

F1(2) – F6(2) = Förmontering, flöde 2 

Grön linje = Transportsträcka för 
materialhanteringssystem och produkt 
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5.3.9.1 Produktionsvolym ~225 stycken/år 

Total produktionstid för volym ~𝟐𝟐𝟓𝐬𝐭 ∗ 𝟔𝟒𝐡 = ~𝟏𝟒 𝟒𝟎𝟎 𝒉 𝒑𝒆𝒓 å𝒓 

 

Produktionskapacitet (1 skift) 

 

 

8 ∗ 1 ∗ 8 ∗ 225 ∗ 0.85 = 12 240 ℎ 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 

Önskvärd kapacitet 

 

Produktionskapacitet (2 skift) 

 

8 ∗ 2 ∗ 8 ∗ 225 ∗ 0.85 =  24 480 ℎ 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 

Överkapacitet 

Tabell 12. Beräkning: Produktionsvolym ~225 stycken/år. 

 

På en produktionsvolym av ~225 stycken enheter erhålls ett flöde med ett utförande på 

8 operatörer som arbetar i ett skift som hamnar relativt nära den nödvändiga kapacitet 

som krävs. Produktionslayouten är tagen från den preliminära layouten från Mastec 

Components. Deras layout visar att den fungerar för deras produktion rent 

kapacitetsmässigt för totalkapacitet kontra arbetskapacitet. 

Produktionslayout utifrån årsvolym ~225 stycken – 

 

Figur 17. Produktionslayout 1 
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5.3.9.2 Produktionsvolym ~500 stycken/år 

 

Total produktionstid för volym ~𝟓𝟎𝟎𝐬𝐭 ∗ 𝟔𝟒𝐡 = ~𝟑𝟐 𝟎𝟎𝟎 𝒉 𝒑𝒆𝒓 å𝒓 

 

Produktionskapacitet (1 skift) 

 

 

8 ∗ 1 ∗ 8 ∗ 225 ∗ 0.85 = 12 240 ℎ 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 

 

Produktionskapacitet (2 skift) 

 

8 ∗ 2 ∗ 8 ∗ 225 ∗ 0.85 = 24 480 ℎ 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 

 

Produktionskapacitet (2 skift): 

- 1 skift med 2 operatörer per station 

- 1 skift med 1 operatör per station 

 

(16 ∗  1 ∗ 8 ∗  225 ∗  0.85) + (8 ∗ 1 ∗ 8 ∗
255 ∗ 0.85)  = 𝟑𝟔 𝟕𝟐𝟎 𝒉 𝒑𝒆𝒓 å𝒓 

Önskvärd kapacitet 

Produktionskapacitet (2 flöden): 

Flöde 1 – 2 skift: 

- 1 operatör per station 

Flöde 2 – 1 skift: 

- 1 operatör per station 

 

 

(8 ∗ 2 ∗ 8 ∗ 225 ∗ 0.85) =  24 480 ℎ 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 

 

(8 ∗ 1 ∗ 8 ∗ 225 ∗ 0.85) =  12 240 ℎ 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 

Total produktionskapacitet 24 480 ℎ + 12 240 ℎ = 𝟑𝟔 𝟕𝟐𝟎 𝒉 𝒑𝒆𝒓 å𝒓 

Önskvärd kapacitet 

 

Produktionskapacitet (2 flöden med 2 
skift) 

 

 

16 ∗ 2 ∗ 8 ∗ 225 ∗ 0.85 = 48 960 ℎ 𝑝𝑒𝑟 å𝑟  

                     Överkapacitet 

Tabell 13. Beräkning: Produktionsvolym ~500 stycken/år. 
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På en ökad produktionsvolym upp mot ~500 stycken enheter räcker det inte med att 

enbart utöka till två skift. Vid denna produktionsvolym krävs att företaget tillsätter mer 

arbetskraft i flödets stationer, då bemanning kan ökas till två operatörer per station för 

att nå önskvärd produktionskapacitet. Produktionslayouten är tagen från den 

preliminära layouten från Mastec Components. Deras layout visar att den fungerar för 

deras produktion rent kapacitetsmässigt för totalkapacitet kontra arbetskapacitet. 

Produktionslayout utifrån årsvolym ~500 stycken –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 18. Produktionslayout 1. 
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5.3.9.3 Produktionsvolym ~1000 stycken/år 

Total produktionstid för volym ~𝟏𝟎𝟎𝟎𝐬𝐭 ∗ 𝟔𝟒𝐡 = ~𝟔𝟒 𝟎𝟎𝟎 𝒉 𝒑𝒆𝒓 å𝒓 

 

Produktionskapacitet (2 skift)  

- 2 operatörer per station 

 

16 ∗ 2 ∗ 8 ∗ 225 ∗ 0.85 = 48 960 ℎ 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 

Underkapacitet 

Produktionskapacitet (2 flöden): 

Flöde 1 – 1 skift: 

- 1 skift med 1 operatör per station 

Flöde 2 -2 skift: 

- 2 skift med 2 operatörer per station 

 

 

(8 ∗ 1 ∗ 8 ∗ 225 ∗ 0.85) = 12 240 ℎ 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 

 

(16 ∗ 2 ∗ 8 ∗ 225 ∗ 0.85) = 48 960 ℎ 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 

 

Total produktionskapacitet 48 960 ℎ + 12 240 ℎ = 𝟔𝟏 𝟐𝟎𝟎 𝒉 𝒑𝒆𝒓 å𝒓 

Önskvärd kapacitet 

Tabell 14. Produktionsvolym ~1000 stycken/år. 

För att producera upp mot 1000 stycken enheter behöver flödet dubbleras. I dessa 

flöden har det ena flödet en operatör per station och det andra flödet har två operatörer 

per station. Båda flöden arbetar i två skift och med denna strategi nås önskvärd 

produktionskapacitet.  

Produktionslayout utifrån årsvolym ~1000 stycken  

Figur 19. Produktionslayout 2. 
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5.3.9.4 Produktionsvolym ~1500 stycken/år 

Total produktionstid för volym ~𝟏𝟓𝟎𝟎𝐬𝐭 ∗ 𝟔𝟒𝐡 = ~𝟗𝟔 𝟎𝟎𝟎 𝒉 𝒑𝒆𝒓 å𝒓 

 

Produktionskapacitet (2 flöden): 

Flöde 1 – 2 skift: 

- 2 operatörer per station 

Flöde 2 – 1 skift: 

- 1 operatör per station 

 

 

 

(16 ∗ 2 ∗ 8 ∗ 225 ∗ 0.85) = 48 960 ℎ 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 

 

(8 ∗ 1 ∗ 8 ∗ 225 ∗ 0.85) = 12 240 ℎ 𝑝𝑒𝑟 å𝑟  

Total produktionskapacitet 48 960 ℎ + 12 240 ℎ = 61 200 ℎ 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 

Underkapacitet 

Produktionskapacitet (2 flöden): 

Flöde 1 – 2 skift: 

- 2 operatörer per station 

Flöde 2 – 2 skift: 

- 2 operatör per station 

 

 

 

(16 ∗ 2 ∗ 8 ∗ 225 ∗ 0.85) = 48 960 ℎ 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 

 

(16 ∗ 2 ∗ 8 ∗ 225 ∗ 0.85) = 48 960 ℎ 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 

  

Total produktionskapacitet 

Flöde 1 och 2 

48 960 ℎ + 48 960 ℎ = 𝟗𝟕 𝟗𝟐𝟎 𝒉 𝒑𝒆𝒓 å𝒓 

Önskvärd kapacitet 

Tabell 15. Beräkning: Produktionsvolym ~1500 stycken/år. 

För att producera upp mot 1500 stycken enheter behöver dessa flöden ha ett utförande 

på ett flöde med två operatörer per station. Båda flöden arbetar i två skift och med denna 

strategi nås önskvärd produktionskapacitet. 
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Produktionslayout utifrån årsvolym ~1500 stycken – 

 

Figur 20. Produktionslayout 2 
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6 Resultat och diskussion 

 

Kapitlet ger en beskrivning av åtgärdsförslag utifrån studiens resultat och analys samt 
diskussion av dessa. 

6.1 Resultat 

Studiens syfte var att ta fram en produktionslayout för Mastec Components som var 

baserat på olika scenarier för produktionsvolym. För att kunna besvara denna fråga så har 

ytterligare frågeställningar behövts ställas och besvaras. Ett teoretiskt grundat material har 

tagits fram med hjälp av litteraturstudier. Detta underlag har slutligen påvisat vilka ingående 

faktorer företaget bör ta i beaktande för att skapa en produktionslayout. I samband med 

framtagandet av layout har även ett materialhanteringssystem utsetts utifrån visa kriterier.  

6.1.1 Vilka centrala aspekter måste ett företag ta hänsyn till vid skapande av en produktionslayout? 
 

Utifrån litteratur erhölls två aspekter som ett flertal författare poängterade som ytterst 

viktig vid valet av processtyp som speglar företagets förhållande mellan produktmix och 

produktvolym i produktionen. Dessa två aspekter gav ett resultat på en processtyp. Den 

givna processtypen inverkade sedan tillsammans med konkurrensfaktorer på valet av 

produktionssystem, se figur 21. Vilket gav ett resultat som nyttjas i den produktionslayout 

som presenteras i frågeställning 3. 

Ur litteratur togs de viktigaste faktorerna vid val av produktionslayout: 

Produktvolym och Produktmix Processtyp. 

Konkurrensfaktorer Produktionssystem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 21. Koppling mellan processtyp och produktionssystem vid val av 

produktionslayout. 
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6.1.2 Vilket materialhanteringssystem lämpar sig bäst för Mastec Components?  

 

Utifrån värderingsschemat har ett materialhanteringssystem tagits fram. 

Materialhanteringssystemet som fick högst poäng utifrån värderingsfaktorer var en odriven 

luftkuddetruck. Egentligen påvisade inget system en större differens de olika systemen i 

mellan. Vad som egentligen avgjorde att det föll på luftkuddetrucken var dess 

inköpskostnad gentemot de andra systemen. 

En ytterligare aspekt på differens var dess högre flexibilitet gentemot de andra 

materialhanteringssystem samt dess kapacitet till att kunna användas under hela 

produktionsflödet. Luftkuddetrucken är så pass låg att den kan användas direkt i 

produktionen genom att köra in under produkten om produkten står på en slags metallpall 

och lasta på och av. Den kräver därmed inte att bli på-och avlastad av ytterligare ett 

materialhanteringssystem. Att den kan användas genom hela produktionsflödet gör att den 

är oberoende av andra materialhanteringssystem och klarar av att genomföra fler moment 

än dess konkurrenter. 

 

6.1.3 Vilken produktionslayout lämpar sig mest för Mastec Components baserat på olika 
volymscenarier i deras nya produktion? 

Den produktionslayout som framtagits till Mastec Components har baserats på en 
kontinuerlig process, som kan producera produkten i progressivt ökande volymer. Med 
företagets konkurrensfaktorer i anseende gavs en linjebaserad layout som nyttjar ett 
produktorienterat flöde. 

Utifrån kapacitet för hur lång tid det tar att producera produkter/år kontra kapacitet för 

antalet arbetare/år har resultat tagits fram som påvisar hur arbetsgången bör se ut för olika 

volymscenarier. Produktionslayoutunderlag från frågeställning 1 har sedan applicerats och 

anpassats utefter hur Mastec Components egna produktion bör se ut. 

6.1.3.1 Produktionslayout 1 

Produktionsvolym ~ 225 stycken/år 

För att uppnå en ungefärlig produktion av 225 stycken enheter krävs ett flöde med 8 

stycken operatörer (1 operatör/station) som går i ett skift. Totalt 8 arbetare/dag. 

Produktionsvolym ~ 500 stycken/år 

För att uppnå ungefärlig produktion av 500 stycken enheter krävs utökning av två skift. 

Detta innebär att arbetsbemanningen på ett utav skiften är 16 arbetare (2 arbetare/station) 

medan det andra skiftet kommer ha en arbetsbemanning på 8 arbetare (1 arbetare/station). 

Totalt 24 stycken arbetare/dag. 

Produktionslayout 1 och 2 är baserade på den preliminära produktionslayouten som 

Mastec Components tillhandahöll. Det indikerar att den layouten fungerar utmärkt för 

ovanstående beräkningar. 
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6.1.3.2 Produktionslayout 2 

Produktionsvolym ~ 1000 stycken/ år 

Alternativ 1: För att uppnå en ungefärlig produktion av 1000 stycken enheter krävs 2 

flöden där endast ett av dem går i två skift. Detta innebär att arbetsbemanningen på ena 

flödet är 16 arbetare (2 arbetare/station) medan det andra flödet kommer ha en 

arbetsbemanning på 8 arbetare (1 arbetare/station). Flödet med 16 arbetare går i två skift 

samtidigt som flödet med 8 arbetare går i ett skift.  

Alternativ 2: Ett annat sätt att uppnå samma produktionsvolym är att använda två skifts-

flöden med en operatör/station under första skiftet och två operatörer/station under andra 

skiftet. Arbetsbemanningen från andra skiftet förflyttas då till flödet som går i ett skift men 

med 2 operatörer/station istället för 1 operatör/station. 

Produktionsvolym ~ 1500 stycken/ år 

För att uppnå en ungefärlig volym av 1500 stycken enheter krävs 2 flöden där bägge arbetar 

i två skift med två operatörer per station, alltså max kapacitet för layout #2. 

För att kunna besvara frågeställningen i sin korthet och sätta frågan i relation till svaret så 

blir det uppenbart att det inte enbart fungerar med en produktionslayout för de olika 

volymscenarierna. Beroende på hur produktionslayouten utformas så styrs den av 

kapaciteten i produktionen samt processtypen och produktionssystemet. Dessa tre faktorer 

tillsammans skapar en produktionslayout. 

6.2 Diskussion 
 

För valet av produktionssystem finns det ytterligare faktorer som kan ha inverkan, då 

innovativitet och prestanda observerats i viss litteratur som konkurrensfaktorer för ett 

produktionssystem. Dessa har vi valt att exkludera eftersom vi anser att innovativitet går 

ihop med flexibilitetsfaktorn i vår fallstudie. Prestanda anser vi gå ihop med 

kvalitetsfaktorn och väljs därför bort. De faktorer som vi har valt i studien att utgå ifrån 

speglar Mastec Components värderingar. 

När det kommer till hur Mastec Components ska anpassa sin kapacitet utifrån framtida 

ökningar av efterfrågan så är ett rimligt antagande att företaget kommer hamna på en följa-

strategi. Detta är baserat på att volymen inte är helt fastställd och med det är inte heller 

dess arbetskapacitet. Detta innebär i praktiken att Mastec Components inte kommer att 

investera i mer kapacitet förens efterfrågan på order och dess volym är helt bestämd. Det 

är delvis därför olika volymscenarier tagits upp i rapporten som påvisar skillnaden mellan 

vad som krävs investeras i arbetskapacitet för att nå upp till produktionskapaciteten. Vi 

förstår att en ökad operatörstäthet på mer än 2 operatörer per station kan erhålla högre 

kapacitet, men våra kapacitetsberäkningar begränsats till max 2 operatörer per station med 

anledning för data som tilldelats från Mastec Components. 
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De förslag på produktionslayout vid produktionsvolymer 1000 – 1500 enheter fungerar 

mer som en proposition för hur layouten kan utformas. Samma resultat kan åstadkommas 

med likartade utformningar, men förslagen presenteras i syfte att illustrera en produktion 

vars layout nyttjar dubbla flöden. 

6.3 Diskussion kring validitet och reliabilitet i undersökningen 
 

Validiteten i arbetet är baserad till största del på primära källor då frågeställningarnas 

utformning och karaktär enbart kunnat besvaras utifrån teorier från författare inom det 

faktiska området. 

Ett genomgående tema i denna rapport gällande informationshämtningen har skett på ett 

sådant sätt att fakta som använts har representerats av flera källor som påvisat liknande 

teorier och förfaranden. För att säkerställa rätt förfarande genom hela rapporten har detta 

tillvägagångsätt varit ett krav då själva informationen gällande produktionslayout varit 

bristfällig. Studier av olika litteraturer inom produktionslayout har därför varit tvunget att 

binda fler källor till de viktigaste aspekterna för att på så sätt kunna representera en rapport 

som framhäver validitet till området. 

För att få mer reliabilitet på kostnaderna för materialhanteringssystemen skulle fler 

offertförfrågningarna ha används för att på så sätt kunna uppskatta kostnaderna mer, 

istället för att enbart använda sig av ett fåtal kontakter. Fler företag kontaktades men på 

grund av sekretess kunde dessa företag tyvärr inte vara behjälpliga då de krävde mer 

information än vad som kunde tilldelas. 

För att säkerställa att produktionslayoutens kapacitet når den årliga produktionsvolym som 

eftersträvas så väntas att produktflödet är fullständigt linjebalanserat. Ett fullständigt 

linjebalanserat flöde är mycket orimligt, eftersom varianser förekommer som exempelvis. 

kan bero på mänsklig faktor. Med bristande data för en komplett linjebalansering väntas 

detta moment att genomföras först efter verkställande av produktionslayouten.



Slutsatser 

51 

7 Slutsatser 
 

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer (konsekvenser), 
slutsatser och rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare 
arbete/forskning. 

Om produktionen faktiskt existerade hade arbetet kunnat få en mer exakt lösning baserat 

på aktuella värden. Mastec Components hade också kunnat se det som ett mer användbart 

material i slutändan om värdena var baserade på hur de faktiskt producerar just nu. 

Kostnadsperspektivet för värderingsfaktorer skulle egentligen om tid funnits utförts på ett 

djupare stadie. Att enbart koppla kostnad till inköpskostnad är inte egentligen inte det mest 

optimala alternativet att använda sig utav. Ur en kostnadssynpunkt skulle en 

investeringsanalys ha gjorts där företaget kan se materialhanteringssystemets 

återbetalningstid i relation till alla andra system. Genom återbetalningstid så får företaget 

ut hur investeringen återbetalas på x antal år och om systemen överstiger 

återbetalningstiden så är det en dyr investering.  

Offertförfrågningarna för materialhanteringssystemen är väldigt generella då ett flertal 

företag egentligen krävde mer utförlig information och bilder på produkten. Detta kunde 

inte tilldelas på grund av sekretess gentemot Mastec Components. Kostnaderna för 

systemen kan bli både dyrare eller billigare men det som presenteras i rapporten är en ren 

uppskattning från respektive företag. 

7.1 Vidare arbete eller forskning 
 

I det teoretiska ramverket presenteras parallella flöden som ett verktyg för ökad flexibilitet 

och minskade störningsrisker. Vi beslutade att inte implementera detta i produktflödet då 

arbetsmomenten förväntas vara jämnt fördelade mellan stationer och för att det  inte finns 

behov för ökad flexibilitet i produktmixen. Skulle det förekomma en grov flaskhals i flödet 

eller införande av nya produktvarianter finns det möjligheter för parallellisering av flödet. 

De kapacitetsberäkningarna för produktionssystemet har utförts med förutsättningen att 

produktflödet är fullkomligt linjebalanserat, vilket det troligtvis inte är. Anledningen till 

detta är att det inte finns tillräckligt med data att utgå ifrån för att undersöka fördelningen 

av arbetsmoment mellan stationer. För att inte utesluta produktionstiden för 

förmonteringsstationerna kan företaget göra en utökad linjebalansering tillsammans med 

förmontering utföras efter verkställande av produktionen. Eventuella ojämnheter i flödet 

skulle öppna upp för vidare undersökning och genomförande av en rationell 

linjebalansering baserat på faktisk data. 
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Materialhanteringssystemet som tagits fram i studien är ett odrivet system vilket ger 

förutsättningar för implementering av buffertegenskaper, vilket kan dämpa eventuella 

störningsrisker. Vi valde dock att bortse från att använda buffert i vår layout på Mastec 

Components begäran då buffertlager inte var ett alternativ för dem att använda sig utav. 

Skulle avsevärda störningsrisker i flödet observeras finns det givetvis framtida möjligheter 

att se över flödet och göra en befogad linjebalansering utifrån verklig data, för att möjligtvis 

implementera buffertstationer om behovet finns. 

De förslag som erhållits som förslag har utgått ifrån produktionsvolymer från 225-1500 

enheter. En årsvolym på över 1500 enheter överstiger de kapacitetsmöjligheter som vi ser 

för layout 2. Detta betyder inte nödvändigtvis att Mastec Components inte kan uppnå en 

produktionskapacitet på över 96000 h/år, däremot har kapacitetsberäkningarna i vår 

fallstudie utgått ifrån 1-2 operatörer/station med 1-2 skift/dag
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