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Abstract 

 

Abstract 

Flexibility is a concept that is becoming more and more common in industries around 
the world. Customers demand products that is suitable for their specific needs. This 
requires that the production systems easily can be adapted to meet these needs. 
 
Together with a company in the electronics industry, this thesis studied flexible assembly 
layouts. The company today has three customer contracts where the products not 
continuously assembled.  This leaves the production areas unused which creates low 
resource utilization. In order to address this issue the authors investigated how a more 
flexible assembly layout would meet the needs of a changing production. 
 
The purpose of this thesis was to investigate how a flexible assembly layout could be 
designed, for low volume products under customer contract in the electronics industry. 
The goal was to find the most ideal layout design that would reduce the area which the 
assembly line occupies. This would make room for more customer contracts and still 
maintain the set requirements. 
 
To make it possible to evaluate the layout change, specific requirement for the assembly 
area was set. From there, the authors used three different concepts to create a flexible 
assembly area. 
Movable tool boards 
Small batch sizes 
U-line shaped assembly cells. 
Using these tools, three different layout designs were created and required different levels 
of investment. These layouts were compared to each other in order to identify 
differences. 
 
The result from this study shows a reduction of 24 -46 % in the assembly area if the 
proposed layouts designs were to be used. In conclusion, the authors propose to carry 
out a layout change but further studies need to be made on which potential customer 
contracts could benefit from this newly available area. From there, an appropriate degree 
of investment can be established. The layout designs consists of different concepts, as 
mentioned above, and they can be modulated to adapt to different needs. This makes the 
concepts generalizable and can be implemented in other assembly layouts with similar 
conditions.
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Sammanfattning 

Flexibilitet är ett begrepp som har fått allt större betydelse i industrier runt om i världen. 
Kunderna vill i allt större utsträckning ha produkter som är anpassade efter deras behov. 
Detta sätter krav på att produktionssystem måste kunna anpassas efter ett föränderligt 
behov samtidigt som förändringen måste ske i en allt snabbare takt. 
 
Tillsammans med ett företag inom elektronikbranschen har examensjobbet studerat 
flexibla monteringslayouter. Fallföretaget har idag tre kunder som skriver kontrakt per 
batch några gånger per år. Det gör att arbetsstationerna står tomma flera månader på ett 
år och därför skapas ett lågt resursutnyttjande av ytan. Därifrån uppstod ett behov av en 
mer flexibel monteringslayout för att kunna anpassas till föränderligt produktionsbehov.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur en flexibel monteringslayout kan utformas, 
för lågvolymsprodukter under kundkontrakt i elektronikbranschen. Målet var att minska 
ytan som monteringen upptar för att ge plats till fler kundkontrakt men fortfarande 
upprätthålla kravspecifikationen. 
 
För att möjliggöra utvärdering av layoutförändringen gjordes en kravspecifikation för 
ytan. Därifrån valde skribenterna att använda tre olika koncept för att skapa en flexibel 
monteringsyta.  

 Flyttbara verktygstavlor  

 Små batchstorlekar 

 U-formade monteringsceller. 

Med hjälp av dessa verktyg skapades tre olika layoutförslag med varierande 
investeringsgrad. Dessa jämfördes mot varandra i en värderingstabell för att tydliggöra 
skillnaderna mellan layoutförslagen. 
 
Resultatet från denna studie visar att de förslag på monteringslayouter som presenteras 
kan reducera monteringsytan med -46 %. Sammanfattningsvis föreslår skribenterna att 
genomföra en layoutförändring på ytan som används till X, Y och Z. Detta bör göras 
utifrån en vidare studie av potentiella kundkontrakt som kan ta del av frigjord yta, för att 
fastställa lämplig investeringsgrad av layoutförändringen. De olika layoutförslagen består 
av olika koncept, som kan moduleras efter behov. Detta gör dem generaliserbara och att 
de går att implementera i andra monteringslayouter med liknande förhållanden. 
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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 Företagsbeskrivning 
 
Kitron AB är ursprungligen ett norskt företag som tillverkar kretskort och elektroniska 
slutprodukter till i stort sett alla branscher. Produktion och försäljning sker i ett flertal 
länder som till exempel Norge, Sverige, USA, Tyskland och Kina. Främst består 
tillverkningen av egentillverkade kretskort, men även slutmontering av färdiga 
elektronikprodukter till kunder runt om i världen. Kitrons kunder finns bland annat inom 
försvars- och medicinindustrin vilket gör att kraven på tillverkningsmiljön är höga och att 
efterfrågan fluktuerar. 
Kitron har 1700 anställda och omsatte 2,6 miljarder norska kronor 2018. 2017 flyttades 
all sverigeproduktion till Torsvik utanför Jönköping med 8000 kvadratmeter yta och 
därmed stängdes tidigare lokaler ner [1].  

1.2 Bakgrund  
 
Kitron erbjuder, utöver sin tillverkning av kretskort, slutmontering av deras kunders 
produkter. Kunden specificerar i kontrakten vad som ska tillverkas, vilka komponenter 
som ska köpas in och vilka tester som ska göras på produkten. Vissa av de komponenter 
som behövs för tillverkning av kretskort, finns i begränsad tillgång i världen som i flera 
fall innebär att material behöver allokeras. Varje kund har en specificerad yta där deras 
produkt monteras. När en batch har monterats och skickats iväg står arbetsstationerna 
kvar i väntan på att kunden gör en ny beställning hos Kitron. På den studerande ytan 
finns produkterna X, Y och Z, som under stor del av året står stilla då de inte har några 
beställningar. Ytan som dessa produkter tillverkas i anses av Kitron ha ett högt logistiskt 
värde eftersom den ligger i anslutning till lagret. Därför bör ytan i deras mening göras 
mer yteffektiv för att kunna ge plats till potentiella kundkontrakt.  
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Figur 1 befintlig produktions layout av X, Y och Z 

1.3 Problembeskrivning 
 
Flexibilitet är ett begrepp som har fått allt större betydelse i industrier runt om i världen. 
Kunderna vill i allt större utsträckning ha produkter som är anpassade efter deras behov. 
Detta sätter krav på att produktionssystem måste kunna anpassas efter ett föränderligt 
behov samtidigt som förändringen måste ske i en allt snabbare takt. Flexibilitet i både 
volym och variant måste kunna hanteras i produktionssystemen för att hinna med en 
föränderlig marknad [2]. 
 
För att skapa en flexibel tillverkning behöver hänsyn tas till hur layouten utformas. I en 
monteringsyta kan det handla om att disponera de resurser som finns att tillgå på ett sätt 
som möjliggör snabba förändringar i både volym och variant. 
Kitron tillverkar komplexa elektronikkomponenter och erbjuder slutmontering av färdiga 
elektronikprodukter med höga krav på kvalitet. De produkter som Kitron slutmonterar åt 
kund har en komponentspecifikation med vilka komponenter de ska köpa in och från 
vilken leverantör. För några av de viktigaste komponenterna är kunden leverantör av. 
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2017 flyttade Kitrons produktion in i en nybyggd fabrik på Jönköpings industri- och 
logistikområde Torsvik. I och med flytten har flera avdelningar och produktionsceller 
som tidigare varit på olika våningar i den tidigare fabriken, hamnat bredvid varandra i ett 
större utrymme på samma våning. Med det synliggjordes ett problem som inte tidigare 
varit lika uppenbart. Ytan för monteringen av X, Y och Z stod under större delen av året 
stilla och har ett lågt resursutnyttjande. Eftersom ytan ligger närmast lagret, anses arean 
ha ett större logistiskt värde och därför har högre krav på att användas så maximalt som 
möjligt.  
 
Utifrån den insikten vill Kitron undersöka om X, Y och Z går att montera på en mindre 
yta för att ge plats för nya kundkontrakt i framtiden. 

1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna rapport är att ge Kitron AB underlag och förbättringsförslag för beslut 
gällande en flexibel monteringslayout för produkterna X, Y och Z. I förslagen ska 
målsättningen vara att minska ytan som används, samtidigt som alla parametrar i 
kravspecifikationen upprätthålls. 
 
Därmed är studiens frågeställningar: 

[1] Vad är kravspecifikationen för en ny monteringslayout som avser monteringen av 
X, Y och Z? (Se Figur 1) 
 
Få en bättre förståelse och identifiera vad det finns för krav på den avgränsade ytan. 
 

[2] Hur kan en flexibel monteringslayout utformas utifrån kravspecifikationen? 
 
För att uppnå syftet krävs det ett/flera förbättringsförslag som kan ligga i grund för framtida 
beslut. 
 

[3] Vad blir konsekvenserna utifrån lösningar i frågeställning 2? 

Få en analys i hur kravspecifikationen uppfylls i de olika förslagen.  
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1.5 Avgränsningar 
 

 Arbetet kommer ske på Kitrons fabrik i Torsvik, Jönköping. Endast den yta som 
används till X, Y och Z som också finns innanför markerat område i Fel! Hittar inte r
eferenskälla. kommer granskas. 
 

 Produkternas kunder på den undersökta ytan kommer inte att intervjuas på grund av 
sekretess och känsliga kunddata. Studien kommer inte ta upp förändringar av produkt. 
 

 Den personalgrupp som arbetar med produkterna X, Y och Z, arbetar även på andra 
avdelningar beroende på behov. I denna rapport kommer inte personalutbyte där emellan 
att undersökas. 
 

 Studien kommer endast att använda data om produkterna X, Y och Z som är i 
beställningar från 2018. 
 

 Studien kommer inte tas hänsyn till instabilitet i materialtillförseln från leverantörer. 
 

 Investeringskostnader för en ny layout kalkyleras inte. 
 

 Mätningarna av layouten gjordes 15/3–2019 och kommer inte ta hänsyn till de eventuella 
förändringar som skett därefter. 
 

1.6 Disposition 
 

 Kapitel 1 Introduktion- Bakgrund och problembeskrivning för studien. Syfte och 
frågeställningar för studien presenteras samt vilka avgränsningar som gäller. 

 Kapitel 2 Teoretiskt ramverk- Teorier som ligger till grund för studien. 

 Kapitel 3 Metod- Redogör metodvalet för studien och genomförandet. 

 Kapitel 4 Nulägesanalys- Här presenteras företagets nuvarande situation. 

 Kapitel 5 Analys och åtgärdsförslag- Uppvisar resultat som ger svar på de frågeställningar 
som ställts samt åtgärdsförslag. 

 Kapitel 6 Diskussion- Detta avsnitt diskuteras resultatet av studien samt dess validitet 
och reliabilitet. 

 Kapitel 7 Slutsatser- Här sammanfattas studien och slutsatser dras med 
rekommendationer om hur arbetet ska gå vidare. 
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2 Teoretiskt ramverk 
 
Detta avsnitt tar upp kunskap inom området för att ge en god teoretiskt grund till att 
besvara studiens frågeställningar. I Figur 2 redovisas kopplingarna mellan teorin och 
frågeställningarna för att lättare få en förståelse 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 

 

Figur 2 visualisering av kopplingen mellan frågeställning och teori 

 

2.2  Produktionssystem 
 
Ett produktionssystem kan påverkas av flera faktorer som kan sammanfattas av tre 
punkter.  

 Yttre influenser 

 Strategier och värderingar från samtliga inblandade i arbetet 

 Relevanta valmöjligheter vid befintlig tidpunkt 

Det finns fem grundläggande layouter som ligger i grund för hur utrustning placeras i en 
produktion. Vid en vald layout för en produktionsprocess får den flera olika 
konsekvenser för andra beslut, exempelvis flöden, lager och planering [3]. 

2.2.1 Fast position  

I en fast position kommer allt material och personal till ett specifikt ställe istället för att 
produkten förflyttas mellan stationer. Typiskt för fast position är låga volymer som kan 
vara special anpassad för exakt kundbehov. Produkter kan exempelvis vara flyg, båtar 
och oljeplattformar. Möjligheten att få det automatiserat är låg och ofta är 
produktionsmetoderna varierande [3]. 
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2.2.2 Funktionell layout 

Vid varierande produkter med låga till medel volymer fungerar funktionell layout 
utmärkt. Utrustningen av samma typ som borrmaskiner, fräsar och pressar är grupperade 
i produktionen. Varje grupp kan bemannas av en eller flera operatörer och har en hög 
kapacitetsutnyttjande i teorin. En flexibilitet uppstår också då produkten kan välja olika 
vägar beroende på vad som är ledigt och operationsföljden kan ändras. Nackdelen som 
finns är att risk för köer och mellanlager uppstår produkter med samma behov av 
maskiner. Det skapar kapitalkostnader och långa genomloppstider [3].  

2.2.3 Flödesgrupp 

Det är en produktorienterad layout istället för processorienterad. Utrustningen är 
anpassad efter en produkt och skapar korta genomloppstider och låg kapitalbildning. En 
flödesgrupp är bäst anpassad för stora volymer med fåtal varianter [3]. 

2.2.4 Linjebaserad layout  

Som i en flödesgrupp är produkten kopplad till layouten och bestämmer hur 
utrustningen ska stå. Vid massproduktion av ett fåtal varianter är linjebaserad layout bäst. 
Det krävs att linan är balanserad och har ungefär lika stort arbetsinnehåll. För att få en 
ökad flexibilitet i varianthantering och kapacitet behövs parallella flöden. Nackdelarna är 
bland annat störningskänsligheten och monotona arbetsuppgifter [3].  

2.2.5 Kontinuerlig produktion 

Produktionen sker i en linjebaserad layout och mäts ofta i meter, ton, liter, och så vidare. 
Layouten kan endast hantera ett fåtal varianter i stora volymer. Tillverkningen börjar från 
råvaran till färdig produkt och är vanligen helt automatiserade. [3].  
 

2.3 Kravspecifikation 
 
En kravspecifikation bör avspegla produktionstrategi i företaget. Vad är de önskvärda 
egenskaperna och slutresultatet är några viktiga nyckelfrågor för att ta fram en 
kravspecifikation. Genom en bakgrundstudie och förstudie formas en förberedande 
utformning som mynnar ut till en kravspecifikation, se Figur 3. 

 
Det spelar ingen roll om ett produktionssystem ska ändras lite eller byggas om helt. 
Kravspecifikationen är nödvändig för att kunna skapa, utvärdera och besluta om 

FÖRBEREDANDE UTFORMNING 

Kravspecifikation  

SPECIFICERANDE UTFORMNING  

Figur 3 Skapandet av en kravspecifikation [3] 
(Bellgran, 2005, s. 239) 
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systemlösningar. Ju större projekt desto noggrannare måste kravspecifikationen vara för 
att få det önskvärda resultatet från projektet [3]. 
 
När en kravspecifikation skapas måste det först ske ett förtydligande vad det finns för 
krav eller produktionssystemets mål. Det kan bland annat vara vad det ska vara för 
flexibilitet, leveransförmåga och kostnadseffektivitet, vilket kan sammanfattas i begreppet 
konkurrensfaktorer [3]. 
  
Enligt Roozenburg och Eekles [4] har en kravspecifikation två viktiga funktioner: 

1. Att ge en riktning för processen att genera lösningar 

2. Att förse arbetet med normativ information för utvärdering [4].  

2.4 Flexibilitet  
 
Flexibla produktionssystem ligger i framtiden för industrier ur en ekonomiska synvinkel. 
För att kunna konkurrera mot billiga standardprodukter från låglöneländer krävs 
kundanpassade produkter riktade mot nischade marknadsgrupper. I Japan erkändes 
flexibilitet år 1986 genom att ranka flexibilitet på andra plats i vad som prioriteras vid 
skapade av nya produkter. I Europa och Nordamerika fanns flexibilitet nere på sjätte och 
åttonde plats där främst kvalité stod högst uppe på prioriteringslistan [4].  
Från begreppet flexibilitet kan fyra områden definieras:  

 Produktflexibilitet- möjligheten att introducera nya produkter och modifiera 

existerande. 

 Mixflexibilitet- möjligheten att ändra produktsortiment på så kort tid som möjligt 

 Volymflexibilitet- möjligheten att ändra storleken på utgående laster 

 Leveransflexibilitet- möjligheten att ändra leveransdatum 

Alla dessa kan prioriteras lite olika beroende på vad som anses vara viktigast. Flexibilitet 
kostar mycket pengar och i många fall måste vad som är viktigast väljas. Strukturella och 
infrastrukturella resurser bestämmer flexibiliteten [5].  
 

2.5 Aspekter vid monteringslayout planering 
 
Det finns olika aspekter att ta hänsyn till: mänsklig modellering, urval av möbler och 
placering av lager och verktyg.  

 Vad gör människan för rörelser och går det att förutspå hur exempelvis armarna 
kommer röra sig? 

 Vilka möbler ska finnas och hur bra ergonomi är de för människan så inga 
arbetsskador uppstår? 

 Vad behövs för verktyg och hur ska de förvaras för att komma åt lättkomligt? 

Enligt X. F Zha och S.Y. E Limb [6] kan design och planeringsprocessens aspekter i en 
monteringslayout delas upp i tre steg. 
Första steget är att avgöra hur stor partiets storlek och hur stor volym maximalt kan vara. 
Andra steget är att välja vad som behövs för verktyg, bordstyper och hur delar ska lagras 
på själva stationen. De ergonomiska och ekonomiska målen måste sättas upp och vägas 
mot varandra för att få en klar bild vad målet är. Exempelvis skapar korta rörelser vid 
arbetsbänken kortare operationstid och minskande monteringskostnaderna. Det som är 
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nackdelen är att det krävs små lagerplatser precis bredvid vilket skapar en högre kostnad 
på materialfördelningen.  
Tredje steget är att utvärdera arbetslayouten utifrån de målkriterium som är satta [6].  
 

2.6 Manuell montering 

 

Enligt Groover [7] går ett monteringsflöde till bestämda stationer där oftast montering på 
en huvudprodukt genomförs och som får detaljer monterade under flödets gång. Den 
långsammaste monteringsstationen bestämmer takten på flödet [7]. 
 
Transporter mellan stationer görs av montörerna själva vilket kan skapa två risker, svält 
och blockering. För att minimera dessa risker behövs smålager mellan stationerna [7]. 
 
Vissa stationer är utformade för att stå upp och jobba. Andra är anpassade för sittandes 
arbete då det kan ta lång tid att montera. Den mest välfungerande manuell montering 
uppnår 100 procent produktion. Men oftast klagar montörer på monotona 
arbetsuppgifter och att takten är konstant [7]. 
 
Det finns olika varianter av manuella monteringssystem där montörer och företaget ska 
få ut det bästa av situationen. Montörer vill få en så bra arbetssituation som möjligt och 
företaget strävar efter så mycket vinst som möjligt [7].  
 
Det finns två varianter som speciellt diskuteras vid manuella monteringssystem [7]. 

2.6.1 En-station monteringscell 

Består av en station där det endast ska utföra manuellt arbete eller samman sättningar av 
förmontage. Metoden bygger på att det är små volymer och att produkten är relativt 
komplext. Stationen har minst en eller flera montörer beroende på arbetsschema, 
komplexitet och arbetarkunskap. Typer av produkter som kan monteras på en en-station 
är verktyg, industriprodukter och stora prototypmodeller (Flygplan, bilar) [7].  

 

2.6.2 Monteringsceller 

Består av flera stationer där bemanningen består av monteringsteam. Istället för att det 
går på en rak lina föredras en mer U inspirerad monteringslina. De skapar en mer 
översiktlig syn och takten kan ses tydligare. Varje monteringsuppgift minskas och antalet 
repetitiva uppgifter minskas och skapar en bättre arbetsförmåga. Fördelen med U-lina är 
också att antalet montörer minskas jämfört med en rak lina då en montör kan verka på 
fler olika stationer. Det skapar också en mindre yta att verka på vilket ger positiva 
effekter för företaget [7].  
 

2.7 Hur väljs en monteringsmodell 
 
Det finns tre olika varianter av produktionslinor enligt Boysen [8] Produkter som körs 
stora flöden som är kontinuerliga och knappt några variationer kallas enkel-modell 
monteringslinje. Vid fler-modell monteringslinje produceras produkter som särskiljer sig 
från varandra och kan ha unika kundanpassningar. På grund av variantskillnader kommer 
det att ta längre omställningstider och riskera att överstiga önskade processtider [8]. 



Teoretiskt ramverk 

9 

 
Vid fler-modell monteringslinje monteras de produkter med stora variationer genom 
batcher. Det reducerar omställningstiden då allting körs direkt och sen är det en annan 
produkts tur. Det viktiga är att stationerna har ungefär samma typ av resurser [8]. 
 
Genom att använda sig utav batcher så kommer det variera i instruktionerna hur 
monteringen går till. Det gör att operatörer måste ha bred kunskap vilket skapar 
utbildningskostnader och lägre specialistkunskaper. Efter ett tag kommer kostnaderna 
och cykeltiden minska. [8] 
 

2.8 LEAN i produktion 

2.8.1 Flödesstrukturer för montering 

Enligt Lumsden [9] är grundprinciperna för LEAN att flöden ska optimeras för att få så 
snabb genomloppstid som möjligt. För att göra det behöver transporter minskas och 
följa föregående operations riktning [9]. 
 
Vid val av monteringslayout bör flödet tas i beaktning. Det beror på att det finns två 
olika system, Seriesystem och parallella system [9]. 
 
Seriesystem bygger på ett flöde där alla stationer ska passeras. Är flödet mellan 
stationerna kontrollerat så kallas flödet för drivet, alltså att förflytande av objekt görs 
med en styrd hastighet. Odrivet system är istället där operatörer bestämmer takten för 
förflyttningarna mellan stationer [9]. 
 
I ett drivet flöde är korta cykeltider vanliga och arbetsuppgifterna uppfattas ofta som 
monotona. De korta cykeltiderna underlättar upplärningen av nya operatörer men i 
systemet så måste varje station var bemannad för att systemet ska fungera. Med det 
drivna systemet kan genomflödet lätt kontrolleras och utflödets volym kan förutses [9]. 
 
Odrivna flöden, till skillnad från drivna, kan ta hänsyn till den naturliga variation som är 
människors arbetstakt. Effekten av variationer har i studier visat sig vara relativt stor och 
då speciellt där arbetsmoment har varit mer fria. En odriven lina blir i regel mindre 
produktiv på grund av att flödet inte kan kontrolleras på samma sätt som en driven [9]. 
 
Med dessa flöden måste också hänsyn tas till balanseringsförluster som sker vid ojämn 
fördelning av arbetsmoment mellan arbetsstationer. För att se effektiviteten av 
balanseringen mellan stationera används följande formel [9]. 
 

Formel 1 Effektiviteten av en linjebalansering 

𝒆 =
𝚺𝐓𝐢𝐝 𝐟ö𝐫 𝐀𝐫𝐛𝐞𝐭𝐬𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐛𝐞𝐭𝐬

𝑨𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆𝒓∗𝑳ä𝒏𝒈𝒔𝒕𝒂 𝒄𝒚𝒌𝒆𝒍𝒕𝒊𝒅𝒆𝒏
  

2.8.2 Antal flödesobjekt i en montering 

Enligt Santos, Wysk och Torres [10] så ska antalet flödesobjekt i en process vara så få 
som möjligt. Fördelar med att ha få flödesobjekt i rörelse mellan operationer gör att 
återkoppling av produktionsresultatet kan fås snabbt samt att ledtiden minskar. Men 
samtidigt ökar materialhantering i samma utsträckning som batcherna minskar. Den 
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idealiska mängden flödesobjekt mellan arbetsstationer, kallat ett kontinuerligt en-styck 
flöde, eftersträvas. Problematiken som blir av för få flödesobjekt är att systemet blir 
sårbart mot brist från någon operation och att det då drabbar hela systemet [10].  
Alltså behövs antal flödesobjekt etableras för att uppnå ett kontinuerligt en-styck flöde 
utan att sätta systemet i risk för totalt stop.  
För att lättare etablera det idealiska antalet flödesobjekt så måste materialflödet mellan 
både verktyg och arbetsstationer reduceras eller elimineras [10]. 
  



Teoretiskt ramverk 

11 

2.8.3 Principer för LEAN i monteringsstationer 

Tillverkning med LEAN är en metod som fokuserar på att minimera slöseri. Målet är att 
ha en tillverkning med noll slöseri och förbättra produktionsflödet och kvalitén. Att 
tillverka mindre batcher gör att det går snabbt och ställa om och en flexibilitet ökar. I 
dagens samhälle är industrin hårt pressad att göra besparingar med begränsade resurser.  
 

 
I Fel! Hittar inte referenskälla. tas flera viktiga principer fram ur ett LEAN perspektiv f
ör att skapa en manuell monteringsstation. Framförallt pekas ergonomin som den 
viktigaste punkten att fokusera på enligt Lesková. Att ha en korrekt ergonomi vid 
arbetsstationerna kan leda till flera positiva faktorer som exempelvis mer välmående 
personal som inte blir så trötta och kan arbeta hårdare skiftet ut. Att ha korrekta bord, 
stolar, fotstöd och närhet till material och verktyg skapar en mindre fysisk och psykisk 
ansträngning [11]. 
 
Sökandet av verktyg är det som stoppar upp flödet oftast. Därför behöver verktygen 
finnas nära till hands och ha egna platser för att lätt lokaliseras. En faktor som ökar 
flexibiliteten vid en monteringsstation är om verktygen kan finnas nära vid användning 
men sedan flyttas iväg när de inte längre behövs. Arbetsinstruktioner och viktiga 
dokument ska också finnas nära för att kunna ta rätt beslut vid osäkerheter [11]. 
 
Att ha en U-formad arbetscell är de mest effektiva monteringslayouten. Det minimerar 
rörelsen mellan arbetsstationerna med produkten och montören [11]. 

Tabell 1, Genom en sammanställning av Andrea Lesková [11] framställs de 
viktigaste principerna i LEAN att uppnå för att designa en arbetsstation [11] 
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2.8.4 5S 

Ett verktyg från LEAN för att hålla ordning och reda på en arbetsplats och kommer 
ursprungligen från Toyota, Japan. Den förebygger även eventuella problem som kan 
uppstå. Hirano [12] beskriver att 5S är uppbyggt på fem stycken pelare där alla börjar på 
bokstaven S [12]. 

2.8.4.1 Sortera  

Första steget är att ta bort material och verktyg på ytan som inte behövs för 
produktionsoperationen. Helt enkelt städa undan allt som inte behövs i produktionen 
[12]. 

2.8.4.2 Systematisera  

På ett systematiskt sätt ordna så det är lätt att hitta delar och verktyg utan att behöva leta. 
Genom att exempelvis märka upp vart allt ska stå så slipper montören ta tid och leta. 
Oavsett om montören inte jobbat så mycket på platsen innan ska det vara lätt att hitta på 
bänk och hyllor [12].  

2.8.4.3 Städa 

Genom att hålla rent på golv och ytor i produktionen skapas en bra trivsel för alla 
inblandade. En ren produktion sparar arbetskraft och har ofta förmågan att visa upp 
kvalitetsprodukter. Städning ska ske varje dag och finnas i de dagliga rutinerna [12]. 

2.8.4.4 Standardisera  

De tre första pelarna är aktiviteter som företaget måste göra för att uppnå 5S. 
Standardisera ser till att de tre genomförs och skapar rutiner för att inte sluta göra dem 
efter ett tag, exempelvis att-göra-listor för daglig vård av maskiner och utrustning [12]. 

2.8.4.5 Självdisciplin 

På engelska heter den sista punkten ”Sustain” och betyder att de fyra pelarna ska 
bibehållas och inte försvinna efter ett tag. Det gäller att hela tiden sträva mot slarv som 
annars kan bli dyrt i längden [12]. 

2.9 ESD 

 

ESD (Electo Static Discharge) eller Elektrostatiska urladdningar, som det heter på 
svenska, är en fara för all elektronik, vilket leder till att kretskort får permanenta och 
latenta skador. Enligt GIGANT [13] så uppstår en ESD-skada från att elektroner rör sig 
mellan material med olika spänningsskillnader och på så sätt kortsluter kretsar. 
Spänningsskillnaderna genereras av friktion, separation samt induktion och kan laddas 
upp till flera tusen volt [13]. 
  
Laddningen som genereras i t.ex. en operatör som rör sig över golvet blir statisk då de 
inte är i ett ledande material. När operatören sedan närmar sig en ett ledande material så 
sker en urladdning. Laddningen kan även överföras genom induktion, utan att föremålen 
rör varandra. Är detta då ett kretskort där ledarna inte klarar av spänningen blir det 
skador som gör att kortet blir obrukbart direkt, eller senare under dess livslängd [13].  
 
Flera faktorer spelar in i hur stor skada ESD kan orsaka eller hur lätt det kan ske. 
Material och luftfuktighet är två avgörande faktorer som avgör hur mycket laddning som 
kan genereras [13].  
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En del av problematiken med ESD-skador är att de kan var svåra att upptäcka. En 
människa känner först av en urladdning när den är på ca 3000 volt, men en komponent 
kan bli kortsluten redan vid 20–50 volt. Konsekvenserna av skadorna kan vara 
permanenta, och göra komponenten obrukbart direkt, eller latenta. De latenta skadorna 
är svåra att identifiera, de gör att funktionaliteten behålls till vis del men att det senare 
försvinner helt och livslängden för produkten är reducerad [13]. 
 
Till följd av detta blir det svårt att fastställa en kostnad för skadorna och därför svår att 
motivera hur mycket pengar bör läggas på skydd och åtgärder mot ESD. I en studie av 
företaget GIGANT uppskattar de att den relativa kostnaden ökar exponentiellt beroende 
på när ett fel uppstår och beroende på var kretskortet används [13].  
 
ESD-skador sker främst vid montering och tester då känsliga komponenter bearbetas. 
Urladdningar kan komma från flera av de produkterna som används i monteringsmiljön 
så som arbetsbord, stolar, golv, kläder och utrustning med mera [13]. 
 
Felorsaker som kommer från ESD-skador beräknas enligt en studie av GIGANT till 60 
% av de fel som uppstår i driftsatta system. 
För att skydda sig från ESD-skador på sina produkter ska enligt GIGANT göras 
följande. 
 

 Material som alstrar så lite laddning som möjligt ska användas.  
o Avskiljning av emballage och annat som kan generera laddningar. Det 

gäller kartonger, plaster och syntetiska material.  

 Hög luftfuktighet eller joniseringsapparater som minkar uppladdnings förmåga. 

 Jordning av operatörer, med handledsband 

 ESD säkra kläder, arbetsbänkar, stolar och verktyg mm. 

 ESD-säkra Zoner  

 Ge produkterna egna ESD skydd eller koppla dem till jord 

 Lagra och förvara ESD-känsliga produkter och komponenter i lastbärare med 
skärmande funktion. 

Eftersom produkterna innehåller kretskort och elektronik så är de känslig för 
elektrostatiska urladdningar, vilket innebär att monteringsytan måste ha ESD säker miljö. 
Allt från emballage, verktyg, materialbärare till kläder måste vara ESD-säkrade. 
Problemet med elektrostatiska urladdningar är att de kan vara svåra att upptäcka. Det 
medför att kostnader för hur mycket som skadas på grund av ESD-skador är svår att 
säkerställa och med det svårt att mätta mot de insatser som måste göras för att förebygga 
dem. [13] 
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2.10  AFS 
 
AFS betyder Arbetsmiljöverkets författningssamling och är en samling av olika regler och 
bestämmelser som gäller för arbetsmiljöer. Vid utformningar av en arbetsplats så måste 
dessa, enligt lag, följas och tas hänsyn till.  
I AFS nämns bland annat om utrymning och belastningsergonomi [14, 15].  

2.10.1 Utrymning 

För utrymning gäller enligt § 76 att utrymningsvägar ska var fria från hinder och att 
eventuell utrusning, som står i vägen, ska beaktas från ett utrymningsperspektiv [15]. 

2.10.2 Belastningsergonomi 

För bedömning av tunga lyft finns en modell som beskriver att lyft på 25 kg, eller mer, 
ska undvikas och lyft på 15 kg med ett avstånd som överstiger 45 cm, eller mer, från 
ländryggen ska också undvikas [14]. 
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3 Metod  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att besvara de tre frågeställningarna, se Figur 4, så har fallstudie använts med flera 
olika datainsamlingsmetoder.  

 

 

Figur 4 visualisering av kopplingen mellan frågeställning och metod. 

3.2 Fallstudie 

Fallstudie är en forskningsstrategi som tillämpas för att ge djupare kunskaper på ett valt 
fall. Fallet utförs på en avgränsad grupp vilket kan vara individ, en grupp individer, en 
organisation eller ett företag. En fallstudie går ut på att få en så heltäckande bild som 
möjligt över fallet för att ge täckande information. Ofta vid förändringar eller processer 
kan en fallstudie användas för att undersöka fallet. En generaliserbarhet beroende på val 
av fall och dess resultat kan se olika ut och diskuteras. Det är viktig att informationen 
samlas in på olika sätt för att ge en så fyllig bild av fallet som möjligt. Observationer och 
intervjuer kan vara exempel för datainsamlingar[16].  
 
I denna studie har en fallstudie valts att genomföras för att svara på frågeställningarna. 
Studien använts sig utav kvalitativa datainsamlingar. Frågeställningarna är inriktade mot 
en förändring och behöver flera olika datainsamlingar för att ge en så utförlig bild som 
möjligt[16].  

3.2.1 Teoribildning 

I teoribildningen togs det fram vad som skulle behövas svaras på i teoretiskt ramverk för 
ökad förståelse. Det skedde främst genom litteraturstudier som användes i syfte att bygga 
upp en teoretisk bas för diskussionsdelen och förstudie. 

Frågeställning 
1

•Litteraturstudie

•Semistrukturerade intervjuer

•Dokumentstudie

Frågeställning 
2

•Observationer

•Expriment 

•Dokumentstudie

Frågeställning 
3

•Värderingstabell
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Fokuseringen inom sökområdet var sökord som ”flexibel tillverkning”, ”manuell 
montering” bland annat i databaser som Primo och Google scholar samt 
fakultetslitteratur. Vetenskapliga artiklar har använts för att kunna se tidigare forskning 
och se om studiens resultat är relevant [16]. 

3.2.2 Kvalitativ datainsamling 

I en kvalitativ datainsamling bearbetas intervjuer till text och observationer genom 
fältanteckningar till text. Hela tiden har bearbetning skett av insamlad data då minnet har 
varit färskt för bästa resultat. Det har också gett skribenterna nya idéer hur studien ska gå 
vidare[16]. 

3.2.2.1 Observation 

Genom ett empiriskt tillvägagångsätt gjordes observationer.  
Berörda positioner från montör till produktionsledare inom Kitron ingick i 
observationen [17]. Under observationerna studerades beteende och processer i en 
naturlig omgivning som skapade god inblick på den begränsade ytan. Fältanteckningar 
gjordes hela tiden för inhämtning av så mycket information som möjligt. Fokuseringen 
för skribenterna var att titta på arbetsrutiner, verktyg, arbetsresurser och lagerverksamhet 
[16].  
 
I observationerna hindrade sekretess och tidsbegränsning inblick hur kundkontrakten såg 
ut för de olika produkterna. Detta påverkade skribenternas syn på främst på vad 
egentligen kraven på kunderna har på Kitron. På grund av tidsbrist hann inte 
skribenterna att observera monteringsprocessen fullt ut [16]. 

3.2.2.2 Intervjuer 

Intervjuerna var semistrukturerade intervjuer där mötet bokades i förväg främst genom 
mejlkonversationer där också syfte med intervjun förklarades kort. Bland annat 
intervjuades positioner som produktionsledare, team leader, montörer på aktuella ytan. 
En del av de frågorna som ställdes skickades i förväg för att intervjupersonen skulle 
kunna vara så förberedd som möjligt. Under intervjun var det låg grad av standardisering 
och strukturering där svarsutrymmet var relativt fritt. Detta för att få en önskvärd 
kvalitativ analys [16].  
  
Intervjuerna skedde löpande under processens gång och det blev flera intervjuer med 
samma person för en så klar bild som möjligt.  

3.2.3 Experiment 

För att studera enstaka variabler används experiment. I denna studie 
användes programmet Office Visio 2016 där olika layoutförslag togs fram. Variablerna 
som undersöktes var främst ytreducering samt flödet som skapades. Det går att 
återskapa experimentet då alla mått från nuvarande layouten finns vilket gör att vem som 
helst kan experimentera. Som det nämns i avgränsningarna gjordes mätningarna 15/3–
2019. Vissa förändringar kan ha skett efteråt [17].  

3.2.3.1 Mätstudie 

För att få en exakt uppfattning hur stor ytan var och hur dagens layout såg ut gjordes en 
mätstudie. Med hjälp av ett måttband på 50 meter gjordes noggranna mättningar under 
två dagar för att skapa en layoutritning på avsedd yta, se 
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Figur 1. 
 

3.2.4 Dokumentstudie 

Genom en dokumentstudie samlades data in från primära källor och allmän 
produktionsinformation. Bland annat undersöktes orderhistorik från 2018, 
komponentledtider, arbetsinstruktioner och ordningsregler för montörer [16]. 
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4 Nulägesbeskrivning 
 
Kapitlet ger en beskrivning av rådande förhållanden kopplade till problembeskrivningen. 
Stor del av den fakta som framkommit har skett genom intervjuer och egna 
observationer. Tid har spenderats på själva ytan för att få en god kännedom och 
uppfattning hur allt ser ut. I Figur 5 är nuvarande layout beskriven. 
 
Kapitlet går igenom varje produkt i en kort beskrivning med efterföljande verktyg och 
hur stor yta som upptas. Sen kommer gemensamma utrymmen och kapacitetskrav som 
Kitron har för att monteringsytan. Gemensamt för denna yta är att en personalresurs på 
fem montörer totalt delas mellan alla tre produkter.

 
Figur 5 Layout i nuläget med beskrivning 
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4.1 Arbetsbänkar 
 
Alla arbetsbänkar är ESD godkända och på något sätt höj-och sänkbar. Vissa är 
elektriska och andra behöver vevas mekaniskt. 
 
Det finns många olika längder och bredder på arbetsbänkarna. Alla arbetsbänkar har 
hyllor framför sig som sitter fast i bänken. På hyllorna finns material med bland annat 
skruvar, extra verktyg och småkomponenter till delmomenten. Det går att sätta dit och ta 
bort hyllor snabbt med hyllskenor. På varje bänk finns också eluttag och lampor 
hängandes 1 meter ovanför bänken. Några enstaka bänkar har speciella fotstöd under för 
ergonomin. För att få det så lättstädat som möjligt ska alla kablar var fastspända med 
bultband mot bordet och det finns papperskorgar under borden som lätt kan flyttas vid 
städning. Oftast efterföljs inte kabelhanteringen fullt ut, vilket försvårar städningen. 
 
Vid arbetsbänkarna finns det stolar i olika modeller. Alla går att höja och sänka men det 
är bara några som har armstöd.  

4.2 Allmän produktbeskrivning  
 
Alla de produkter som monteras på yta görs på kontrakt. X och Y innehåller små 
konfigurationsvariationer mellan varandra och främst ur en mekanisk aspekt. Z ändras 
ofta i produktbeskrivningen mellan varje beställning och har större variationer både 
mekaniskt och elektroniskt.  
 
Alla tre produkter på ytan står kunderna själva för leverans av vissa komponenter och 
delar då de själva köper in dem. Det gör att Kitron har svårt att kontrollera när 
leveranserna anländer. Detta medför att det är svårt att avgöra när slutprodukten är klar 
och kan skickas iväg.  
 
Det går endast ha en operatör per arbetsbord vilket begränsar kapaciteten till de 
arbetsbord som är kopplade till en produkt.  

4.3 Produkter 

4.3.1 X 

4.3.1.1 Vad är det för produkt? 

X används vid personidentifikation för gränskontroll. Kunden säljer till flera olika aktörer 
som har behov av stationära personidentifikation. Produkten är ca 170 cm hög, 
innehåller både mekaniska och elektroniska delar. Till identifikationen så behövs det en 
högpresterande kamera med två ledblixtar för bästa fotografering och en avancerad 
fingerläsare. Under 2018 monterades och såldes 220 stycken. Totalt hamnar 
genomloppstiden på 11,45 timmar för X.  
 

X är en relativt tung och otymplig produkt som skapar ett behov av lyfthjälpmedel. 
Flödet rör sig i ett U runt stationerna och en plattform på hjul används för transport av 
objekt i flödet.  
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Batcherna bestäms utifrån det antal som kunderna beställer. Därefter får en planerare på 
Kitron planera med materielbehov och tillgänglighet på ytan. Som mest kan det vara fyra 
operatörer vid de arbetsstationer som finns. 
 

Tabell 2 Komponenter till X med lång ledtid 

Komponent Ledtid i dagar 

A 91 

B 91 
C 126 
D 189 
E 91 

F 91 
 
Flera av komponenterna har långa ledtider och sätter begränsningar för när monteringen 
av en beställning kan börja. Från Tabell 2 kan det utläsas att det tar 189 dagar från 
beställning till leverans av komponent D. 

4.3.1.2 Vilka verktyg behöver denna produkt? 

I Tabell 3 beskrivs vilka verktyg och delmoment som utförs på X. Delmomentens namn 
är tagna från affärssystemet och verktyg med skruv kommer från arbetsinstruktioner 
samt intervjuer med montörer. Kommentarer förklarar speciella förhållanden med vissa 
verktyg. 
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Tabell 3 Delmoment och specifika verktyg för X 

 

  

Delmoment 

och ledtid Verktyg

Artikelnummer 

skruvar Kommentar

Delmoment och 

ledtid Verktyg

Artikelnummer 

skruvar Kommentar

Kodjak module 

0,4H
Hylsa 2 4015344 Kiosk elevator 2,75H Torx T10 4014469

Torx T20 4009224 Linjal 

Lower light 0,5H Tryckluft Isolationstejp 4100251

Isopropanol Kniv

Joniseringsfläkt Stjärnmejsel Ph 2

Hylsa 8 4014468 Torx T30 4098079

Lower terminal 0,5H Isopropanol
Momentnyckel 10N 

med Torx T30 
4056305

Kiosk top och 

Upper light  1,1H
Sax Torx T30 4098078

Hylsa 8 4014648 Hylslednyckel 10 4050608

Torx T25 4098103 Torx T30 4015937

Upper terminal 

1H
Isopropanol Torx T25 4027139

Hylsa 8 4014468 Avbitartång

Torx T10 4013611 Avskalare

Camera ASM 0,4H Torx 10 4098097 Stjärnmejsel Ph 2

Hylslednyckel 11 4015941 Sax

Torx T25 4027139
med förlängt 

skaft
Torx T25 4098103

Kiosk terminal 2H Hylsa 8 4014468
Specialskruvdragare 

Torx T40 
4099964

Används till 

bottenplatta

Torx T25 4027139 Terminal Frame 0,8H Torx T30 4098079

Torx T20 4009224 Hylsa 8 4014468

Torx T10 4014469 Torx T25 4098080

Torx T25 4098103

Torx T25 4027139

Torx T10 4013611

Torx T10 4098097

Slutmontage Kiosk 2H Torx T25 4098103

Torx T20 4105653

Används  för att 

skruva 

säkerhetsskruv

Torx T30 4015937
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4.3.1.3 Platsanspråk: Hur stor yta används för monteringen 

 

Figur 6 Ytan X verkar på. 

X har en yta på cirka 84 kvadratmeter inräknat med pallagret och ingående material, se 
Figur 6. Det finns fyra arbetsbänkar totalt. Vid Station 1 monteras hissen till X. Vid 
station 2 och 3 monteras upper och lower terminal där det finns verktyg för båda 
delmomentet. Vid station 3 sätts kameran fast och vid station 4 monteras terminal frame 
samt test. Alla andra delmoment kan göras vid valfri arbetsstation. Oftast görs allt vid 
samma station på grund av bekvämlighet och att undvika att byta bord. Istället hämtas 
material samt verktyg till bordet. 
 
De vagnar som står mot pallstallaget står mindre än 2,5 meter ifrån vilket gör att de 
måste flyttas för att en ledtruck ska kunna komma in i stallaget.  

4.3.1.4 Vilka tester görs för att kontrollera kritiska kvalitetskrav? 

X har flera komplicerade ljusledare som är baserade på flera lager plastfilmer som 
placeras ihop med varandra. Monteringen av dessa kräver en dammfri och ESD-
säkermiljö. Därför monteras de i ett dragskåp med joniserade fläktar för att bort damm 
och minska risken för ESD-skador. När platsfilmerna separeras kan en laddning uppstå 
vilket kan skapa skador i komponenterna vilket gör att joniserande fläktar är mycket 
viktiga. 
 
Slutligen görs ett funktionstest av kretskortets funktioner och komponenter som 
kontrolleras av en dator.  

4.3.1.5 Leveransförhållanden 

Kunden hyr ett färdigvarulager inne i Kitrons produktion och X levereras mot 
beställning av kund. Produkten X står på en vanlig EU-pall och kunden styr själv när 
avhämtning sker.  
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4.3.2 Y  

4.3.2.1 Vad är det för produkt? 

Y används vid provisoriska identitetskontroller och är en mobil variant av X. Samma 
som X så finns det en kamera och en avancerad fingerläsare i för att få information. 
Denna är snarlik X men är stor som en handhållen resväska och anpassad för att kunna 
vara en kabinväska på ett flygplan. Innehåller både mekaniska och elektroniska 
komponenter. Under 2018 såldes 40 stycken.  
 
Ett hinder vid produktionsstart kan ibland vara materialbrist då ledtiderna är långa. I 
Tabell 4 redogörs exempel på hur långa ledtider det kan vara.  
 

Tabell 4 komponenter till Y med lång ledtid 

Komponent Ledtid i dagar 

G 140 
H 189 

 

4.3.2.2 Vilka verktyg behöver denna produkt? 

I Tabell 5 beskrivs vilka verktyg och delmoment som utförs på Y. 
 

Tabell 5 delmoment och specifika verktyg för Y 

 

 
Utöver dessa verktyg limmas kolfiberrör utanför den avgränsade ytan då behovet av en 
limstation är för lite. Det tar ungefär 0,5 timmar/vecka att utföra detta moment och 
skribenterna har därför valt att inte räkna med det i genomloppstiden.  

Delmoment 

och ledtid Verktyg

Artikelnumme

r skruvar Kommentar

Delmoment 

och ledtid Verktyg

Artikelnumme

r skruvar Kommentar

 Folding 

mechanism, 

Lower unit 2,4H

Skiftnyckel

Den är kappad 

uppetill för att 

lättare komma 

åt trånga 

utrymmen

 Montering top 

unit 3H
Hylsa 7

4014648

Pincett Torx T8 4098097

Fil Hylsa 11 4015941

Stjärnmejsel Ph 1 Pincett

Torx T10 Torx T20

Torx T8 4005026 Avbitartång

Torx T20 4113171 Torx T10

Tång Flexibel sexkantshylsa 7

Momentnyckel torx 

T20 5N
Torx T8

4014469

Buntbandsavdragare Torx T8 4013611

Linjal 60 cm Torx T15 4113169

Torx T8 4014469 Torx T8 4015344

Torx T8

4113611

Slutmontering, 

test och 

packning  3H

Torx T20

Hylsa 7 4014648 Stjärnmejsel Ph2

Torx T20 4113169 Stjärnmejsel Ph1

Hylsa 10 Torx T10 4013611

Pincett

IKEA Sugpropp

Modifierad 

sugpropp inköpt 

från ikeas 

badrumsavdelning
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4.3.2.3 Platsanspråk: Hur stor yta används för monteringen 

 

Figur 7 Ytan Y verkar på. 

I Figur 7 visualiseras ytan som Y verkar på. Y är en mindre och lättare produkt med en 
mindre utformad U-lina där flödet går runt på insidan av layouten. Storlekarna på 
batcherna bestäms helt efter kundkontrakten. Max bemanning är tre montörer på ytan då 
ytan att få plats begränsar.  
 
Y har en yta på 64 kvadratmeter och det finns tre arbetsstationer där station 1 och 2 delar 
verktyg. 
 
På Station 3 görs top unit och slutmonteringen för att sedan gå till testbänken, som har 
en dator där hela systemet testas. Det finns USB-stickor med mjukvara för test av hela 
systemet innan det kan skickas till kund. Testbordet anses inte vara en arbetsstation då 
inga verktyg är utplacerade vid bordet.  
 
Likt X så måste vagnar som är närmre än 2,5 meter till pallstället flyttas för att ge plats åt 
ledtruck. 

4.3.2.4 Vilka tester görs för att kontrollera kritiska kvalitetskrav? 

Y innehåller också samma ljusledare som X och använder sig av samma dragskåp. Även 
här görs ett avslutande test av datorn på den färdigmonterade produkten med ett USB 
för att säkerställa alla komponenter och programvarors funktioner. 

4.3.2.5 Leveransförhållanden 

Y kan skickas iväg på lite olika sätt. Ibland ska produkten användas vid flygningar och 
paketeras i svarta kabinväskor men i vanliga fall så paketeras de i wellpapplådor som 
transporteras till kunderna. De kan levereras styckvis vid färdigställande av 
beställningarna. 
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4.3.3 Z 

4.3.3.1 Vad är det för produkt? 

Z används inom trafikkontroll i flera länder. Eftersom produkten används i trafiken så 
varierar behovet beroende på vilket lands trafikorgan som beställer och de lagar som 
gäller där. Detta gör att varje beställning skiljer sig från varandra i konfiguration. I 
produkten används en kamera i kombinationen men en stark blixt och distanssensor. 
 
Under 2018 monterades det flera olika varianter av Z, beroende på vilket land och 
användningsområde det ämnat för.  
 
Eftersom Z är i projekt med olika konfigurationer är det svårt att ta fasta på standardtider 
för de olika arbetsmomenten som innefattas i monteringen. Därför finns det inga 
registrerade tider som kan används för linjebalansering enligt den metod som Lumsden 
[9] föreslår.  
 
Produkten är tung och operatörer kan använda lyfthjälp. Layouten är format som en rak 
lina med flödet i motsatt riktning till testbordet. Produkten levereras i hela beställningar, 
vilket innebär att alla produkter i beställningen är klara innan leverans. Under 2018 
beställdes 141stycken Z i olika varianter, enligt Tabell 6. Totalt kan 5 operatörer jobba på 
stationerna samtidigt.  
 

Tabell 6 Beställningar olika modeller av Z under 2018. 

Antal Modell 

70 st Za 

6 st Zb 

30 st Zc 

30 st Zd 

5 st Ze 
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4.3.3.2 Vilka verktyg behöver denna produkt? 

I Tabell 7Tabell 3 beskrivs vilka verktyg och delmoment som utförs på Z. 

 

Tabell 7 Delmoment och specifika verktyg för Z. 

 

  

Delmoment 

och ledtid Verktyg

Artikelnummer 

skruvar Kommentar

Delmoment 

och ledtid Verktyg

Artikelnummer 

skruvar Kommentar

SEN-HLA1 

Kamera 

montering och 

focus inställning

Avbitartång
Montering 

kretskort
Hylsa 5,5 4001031

Plattmejsel För elkablage Torx T10 4013611

Värmepistol Insekt 9,5 4017412

Avskalare Hylsa 10 4085321

Lödkolv Loctite

Tejp Spray grease

Linjal/ Stålskala Dinitrol

Spray grease Vinkelskruvdragare

Hylsa 11 4015941 Hylsa 5 4026332

Batteriladdare 

kamera
Laddar upp ett 

batteri för att 

testa kameran

SEN-HLA 4 

Montering i 

chassi del-

montering 2

Torx T10 4014512

Fixturställ för 

kontroll av 

kamera

Sätter kameran 

på ett stativ 

med ett glas 

framför 

objektivet och 

testar kameran

Plattmejsel

Plattmejsel 

0,8X4X100
Torx T10 4004492

håller emot med 

skiftnyckel

Camera setup Plattmejsel För elkablage Buntbandspistol

Avbitartång Stjärnmejsel

Avskalare Dinitrol

SEN-HLA 2 

Kablagemontag

e till Din-skena

Avskalare Vinkelskruvdragare

Värmepistol Hylsa 5,5 4001031
Måste använda 

skiftnyckel för att 

komma åt

Böjd plattmejsel

SEN-HLA 5 

Montering i 

chassi del-

montering 3

Hylsa 13 4085316

SEN-HLA 3 

Montering i 

chassi del- 

montering 1 

Sax Torx T30 4015937

Torx T30 4085344 Hylsa 7 4085328

Torx T20 4056318 Skiftnyckel MC 4085333

Torx T20 4056318 Hylsa 8 4085331

Avskalare Hylsa 13 4085348

värmepistol Polygrip

En spetsig tång Blocktång 

Liten spärrskaft Plocktång

Buntbandspistol Slutmontering Tång för jordkabel

Torx T20 4009225 Torx T25 4085363

Hylsa 7 4014648 Hylsa 8 4085317

Popnit TT55D 4016627

Hammare 
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4.3.3.3 Platsanspråk: Hur stor yta används för monteringen 

 

Figur 8 Ytan Z verkar på. 

Z har den största ytan med 142 kvadratmeter med fem stationer och en stor yta för 
färdigt varulager, se Figur 8. Allt som är färdigt ställs mitt i ytan för förvaring och väntan 
på att skickas iväg till kund. Kunden har hylla 3 som förvaring av egen testutrustning för 
att kunna användas vid besök. 
 
Material hämtas ur hylla 4 samt vid inkommande gods.  Därefter börjar monteringen vid 
station 1 och går sedan en rak lina till station 5. Sedan skickas Z till testbänken för 
kvalitetskontroll och monteringen av kåpor. Vid testbänken finns en dator och ett 
fixturställ för kameran.  
 
Det finns plats för att ta med material till varje station med hjälp av en rullvagn och 
avlasta arbetsytan. Vid hylla 3 finns en papperskorg med icke ESD-skyddad plast vilket 
kan påverka komponenterna. 
 
För Z så kan det under tillverkningen komma konstruktionsförändringar från kund som 
gör att leveransen försenas. Oftast är inte alla detaljer definierade vid produktionsstart. 
Det i kombination med att komponenterna generellt sätt har långa ledtider, gör att 
processen förlängs och försenas.  

4.3.3.4 Vilka tester görs för att kontrollera kritiska kvalitetskrav? 

Eftersom samarbetet mellan kamera och blixt är av avgörande vikt, testas blixt och 
kamera. Blixten och kameran ställer krav på att det finns några exakta avstånd vid tester 
vilket gör att testerna tar mycket plats i anspråk. Blixten tillsammans med kameran 
behöver testas på ett avstånd av 17 meter och i vissa fall 40 meter. Duken som blixten 
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samt kameran testas emot måste vara 1x 1,5 meter. Den ska innehålla en bild på 
bokstäver i olika storlekar, klocka och en lampa.  
 
Hela Z system testas också för att kontrollera att alla elektronik fungerar. Detta sker 
genom en dator vid testbänken som kontrollerar de olika parametrarna. 

4.3.3.5 Leveransförhållanden 

Z tillverkas på projektbasis, där varje beställning skiljer sig från varandra. Här ställs krav 
från kunden på att hela volymen i beställningen färdigställs innan de levereras.  
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4.4 Karta över förvaringsyta 
I Figur 9 synliggörs de förvaringsytor som finns på ytan. Tabell 8 beskriver sedan vad de 
olika förvaringsytorna innehåller. 

 

Figur 9, Karta över förvaringshyllor 

 

Tabell 8 Beskrivning vad hyllorna innehåller 

Hyllnummer Beskrivning 

1 Består endast av delar till produkt Y. Detta för att vara nära 
arbetsstationerna vid Y. Det finns fem sektioner lång med ESD 
säkra plastbackar med material i som är uppmärkta med 
artikelnummer för att lätt hitta det som söks. 

2 
Tillhör produkt Z och är förvaring åt testutrustning och dokument 
åt testbänken.  

3 I förvaringshyllorna nummer 3 är det helt kundägt av Z. Där 
förvarar de material och utrustning vid tester.  

4  Hylla 4 är fem sektioner lång och består främst utav material till Z 
som skruvar, kablar och så vidare. Allt material kommer projektvis 
vilket gör att hyllorna ibland står tomma. Sista sektionen består av 
eventuella avvikelser till Z som behöver granskas av tekniker eller 
reklameras till leverantör 

5 Har delar till hissen och allt kablage till X. På sidan av hyllan sitter 
en kabeltavla där montörerna kan mäta ut längder på vissa kablar 
för att få plats med dem inuti produkten. 

6 Består av hissdelar till X och slutmonteringen vid upper- och lower 
frame. 



Analys och åtgärdsförslag 

30 

7 Innehåller endast delar till Y och främst smådelar som skruvar och 
lätta delar för montering på yta Y 

8 Består av sista monteringsdelarna av X där kåpor och sista 
fästdelar förvaras. 

9 Består av hissdelar till X och slutmonteringen vid upper- och lower 
frame. 

Reklamation 
Består endast av avvikelser från X och Y. Vid eventuella fel 
och reklamationer läggs delarna där för vidare granskning av 
tekniker och kunden själv. 

Pallstallage 
Allmän förvaring av material som sällan används samt större 
komponenter som främst ingår i X men även för Y och Z. 
Det finns totalt 36 pallplatser. 
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4.5 Hur material transporteras i layouten  

 

Figur 10 Materialflödet för X, Y och Z i nuvarande layout 

I Figur 10 beskrivs hur material transporteras in till inkommande godsrutor som är 
uppmärkta på golvet samt i hyllorna. Ibland ställs även godspallar som inte kommer att 
användas framöver på höglagret utanför ytan. När montören ska hämta material från 
pallarna måste hen böja sig ned och ta fram de önskvärda delarna. 
  
När material tar slut vid arbetsbänken går operatören till specifika uppmärkta hyllor för 
att hämta och fylla på. När montören är klar med ett delmoment placeras materialet på 
ESD-plast på utmärkta vagnar i väntan på nästa delmoment. 
 
Tidvis måste material lyftas av operatörerna själva vilket upplevs som tungt och inte så 
ergonomiskt. Vid produkt X har en lyftanordning byggts för att underlätta. Den lyfter 
och kan dras runt i sidled för att kunna få upp hela produkten på testbänken. 
 
Produkten X är relativt tung när den är klar. Under momentet där fotplattan monteras 
sätter montören en rullplatta under för att lättare rulla runt de olika stationerna. 
Problemet blir när den är helt klar och fått godkänt under testen. Då ska den lyftas av på 
rullplattan och stå på en träpall för leverans till kunden. Det behövs två personer som 
lyfter på var sin sida. 
 
Många montörer har vid intervjuer upplevt att de främsta ergonomiska problemen är 
tunga lyft. X och Z är tunga samt osmidiga där de lyfts från arbetsbänk till golv. Enligt 
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arbetsmiljöverket ska inte lyft över 25 kg ske manuellt och saker som lyfts ofta vara över 
15kg [14]. När företaget ska bedöma risker för tunga lyft ska flera faktorer finnas i 
åtanke. 

4.5.1 Orderplanering 

X, Y och Z görs på kundkontrakt, vilket innebär att de tillverkas mot beställning. När 
ingen beställning finns placeras istället operatörerna på andra avdelningar för att hjälpa 
till. 
  
Ordningen för planeringen är vanligtvis att Kitron får en beställning med vilket ett 
preliminärt leveransdatum blir överenskommet. Där ifrån beställs sedan det material som 
behövs att producera det som beställs. Värdet på de komponenter om ingår i varje 
produkt är högt, så för att undvika risker med högt lagervärde och inkurans, så beställs 
endast den volym som behövs för färdigställande av produkterna i beställning. 
Monteringen ska börja när alla komponenters som behövs har levererats. Däremot kan 
detta förändras då det finns vissa komponenter med lång ledtid, vilket styr när 
monteringen kan börja. Oftast kan en beställning inkomma ett år innan förväntad 
leverans men monteringen börjar en månad innan. 
  
Leveransdatumet som bestäms är ofta flytande. Från det att beställningen inkommer till 
dess att monteringen är igång, kan det komma in förändringar av produkten som gör att 
leveransdatumet senareläggs. Ett exempel på hur leveransdatum bestäms är följande citat 
som är taget från materialplaneringssystemet som används i monteringen och speglar 
vilka parametrar som kan påverka den: ”Leveransdatum preliminär. Ytterligare uppföljning får 
göras, leveransdatum beroende av komplett underlag, materialtillgång, definiering av test m.m. som 
diskuteras löpande i projektavstämningar mellan Kitron och X.”[18]. 
 

4.6 Kapacitetskrav 
 
Av de tre kundkontrakt som studien undersöker finns inga krav eller begränsningar från 
kund för hur batcherna ska vara utformade. Oftast blir hela beställningen en batch. På 
den yta som undersöks har Kitron en-skift, men i anställningsavtalet står det att 
operatörerna är anställda på två-skift vilket innebär en skiftgång vid behov. Diskussioner 
kring huruvida införande av två-skift skulle vara möjligt möts oftast av behovet att 
tekniksupport måste finnas under kvällstid då produkterna är avancerade vilket skapar 
extra kostnader. 
  
Beräknad kapacitet är 70 timmar arbetstimmar för montering av X, Y och Z per vecka 
vilket är ett snitt av hur mycket som ska kunna produceras. Kapaciteten beräknas genom 
totala monteringstimmar året innan (3701 timmar) dividerat med totalt antal veckor på 
ett år (52 veckor). Variationerna i beställningar gör i realiteten att beläggningen kan vara 
högre och lägre. Av den tid som en operatör är på arbetsplatsen räknas med att 90 % är 
effektiv arbetstid.  
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Under 2018 fanns följande beställningar som är redovisat i .  
 
Tabell 9.  

 
Tabell 9 Beställningar av de olika produkterna under 2018 och monteringstiden 
 

 Tabell 10 Antal stationer per produkt och monteringstimmar 

 
Utifrån de arbetsstationer som är på ytan, finns en potentiell kapacitet per produkt. En 
arbetsbänk anses kunna producera under hela arbetstiden som en operatör skulle kunna 
vara där, med andra ord 8 timmar.  
I Tabell 10 blir beräkningen antal stationer * 8 timmar = potentiella monteringstimmar. 
Den effektiva arbetstiden är 90 % men i tabellen vill skribenterna utrycka den största 
antal potentiella timmar därför beräknas det med 8 timmar.  
 
Enligt Tabell 10 finns de en potentiell kapacitet på 96 timmar per dag. Det kräver att alla 
tolv arbetsbänkar skulle vara bemannade och materialtillförseln skulle vara felfri. 
Däremot finns de enbart fem stycken montörer på ytan vilket gör att de finns en 
maxkapacitet på 40 timmar per dag fördelat parallellt mellan stationerna.  
 

100 %

40 ∗ 5
= 18,5 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 

  
  

Produkt Antal i beställning Totalt monteringstimmar 

X 220 68% 

Y 40 9% 

Z 141 23% 

Summa  100 % 

Produkt Antal stationer Potentiella monteringstimmar per dag 

X 4 32 

Y 3 24 

Z 5 40 

Summa   96 
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5 Analys och åtgärdsförslag 
 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt 
teorin från det teoretiska ramverket genom analys. Åtgärdsförslag presenteras och 
analyseras utifrån frågeställningarna och de krav som ställts.  

5.1 Frågeställning 1 
 
Vad är kravspecifikationen för en ny monteringslayout på ytan som avser monteringen av X, Y och Z?  

 
Produkterna som undersöks tillverkas på kundkontrakt och speglar därför 
produktstrategin som kravspecifikationen är baserad på, främst de krav som ställs på 
Kitron av deras kunder, sammanställt i Tabell 11. I studien kommer inga krav direkt från 
kunderna på grund av sekretess.  
 
Med anledning av de styrande kundkontrakten tas ingen hänsyn till konkurrensfaktorer i 
kravspecifikationen.  

 

Tabell 11 Kravspecifikation för monteringsytan X, Y och Z. 

Område Krav Lösning 

Allmänt 
 

Kitron har kundkontrakt på en 
monteringsyta för lågvolyms 
produkterna X, Y och Z. Ytan har 
enligt Kitrons uppfattning en för liten 
yteffektivitet, där produktionen flera 
gånger under året står stilla. 

Layouten ska ha ett 
mindre platsanspråk än 
den lösning som är nu. 

Funktioner och 
målvärden 

 

Layouten ska vara så balanserad som 
möjligt, i förhållande till rådande 
arbetsmoment, eller kunna balanseras.  
 
Utformningen ska gå i linje med det 
LEAN arbete som pågår på Kitron. 
Med det förhålla sig till minskat slöseri, 
underlätta städning/5s samt tillgodose 
hanteringen av arbetsinstruktioner. 
 
Arbetsplats ska ha nödvändig 
utformning för att kunna utföra 
arbetsuppgifterna på ett säkert sätt, 
med hänsyn till ergonomi, belysning 
och AFS:ar. Likaså ska anpassning för 
att uppnå största möjliga säkerhet för 
operatörerna ur en brandutrymning- 
och olyckssynpunkt.   
 
Ytan bör ta hänsyn till Kitrons 
allmänna materialflöde service som 
fodrar att det ska finnas möjlighet att 

Layouten för 
produktionen måste 
innehålla mer än en 
arbetsstation 
 
Arbetsstationerna ska vara 
lättstädade, utan hängande 
sladdar m.m. Vid varje 
station ska alla 
förberedelser för 5S 
finnas samt förvaring och 
hantering av 
arbetsinstruktioner.  
 
Vid varje station ska det 
finnas god belysning, 
möjlighet att sitta, höj- 
och sänkbara bord finnas 
och lyfthjälpmedel vid 
arbetsmaterial som är 
tyngre än 15kg.  
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förvara material för 24 timmars arbete 
vid arbetsplatsen. 
Monteringskapaciteten ska vara den 
samma som nuvarande kapacitet.  
 
Utformningen måste ge möjlighet att 
kunna hantera produkterna efter 
kundspecifikation och kvalitetskrav.  
 
Emballage och annat som behövs för 
packning av färdigt material eller som 
förekommer vid uppackning av 
material, ska undvikas i monteringen 
för att minska risken för potentiella 
ESD-skador. 

Ta hänsyn till utrymnings 
möjligheter vid brand 
 
Lagringsmöjlighet för 24 
timmar materielbehov, 
per produkt. 
 
Alla kvalitetskontroller ska 
kunna utföras med 
tidigare satta 
förutsättningar. 
 
Yta för hantering av 
Emballage och avskiljning 
från montering 

Gränssnitt För monteringen av X, Y och Z 
behövs skruvdragare, 
ventilationssystem, hård- och 
mjukvarutestande mjukvara och 
verktyg där operatörer tillsätter kraft 
(som mejslar och sexkantnycklar). 

Underlätta förvaring av 
nödvändiga verktyg enligt 
5S 

Utförande 
 

Ytan måste kunna tillgodose ett test 
med 17 meter avstånd mellan en tavla 
och produkten, samtidigt som 
möjligheten att skala upp till 40 meter 
ska finnas. Testet är för att undersöka 
synkronisering mellan en kamera, blixt 
och sensor. Utformningen ska också 
sträva efter att hålla nere 
störningsmomentet som blir av blixten 
i resten av fabriken.  
 
I X, Y och Z används kameror för 
identifikation och måste därför testas 
för pixelfel. 
 
Arbetsutrustning måste ha ESD-skydd 
för att minska risken för skadad 
elektronik. Hänsyn ska tas till förvaring 
för att kunna undvika att damm samlas 
på material som ska bearbetas, då det 
kan öka risken för skador på 
elektroniken. 
 
Alla produkter ska genomgå tester som 
undersöker funktionsduglighet i 
hårdvara och mjukvara.  

Skapa en korridor med 
möjlighet mellan 17 och 
40 meter fri sikt. 
Lösningen ska sträva efter 
så lite störning som 
möjligt. 
 
Bild för pixeltest ska 
finnas. 
 
All utrustning ska vara 
ESD skyddad. ESD 
skiljelinje vid montering. 
Förvaring ska täckts från 
damm. 
 
En dator med kapacitet 
samt anslutningar till 
produktens hårdvara ska 
finnas för test av hård- 
och mjukvara vid 
monteringsflödet. 

Övriga 
egenskaper 

För att underlätta renhållning och 5S 
så ska det vid varje arbetsstation finnas 
en avfallskorg nära till hands. 

Placering av avfallskorgar 
till varje arbetsstation. 
Med en sorteringsstation. 
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Dokumentation Till varje arbetsstation ska en 
arbetsinstruktion kunna förvaras och 
hanteras.   

Hylla till pärm eller annan 
lösning som gör det 
lättillgängligt. 

Kvalitetssäkring, 
standarder, 
lagkrav och 

direktiv 
 

ESD-skydd gäller för all utrustning 
inom arbetsytan där X, Y och Z 
monteras.  
Protokoll över tester som görs ska 
kunna lagras för att kunna granskas vid 
senare tillfälle. 

Plats för förvaring av 
protokolldata. 

Kundens 
planerade 

verksamhet hos 
leverantören 

X, Y och Z är produkter som 
monteras efter kundkontrakt. Kunden 
ska därför kunna kontrollera det arbete 
och de tester som ska utföras. 

Kunden ska ha yta att 
förvara sin testutrustning 
vid besök.  

Förklaring till 
förkortningar och 

definitioner 

ESD är Elektro Static Discharge. 
AFS är arbetsmiljöverkets 
författningssamling 
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5.2 Frågeställning 2 
 
Hur kan en flexibel monteringslayout konstrueras utifrån kravspecifikationen? 
 
Tre förslag på layouter kommer att presenteras i detta avsnitt. De två första är i enlighet 
med kravspecifikationerna men den tredje har vissa undantag. 

5.2.1 Arbetsstationernas placering i förhållande till varandra 

Genom att de produkterna som monteras på ytan körs batchvis, enligt Boysen [8], så blir 
varje förslag ett produktionssystem med en linjelayout som har monteringsceller. Det 
kommer ske genom ett U-formad linje för att vara mer flexibelt enligt Groover [7]. 
Repetitiva samt monotona arbetsuppgifter minskas vilket ger en bättre arbetsförmåga 
och positiv effekt för företaget. 
 
Enligt teorier från Lesková [11] och Groover [7] finns det flera fördelar ur ett LEAN 
perspektiv med en U-lina formad monteringslayout. Därför kommer samtliga förslag 
använda sig av U-lina när det kommer till modulering av arbetsstationer.  
 
Stationerna ska enligt Tabell 11 kunna linjebalanseras och därför har tre arbetsbänkar 
placerats i en U- linje. 

5.2.2 Flödesobjekt i systemet 

Utifrån LEAN och det som Santos, Wysk och Torres [10] presterar så är layoutförslagen 
utformade för ett kontinuerligt en-styck flöde där ett flödesobjekt per station bearbetas 
och att eventuella buffertar är i färdigvarulager eller höglagret. Så det innebär att inga 
buffertar mellan arbetsstationerna kommer finnas för något av förslagen. 

5.2.3 ESD-säkerhet 

ESD-skydd är ett måste vid arbete med kretskort och finelektronik för att undvika 
svårupptäckta fel på kretskort, enligt data som Gigant [13] presenterar. Kitron jobbar 
mycket med att ha en ESD-säker tillverkning, men det kan vara svårt då leverantörer inte 
förstår innebörden. Dem kan leverera material i emballage som potentiellt kan förstöra 
kretskort. Därför har varje förslag en yta för hantering av emballage. Dessa ytor skulle 
kunna flyttas utanför undersökt yta och kommer således ha en röd markering runtom. 
Likaså så avses alla arbetsresurser, vilket föreslås i åtgärdsförslagen, att ha ett ESD-skydd. 

5.2.4 Flexibla verktygstavlor 

Allmänt för alla tre förslag är att det kommer finnas rullande verktygstavlor, enligt 
Lesková [11] teorier. Tavlorna är höj- och sänkbara för att kunna anpassas vid 
sittande/stående arbete. De kommer även ha hjul för att lätt snurra runt och komma åt 
andra sidan eller bara flytta bort vid behov. 
Dessa verktygstavlor kommer även att underlätta att hålla den höga 5S som redan finns. 
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5.2.4.1 Verktygstavla 

 

Figur 11, exempel på en verktygstavla 

Figur 11 är ett exempel på hur verktygstavlan kan se ut. Det går att ha verktyg på båda 
sidorna för olika delmoment. De verktyg som använts mest kommer att sitta närmast 
montören, på mitten i tavlan. Exempelvis bits till skruvdragaren kommer kunna finnas 
centralt och underlätta byte och användning. Det som kommer att finnas på tavlan är 
verktygen, skruvarna och instruktionspärmarna för exakta delmontage. Allting ska vara 
uppmärkt exakt var de ska hänga enligt 5S. Skribenterna har undersökt marknaden och 
funnit att det finns flera producenter av industrimöbler vilket levererar olika varianter av 
verktygstavlor. 
 
Skruvdragare kommer finns på varje bord fastspänt för att kunna enklare hantera och få 
en bättre ergonomiskt sitts. Den hänger ovanför bänken i en ”jojo” och har en 
laddningsstation på bänken vid behov av laddning. De bits som behövs för de olika 
momenten finns på verktygstavlan. Alla arbetsbänkar kommer att vara höj- och sänkbara 
med exakt samma funktioner som de har nu. Det finns lampor ovanför bänken samt 
skruvdragare. När material har tagit slut rullas tavlan till förvaringshyllorna för att fylla på 
skruvar. Jämfört med nuvarande situation kan vagnarna flexibelt flyttas för att ge plats 
eller vara nära vid monteringen. 
 
För en ergonomisk utformning av verktygstavlorna så ska hänsyn tas till att verktyg som 
används mest, placeras där operatörer enklast når dem. Enligt Zha och Limb [6] minskar 
monteringskostnaderna och det blir en kortare operationstid vilket vägs upp mot 
materialfördelningen. Utformningen av verktygtavlan och disponeringen av verktygen 
kan enkelt fördelas om för att optimera ergonomin för operatören vid stationen. 
 
Det tar lite tid att byta tavla vilket blir en förlust gentemot att en flexibilitet skapas.  
I produkterna X och Y måste ett par moment göras i ett dragskåp, därför kommer inte 
de hjälpmedel som används i dragskåpet finnas på verktygstavlorna. 
 
Alla tre produkter är indelade i tre olika färger på de tre layoutförslagen för att få en 
enklare förståelse, orange är produkt X, grön är produkt Y och blå är produkt Z.  
 



Analys och åtgärdsförslag 

39 

5.2.5 Ergonomi 

För att skapa en god ergonomisk och hållbar arbetsmiljö så ska tunga lyft undvikas att 
göras manuellt. Därför ska montörer använda den lyftmaskin som redan finns för 
förflyttningar mellan stationerna. Detta gäller främst Z då X har en plattform som den 
förflyttas på och Y inte utgör några tyngre lyft.  

5.2.6 Åtgärdsförslag 1 

5.2.6.1 Layout 

 

Figur 12, Förslag 1 

Målet med förslag 1 var att kunna återanvända arbetsverktyg, bord, hyllor och så vidare 
för att ha en så billig layoutförändring som möjligt, se Figur 12. Istället för att köpa in 
nytt så sparar Kitron både på miljön och de extra kostnader som tillkommer. 
  
Det finns totalt sex arbetsbänkar med sex verktygstavlor, en vid varje bänk.  
Teststationen är kvar på befintlig plats för att uppnå kravet på 17 meter sikt för Z. 
   
Färdigvarulagret kan bestämmas lite beroende på hur stora batcher det görs. Den kan 
minskas och ökas beroende på behov. 
  
Vid inkommande gods samt in- och utlastningen sker uppackningen. Vissa artiklar har 
icke ESD-godkända material som kan nå känsliga komponenter och måste därför finnas 
långt bort. Inget material får komma in på ytan innan det är uppackat eller är ESD-
godkänt. 
 
Det finns utrymme för en ledstaplare att köra in och ut vid pallstallaget. Tanken är att 
stallaget ska försökas utnyttjas maximalt för att få bort så många pallar på golvet som 
möjligt. Material som inte används och inte kommer att utnyttjas på ett tag skickas ut på 
höglagret. När planeringen för att återstarta monteringen så måste planerarna ha i tanke 
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att beställa material ute på höglagret 24h innan användning. Joniseringsbänken är flyttad i 
sidled och bredvid U-linan och utgör en investeringskostnad.  

5.2.6.2 Flödesschema 

 

Figur 13 Materialflöde i förslag 1 

Flödet synliggörs i Figur 13. Hela flödet är detsamma i monteringsmomenten för X, Y 
och Z. 
 
Material kommer in från höglagret och packas upp vid uppackningsbordet för att 
undvika emballage som kan var skadligt för monteringen. Sedan flyttas materialet in i 
pallstallaget eller hyllorna innan det förs vidare för montering. Alla förvaringshyllor och 
pallstallaget står kvar som i nuläget för att inte behöva investera i nya hyllor och 
flyttkostnader för stallaget. 
 
När tillverkningen av en beställning börjar så väljs flödet beroende på vilket av de två U-
linorna som ska användas, samt vilken produkt det är.  
 
X och Y behöver använda sig av joniseringsbänken för monteringen av 
ljusreflektionerna, beroende på vilken U- lina som används, tas lämpligaste väg.  
 
För monteringen av Y görs även ett kortare förmontage som görs utanför cellen. Detta 
sker sporadisk och därför inte är ett flöde som sker kontinuerligt.  
 
Testerna för X och Y görs i U-linorna, där en dator finns placerad vid sista 
arbetsstationen. Testet av Z kräver ett avstånd på minst 17 meter och är därför placerad 
utanför flödet, efter U-linorna.  
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Främsta tanken med layoutförslaget har varit att få en bra kapacitet och två U-linor för 
alla tre produkter. En flexibilitet var de olika produkterna ska monteras finns då alla sex 
arbetsbänkar har en möjligt till att flyttas med den verktygstavla som föreslagits. 
   
Det finns gott om plats runt arbetsbänkarna för att det inte ska kännas trångt vid fullt 
arbete vid alla bänkar samtidigt. En säkerhetsaspekt ur ett utrymningsperspektiv 
eftersträvas med att ha rymligare layout. 
 

5.2.6.3 Verktygstavlor  

För att skapa mer flexibilitet skapas särskilda verktygstavlor för varje produkt. X, Y och 
Z som behöver totalt tre sidor per produkt. Olika delmoment har slagits samman för att 
för att få totalt tre sidor. Ibland kommer vissa delmoment göras samtidigt vilket gör att 
inte en verktygstavla kan ha X-verktyg på båda sidorna. Totalt finns det tolv sidor på 
grund av sex vagnar vilket gör att det finns tre lediga sidor för en ny produkt. 
Fördelningen av verktyg beskrivs i Tabell 12, Tabell 13, Tabell 14 och Tabell 15. 
Detta görs efter Lesková [11] artikel som ger idén att ha rullande verktygstavlor. 
Montörerna kan arbeta på vilken arbetsbänk som helst oavsett produkt vilket skapar 
flexibilitet. 
Följaktligen kan också montören efter att delmontaget är klart rulla iväg verktygen och 
hämta nästa tavla för vidare montage. Montören behöver inte flytta på produkten vilket 
är en fördel ur en ergonomisk synvinkel. Likaså skapar det inte någon balanseringsförlust.  
 

Tabell 12 Förslag 1 verktygstavlor X. 

 

X Verktygstavla

Tavla 1 Tavla 2 Tavla 3

Kodjak module, Lower terminal, 

kiosk elevator
Artikelnummret skruvar

Kiosk top, Camera 

ASM, Kiosk terminal

Artikelnummret 

skruvar

Upper terminal, 

Terminal frame, 

Slutmontage kiosk

Artikelnummret 

skruvar

Hylsa 2 4015344 Hylsa 8 4014468 Isopropanol 4014468

Torx T20 4009224 Sax 4014648 Hylsa 8 4013611

Isopropanol 4014469 Torx T25 4098103 Torx T10 4098079

Torx T10 4100251 Torx T10 4098097 Torx T30 4098080

Linjal 4098079 Hylslednyckel 11 4015941 Torx T25 4098103

Isolationstejp 4056305 Torx T20 4027139 Torx T20 4027139

Kniv 4050608 Torx T10 4009224 4098097

Stjärnmejsel Ph 2 4027139 4014469 4105653

Torx T30 4099964 4015937

Momentnyckel 10N med Torx 30 

Hylslednyckel 10

Torx T25

Avbitartång

Avskalare

Sax

Specialskruvdragare Torx T40 
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Tabell 13 Förslag 1 verktygstavlor Y 

 

 

Tabell 14 Förslag 1 verktygstavlor Z 

 

 

Dessutom har Z en teststation med moment där delar skruvas på efter test och ett 
kamerastativ måste finnas vid test av kameran. Dessa verktyg kommer ligga fast på 
testbänken enligt 5S och inte vara en flexibel del av systemet.  
 

Y Verktygstavla

Tavla 1 Tavla 2 Tavla 3

 Folding mechanism, 

Lower unit 

Artikelnummret 

skruvar

 Montering top 

unit 

Artikelnummret 

skruvar

Slutmontering, 

test och packning  

Artikelnummret 

skruvar

Skiftnyckel som är kappad 4005026 Hylsa 7 4014648 Torx T20 4013611

Pincett 4113171 Torx T8 4098097 Stjärnmejsel Ph2

Fil 4014469 Hylsa 11 4015941 Stjärnmejsel Ph1

Stjärnmejsel Ph 1 4113611 Pincett 4014469 Torx T10

Torx T10 4014648 Torx T20 4013611 Pincett

Torx T8 4113169 Avbitartång 4113169 IKEA Sugpropp, 

Torx T20 Hylsa 7 4015344

Tång
Flexibel 

sexkantshylsa 7

Momentnyckel torx T20 5N Torx T15

Buntbandsavdragare

Linjal 60 cm

Hylsa 7

Hylsa 10

Z Verktygstavla

Tavla 1 Tavla 2 Tavla 3

Kamera montering och 

focus inställning, Camera 

setup, Kablagemontage 

till Din-skena

Artikelnummret 

skruvar
Montering i chassi del-montering 2, 

Montering i chassi del-montering 3

Artikelnummret 

skruvar

montering i chassi del- montering 1, 

Montering kretskort 
Artikelnummret skruvar

Avbitartång 4015941 Sax 4085344 Torx T10 4014512

Plattmejsel Torx T30 4056318 Plattmejsel 4004492

Värmepistol Torx T20 4009225 Buntbandspistol 4001031

Avskalare Avskalare 4014648 Stjärnmejsel 4085316

Lödkolv Värmepistol 4001031 Dinitrol 4015937

Tejp En spetsig tång 4013611 Vinkelskruvdragare 4085328

Linjal/ Stålskala Liten spärrskaft 4017412 Hylsa 5,5 4085333

Spray grease Buntbandspistol 4085321 Verktyg 4085331

Hylsa 11 Hylsa 7 4026332 Hylsa 13 4085348

Batteriladdare kamera Hylsa 5,5 Torx T30

Plattmejsel 0,8X4X100 Torx T10 Hylsa 7

Böjd plattmejsel Insekt 9,5 Skiftnyckel MC
Hylsa 10 Hylsa 8
Loctite Polygrip

Spray grease Blocktång 
Dinitrol Plocktång

Vinkelskruvdragare
Hylsa 5
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Tabell 15 Förslag 1 verktyg för Z testet 

 

5.2.6.4 Kapacitetsbild 

Kapaciteten vid arbetsstationerna är begränsad till den tid som operatörerna potentiellt 
kan använda dem. Det innebär att varje bord har en kapacitet på 8 timmar per dag. I 
förslag 1 finns sex arbetsbord som kan användas till alla tre av produkterna. 
Kapacitetsbegränsningen per produkt blir antalet verktygstavlor som går att använda 
samtidigt. I detta fall finns de tre sidor för X, Y och Z vilket gör att en maxkapacitet på 
8*3= 24 timmar per dag. Den totala kapaciteten för hela ytan är 48 timmar då de finns 
sex stycken bord som går att användas samtidigt och produkterna kan monteras parallellt. 
Däremot sätts begränsningen i att de endast finns fem montörer totalt på ytan vilket ger 
40 timmar per dag. Tar man montörsbegränsningen och dividerar med den potentiella 
kapaciteten så fås ett värde för resursutnyttjandet. 
 
Jämfört med 2018 års beställningar, skulle behovet teoretiskt sätt klaras av på 18,5 veckor 
som i nuläget. Det som skiljer sig åt är resursutnyttjandet av arbetsbänkarna som ökar 
från 42 % till 83 % se Tabell 16. X och Z har i nuläget 32 respektive 40 timmar kapacitet 
att montera per dag. Detta förslag ger en reducering till 24 timmar per dag. 
 

Tabell 16 Kapaciteten och resursutnyttjandet i förslag 1 jämfört med nuläget 

Förslag 1 Nuläget 

Antal stationer i timmar per dag 48 96 

Antal tavlor i timmar per dag 24 - 

Begränsning per produkt per dag 24 24, 32, 40 

Total kapacitet för layout per dag 40(48) 40(96) 

Resursutnyttjande 83 % 42 % 

 

5.2.6.5 Linjebalansering  

Balanseringen har beräknats fram i Tabell 17 och Tabell 18 genom att anta att 
produkterna gör på en av de två U-linorna och att arbetsmomenten har delats upp mellan 
de tre stationer som finns där. Efter linjebalansering så fås en effektivitet på 95 % för X 
och 93 % för Y. Ingen data finns över tidsåtgång för Z, fördelat i arbetsmomenten, 
förutom totaltiden. 

Verktyg för Z test

Slutmontering vid testbänk
Artikelnummret 

skruvar

Tång för jordkabel 4085363

Torx T25 4085317

Hylsa 8 4016627

Popnit TT55D

Hammare 

Fixturställ för kontroll av 

kamera
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För linjebalanseringen används Formel 1. 
 

𝒆 =
𝚺𝐓𝐢𝐝 𝐟ö𝐫 𝐀𝐫𝐛𝐞𝐭𝐬𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐛𝐞𝐭𝐬

𝑨𝒏𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆𝒓 ∗ 𝑳ä𝒏𝒈𝒔𝒕𝒂 𝒄𝒚𝒌𝒆𝒍𝒕𝒊𝒅𝒆𝒏
 

 

𝑿𝒆 =
𝟑, 𝟔𝟓 + 𝟒 + 𝟑, 𝟖

𝟑 ∗ 𝟒
= 𝟎, 𝟗𝟓 

 

𝒀𝒆 =
𝟐, 𝟒 + 𝟑 + 𝟑

𝟑 ∗ 𝟑
= 𝟎, 𝟗𝟑 

 

Tabell 17 Ingående arbetsmoment och tidfördelningen mellan stationerna. Samt stations 
utformning och effektivitet, för X. 

Arbetsmoment För X Tid i H Station 

Kodjak module 0,4 1 

Lower light 0,5 1 

Lower terminal 0,5 2 

Kiosk top och Upper 
light asm 

1,1 2 

Upper terminal 1 3 

Camera ASM 0,4 2 

Kiosk terminal 2 2 

Kiosk elevator  2,75 1 

Terminal Frame  0,8 3 

Slutmontage Kiosk 2 3 

Summa 11,45  

 

Tabell 18 Ingående arbetsmoment och tidfördelning mellan stationerna. Samt stations 
utformning och effektivitet, för Y. 

Arbetsmoment För Y Tid i H Station 

Folding mechanism 0,6 1 

Lower unit 1,5 1 
Nuc ass 0,3 1 

Top unit 2 2 

Light ass and Elec. Card 1 2 

Slutmontering 2 3 

Test och packning 1 3 

Summa 8,4  

 

Målcykeltid (H) 
per station för X 

3,81 

Station 1 3,65 

Station 2 4 

Station 3 3,8 

effektivitet 95 % 

Målcykeltid (H) 
per station för Y 

2,8 

 Station 1 2,4 

Station 2 3 

Station 3 3 

effektivitet 93 % 
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5.2.7 Åtgärdsförslag 2 

 

Figur 14 Förslag 2 

5.2.7.1 Layout  

Målet med förslag 2, se Figur 14, är att göra vissa investeringar för att kunna reducera 
ytan mer och samtidigt inte göra förslaget helt orimligt. Det finns en ledig yta på 114 m2. 
Framför testet går det förslagsvis att ha ett lager med en maximalhöjd på 1 meter för att 
maximera ytan.  
 
Främsta förändringen är flytten av pallstallaget ut mot mittgången. Den har också 
reducerat från fyra till tre sektioner på grund av den nuvarande användningen av stallaget 
där inte alla platser används. Det kommer finnas plats för totalt 27 pallar i stallaget samt 
märkta platser på golvytan.  
 
Arbetsbänkarna är formade som ett U och har totalt sex bänkar som är uppdelad i två 
delar. Verktygstavlorna är mer flexibla än i förslag 1 då oavsett tavla som finns vid 
arbetsbänken så kan det specifika delmomentet utföras. Mellan arbetsbänkarna i U-linan 
är utrymmet 2,6 meter vilket gör att både stolar och eventuella transportvagnar får plats. 
Däremot behöver inte vagnarna stå kvar hela tiden utan flyttas till hänvisad plats för en 
säkrare miljö och lättare att städa.  
 
Testbordet för Z är flyttat och går längs med väggen och uppfyller kravet för 17 meter. 
Tanken är att ha testbordet riktat bort mot resten av produktionen och 
produktionspersonalen. Joniseringsbordet är flyttat för att kunna vara i närheten av 
arbetsbänkarna.  
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Förvaringshyllorna är flyttade till ytan nära ut- och inlastning för att få en bra 
materiallina. Färdigvarulagret går att minska alternativt öka beroende på hur stor yta som 
behövs för en ny kontraktskund.  

5.2.7.2 Flödesschema  

 
Figur 15 Materialflöde i förslag 2 

Figur 15 redogör hur flödet i denna layout kan ta två olika vägar beroende på vilken U-
lina som ska användas.  
 
Material förs in i pallstället av lagerpersonalen från vänstersida, där montörerna sedan 
hämtar från höger sida för att packa upp vid uppackningsbordet och på så sätt undviker 
att få in emballage i monteringen eller hyllorna.  
 
Joniseringsbänken för montering av ljusledarna finns innan respektive U-lina. 
 
Förmontage för Y kan göras både före och under monteringen, beroende på vilken U-
lina som väljs för bearbetning. 
 
Hela flödet går efter monteringen förbi en packyta för att sedan kunna föras vidare till 
färdigvarulager eller leverans.   
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5.2.7.3 Verktygstavlor 

Med detta förslag går det också att slå ihop alla verktyg till en hel verktygssida för varje 
produkt. Detta skapar en möjlighet för montörerna att jobba med vilket delmoment som 
helst utan att hindras av att en verktygstavla är upptagen. Det går också att montera 
parallellt med de olika produkterna för att leverera fort. Montören får tillgång till både 
skruvdragare eller manuellt verktyg beroende på behov. 
  
Många bits och verktyg är detsamma vilket gör att totalt sett är det 53 unika verktyg med 
både bits och manuella verktyg inräknat.  
 
Totalt sett får varje produkt sex verktygssidor för att kunna hålla en bra kapacitet, se 
Tabell 19, Tabell 20, Tabell 21. Nio verktygstavlor finns på ytan där sex tavlor får plats 
vid bänkarna. Resten kan stå bredvid för att enkelt flyttas till bänkarna vid behov. På en 
verktygstavla kan ena sidan bestå av X och andra Z exempelvis. I nuläget monterades 
oftast inte produkterna samtidigt vilket möjliggör att kunna ha de olika verktygen på de 
båda sidorna. Som i förslag 1 så är teststationen vid Z en arbetsbänk där verktygen 
kommer vara fasta. De verktyg (Se Tabell 22) som ingår kommer att sitta på en fast tavla 
enligt 5S 
 

Tabell 19 Förslag 2 verktygstavla X 

 

Tabell 20 Förslag 2 verktygstavla Y 

 
 

X Verktygstavla

Tavla 1
Bits Manuella verktyg

Hylsa 2 Avbitartång

Hylsa 8 Avskalare

Hylsa 10 Isolationstejp

Hylsa 11 Kniv

Stjärnmejsel Ph 2 Linjal 

Torx 10 Momentnyckel 10N med Torx T30 

Torx T10 Sax

Torx T20 Specialskruvdragare Torx T40 

Torx T25 Hylslednyckel universal

Torx T25 Hylshandtag

Torx T30 Torx T25 med förlängt skaft

Y Verktygstavla

Tavla 1
Bits Manuella verktyg

Hylsa 10 Avbitartång

Hylsa 11 Buntbandsavdragare

Hylsa 7 Fil

Stjärnmejsel Ph1 Flexibel sexkantshylsa 7

Stjärnmejsel Ph2 IKEA Sugpropp, Modifierad 

Torx T10 Linjal 60 cm

Torx T15 Momentnyckel torx T20 5N

Torx T20 Pincett

Torx T8 Skiftnyckel som är kappad uppetill

Tång

Hylshandtag
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Tabell 21 Förslag 2 verktygstavla Z 

 
 

 

  

Z Verktygstavla

Tavla 1
Bits Manuella verktyg

Hylsa 10 Avbitartång

Hylsa 11 Buntbandsavdragare

Hylsa 13 Batteriladdare kamera

Hylsa 5 Blocktång 

Hylsa 5,5 Buntbandspistol

Hylsa 7 Böjd plattmejsel

Hylsa 8 Dinitrol

Insekt 9,5 En spetsig tång 

Stjärnmejsel Linjal/ Stålskala 

Torx T10 Liten spärrskaft

Torx T20 Loctite

Torx T30 Lödkolv

Plattmejsel

Plattmejsel 0,8X4X100

Plocktång

Polygrip

Sax

Skiftnyckel MC

Spray grease

Tejp

Vinkelskruvdragare

Värmepistol

Hylshandtag

Verktyg för Z test

Slutmontering vid testbänk
Artikelnummret 

skruvar

Tång för jordkabel 4085363

Torx T25 4085317

Hylsa 8 4016627

Popnit TT55D

Hammare 

Fixturställ för kontroll av 

kamera

Tabell 22 Förslag 2 verktyg för Z test 
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5.2.7.4 Kapacitetsbild 

Tabell 23 Kapaciteten och resursutnyttjandet i förslag 2 jämfört med nuläget 

Förslag 2 Nuläget 

Antal stationer i timmar per dag 48 96 

Antal Tavlor i timmar per dag 48 - 

Begränsning per produkt per dag 48 24, 32, 40 

Total kapacitet för layout per dag 40(48) 40(96) 

Resursutnyttjande 83 % 42 % 

 

I förslag 2 finns de totalt nio verktygstavlor med sex sidor specificerad för varje produkt. 
Det ger en kapacitet per produkt på 6*8= 48 timmar per dag, se Tabell 23. Totalt finns 
sex arbetsbord som i förslag 1 vilket gör att sex stycken montörer kan arbeta samtidigt 
och ge en kapacitet på 48 timmar. Resursutnyttjandet är de samma som i förslag 1 med 
83 %. Det som skiljer sig åt jämfört med förslag 1 är att detta förslag kan klara av 
beställningarna fortare och skapar en leveransflexibilitet som konkurrensfaktor då sex 
montörer kan jobba samtidigt med samma produkt. Däremot sätts begränsningen i att 
det endast finns fem montörer vilket ger en kapacitet på 40 timmar.  

5.2.7.5 Linjebalansering  

Eftersom antalet arbetsstationer är den samma för detta förslag så är effektiviteten 
samma för X (95 %), Y (93 %) samt Z, se avsnitt 5.2.6.5. 
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5.2.8 Åtgärdsförslag 3 

Figur 16, Förslag 3 

5.2.8.1 Undantag från kravspecifikationen  

Efter diskussion med Kitron gavs en önskan att ett av förslagen skulle vara utan Z testet 
på ytan. 

Tillsammans kom skribenterna fram till att ha Z testet från ett hål i väggen och ut mot 
bakgården. Testet sker utomhus och klarar både 17 meter och 40 meter beroende på 
produkt.  
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5.2.8.2 Layout  

Layouten för förslag 3 visas i 

Figur 16. I detta förslag har ingen hänsyn till kravet på 17 meter sikt för test av Z tagits. 
Testet är i detta förslag ut mot bakgården och tas utomhus. Ett hål ska finnas i väggen 
där det går att öppna upp och testa för att sedan stängas igen när det är klart. Tanken 
med detta är att ingen i produktionspersonalen ska störas och ytan testet tar upp 
försvinner vilket skapar en friare yta. 
  
Den totala ytan som frigörs är 134m2. Det är ungefär hela ytan som Z i nutid tar upp. 
 
Hyllmagasinen är uppdelade i de olika produkterna och har olika in- och utflöden. Det 
finns totalt nio arbetsbänkar, två testbänkar och tre U-linor bestående av varje 
produktgrupp. Pallstallaget är reducerat till tre sektioner med 27 plaster som i förslag 2. 
Den är 2,6 meter ifrån första hyllan vilket är god marginal för en ledtruck att komma in. 
Uppackningsytan är bredvid stallaget med möjligt att förflyttas vid behov 
 
I detta förslag finns inte så många vagnar och magasinhållare. Detta för att hålla en 
öppnare yta och inte ha det så trångt. Det ökar säkerheten för montörerna och förenklar 
deras utrymningsvägar.  
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5.2.8.3 Flödesschema 

 

Figur 17 Materialflöde i förslag 3. 

I detta förslag får varje produkt ett mer individuellt flöde, enligt Figur 17. 
 
Material förs in från vänstersida i pallstallaget för att sedan hämtas av operatör och 
packas upp vid uppackningsbordet. 
 
För varje produkt finns en uppdelning mellan material som ska in i monteringsflödet och 
ett för utgående flöde från monteringen. Detta ger ett tydligare uppdelat och mer visuellt 
flöde för de olika produkterna.   
 
I det ingående flödet är två hyllor ställda mot varandra där operatören hämtar material 
för montering. När monteringen sedan är klar flyttas produkterna till utflödet och vidare 
till packytan för att undvika att emballaget orsakar ESD-skador i monteringen.  
 
Mellan U-linorna för X och Y finns joniseringsbordet och delas mellan varandra. Även i 
anknytning till Y finns den förmonteringsstation som sporadiskt används.  
 
Flödet i denna layout är främst optimerat till X då det är den produkt som monteras mest 
och har längst genomloppstid.    

5.2.8.4 Verktygstavlor 

I förslag 3 kommer det att vara nio tavlor med bara en sida. X, Y och Z kommer att ha 
tre sidor vardera. Det som också skiljer sig från de andra förslagen är att tavlorna 
kommer att stå utplacerad vid varje U-lina, men kan flyttas vid behov. Det beror på att 
det finns fler arbetsbänkar och gör att tavlorna inte behöver blandas med att ha olika 
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verktyg på de båda sidorna. En potential finns då nya kundkontrakt kan placeras vid 
befintliga U-linjer och ha dessa verktyg på baksidan av verktygstavlorna. Inga nya U-linjer 
behövs skapas och den befriande ytan kan användas till ytligare kundkontrakt.  
 
På exempelvis X:s verktygstavla kommer det finnas alla verktyg för de olika 
delmomenten för att kunna säkerställa en bra kapacitet, Se avsnitt 5.2.6.3. 

5.2.8.5 Kapacitetsbild 

I förslag 3 finns nio arbetsstationer med en kapacitet per produkt på 3 x 8 = 24 timmar 
per dag, se Tabell 24. I detta förslag är de olika kapaciteterna dedikerade till varsin 
produkt, vilket innebär att montering av alla kan göras kontinuerligt och samtidigt vid 
behov. Som de andra förslagen så kan den totala beställningen 2018 genomföras på 18,5 
veckor som i nuläget. Det som är skillnaden jämfört med förslag 1 och 2 är att 
resursutnyttjandet är lägre då arbetsbänkarna inte utnyttjas i samma grad. Den totala 
begränsningen per produkt är också lägre än förslag 2 (48 timmar) jämfört med 24 
timmar. Det beror på att tomma sidor finns på verktygstavlorna för framtida 
kundkontrakt. 

 

Tabell 24 Kapaciteten och resursutnyttjandet i förslag 2 jämfört med nuläget 

Förslag 3 Nuläget 

Antal stationer i timmar per dag 72 96 

Antal tavlor i timmar per dag 24 - 

Begränsning per produkt per dag 24 24, 32, 40 

Total kapacitet för layout per dag 40(72) 40(96) 

Resursutnyttjande 55 % 42 % 

 

5.2.8.6 Linjebalansering  

Även i detta förslag används samma uppbyggnad på tre stationer per produkt som 
föregående förslag, vilket ger den samma effektiviteten som förslag 1 och 2. 
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5.3 Frågeställning 3 
 
Vad blir konsekvenserna utifrån lösning i frågeställning 2? 
 
Alla förslag jämfördes med nuvarande layout för att få en så rättvis bedömning som 
möjligt. Senare i kapitlet jämförs de tre förslagen mot varandra genom en 
värderingsmodell för att kunna vilken som är mest relevant för Kitron att ha med sig i 
vidare diskussioner. 
 
Allmänt när en monteringsyta blir mer flexibel är att det kostar pengar och strukturella 
och infrastrukturella resurser bestämmer flexibiliteten. Att kunna ändra snabbt i volym 
eller ingående komponenter kräver resurser i form av pengar. Enligt Slack [5] så är 
flexibilitet styrt av de ekonomiska resurserna i industrier. Genom att följa LEAN 
principer med bland annat närhet till verktyg på arbetsbänken och använda sig av 5S 
genererar flexibilitet. 
 
I lösning 2 och 3 kan en montör arbeta på samma station hela tiden. Det skapar hög 
flexibilitet med verktygstavlor som är flyttbara och en bra ergonomi då montören slipper 
tunga lyft mellan stationerna. Däremot skapar det en högre materialhanteringskostnad då 
montören måste hämta material från olika hyllor vilket tar extra tid som kostar pengar.   

5.3.1 Förslag 1 

Ytan som frigörs med den här lösningen är inte lika stor som i de andra förslagen, men 
utgångstanken med detta förslag är att använda så mycket av det möbler som redan finns, 
för att hålla nere kostnaderna. Totalt blir det en reduktion på 24 %. 
 
Fördelar med detta förslag jämfört med de andra blir som sagt att den inte fodrar lika 
stora investeringar. De lagringsmöjligheter på ytan som fanns tidigare kvarstår i samma 
omfattning som tidigare. Det innebär att både pallställ, hyllor och markerad yta är den 
samma som tidigare vilket medför en mindre förändring att anpassa sig till. 
 
Vad som kan vara mindre bra med förslag 1 är att flödet inte är optimerat, 
störningsmoment från teststation Z kvarstår och att friställd yta inte blir lika stor som för 
de andra förslagen. 

5.3.2 Förslag 2 

Ytan får en fri yta på 114m2 vilket är en reducering på 39 % som går att utnyttja till en ny 
kontraktkund. Det skapar en större möjlighet att effektivisera och få in mer pengar på 
ytan. Det blir en produktflexibilitet enligt Slack [5] där nya produkter kan introduceras. 
 
Investeringskostnaden blir att flytta på pallstallaget och köpa in utrustning som hindrar 
pallarna att falla ut på gångvägen. Det behövs också en investering för att se till att 
pallarna kan skjutas in och ut från olika håll med ledtrucken utan att ramla ner på andra 
sidan. Kostnader tillkommer också för nya bord och stolar för att hålla en bra standard.  
 
Verktygstavlorna kommer att kosta lite mer än i lösning 1 då det måste köpas in mer 
verktyg av alla sorter för att ha på alla tavlor. Däremot är det verktyg som skruvmejslar 
och bits inte så avancerade vilket gör att kostnaden inte blir så hög.  
 



Analys och åtgärdsförslag 

55 

Med detta förslag och placering av Z längdtest, finns det möjlighet att enklare avgränsa 
störningsmomentet som blir för resterande delar av fabriken   

5.3.3 Förslag 3 

Den frigjorda ytan är 134 m2 vilket ger en reduktion på 46 %. Det ger en 
investeringskostnad med nya bord som är smalare än nuvarande. Enligt Lesková så blir 
det en stor skillnad med anpassade bord och stolar för de psykiska och fysiska 
ansträngningarna för en montör. Förflyttning av stallaget och joniseringsbänk skapar en 
kostnad som i förslag 2.  
 
Varje produkt har varsin U-lina vilket gör att kapaciteten inte hindras av varandra vid 
eventuella kontrakt samtidigt. Vid nytt kundkontrakt beroende på verktygskraven finns 
det chans att arbeta i någon av de befintliga U-linorna vilket skapar en mixad flexibilitet 
enligt Slack [5]. Även om en befintlig produkt får en större batchstorlek så klarar layouten 
av det utan att behöva utökas.  
 
Lagerytan är mer fokuserad på varje arbetsyta vilket gör att det finns närhet till lagret och 
flödet blir bättre. Som i förslag 2 så kommer det behövas att investeras nya 
verktygstavlor. 
 
Det finns inte mycket plats för förvaring av färdiga produkter vilket betyder att de måste 
skickas iväg direkt eller lagras på någon annan yta. Leveransflexibiliteten blir mindre då 
det finns mindre plats att förvara färdiga produkter. Om höglagret utanför ytan kan ta 
emot färdiga varor kan en flexibilitet fortfarande finnas.   
 
Förslag 3 har cirka sju meter till närmaste arbetsbänk från uppackningen. Ur en ESD-
synpunkt är detta säkrare då det minskar risken för att emballage, en stor riskfaktor som 
ökar risken för ESD-skador, orsakar elektronikskador.  

5.3.4 Värderingstabell 

Värdering görs genom att alla tre förslag samt nuvarande lösning jämförs mot varandra 
och graderas i Tabell 25 utifrån vilken som anses vara sämst till bäst. Bäst ger (3) och 
sämst ger (0). 
 
Vid viktning kan dessa värden indexeras och på så sätt lättare värdera faktorerna.  
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Tabell 25 Värderingstabell 

§
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6 Diskussion  
Kapitlet ger en diskussion av analysen och åtgärdsförslagen 

6.1 Allmänt 
 
Ytan som undersökts i studien har flera omständigheter att ta hänsyn till. 2017 flyttades 
all Kitrons produktion i Sverige till en ny anläggning på Torsvik. I samband med flytten 
hamnade kundkontrakten X, Y och Z i den yta som blev över efter att de andra 
produkterna fått sin plats i fabriken. Detta anses vara en bakgrund till att layouten i 
nuläget inte är utformad för optimal användning av ytan.  
 
Produkterna är speciella då de tillverkas med kundkontrakt där Kitron inte äger 
produkten. På grund av det kan produktionstekniskt arbete, i syfte att effektivisera 
processerna, bli svårt.  
 
Ytterligare en svårighet är att produkterna beställs i relativt låga volymer. Det gör att 
Kitrons incitament för att göra en förändring inte är lika stora i jämförelse med produkter 
som tillverkas i högre volym eller i egen regi. 
 
Samtidigt så är materialläget i elektronikbranschen väldigt konkurrensutsatt. Det blir svårt 
för mindre företag, som Kitron är i sammanhanget, att köpa in det material som behövs 
för tillverkningen. När väl Kitron kan köpa materialet så kan leveransen sträcka sig över 
ett år på grund av långa och osäkra ledtider.  
 
Alla dessa faktorer är svåra att påverka ur en layoutförändringsynpunkt men påverkar hur 
väl en layout kan fungera. Är det brist på material, eller att levererat material är felaktigt, 
sätter det stopp för monteringen.  

6.2 Kravspecifikation 
 
Att få fram en kravspecifikation på en monteringsyta där det är kunderna som 
bestämmer vad som ska monteras och själva beställer in material kan anses som 
besvärande. Risken finns att kravspecifikationen inte kommer att stämma överens med 
vad kunderna egentligen kräver och är i behov av. Lösningen kan vara att hålla en tätare 
kontakt med kunderna. Det genom att hålla diskussion om vad som är viktigt för dem i 
monteringsprocessen på ytan. Om kunden anser att det behövs färdigvarulager på ytan så 
är det grundläggande att ha med det i kravspecifikationen. Det gör att kraven framställs 
och inte missas vid en layoutförändring.  
 
Arbetets kravspecifikation är främst gjord av skribenterna med observationer och 
intervjuer från Kitron. Det inkom vissa punkter från Kitron som ansågs vara viktigt att få 
med men slutligen gjordes kravspecifikationen av skribenterna utifrån den information 
som samlats in. En risk blir då att förslagen blir ur skribenternas synvinkel och kan anses 
vara subjektiva.  
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6.3 Kapacitet 
 
I dagsläget finns en överkapacitet i förhållande till de beställningar som varit 2018 och 
resurseffektiviteten har varit låg. Kitron räknar idag deras kapacitet i förhållande till hur 
många operatörer som arbetar i ytan, men tar inte hänsyn till den kapacitet som deras 
arbetsstationer representerar. Det betyder att deras maxantal var fem montörer i nuläget 
men att det finns totalt tolv arbetsstationer fördelade på de tre produkterna. Det kan 
istället räknas på de antal timmar som en arbetsstation potentiellt kan prestera och på så 
sätt få en kapacitet som är betydligt större än nuvarande 70 timmar per vecka. Det som 
kan förhindra kapaciteten är antal kunniga montörer som kan utföra uppgifterna. I 
dagsläget är begränsningen 40 timmar per vecka.  
 
De förändringar som föreslås har kapaciteten minskat till ett mer anpassat läge för dagens 
situation. Däremot kan det vara svårt att exakt förutse hur det skulle kunna bli i 
framtiden om kapaciteten behöver höjas. En idé skulle vara att införa tvåskift för att 
dubblera kapaciteten. Ett införande av tvåskift på ytan skulle kunna resultera i en ökad 
kostnad i förhållande till att istället ha fler arbetsstationer. Däremot finns en större 
potential att kunna få in nya kontraktskunder på den ytan som frigörs och öka intäkterna 
totalt sett. 
 
Beroende på vad nya kundkontrakt har för krav och i vilken tid alla beställningar kommer 
så går det teoretiskt att använda sig av de bord som finns i förslagen utan att behöva 
skapa en ny U-linje i alla tre förslagen. Däremot är förslag 3 mer anpassad då det finns 
tomma sidor att ha de nya verktygen på. I förslag 1 och 2 behövs en reducering av några 
sidor per produkt alternativt köpa in fler verktygstavlor som får stå bredvid tills de 
används.  
 
Beräkningen i avsnitt 4.6 redovisar nuvarande kapacitet till att hela 2018 år beställningar 
kan färdigställas på endast 18.5 arbetsveckor vid fullt resursutnyttjande. Detta under 
förutsättning att allt material finns att tillgå vid behov och att det är full bemanning. Det 
anser skribenterna påvisar att det finns en överkapacitet som i nuläget inte används i 
samma utsträckning som det finns potential för. 

6.4 Vinnande layout, vad kan det bli för implikationer?  
 
Från de layouter som presenterats ger förslag 3 störst ytreduktion och fler möjligheter att 
tjäna mer pengar. I de arbetsstationer som finns utsatta kan Kitron ta in ytligare 
kundkontrakt och på så sätt utöka kapaciteten i den yta som redan är planerad. Det är 
förutsatt att tillverkningskraven är snarlika de som är för X, Y och Z. Likadant så kan två 
U-linor användas som i förslag 1 och 2 där totalt sex arbetsstationer utnyttjas då en U-
lina tas bort för att få ytligare frigjord yta. Oavsett om det finns 2 eller 3 U-linor går det 
att få plats med Z test inuti ytan. Det beror helt på vart den ska ligga och hur mycket 
frigjord yta som önskas.  
 
Alla de idéer som presenteras i de olika förslagen är modulerade för att kunna 
kombineras med de olika förslagen. Till exempel så kan placeringen av verktygstavlorna 
vara utanför borden som i förslag 1 och 2, eller innanför som i förslag 3. Likaså gäller 
placering av U-linorna och förvaringen. 
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6.5 Ledtiderna som behöver bli bättre 
 
Vad skulle hända om leveranssäkerheten på delar från kunderna skulle bli betydligt 
bättre? Säkra ledtiderna för ingående komponenter i produkterna är avgörande för att 
kunna effektivisera och optimera ytan. I nuläget sätter materialbristen ofta stopp för hur 
mycket som kan monteras. Eftersom endast det material som behövs beställs, så blir det 
känsligt för om något blir fel. Om en komponent måste beställas på nytt på grund av 
kassation blir hela monteringen försenad och måste skjutas upp. Likadant gäller när 
tillverkning har påbörjats och allt inte finns på plats vilket riskerar att resultera i ett stopp 
i monteringen. Det kan ta tid att återuppta tillverkningen och komma igång där 
processen slutade. 
 
Med säkra och korta ledtider för ingående komponenter kan 2018 års behov monteras på 
18,5 veckor. Det visar att ledtiden är en viktig faktor för optimalt resursutnyttjande. Ju 
kortare ledtiden blir för hela ingående material desto mindre kostnad blir lagring och 
hantering på allt material. Att korta ner ledtiderna och få snabbare genomloppstid är en 
av grundprinciperna för LEAN enligt Lumsden [9]. 

6.6 Flexibilitet 
 
Att prioritera flexibilitet i kravspecifikationen när en ny layout ändras eller skapas är inte 
så troligt. Som Slack [5] beskrev att Europa och Nordamerika hellre började fokusera på 
LEAN och kvalitetsarbete 1986 jämfört med Japan som låg flera år framåt och började 
titta på flexibla tillverkningar. I dagsläget arbetar de flesta företag med ett förhållningssätt 
till LEAN, inklusive Kitron, och strävar efter att minska slöseri i sin verksamhet. 
Kunderna vill idag ha produkter som är mer anpassade till deras behov och önskemål. 
Det kräver en flexibilitet i produktionen.  
 
En följdverkan om Kitron vill ha mer flexibel tillverkning blir en ökad kostnad och 
minskad dedikerad kapacitet per produkt. Vad är det egentligen för konkurrensfaktorer 
som eftersträvas?  
 
Att göra en ordentlig kravspecifikation tillsammans med kunderna istället för att endast 
utgå från en teknisk specifikation, ger en bild av vad kunden anser vara 
konkurrensfördelar. Om beslut fattas för att ha mer flexibelt i en kravspecifikation för 
exempel en yta i produktionen så måste företaget genomgående implementera en 
förändring i den riktningen. Det kommer att kosta en hel del pengar men i slutändan kan 
det löna sig i utveckling av företaget och större konkurrensdelar.  
 
En kostnad som kommer att öka är materialhanteringen då flödet för material och lager 
har ändrats i åtgärdsförslagen. Material från höglagret måste komma in oftare och 
timkostnaden för denna arbetsuppgift ökar. Däremot blir det mer ”Just in time” (JIT) 
och reducerad yta som kan användas till potentiella kunder.   

6.7 Verktygstavlor  
 
Skillnaden mellan verktygstavla 1, 2 och 3 är få Det går att slå ihop så det fås endast en 
tavla med alla moment eller särskilja verktyg så de blir endast vissa delmoment. Tavlorna 
går att anpassa på alla möjliga sätt beroende på behovet. Det ska tänkas på att flexibilitet 
kostar enligt Slack [5]. Det blir en högre kostnad att ha alla verktyg på varje tavla men det 
blir inte så dyrt i slutändan att köpa in extra mejslar och bits i detta fall. Däremot kan 
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batteriladdare och lödkolv vara på färre tavlor på produkt X för att spara in på 
verktygskostnaden och plats. 
Risken finns att det kommer att slarvas med att inte lägga tillbaka verktygen på tavlan 
utan låta dem ligga på bordet. Det gäller att jobba ständigt med 5S för att ha ordning och 
reda. Det kommer även förebygga eventuella problem som menar Hirano [12].  
 
Viktigt är att låta montörerna som arbetar på själva ytan vara delaktig i exakta 
utformningen av tavlan. Information som vilken plats vissa verktyg ska vara och om både 
manuella verktyg och bits behövs är nödvändigt. Att ha en workshop med montörerna 
skulle rekommenderas för att få en så bra överblick vad för verktyg som egentligen 
behövs.  
 
Det Kitron främst behöver fokusera på vid skapandet av en ny layout är ergonomin. 
Lesková [11] framställer ergonomin som den viktigaste punkten att arbeta med. Det 
bidrar med flera positiva effekter vilket kan höja arbetsmoralen hos montören. Enligt X. 
F Zha och S.Y. E Limb [6] så måste de ergonomiska vägas mot de ekonomiska målen. 
Ska de finnas goda ergonomiska bänkar med korta avstånd så kommer kostnaden för 
materialfördelningen öka. I Kitrons fall kommer kostnaden bestå av att fylla på lite mer 
skruv i vissa fall. Det gör att skribenterna anser att ergonomi är en viktig aspekt att satsa 
på. 
 
En montör har möjligheten att arbeta i hela produktionen. Hen tar bara med sin 
verktygstavla och kan sätta sig vid ledig bänk. Detsamma så kan andra 
lågvolymsprodukter monteras på ytan för att frigöra utrymme till andra projekt.  
 
Alla instruktionspärmar ska finnas på varje tavla beroende på moment. Ett framtida 
förslag skulle vara om arbetsinstruktioner är inplastat med magnetiska mappar, så att de 
kan fästas på tavlorna (Se Figur 11). När en montör ska jobba med specifika momentet 
och behöver instruktioner så kan lappen sättas upp framför hen på verktygstavlan. 
Nuläget så finns alla instruktioner i pärmar vilket gör att de blir trångt på arbetsbänken 
och svårt att hitta rätt sida i pärmen.  

6.8 Diskussion kring validitet och reliabilitet i 
undersökningen 

 
Fallstudie anses vara en trovärdig forskningsstrategi. Resultatet från studien är ett 
koncentrat av all information som inhämtats och analyserats. Det gör att risken att missa 
viktig data finns. Däremot bestämde sig skribenterna i avgränsningarna vad som skulle 
studeras vilket minskar chansen att missa något viktigt.  
 
Genom hela studien har validitet och reliabilitet uppmärksammats. För att ha en hög 
validitet har studien använts sig av flera olika datasamlingsmetoder som intervjuer och 
observationer. Det skedde på en avgränsad yta och på så sätt gjorde att risken för felaktig 
mätning minskades. Om det är en hög validitet så måste reliabiliteten vara hög. [16] 
 
Reliabiliteten är hög i studien då det var personal som jobbade på ytan som intervjuades 
och svaren kom från den primära källan. Intervjuerna var semistrukturerade vilket gjorde 
att det blivit flera intervjuer med samma person flera gånger för att få en helhetsbild. 
Risken finns att intervjupersonerna svarar på olika sätt vid intervjutillfällena. Risken finns 
att en yttre validitet är låg då intervjufrågorna kan tolkas olika. Något som skulle ha gjorts 
för att inte riskera missförstånd var att spela in alla intervjuer och lyssna i efterhand.  
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Observationerna har varit från eget perspektiv vilket kan skapa subjektiva åsikter. Studien 
har byggt på främst ett kvalitativt förhållningssätt för att få en helhet och finna mönster. 
Däremot blir synvinkel från skribenterna och det kan vara svårt att behandla så mycket 
data och få de analyserat. Det gör att den höga reliabiliteten kan ifrågasättas. 
 
Att inte fått in ledtidsdata från Z skapar lägre reliabiliteten i studien. 
 
Ett problem är att skribenterna inte har kunnat vara tillräckligt länge på ytan och 
observerat. Under den tiden observationerna har skett har ytan för det mesta stått tomma 
utan beställningar. Det har gjort att skribenterna har haft det svårt att få en rättvis bild 
över nuläget och därför lyssnat på andras observationer.
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7 Slutsats 
 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens implikationer, slutsatser, 
rekommendationer och vidare studie 
 
Målsättningen med denna studie var att ge underlag och förslag på en flexibel 
monteringslayout, där ytbehovet minskar, samtidigt som kravspecifikationen 
upprätthölls. Studien har visat att U-formad arbetscell är att föredra vid en skapande av 
en monteringslayout. Montörerna arbetar bättre och linjebalanseringen blir jämnare. En 
flexibilitet skapas genom exempelvis rullande verktygstavlor som finns nära till hands 
men kan tas bort till annan station vid behov. 
På studerad yta finns en överkapacitet i förhållande till hur mycket som beställdes och 
tillverkades under 2018. Därför går det att minska monteringsytan genom att minska 
antalet arbetsstationer och fortfarande klara av den kapacitet som krävs. 
 
Att införa flexibilitet och en reducering av ytan samtidigt, kräver ekonomiska medel och 
strukturella resurser. I detta fall finns en faktor där långa ledtider påverkar hela layouten 
på ett negativt sätt. Inom tillverkning av kundkontrakt finns en hel del komplikationer 
när det kommer till produktionsteknisk kontroll och förändring, som måste tas hänsyn 
till vid val av layout. Idag finns det ingen riktigt mall på hur en flexibel monteringslayout 
ska se ut. Varje monteringscell måste utvärderas efter en kravspecifikation för att 
noggrant veta vilka krav som måste uppfyllas. 
 
Att kunna ge tre olika förbättringsförslag utifrån begränsad informationshämtning så som 
ingen direkt data från kunder och kapacitetsbehovet, anses som en början av en 
förändring. 
 

7.1 Rekommendationer 
 
Enligt den kravspecifikation som besvarades i frågeställning 1 anses behovet av en 
layoutförändring finnas. I analyskapitlet 5.1 uppfyller nuvarande yta inte kraven i samma 
grad som åtgärdsförslaget. Skribenterna uppmanar att förändra ytan för att kunna 
uppfylla sina egna krav och få möjlighet till flera kundkontrakt. 
 
För att motivera vilken investeringsgrad som är mest lämplig rekommenderar 
skribenterna att Kitron bör undersöka vilka kunder eller kontrakt som passar till en 
frigjord yta.  
 
Även vidare undersökning om testet av Z går att utföra utan längdkraven på 17/40 
meter, alternativt om det går att göra på ett annat sätt, rekommenderar skribenterna. 
 
Skribenterna uppfattar att yttre faktorer så som materialtillförsel påverkar layoutens 
utformning och framgång. Därför bör en djupare analys av lager på ytan, samt utanför, 
undersökas för att kunna korta ner och säkra materialtillförseln i syfte att uppnå ett JIT 
flöde. 
 
Skribenterna vill också understryka vikten i att de kunder som påverkas av denna 
förändring bör vara en del i hur det ska förändras, för att undvika missförstånd. 
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7.2 Generaliserbarhet och vidare studier  
 
Studien har genomförts i ett väldigt nischat område. Relationen mellan 
elektronikbranschen, kundkontrakt, lågvolym och flexibilitet är något som kräver vidare 
studier för att ge starkare generalisbarhet. Skribenterna anser att koncepten som använts i 
de olika förslagen går att implementera i andra monteringslayouter där förhållanden är 
likartad, bland annat inom Kitron. 
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9 Bilagor 

9.1 Intervjuer 

9.1.1 Intervjuer 

För att skapa sig en uppfattning om nuläget gjordes intervjuer med låg standardisering och strukturering. Detta för att få en personlig syn och 
inte låta personen ledas alldeles för mycket av intervjuaren. De som intervjuades ställdes frågor relaterade till deras befattning, och fick därav 
riktade öppna frågor. 

 

9.1.2 Birgitta Palmgren, produktionsansvarig 

Intervju med Birgitta 11/2 
Monteringsytan som undersöks bemannas vid full styrka av 5 operatörer, 3 stycken för montering av X och Z respektive 2 för Y. Kapaciteten 
beräknas till 70 timmar i veckan.  
Monteringen av dessa 3 begränsas ofta att ledtider av komponenter är långa. Av de komponenter som ingår tillverkar Kitron kretskortet som 
styr produkterna, som även det är en av de komponenter som har långa ledtider. Problematiken ligger i att världsmarknaden för 
elektronikkomponenter, och till vis del mekanikkomponenter, finns det inte tillräckligt mycket av för att mätta efterfrågan så komponenter 
behöver därav allokeras. Eftersom Kitron inte ingår bland de största av de som köper in dessa komponenter så kan det vara svårt för dem att 
få tag på det material som behövs vid tillverkningen.  
Detta tillsammans med att order från kunder inte alltid kommer med en färdigställd produkt, utan att ändringar förekommer från ursprunget, 
gör att produktionen kan ligga nere eller behöva byta arbetsordning. Konsekvensen av förändringarna gör att kapaciteten behöver 
omdisponeras och resulterar i att beställningar levereras sent till kund.  
De dyraste och mest komplexa komponenterna som ingår i Produkt Y, konstrueras och levereras av kund, vilket ibland innebär en viss 
problematik med att deras komponenter inte kommer i tid till slut monteringen av deras beställda produkter. Det innebär dels att leverans blir 
försenade och en svårighet att utforma monteringsplaneringen, inte bara för Y utan påverkar även andra kunder.  

 Z 

o Anses vara största problemet 

o Varje beställning innebär en annan variant/version med ändrade ritningar och spec 

o De olika variationerna gör att det är svårt att veta ledtid 

o Z själva står för en stor del av de stora och dyra inköpen av artiklar som ingår och gör egna beställningar av artiklar som ingår 

o Från beställning till leverans kan vara 1 år emellan 

o Finns inga bestämda batch storlekar utan avgörs av beställningen 

 De vill också ha alla sina produkter levererade samtidigt 

 

  X/Y 

o Har köpt lager inne på Kitron, inte säkerhetslager 

 Ytan är inne på produktion 

 

 Speed  

 

 Generellt 

ttps://kitron.com/about-kitron#history 
https://gigant.se/siteassets/leverabler/esd/gigant_whitepaper_esd.pdf


Bilagor 

65 

o Snarare regel än undantag att beställningar levereras sent 

 Ofta beroende på att man väntar på delar som kunden själv står för eller att konstruktionen inte är färdig 

o De dyraste delarna får man oftast av kund och går inte lagerhålla då det dels blir för stor kapitalbindning samt att risk för 

inkurans när kunden ändrar ritningar 

o Flera delar är specifikationerna från kund vilka man ska köpa, som ibland har långa ledtider 

o Ofta betalar kunderna för förseningar eller mer arbete som är på grund av förändringar av ritningar då det inte funkar eller om 

en viktig artikel saknas och som blir försenad från en leverantör som kunden specificerade. 

 Dessa förseningar även om de är betalda, går ut på arbeten som annars kunde göras eller att andra kunder blir lidande 

o Kitron har inga förseningsavgifter från kund som de måste förhålla sig till om de är sena med en leverans.   

o Inga produktionsstrategier då all produktion varierar väldigt mellan ordrar från Z 

o Som det ser ut nu så kan man produktionen börja med något, sen inser de att det är fel eller att något inte passar och man 

måste byta arbete. Detta bidrar till att man kan komma en bit på vägen med flera processer samtidigt och det kan då vara svårt 

att kunna avgöra status på hur färdigställd en produkt är.  

o Flera av de beställningar som görs har nästan ett års ledtid. 

9.1.3 Magnus Alf, Team leader 

Just nu tar de väldigt lång tid att montera produkterna då kompetensnivån är låg och många nya montörer på jobbet. 
Det finns ett testkrav på produkt Z där blixten måste kunna testas på 40m avstånd. Ett kringliggande problem är att vid testerna så lyser 
blixtarna upp hela produktionen vilket skapar en försvårande omständighet för operatörer runt fabriken.  
I februari 2019 hade Z 8 timmar i total genomloppstid i monteringen och 11 timmar för speed respektive 10–11 timmar för X. Magnus 
upplevde en viss upplärningstid just nu då de finns några nya montörer vilket skapar en längre genomloppstid. I framtiden ska siffrorna sänkas 
och fler produkter ska monteras på kortare tid.  
Magnus hade stor koll på montörernas kompetensområde då det inte fanns någon kompetensmatris. När det uppstår frågor kring hur något 
ska monteras fanns pärmar vid arbetsbänkarna med bilder och tydlig text för att hjälpa till. Ibland hinner inte pärmarna att uppdateras då 
förändringar sker fort och nya varianter  


