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 Abstract  

Abstract 

GARO AB is a private enterprise which was found in Gnosjö in 1939. The company 

assembles and distributes a wide range of products for the electrical market. Today GARO 

AB has four assembly teams which are located at different part within the company. The 

purpose of this project is to analyze the existing production layout between the assembly 

teams in order to find out how it is working now and how it should work in the future to lead 

to a better efficiency for the assembly process. The report is built on the following questions: 

1. How does the existing production layout work between the assembly teams? 

2. Which criteria can affect the efficiency for the joint assembly department? 

3. Which production layout will be the most suitable one for the joint assembly 

department? 

To answer these questions, a case study is carried out directly among the assembly teams. The 

necessary data are collected through interviews with staffs who are working in the 

investigated field and observations in the assembly teams. Moreover, theories which are 

related to the investigated subject are studied in order to build up a framework for the entire 

report. 

During the case study, the writer found out that GARO doesn’t build its production layout on 

an explicit production strategy. Production resources are put up in a way to make it easy for 

the employers to perform their work. The company produces a large variety of products in 

order to satisfy the market. About 50% of the production is made to customers special 

requests and the order quantities are usually small. According to the observations during the 

case study, the existing production layout of the four assembly teams is a cellular layout. This 

layout is an ideal type considering the diversity of the company’s product. Therefore it is 

recommended to retain the same layout in the future assembly department. The reason that it 

doesn’t contribute the desired effect is that it has been existing wastes in the assembly 

process. These wastes are generated by non-value adding activities in the process. The waste 

of waiting, unnecessary inventory and unnecessary transportation are those biggest which was 

identified in this project. In order to increase efficiency in the assembly teams, the company 

must eliminate wastes by: 

- Optimize the utilization of the assembly resource 

- Streamline the picking process 

- Creating greater flexibility for the assembly table 

- Streamline the following work for the changing process 

During the case study, the writer has paid extra attention in the study of the picking and 

changing process in order to reduce the time required for these works. 
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 Sammanfattning  

Sammanfattning 

GARO AB är ett privatägt företag som grundades 1939 i Gnosjö. Företaget monterar och 

lagerhåller ett brett sortiment produkter för elinstallationsmarknaden. Idag har GARO AB 

fyra monteringsteam, vilka ligger utsprida i företaget produktionslokal. Syftet med detta 

examensarbete är att effektivisera monteringsprocessen genom att hitta en lämplig 

produktionslayout i den gemensamma monteringsavdelningen. Rapporten bygger på följande 

frågeställningar: 

1. Hur fungerar den befintliga produktionslayouten för de fyra olika teamen? 

2. Vilken/Vilka kriterier kan påverka effektiviteten i den gemensamma 

monteringsavdelningen? 

3. Hur ser ett förslag till en ny produktionslayout ut som tar hänsyn till dessa kriterier? 

Frågeställningarna besvaras med hjälp av en fallstudie som gjordes på företaget. Data 

samlades in genom intervjuer med berörd personal inom det undersökta området och 

observationer gjordes i produktionslokalen. Studier av grundläggande teorier inom 

produktionslogistik bygger ett teoretiskt ramverk för hela rapporten och ger stöd till 

genomförandet av projektet. I undersökningen studeras plockningsprocess och 

omställningsprocess extra noggrant för att kunna minska tidsåtgången för dessa arbeten. 

Resultatet visar att Garo har lagt upp sina produktionsresurser på ett sätt så att det blir smidigt 

för montörer att genomföra sitt arbete. Företaget producerar en stor mängd varianter för att 

tillfredsställa marknadens efterfrågan. Orderkvantiteterna är oftast små och monteringen sker 

antingen mot lagerorder eller mot kundorder. Ca 50% av produktionen sker mot 

kundanpassade ordrar. Enligt observationer är den befintliga produktionslayouten i de fyra 

monteringsteamen av den cellbaserade typen, där varje arbetsbänk motsvarar en 

produktionscell. Enligt teorin av de sju produktionssystemen skall denna layout passa utmärkt 

för företags verksamhet med hänsyn till sina omväxlande produktmodeller och 

rekommenderas därför att behållas. Anledningen till att den inte bidrar till den önskade 

effektiviteten i monteringsteamen är att det har funnit slöserier som genereras av icke 

värdeskapande aktiviteter i arbetsprocessen. De största slöserierna identifierats i 

monteringsprocessen är väntan, onödigt lager och onödig transport. För att öka effektiviteten i 

monteringsteamen måste företaget eliminera slöserierna genom att: 

 Effektivisera plockningen 

 Skapa bättre flexibilitet på arbetsbänkarna 

 Rationalisera efterarbete i omställningen 
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1. Inledning 

 ___________________________________________________________________________  

I detta avsnitt beskrivs anledningen till undersökningen och GARO:s motiv till att påbörja 

projektet. 

 ___________________________________________________________________________  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Bakgrund till ämnesområde 

Logistik är ett begrepp om materialadministration i hela produktlivscykeln från anskaffning 

av råmaterial till slutlig konsumtion och returflöden av den slutliga produkten. Det omfattar 

planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet med avsikt att ge god 

kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser. Inom läran av 

logistik finns det många olika inriktningar och produktionslogistik är ett av de centrala 

ämnena inom tillverkande industri (Jonsson och Mattsson, 2005). 

Med produktionslogistik avses det tillverkande företagets utformning och styrning av 

produktionssystemen respektive produktionslayouterna som svarar för värdeförädlingen. En 

viktig princip vid utformning av produktionslayouten är att den ska passa till de 

produktionssystem som producerar de varianter och volymer av företagets produkter och 

samtidigt bidra till något som företaget vill erbjuda sina kunder, t.ex. god leveranssäkerhet, 

kort leveranstid m.m. (Miltenburg, 2005). 

I boken ”Läran om effektiva materialflöden” beskriver Jonsson och Mattson (2005) 

produktionslayout som ett antal olika sätt att organisera ett företags resurser för att 

åstadkomma förädling från råmaterial och köpkomponenter till färdig produkt. Man kan i 

princip dela upp produktionslayout i fyra olika typer, varav tre används i tillverkande företag. 

Dessa tre produktionslayouter är funktionell produktionslayout, linjeutformad 

produktionslayout och cellbaserad produktionslayout. Genom att lägga upp en rätt 

produktionslayout kan företag öka produktions effektivitet och produktivitet, vilket i sin tur 

leder till bättre lönsamhet i företags verksamhet. 

Varje typ av layout motsvarar ett visst sätt av hur resurser används i ett företag, hur det 

organiseras, hur tillverkningsgång struktureras samt hur materialflöde planeras mellan 

arbetsstationer. Därför måste företaget studera och analysera sitt produktionsflöde och 

materialflöde för att kunna hitta en rätt layout till sin produktion. Andra faktorer som påverka 

vilken produktionslayout som ska väljas är produktvarians, volym och produkters 

komplexitet. Dessa faktorer måste företaget också studera och analysera innan företaget kan 

lägga upp en passande produktionslayout i sin verksamhet.  

I detta projekt ska en översyn av produktionslayouten göras på GARO AB i Gnosjö (kallas 

GARO i fortsättningen). 



Bakgrund, Problembeskrivning, Syfte och Avgränsning 

2 
 

1.1.2 Företagets bakgrund 

GARO är ett privatägt företag som grundades i Gnosjö 1939 och kallades då för GÅRÖ. 1994 

lade GÅRÖ bort prickarna och blev GARO. Företaget har idag totalt 250 anställda varav 150 

arbetar i Gnosjö. År 2010 omsatte företaget 265 miljoner kronor. Idag har företaget utvecklats 

till en koncern med flera dotterbolag runtom i Europa. Huvudkontoret är beläget i Gnosjö. 

GARO:s affärsidé är ”Med enkelhet och design ger GARO elbranschen de smartaste och 

lönsammaste lösningarna – satta i system”. GARO tillverkar och lagerför ett brett sortiment 

produkter för elinstallationsmarknaden. Produktsortimentet omfattar bland annat omkopplare, 

motorvärmare, eluttag och kopplingsdosor m.m. Företagets kunder är enbart elgrossister 

(GARO, 2012).  

GARO:s produktion är uppdelad i nio team varav fem är monteringsteam. Dessa 

monteringsteam är uppdelade efter produktgrupper och kallas för team 2, 4, 5, 7 och 8. 

Teamen ligger i olika områden på andra våningen i verkstadslokalen. Totalt antal personer 

som arbetar i samtliga monteringsteam är 40 personer. I detta inkluderas 2 produktionsledare, 

4 gruppombud, 3 vice gruppombud och 1 plockare som plockar komponenter åt team 4. På 

andra våningen ligger dessutom en plastavdelning som team 8 ansvarar för, ett 

färdigvarulager (FVL), produktionslager samt verktygslager. Figur 1 visar den befintliga 

verkstadens layout på andra våningen. 

 

 

 

Figur 1. Den befintliga fabrikens layout på andra våningen. (Källa: egen ritning enligt företags planlayout 

och egen observation) 

En dubbel arbetsbänk med två monteringsplatser: Ställage:    
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1.2 Problembeskrivning 

I figur 1 ser man produktionslayouten som finns i respektive monteringsteam. Vid varje 

arbetsbänk jobbar en montör. Varje montör ansvarar för hela monteringsprocessen av en 

produkt, dvs. från plockning av komponenter till en transport av färdigställd produkt.  

Nyligen har företaget bestämt sig för att sluta producera en av produkterna i sitt sortiment. 

Maskiner som används till att producera denna typ av produkt ska tas bort ifrån produktionen, 

vilket betyder att lokalen där maskinerna befinner sig idag ska frigöras. Det ansvariga 

monteringsteamet, vilket är team 8, ska därmed läggas ner. Företagsledningen har bestämt att 

samköra samtliga resterande monteringsteamen och placera dem jämte varandra i ett och 

samma område. Ledningen planerar att flytta in produktionslagret till den blivande tomma 

lokalen. Den nuvarande lokalen av produktionslager, tillsammans med lokalen där 

monteringsteam 2 och 4 befinner sig nu, ska göras om till en monteringsavdelning som 

rymmer alla fyra monteringsteam. Lokalen för den gemensamma monteringsavdelningen 

framgår av figur 2. 

 

Figur 2. Planerade lokalen av den gemensamma monteringsavdelningen och produktionslagret. (Källa: 

egen ritning enligt beskrivning av produktionschefen) 

I den gemensamma monteringsavdelningen vill produktionschefen lägga upp en ny 

produktionslayout i syfte att effektivisera monteringsprocessen, dvs. att producera mer med de 

befintliga resurserna. Min uppgift i detta är att följa upp, analysera och studera 

monteringsteamens nuvarande produktionsflöden för att hitta icke värdeskapande aktiviteter i 

flöden och sedan ta fram ett förslag till en ny produktionslayout för monteringsavdelningen. 

Med den nya produktionslayouten ska GARO kunna producera mer med lika mycket resurser 

i den gemensamma monteringsavdelningen. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta examensarbete är att effektivisera monteringsprocessen genom att hitta en 

lämplig produktionslayout i den gemensamma monteringsavdelningen. För att kunna uppfylla 

detta syfte ska följande frågeställningar beaktas och besvaras: 

1. Hur fungerar den befintliga produktionslayouten för de fyra olika teamen? 

2. Vilken/Vilka kriterier kan påverka effektiviteten i den gemensamma 

monteringsavdelningen? 

3. Hur ser ett förslag till en ny produktionslayout ut som tar hänsyn till dessa kriterier? 

1.4 Avgränsningar 

Fallstudien fokuserar på det monteringsarbete som ska vara kvar på företaget och därför ska 

endast produktionsflödet i de fyra monteringsteamen studeras, analyseras och följas upp. 

Med hänsyn till att produktionslagret ska omplaceras inom kort utesluts processen 

”framplockning ur lager” i denna rapport. Andra berörda faktorer så som ekonomiska 

effekter, miljöeffekter kommer heller inte att utredas. Då företaget håller på att lägga ner team 

8 ska detta team inte tas med i nulägeskartläggningen och analysen. 

Analysen av den befintliga produktionslayouten respektive de eventuella problemen baseras 

på insamlade data från berörd personal på företaget. Förslaget till en ny produktionslayout för 

den gemensamma monteringsavdelningen har inte diskuterats med personal som innefattats i 

denna studie eftersom produktionschefens mål var att skaffa sig nya idéer från en 

utomstående. 

1.5 Disposition 

Rapporten inleds med bakgrund och problemformulering, syfte med arbetet, disposition och 

fortsätter sedan med följande avsnitt: 

 Teoretisk bakgrund där teorin som utgör grunden för analysen redovisas 

 Metod och genomförande där tillvägagångssätten av hur hela arbetet är utfört beskrivs. 

 Nulägeskartläggning där informationen som har insamlats vid företagsbesök 

sammanställs. 

 I nulägesanalys analyseras informationen som har insamlats vid företagsbesök. 

 I kapitlen ”Lösningsförslag” presenteras lösningsalternativ för företaget 

 Diskussion och slutsatser där författaren diskuterarlösningsförslagen samt fallstudie 

utförande, drar slutsatser och ger rekommendationer till företaget. 

Varje avsnitt delas in i flera underrubriker som preciserar vad stycket fokuserar på. 
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2 Teoretisk bakgrund 

 ___________________________________________________________________________  

I detta avsnitt presenteras de grundläggandeteoretiska aspekterna som anses vara relevanta 

för att besvara frågeställningarna. Här beskrivs bland annat kortfattat om produktionslayout, 

ledtidselement för en aktivitet, de sju slöserierna, SMED och de sju produktionssystemen. 

 ___________________________________________________________________________  

2.1 Produktionslayout 

Logistiken kan delas in i två aspekter: struktur- respektive styrningsaspekt. Strukturaspekten 

handlar om utformning av distributions-, produktions- och materialförsörjningssystem där 

produktionslayouten är ett av de grundläggandeämnena inom området internlogistik. Med 

produktionslayout avses produktionsgruppernas och arbetsplatsernas struktur genom och 

mellan vilka varor flödar under förädlingens gång. Hur produktionslayouten utformas har en 

direkt påverkan på produktions- och materialflödet, vilka i sin tur har stor betydelse för en 

effektiv användning av företagets resurser (Jonsson och Mattsson, 2005). 

Det finns fyra olika grundtyper av produktionslayout varav tre används i tillverkande företag. 

Dessa tre layouter är funktionell produktionslayout, linjeutformad produktionslayout och 

cellbaserad produktionslayout. Varje layout har sina fördelar respektive nackdelar. 

2.1.1 Funktionell produktionslayout 

Den funktionella produktionslayouten kännetecknas av att olika produktionsresurser 

organiseras efter funktion, dvs. alla maskiner som utför samma funktion grupperas och 

placeras i samma område i fabriken. Material som ska förädlas flyttas från ett område till ett 

annat. Principen i denna typ av layout är ”ett förädlingssteg per område”. Beroende på hur 

många funktioner det finns i hela förädlingsprocessen delas fabriken in i motsvarande antal 

områden. I en tillverkningsprocess som exempelvis innefattar skruvning(Sk), limning(L), 

koppling(Kp) ska, enligt principen, dessa funktioner grupperas i tre olika områden. Material 

som ska gå genom produktionsprocessen transporteras mellan dessa områden, se figur 3 . 

 

Figur 3. Illustration av funktionell produktionslayout. Pillinjen visar materialflödet genom olika 

funktionsgrupper vid tillverkning. (källa: Jonsson och Mattsson, 2005. Modifierad) 

Den funktionellt utformade produktionslayouten är mycket lämplig i företag som tillverkar 

många varianter och varje variant tillverkas i förhållandevis litet antal. Fördelar med en 

funktionell produktionslayout är: 
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 Hög flexibilitet: den kan lätt anpassas till ändrade produktmixer och varierande 

produktionsvolymer. 

 Lågstörningskänslighet: i alla fall i förhållande till andra typer av produktionslayouter 

eftersom det finns flera resurser inom varje grupp. Med andra ord blir inte 

produktionsprocessen stoppad även om någon maskin slutar fungera. 

Nackdelar med en funktionell produktionslayout är: 

 Interna transporter mellan olika funktionsgrupper kan bli oerhört många. 

 Materialflödet blir komplext och svåröverskådligt. 

 Långa genomloppstider 

 Stor kapitalbindning 

(ibid.) 

2.1.2 Linjeutformad produktionslayout 

I en lineutformad produktionslayout organiseras produktionsresurserna efter produktens 

tillverkningsgång. Resurserna som hör till produktionsprocessen placeras i samma 

ordningsföljd som de förädlingssteg som måste genomförs vid tillverkningen. Det finns en rad 

olika upplägg av lineutformad produktionslayout. De två mest förekommande typerna är 

styrande och flytande liner. Styrande liner innebär att materialflödet styrs mekaniskt, och 

varje station i den linjen måste ha samma produktionstakt. Den flytande linjen tillåter att 

buffertar förekommer mellan stationerna för att förebygga störningar i framförvarande och 

bakomvarande förädlingssteg. Ovan nämnda tillverkningsprocess i den funktionella 

produktionslayouten används för att illustrera en linjeutformad produktionslayout, se figur 4 

 

Figur 4. Illustration av lineutformad produktionslayout. Övre linje är styrande liner och nedre linje är 

flytande liner. Pillinjer visar materialflödet längs produktionslinan. Symbolen ▼ indikerar buffert mellan 

stationer. (källa: Jonsson och Mattsson, 2005. Modifierad) 

Lineutformad produktionslayout passar framför allt till kontinuerlig tillverkning av produkter 

i medel eller stora kvantiteter. Några fördelar meden lineutformad produktionslayout är: 

 Orienterad för ett högt flöde ger raka och överskådliga materialflöden 

 Färre interna transporter och möjligheter till rationella transportlösningar 

 Korta genomloppstider 

Nackdelar med en linjeutformad produktionslayout: 

 Hög störningskänslighet 

 Låg flexibilitet 
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(ibid.) 

2.1.3 Cellbaserad produktionslayout 

Denna produktionslayout kallas också för layout med produktionsceller eller flödesgrupper. 

Produktionsresurser i en sådan layout grupperas kring en grupp av produkter, vilka fördelas i 

olika områden efter antal produktgrupper. Principen framgår av figur 5. 

 

Figur 5. Illustration av cellbaserad produktionslayout. Pillinjer visar materialflödet genom olika 

förädlingssteg i en flödesgrupp. (källa: Jonsson och Mattsson, 2005. Modifierad). 

Cellbaserad produktionslayout kan vara lämplig när produktsortimentet är brett och tillverkas 

i små kvantiteter. Fördelar med cellbaserad produktionslayout är: 

 Korta genomloppstider 

 Låg kapitalbindning 

 Överskådliga materialflöden 

 Bättre flexibilitet vid produktmixförändringar 

 Mindre känslig för störningar jämfört med en linjeutformad produktionslayout. 

Nackdel med en cellbaserad produktionslayout: 

 Lågt kapacitetsutnyttjande av produktionsresurser 

2.2De sju produktionssystem 

Varje produktionslayout passar i en viss typ av produktionssystem. Därför är det viktigt att 

identifiera vilket produktionssystem som tillämpas i ett företag för att kunna avgöra vilken 

produktionslayout som passar bäst i företagets produktion. 

I boken ”Manufacturing Strategy” har John Miltenburg definierat sju olika produktionssystem 

och motsvarande layout till respektive produktionssystem. Systemens namn, karaktär och 

layout sammanfattas i tabell 1. 
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Tabell 1. Sammanfattande beskrivning av sju produktionssystem (Miltenburg, 2005) 

Nr Produktionssystem Produktvarians/volym Layout/Flöde 

1 

Funktionell 

verkstad 

Väldigt många produkter eller ett 

fåtal av varje 

Funktionell layout/varierande 

flöde 

2 Serieproduktion Många produkter/små volymer 

Cellbaserad layout/flöde varierar 

inom mönstren 

3 Operatörsstyrd lina Många produkter/medel volymer 

Lina/operatörsstyrd; mest 

regelbundna flöden 

4 Maskinstyrd lina Få produkter/stora volymer 

Lina/maskinstyrd; regelbundna 

flöden 

5 Kontinuerligt flöde En produkt/mycket stora volymer 

Lina/kontinuerligt flöde; 

regelbundna flöden 

6 

FMS (Flexible 

Manufacturing 

System) 

Väldigt många produkter/små 

volymer 

Cellbaserad eller lina layout/ 

maskinstyrd; ofta regelbundna 

flöden 

7 JIT (Just in time) 

många produkter/små till medel 

volymer 

Lina/operatörsstyrd; mest 

regelbundna flöden 

Funktionell verkstad 

De flesta företag som har en eller flera fokuserade verksamheter brukar bygga sitt 

produktionssystem efter typen av funktionell verkstad. Enligt Miltenburg är funktionella 

verkstäder vanligtvis äldre, mindre och enkelt utrustade. Ett sådant produktionssystem är 

lämpligt när produktsortimentet är brett och tillverkas i låga volymer. Produktionsresurser 

organiseras i en funktionell layout. Materialflödet kan skilja sig mellan varje order. 

(Miltenburg, 2005) 

En funktionell verkstad utformas för att ge en hög flexibilitet, men den kan inte garantera 

samma höga prestanda varje gång. Företag med en funktionell verkstad brukar ha en platt 

organisationsstruktur som organiseras efter funktion. Kompetenta medarbetare är en av de 

viktigaste resurserna i detta system. Verksamheten är decentraliserad och fasta kostnader så 

som för byggnader och utrustningar är låga. Rörliga kostnader så som för material och 

arbetskraft är höga. En funktionell verkstad använder sig av produktionsstrategin ”Make-To-

Order” (MTO) och leveranstiderna är långa. Råvarulager och FVL är vanligtvis små, medan 

lager för produkter i arbete (PIA) är stort. Arbetsplatser i en funktionell verkstad brukar se 

trånga och röriga ut eftersom PIA ofta lagras i fabriken. 

Serieproduktion 

Produktionssystem av typen serieproduktion tillämpas framför allt när företag har en bred 

produktvarians och producerande volym är låg. Produktion sker i satser och tillverkas oftast 

mot order. Gemensamma delar kan dock tillverkas mot lager. Materialflödet varierar i ett 

bestämt mönster. Nivån på flexibilitet och innovationsförmåga bygger på medarbetarnas 

kompetens och produktionsutrustningen. Systemet är konkurrenskraftigare jämfört med en 

funktionell verkstad eftersom företaget kan satsa mer på tekniska resurser för att förbättra 

produktens funktioner då producerande volymer är högre. Med arbetarna är kompetenta 

endast inom den avdelningen som de tilldelats. 
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I ett sådant produktionssystem är verksamheten decentraliserad. Organisationsstrukturen är 

platt. MRP system används för att planera och styra produktionen. Fasta kostnader och rörliga 

kostnader är förhållandevis låga då kostnaderna fördelas över fler enheter. Leveranstiderna är 

långa och opålitliga. (Miltenburg, 2005) 

Operatörsstyrd lina 

Operatörsstyrd lina används för att producera stora produktfamiljer av liknande produkter i 

medelstora volymer på en lineutformad produktionslayout. Den tillverkande volymen av varje 

produkt är högre och mer regelbunden jämfört med ett serieproduktionssystem. 

Produktionstakten beror på bland annat antalet operatörer som tilldelats stationer längs linan, 

operatörernas takt och hur väl operatörerna arbetar tillsammans som ett team. Materialflöden 

är vanligtvis regelbundna. Operatörer har lägre kompetens jämfört med operatörer i en 

funktionell verkstad eller ett serieproduktionssystem. 

Två viktiga element i en operatörsstyrd lina är materialhantering respektive 

produktionsplanering. Dessa element har en betydande effekt på linans verkningsgrad, 

leveranssäkerhet, omställningstid och storlek på lager. En operatörsstyrd lina har ett större 

råvarulager för att säkerställa att produktionen inte stannar på grund av materialbrist. Nivån 

på PIA är låg eftersom produktionen sker kontinuerligt och snabbt på linan. FVL är vanligtvis 

litet då produktionsstrategin MTO används. En operatörsstyrd lina ger högsta möjliga 

prestanda. Flexibiliteten och innovationsförmågan är lägre jämfört med en funktionell 

verkstad eller ett serieproduktionssystem. (ibid.) 

Maskinstyrd lina 

Maskinstyrd lina utvecklades av Henry Ford i 1920-talet. Motiven bakom utvecklingen är att 

producera flera produkter i stora volymer på samma produktionslina. Varje produkt har sina 

specifika tillverkningskrav. Produktionstakten beror på maskinens takt och kan inte varieras. 

Ett fast antal operatörer tilldelas varje lina. 

En maskinstyrd lina är lämplig att implementera när följande villkor gäller: 

 Kunder behöver standardprodukter med ett litet antal alternativ och dessa behov 

kommer inte att ändras på kort sikt. 

 Kunder har mycket höga krav på kostnads-, kvalitets- och leveransoutput. 

 Produkter tillverkas i stora volymer genom hela sin livslängd för att kunna utnyttja 

dyra specialutrustningar. 

En maskinstyrd lina leds och styrs av centraliserad produktionsledning. Produkter tillverkas 

mot lager med hjälp av prognos. Ett sådant system erbjuder snabb och pålitlig leverans. Högt 

specialiserade maskiner gör det både dyrt och svårt att ändra den befintliga produktmixen 

respektive konstruktionen, likaså att införa nya produkter. Detta resulterar i en låg flexibilitet 

och innovationsförmåga. (ibid.) 

Kontinuerligt flöde 

Kontinuerligt flöde används framför allt när produktvarianten är liten och volymen är mycket 

hög. Produktionen utförs med högt automatiserade och specialiserade utrustningar som är 



Teoretisk bakgrund 

10 
 

arrangerade i en lineutformad produktionslayout. Produktion sker kontinuerligt med en 

mycket snabb takt som inte kan varieras.  Produkterna som produceras i ett sådant system är 

vanligtvis branschspecifika standardiserade varor.  

Ett kontinuerligt flöde ger lägsta möjliga kostnad, högsta möjliga kvalitet, och snabbast 

möjliga leverans. Detta system är användbart då följande villkor gäller: 

 Kunder har mycket höga krav på kostnads-, kvalitets- och leveransoutput 

 Produktdesignen är mycket stabil 

 Produktionsvolymen är tillräckligt hög för att hålla en mycket dyr, mycket 

automatiserad och specialiserad produktionsprocess. 

Antal operatör som behövs i denna tillverkningsprocess är ganska litet. Operatörer som 

arbetar i ett kontinuerligt flöde har mycket lägre kompetens jämfört med dem som arbetar i 

andra produktionssystem eftersom arbetet uppdelas i enkla och monotona arbetsmoment som 

inte ställer krav på särskild kompetens på operatörerna. Organisationsstrukturen brukar vara 

hierarkisk. Produkter tillverkas mot lager och PIA-nivån är ganska låg. Systemet erbjuder 

dessutom korta leveranstider och hög leveranssäkerhet. Flexibiliteten av systemet är däremot 

låg då man inte kan göra många ändringar i produktionsprocessen. (Miltenburg, 2005) 

FMS (Flexible Manufacturing System) 

Ett produktionssystem av typen FMS är ett helautomatiserat system som består av en grupp 

komplexa, datoriserade utrustningar som är anslutna till ett automatiserat 

materialhanteringssystem och styrs av en övervakande dator. FMS är lämplig till företag som 

producera ett brett sortiment i mycket låga volymer i slumpmässiga ordningar. Detta ger 

företaget möjlighet till att producera mot order. Den största fördelen av detta system är att det 

kan köras obevakat under långa perioder. Produktionen brukar ske i en cellbaserad 

produktionslayout. 

Antal operatörer som behövs i detta produktionssystem är litet eftersom systemet styrs av 

dator. FMS ger låga produktionskostnader och snabba leveranstider. Leveranssäkerheten är 

hög jämfört med ett serieproduktionssystem. Nivån av flexibilitet i FMS är hög då man kan 

producera många olika produkter i låga volymen. På grund av detta måste man omställa ofta i 

ett FMS. Som tur är tidsåtgången för varje enskild omställning är kort. PIA-nivån är låg i 

detta system. (ibid.) 

JIT (Just In Time) 

JIT är en tillverkningsfilosofi där framställning av produkter och att arbeta med ständiga 

förbättringar är två lika viktiga mål. Syftet med förbättringsarbete är att minska 

produktionskostnader, förbättra produkters kvalitet och öka leveranssäkerhet. Den 

grundläggande i JIT är att ständigt förbättra produktionen genom att eliminera allt slöseri i 

produktionen. 

JIT använder en lineutformad produktionslayout som producerar många produkter i låg till 

medelhög volym. JIT omfattar många av de fördelar som de övriga typerna av 

produktionssystem har, t.ex.: 
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- Hög kvalitet, låg produktionskostnader, kort leveranstid. 

Nivån av flexibilitet anses vara mycket hög i JIT. JIT är lämplig att använda när följande 

villkor gäller: 

 Många produkter tillverkas i små till medelstora volymer 

 Den nuvarande produktionen är ett serieproduktionssystem 

(Miltenburg, 2005) 

2.3 De sju slöserierna 

I boken ”Logistics management and strategy: competing through the supply chain” beskriver 

Harrison och Hoek att slöserier uppstår när man förbrukar mer än vad som behövs för att 

producera en produkt eller en tjänst som kunder efterfrågar (Harrison &Hoek, 2008). Genom 

att eliminera dessa slöserier i produktionen kan företag öka effektiviteten i produktionen, 

vilket i sin tur leder till en ökning av lönsamheten. Enligt Lean principen kan man särskilja 

slöserierna i sju olika typer. 

Överproduktion 

Tillverkning av större antal eller tidigare än vad som behövs. Överproduktion skapar 

ojämnheter i materialflödet, vilket är dåligt för produktivitet och kvalitet. Detta är ofta den 

största felkällan. Den rekommenderade åtgärden är att tillverka utifrån efterfrågan så att det 

uppstår ett pull/dragande system (ibid.). 

Väntan 

Väntan uppstår när en produkt inte är i rörelse eller genomgår en förädlingsprocess. Det kan 

vara t.ex. väntan av leverans, av operatör, eller av kunder m.m. Slöseri i form av väntan kan 

elimineras genom att planera i förväg så att tiden kan utnyttjas för att uppnå bästa resultat. 

Frigjord tid kan då istället utnyttjas till utbildning, städning, underhåll osv. (ibid.). 

Onödig transport 

Att transportera saker från en process till en annan utan att tillföra något värde anses som 

onödigt. Egentligen är all förflyttning av material slöseri eftersom det hänger direkt ihop med 

slitage och skador. Dessutom betalar kunder inte för detta arbetsmoment. Dålig 

kommunikation är en viktig konsekvens som orsakas av långa transporter (ibid.). 

Felaktiga processer 

Tanken är att behålla så hög flexibilitet i processen som möjligt. I stället för att använda en 

multifunktionell maskin ska man kanske använda ett fåtal maskiner med enkelfunktion. På så 

vis kan man undvika situationer där hela processen blir stoppad av en trasig maskin (ibid.). 
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Onödigt lager 

Lager byggs upp för att skapa frikoppling mellan olika delar av materialflödet. Att lagra mer 

än vad som behövs ger slöserier i form av kapitalbindning och lagerplats. Uppbyggande av 

lager ökar dessutom ledtider och det förhindrar upptäckten av problem (Harrison & Hoek, 

2008). 

Onödig rörelse 

Onödiga rörelser i arbetet uppstår när medarbetarna rör sig eller förflyttar sig mellan processer 

utan att tillföra något värde tillprodukterna. Rörelser som anses vara onödiga är t.ex. när man 

måste utföra böjningar, sträckningar, lyft, eller gå en lång väg till skrivaren m.m. (ibid.). 

Defekt 

Framställning av defekta produkter kostar tid och pengar. Ju längre tid en defekt finns i 

produkten desto mer kostar det företaget. Defekter ska rättas till vid problemets källa för att 

fullständigt kunna eliminera felet på produkterna (ibid.). 

2.4 Plockningsmetoder 

Plockning är en aktivitet som förser produktionsprocesser med material som behövs för att 

färdigställa produkter. I boken ”Läran om effektiva materialflöden” beskriver Jonsson och 

Mattsson att plockningsarbete ska läggas upp så att produktionsprocesserna underlättas och 

icke värdeskapande aktiviteter minimeras (Jonsson och Mattsson, 2005). Man kan särskilja tre 

övergripande alternativa plockningsmetoder, dessa är kittning, batchning och kontinuerlig 

försörjning. 

- Kittning, kallas också satsning, betyder att material som behövs till ett 

tillverkningsobjekt plockas som en sats ur lagret och levereras till den ansvariga 

produktionsenheten där materialet ska förbrukas. Enligt Leanresan (Ett hjälpmedel för 

effektiv realisering av Lean, 2012) används oftast denna metod i monteringsprocesser. 

- Batchning innebär att material som behövs till produktionen förs fram till 

produktionsprocessen i större förpackningar. Den levererade kvantiteten motsvarar 

oftast en produktionsserie och ska förbrukas under en viss tid. Denna metod påminner 

lite om kittning, men artiklarna plockas inte ihop i särskilda satser som det görs vid 

kittning. 

- Kontinuerlig försörjning innebär att större förpackningar brytas ner i små 

förpackningar som flyttas fram till produktionsprocessen. De små förpackningarna 

byts ut i takt med att de förbrukas. 

2.5 SMED 

SMED är en förkortning av begreppet Single Minute Exchange of Die. Begreppet handlar om 

att minska omställningstid på en lina eller en maskin när man byter från en produkt till en 

annan. En lyckad implementering av SMED kan exempelvis bidra till: 

 Kortare ledtid då omställningstid, som är en del av ledtiden, minskas 

 Mindre lager 

 Mindre kapitalbindning 
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 Högre utnyttjandegrad av utrustningar/resurser 

 Mindre PIA 

 Snabbare avkastning på kapital 

Begreppet SMED är mer populärt än någonsin på grund av den ökade efterfrågan på 

varierande produkter, minskad produktlivscykel, och minskade lager. Principen med SMED 

är att identifiera och klassificera omställningsaktiviteter i tre kategorier: Externt ställarbete, 

internt ställarbete och onödigt arbete. 

 Externt ställarbete avser aktiviteter/operationer som kan utföras under tiden 

produktionen av den föregående ordern fortfarande är på gång. 

 Internt ställarbete avser aktiviteter/operationer som endast kan utföras när 

produktionsresurser står stilla eller när den föregående ordern avslutas helt. 

 Onödigt arbete avser aktiviteter som inte hör till omställningen, t.ex. allt springande 

och letande efter verktyg. 

Målet med SMED är att omvandla internt ställarbete till externt ställarbete så mycket som 

möjligt. Med andra ord att förbereda så mycket som möjligt innan produktionen står stilla. På 

så vis kan man förkorta omställningstiden och samtidigt öka resursernas utnyttjandegrad. 

Dessutom ska det interna ställarbetet förenklas för att kunna minska stilleståndstiden ännu 

mer. Onödigt arbete räknas som slöseri och ska absolut elimineras. (Shingo, 1986) 
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3 Metod och genomförande 

 ___________________________________________________________________________  

I detta avsnitt beskrivs tillvägagångssättet och metoder som används för att få fram den 

information som behövs till studien. 

 ___________________________________________________________________________  

3.1 Den övergripande metoden 

Fallstudie var den övergripande metoden som har använts i detta projekt. Fallstudien utfördes 

i monteringslokalerna i tre dagar per vecka mellan februari 2012 och april 2012. 

Fallstudie bedrivs empiriskt ute i verkligheten och syftar till att samla in djupgående 

kunskaper om det man undersöker. Därför är fallstudie mycket användbar när det gäller 

studier av processer och förändringar (Patel och Davidsson, 2003). Dessutom har jag använt 

några övriga metoder under tiden studien pågår för att underlätta insamlingen av data från 

olika källor.  

3.2 Övriga metoder 

Under projektets gång användes flera metoder för att få fram det data som behövdes för att 

besvara de uppkomna frågeställningarna. Nedan redogörs för metoder som har använts till 

respektive frågeställningar: 

1. Hur fungerar den befintliga produktionslayouten för de fyra olika teamen? 

2. Vilken/vilka kriterier kan påverka effektiviteten i den gemensamma 

monteringsavdelningen? 

I boken ”Läran om effektiva materialflöden ” beskriver Jonsson och Mattsson att 

produktionslayout menades produktionsgruppernas och arbetsplatsernas struktur genom och 

mellan vilka varor flödar under förädlingens gång. Olika produktionslayout passar i olika 

produktionssystem, vilket i sin tur påverkar utformningen av produktions- respektive 

materialflöde i verksamheten. För att kunna besvara denna frågeställning ska följande data 

studeras: 

 Ansvarfördelning mellan personal i respektive monteringsteam. 

 Utformning av det befintliga produktionsflödet respektive materialflödet på de fyra 

monteringsteamen 

 Olika arbetsmoment i produktionsflödet 

Det övergripande målet med dessa två frågeställningar var att skaffa en fördjupad kunskap om 

den befintliga produktionslayouten i monteringsteamen. Enligt Patel och Davidsson i boken 

”Forskningsmetodikens grunder” skall man kunna använda förstudie, intervjuer och 

observationer för att samla in dessa data (Patel och Davidsson, 2003) och dessa metoder har 

jag valt till att samla in data: 
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- Förstudie: fallstudien inleddes med en litteratursökning och ett urval gjordes av 

relevant litteratur inom området produktionslogistik. Syftet var att få en fördjupad 

kunskap inom ämnesområdet.  

- Intervjuer: Kartläggning av organisationsstrukturen, produktionsflöde och 

materialflödet i monteringsteamen utfördes med hjälp av intervjuer med personal på 

monteringsavdelningen. Intervjupersoner var bland annat produktionstekniker, 

produktionsledare och gruppombud på respektive monteringsteam och tre montörer i 

respektive monteringsteam. Intervjuerna med produktionstekniker och respektive 

produktionsledare och gruppombud gjordes på deras kontor medan intervjuerna med 

montörerna gjordes på monteringslokalen. Intervjufrågor förbereddes med hjälp av 

boken ”Forskningsmetodikens grunder” (Patel och Davidsson, 2003). Olika 

frågeställningar utformades för olika intervjupersoner (se bilagor 10.1 – 10.4). Öppna 

frågor användes under intervjuerna för att få mer ut av intervjupersonernas egna 

tankar. En del av intervjufrågorna ställdes till alla intervjupersoner för att kunna få en 

helhetsuppfattning från olika synvinklar, dvs. olika synvinklar mellan ledningen och 

montörer eftersom . Frågorna som ställdes till alla var t.ex.: 

 Vilka aktiviteter omfattas i produktionsflödet? 

 Hur mycket är tidsåtgången per aktivitet? 

 Antal personal ansvarar för aktiviteten? 

Kartläggningar av plockningstid och omställningstid byggdes på både intervjuer och 

observationer som gjordes på monteringslokalen. 

- Observationer genomfördes på montörers aktiviteter under monteringsprocessen. 

Syftet var att skaffa insikt om monteringsprocessen med fokus på 

omställningsmoment och plockningsmoment. Samtidigt observerades materialflödet 

mellan produktionslagret och monteringsteamen. Observationerna genomfördes under 

tre dagar på tre montörer per team. Observationen gjordes genom att jag följde efter 

montörer medan de plockade och transporterade materialet från produktionslagret till 

monteringsbänken och medan de omställde arbetsbänken. Tidsåtgången för varje 

omställning och plockning under observationerna mättes med hjälp av en digital 

klocka. Tiderna tecknades på en anteckningsbok för att sedan jämföra med tiderna 

som samlades in i intervjuer.  

 

3. Hur ser ett förslag till en ny produktionslayout ut som tar hänsyn till dessa 

kriterier? 

Insamlad data har analyserats utifrån rapportens teoretiska ramverk. Detta utgör också 

grunden för att hitta orsaken till den låga effektiviteten i monteringsteamen. Denna analys har 

sedan legat till grund för framtagning av förslag till ny produktionslayout i den gemensamma 

monteringsavdelningen. 

Teorier om produktionslayout och de sju produktionssystemen har använts främst i analysen 

av en ny produktionslayout i den gemensamma monteringsavdelningen. Syftet var att hitta 

alternativ av produktionslayout som passar till den gemensamma monteringsavdelningen. 
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Sedan använde jag teorier om de sju slöserierna och SMED för att klargöra orsaken till den 

låga effektiviteten i den framtagna produktionslayouten gentemot företagets 

monteringsprocess. Förslag om hur man kan effektivisera plockningen och omställningen 

byggde på teorier om plockningsmetoder och SMED. 

3.3 Validitet och Reliabilitet 

För att försäkra sig om rapportens kvalitet måste den bevisas ha god validitet och reliabilitet, 

vilket innebär att i projektet måste man undersöka rätt saker och undersökningen måste 

genomförs på ett tillförlitligt sätt (Patel och Davidson, 2003). 

Företagets nulägeskartläggning gjordes med hjälp av intervjuer och observationer. För att 

säkerställa reliabilitet av insamlad data genomfördes intervjuer med personer som är 

ansvariga inom det undersökta området. Intervjuerna genomfördes ”ansikte mot ansikte” 

(Jacobson, 2002), detta innebär att informanterna kunde uttrycka sig tydligt och även kunde 

använda olika hjälpmedel, t.ex. kroppsspråk för att klargöra vad han/hon vill mena. Dessutom 

fick jag chansen att ställa följdfrågor när det behövs för att säkerställa att informationen 

förstås rätt. Observationer gjordes på monteringslokaler med fokus på aktiviteter som ingår i 

monteringsprocessen, dvs. montering, plockning, omställning, packning och transportering 

eftersom dessa aktiviteter har en direkt påverkan på effektivitet av monteringsprocessen. 

Insamlade data från intervjuerna och observationerna antecknades på en anteckningsbok och 

sammanställdes på min bärbara dator direkt efter intervjuerna/observationerna innan jag 

lämnade företaget. 

Data som användes i analyseringen insamlas på plats och i realtid för att förstärka validiteten 

av analysen. Dessutom skickades sammanställningarna till informanterna för att avstämma 

med informationskällor att informationen förstås rätt innan de analyseras. Därefter studerades 

insamlad data för att fördjupad förståelse på företagets produktionsflöde och materialflöde. 

Insamlad data analyserades sedan med hjälp av det teoretiska ramverket som byggdes upp i 

förstudien. Detta utgjorde grunden för framtagning av förslagen om en ny produktionslayout i 

den gemensamma monteringsavdelningen.
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4 Nulägeskartläggning 

 ___________________________________________________________________________  

I nulägeskartläggningen beskrivs GARO:s organisationsstruktur och arbetsflöde mellan 

monteringsteamen i dagsläget. Kartläggningen är uppdelad i fem delar, först beskrivs 

organisationsstrukturen följt av hur produktionsflödet och materialflödet i monteringsteamen 

ser ut för att underlätta förståelsen av omställnings- och plockningsprocessen i 

monteringsteamen. 

 ___________________________________________________________________________  

4.1Organisationsstruktur mellan monteringsteamen 

I dagsläget finns det fyra monteringsteam på GARO. Varje team leds av ett gruppombud och 

ett vice gruppombud (förutom team 2 som inte har något vice gruppombud). Dessutom finns 

det två produktionsledare som är ansvariga för produktionsberedning i verkstaden. Varje 

produktionsledare ansvarar för beredningsarbetet för två monteringsteam. Hela verkstadens 

produktion är under administration och kontroll av produktionschefen, se figur 6. 

 

Figur6. Organisationsstruktur för monteringsteamen, numret efter anställningstiteln har ingen betydelse i 

prioriteringen för ledaren respektive teamen (Källa: muntlig beskrivning av produktionschef och 

produktionsledare). 

Produktionschef

Produktionsledare 1 

Gruppombud team2

Montör & testare 
team2 x 5pers

Gruppombud team4

Vice gruppombud 
team4

Montör & testare 
team4 x 11 pers

mtrl.hanterare x 1

Produktionsledare 2

Gruppombud team5

Vice gruppombud 
team5

Montör & testare 
team5 x 4 pers

Gruppombud team7

Vice gruppombud 
team7

Montör & testare 
team7 x 6 pers

Produktionstekniker
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Produktionsledarnas ansvar är att se till att det finns tillräcklig med personal i teamen för 

produktion, förbereda material och monteringsinstruktioner för kundanpassade produkter samt 

att beräkna produktionsledtid för en order. Produktionsledarna ska också se till att rätt 

underlag delas ut till montörer, följa upp produktionsplanering och personalens stämpling 

samt följa upp försäljningsprognoser i de produktgrupper han eller hon är ansvarig för. 

Produktionsledarna för team 5 och 7 ansvarar dessutom för beställning av plåt samt 

uppföljning av inköp av plåtarna. 

Gruppombuden ansvarar för bedömning av produktionsförslag som genereras av företagets 

planeringssystem, för att sedan bestämma och frisläppa produktionsorder till sitt 

monteringsteam. Enligt produktionsledare av team 2 och 4 fördelas gruppombudens ansvar 

enligt 80/20 regeln, dvs. 20% av gruppombudens arbetstid går åt till planeringsarbete och 

80 % går åt till monteringsarbete. 

Varje team består av olika antal montörer och testare (se figur 7, antal montörer& testare). 

Vid sidan om testningsarbetet ska testare även utföra monteringsarbete i sitt team. Antalet 

montörer i teamen varierar efter säsong. Under högsäsong brukar företaget ta in 

visstidsanställda för att bemöta ökningen i produktionen. Gruppombuden brukar vara 

materialhanterare i teamet men det kan också vara montörer som utför detta arbete i vissa 

tillfälle. Materialhanteraren ansvarar för att plocka fram komponenter från produktionslagret 

och transportera komponenterna till sitt team för slutmonteringen. 

4.2 Produktionsstrategier 
Företaget använder sig av MPS Movex planeringssystem för att ge stöd för 

produktionsplaneringen. Produktionen styrs av produktionsledningen genom att bestämma 

vilken tillverkningsorder som ska frisläppas. Det finns två olika produktionsstrategier på 

GARO, den ena är att producera mot lager (MTS) och den andra är att producera mot 

kundorder (MTO). 

MTS används för standardprodukter. Produktionen av standardprodukter styrs av lagernivån. 

Detta är samma princip som beställningspunkt (Jonsson och Mattsson, 2005), d.v.s. när den 

lagerförda kvantiteten underskrider beställningspunkten så genererar planeringssystemet ett 

produktionsförslag. Beroende på vilken varugrupp som produkten tillhör skickas förslaget till 

det ansvariga teamet. Förslaget granskas av gruppombud och skrivs sedan ut som en 

tillverkningsorder (kallas för ”Körplan” på GARO). Körplanen frisläpps sedan för 

slutmonteringen. Färdigställda produkter lagerhålls i FVL och levereras direkt till kunder vid 

mottagning av kundorder. Lagernivån styrs av produktionsledarna som baserar denna på 

prognostiserad efterfrågan. 

MTO tillämpas endast vid kundanpassade produkter. När företaget får en kundorder med 

speciella krav förbereder produktionsledaren ett underlag som inkluderar den efterfrågade 

konstruktionen, kvantiteten, tillverkningstiden, leveransdatumet osv. Underlaget registreras i 

planeringssystemet och skickas till det ansvariga teamet. Teamets gruppombud följer upp 

underlaget och skriver ut en körplan enligt detta som sedan frisläpps till monteringsteamen för 
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slutmonteringen. Enligt produktionsledarna har företaget en utlovad leveranstid mot kund för 

order med upp till 10 enheter inom 48 timmar. 

4.3 Produktgrupper 
Produktsortimentet omfattar mer än 5000 olika artiklar som delas in i ca 13 grupper varav 8 

grupper produceras på GARO och resten köps in från företagets dotterbolag respektive 

underleverantörer. Indelning av varugrupper sker efter produktens funktionsområde och dess 

modell. I följande tabell finns en sammanfattande beskrivning av varugrupper som produceras 

av GARO samt det ansvariga monteringsteamet för respektive varugrupp i dagsläget. 
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Tabell 2. Sammanfattande beskrivning av varugrupper 

Namn på 

varugrupp 

Funktions-

beskrivning Anv.område Team 

Exempel på 

produkter 

GPK Centralsystem 

Grupp central system 

(äldre modell) Industri 5  

Lättmetallkapsling 

Som GPK 

Centralsystem, i 

seluminlåda, ofta 

använd utomhus Industri 5  

GCS Centralsystem 

Gruppcentral- system 

(senare modell) 

GARO ansvarar bara 

förpackning av 

komponenter Industri Packning  

Säkerhetsbrytare Brytare 

Industri och 

privat  **8  

Eluttag bil, båt, 

camping 

Eluttag till bilvärmare, 

laddning till båt, 

camping Privat 5  

Mätarskåp 

Att mäta abonnentens 

elförbrukning i villa Privat 2  

Normkapsling 

(media) 

Gruppcentral och 

mediacentral till 

hushåll Privat 4  

Anslutningsdon (G-

box) 

Används till elektrisk 

anslutning i industri, 

hemgarage och ev. 

tillfällig el 

Industri och 

privat 7 

 

** Team 8 kommer att läggas ner. 

  

http://www.garo.se/fileadmin/garo/BILDER/LAETTMETALLKAPSLAT/E2392136.jpg
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Företaget lagerhåller komponenter som används i slutmonteringen. De flesta av 

komponenterna köps in från företagets dotterbolag eller underleverantörer men vissa 

tillverkas av företaget självt. Komponenter som företaget tillverkar själva är bland annat en 

plastlåda för kopplingscentralen och plasthöljen till eldonen. Komponenterna monteras sedan 

till en färdig produkt. Enligt produktionstekniker kan man skapa många varianter med en 

produkt beroende på hur den bestyckas, t.ex. skapas en ny variant genom en säkring mer eller 

mindre vid monteringen. Behoven av produktvarianter varierar väsentligt från några enheter 

om året till tusentals enheter om året. Enligt produktionstekniker och produktionsledare 

monterar man ca 50% av företagets produkter med högfrekvens, dvs. produktionen av dessa 

produkter återkommer varje vecka eller till och med varje dag. Övriga 50% av produkterna är 

kundanpassade produkter. Kundanpassade produkter monteras enbart mot kundorder och 

bestyckas enligt kunders kravspecifikation. Eftersom produkterna är starkt kundanpassade kan 

det hända att de produceras bara en gång. 

4.4 Materialflöde 

Enligt produktionsledarna finns det två olika materialflöden i verkstaden. Det ena är flödet av 

unika komponenter och det andra är flödet av standardkomponenter. 

 Unika komponenter: komponenter som endast används av någon produktgrupp. Det 

kan exempelvis vara speciella skruvar, stommar till olika modeller, kabel av olika 

typer m.m. Denna typ av komponenter levereras oftast direkt till det ansvariga teamet 

och lagerhålls på ställningar i teamet (montörer kallar ställningarna för materialtorg). 

Unika komponenter med stora volymer levereras till och lagerhålls i produktionslagret 

och tas ut vid behov av påfyllning. Materialflödet av unika komponenter framgår av 

figur 7. 

 Standardkomponenter (kallas för tillbehör bland montörerna): komponenter som 

används av alla produktgrupper. Exempel på standardkomponenter är säkringar, 

vanliga skruvar, etiketter med företagets logo, förpackningskartong m.m. 

Standardkomponenter levereras till och lagerhålls i produktionslagret. Uttag av 

standardkomponenterna sker vid avrop från produktionen. Se figur 7 materialflödet av 

standardkomponenterna mellan inleverans och monteringsteamen. 
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Figur 7. Materialflödet mellan inleveranser och monteringsteamen. (källa: egen ritning enligt beskrivning 

av produktionsledarna). 

4.5 Produktionsflöde 

4.5.1 Produktionsprocess 

I varje tillverkningsorder ingår en plocklista som redogör för vilka ingående komponenter 

respektive vilken kvantitet som behövs till produkten. En order delas upp på flera montörer 

endast när leveranstiden är för kort för att en montör ska hinna slutmontera hela ordern. 

Anledningen till att en order brukar tilldelas en montör, enligt produktionsledarna är att 

montören ska arbeta snabbare med detta moment när det är ordrar som han/hon har erfarenhet 

av att montera som hel order. Dessutom kan ledningen lättare följa upp kvaliteten på 

produkterna när de kommer från en och samma montör och rätta till montörens brister i 

monteringsarbetet. På så sätt kan montören utveckla sin kompetens. 

Montören som får ordern måste först plocka fram alla komponenter som behövs för produkten 

enligt plocklistan för att sedan montera. Av säkerhetsskäl måste montörerna testa varje 

färdigkopplad produkt med hjälp av den testutrustningen som finns på arbetsbänken. Testare 

ansvarar för att göra mer omfattande testning på en speciellt utrustad arbetsbänk. En sådan 

omfattande testning genomförs på den första färdigkopplade produkten i en order och sedan 

testas var 20:e och den sista färdigkopplade produkten. Godkända produkter lämnas tillbaka 

till montörerna som sedan monterar färdigt produkten, packar och lägger den på pallen 

bredvid arbetsbänken. Montören måste sedan rapportera in den avslutade ordern innan 

pallen/pallarna transporteras till pallplatsen eller FVL. Produktionsflödet framgår i figur 8. 

Materialflödet av standardkomponenter 

 Materialflödet av unika komponenter 

      Materialflödet av unika komponenter med stora volymer 

 Materialtorg 

 

 

 

Underhållsavdelning 

Inleveranser 
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Figur 8. Produktionsflödet i monteringsteamen (källa: egen ritning enligt beskrivning av 

produktionsledarna och produktionsteknikern). 

Arbetsbänkarna i varje team är produktgruppanpassade. Varje produktgrupp har sina unika 

skruvar och testutrustningar som placeras i en bestämd ordning på arbetsbänkarna. Enligt 

produktionsledarna kan tidsåtgången på monteringen mellan olika produktgrupper variera 

mycket beroende på om det är en standardprodukt eller en kundanpassad produkt. Enligt 

produktionsledarna och produktionsteknikern, tiden som går åt att montera en 

standardprodukt varierar mellan 12 och 40 minuter, medan monteringen av en kundanpassad 

produkt varierar från en halv timme upp till fem timmar. 

4.5.2 Plockningsprocess 

En ny plockning genereras av en ny order. Det börjar med att gruppombuden skriver ut en ny 

order och lägger den i orderfack. Varje montör har sitt eget orderfack i gruppombudens 

kontor. Till varje ny order ingår det också en plocklista där det framgår de olika 

komponenternas artikelnummer och kvantitet som ska används till ordern och lagerplats där 

komponenterna ligger. Montören plockar sedan enligt plocklistan från materialtorget i sitt 

team de unika komponenter som behövs och lägger dem på en rullvagn. Vagnen med 

färdigplockade komponenter placeras sedan vid montörens arbetsbänk. Standardkomponenter 

plockas av gruppombuden från produktionslagret till sitt team. Gruppombuden plockar 

komponenter i rätt kvantitet enligt tillverkningsorder och transporterar komponenterna på pall 

från lagret till materialtorg i teamen. Montörer plockar sedan komponenter enligt sin 

plocklista från pallen till sin arbetsbänk. Plockningsprocessen framgår i figur 9. 

 Aktivitet          Input/output     Personal/hjälpmedel  
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Figur 9. Plockningsprocess. Pillinjer visar montörens plockningsgång och streckad pillinjer visar 

gruppombudens plockningsgång (källa: egen ritning enligt insamlade data och egen observation). 

Materialtorgen fylls på från produktionslagret. Det finns ingen klar delegering vem som 

ansvarar för påfyllningen av materialtorgen. Påfyllningen utförs ofta av teamens gruppombud, 

men det kan också vara montörer vid vissa tillfällen.  

I team 4 genomförs plockningsprocessen på ett annorlunda sätt. Skillnaden är att det finns en 

materialhanterare i team 4 som ansvarar för plockningen i produktionslagret och transporterar 

den till teamet. Gruppombudet för team 4 lägger nya ordrar i materialhanterarens fack. 

Materialhanteraren ansvarar för att plocka fram komponenter som lagerhålls i 

produktionslagret samt delvis av komponenter som ligger på teamets materialtorg och lägger 

dem på vagnar tillsammans med motsvarande ordernummer. Sedan rapporterar 

materialhanteraren in hur mycket han/hon hade tagit ut från produktionslagret. Därefter lägger 

materialhanteraren de färdigplockade ordrarna i ett "halvfärdigplockat" fack. Gruppombudet 

tar tillbaka ordrarna från det "halvfärdigplockade" facket för att sedan dela ut till montörernas 

fack. Montörerna går sedan och plockar fram resten av komponenterna på plocklistan från 

materialtorget. I team 4 ansvarar materialhanteraren också för påfyllning av materialtorget. Se 

figur 10. 

 

Figur 10. Plockningsprocess i team 4. Pillinjer visar montörens plockningsgång och streckad pillinjer 

visar materialhanterares plockningsgång (källa: egen ritning enligt insamlade data och egen observation). 

Enligt produktionsledarna och produktionsteknikern, tidsåtgången för plockning per montör 

ligger mellan 20 och 30 minuter per order. 
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4.5.3 Omställningsprocess 

Omställningarna genereras av nya ordrar. Processen inleds med att montören hämtar en ny 

order från sitt orderfack och en vagn för att plocka komponenter som behövs till ordern. 

Närprodukterna är färdigmonterade slutmarkerar montören ordern. Slutmarkering innebär att 

montören rapporterar in bland annat kvantiteten som monterades, starttid respektive sluttid av 

den avslutade ordern samt räknar ut hur lång tid det gick åt att genomföra ordern. Sedan 

använder montören handtruck för att flytta pallen med färdigmonterade produkter till 

pallplatser utanför teamets område. Pallen transporteras sedan in till FVL av lagerpersonal. 

Överblivna komponenter som användes till föregående order och inte ska användas till den 

nya ordern ställs undan. Enligt produktionsledarna och produktionsteknikern, tidsåtgången per 

omställning ligger på mellan fem och femton minuter. 

Antalet omställningar motsvarar antalet ordrar som en montör blir tilldelad under en 

arbetsdag. Detta beror på hur stor kvantitet det är i beställningen samt produktens 

komplexitet. Enligt gruppombuden så hinner man med ca tre ordrar under en arbetsdag, vilket 

innebär att man ställer om i genomsnitt tre gånger.
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5 Nulägesanalys 

 ___________________________________________________________________________  

I nulägesanalysen granskas de insamlade data i nulägesbeskrivningen närmare för att hitta 

de problem/orsaker som leder till låg effektivitet i monteringsprocessen. Fokus i granskningen 

läggs på produktionslayout, produktionsflödet, plocknings- och omställningsprocess i 

samband med monteringsprocessen. 

 ___________________________________________________________________________  

5.1 Produktionslayout 

I nuläget saknar Garo en layout som bygger på en uttalad produktionsstrategi. 

Produktionsresurser läggs upp på ett sätt så att det blir smidigt för montörer att genomföra sitt 

arbete. Beskrivningen av företagets produktionsflöde visar att den nuvarande 

produktionslayouten är av den cellbaserade typen där varje arbetsbänk motsvarar en 

produktionscell. Enligt teorin är denna typ av layout lämplig när företags produktsortiment är 

brett och tillverkningskvantiteterna är små, vilket är typiskt för GARO:s produktionskaraktär. 

Företaget produceraren stor mängd varianter för att tillfredsställa marknadens efterfrågan. 

Enligt produktionsteknikern, ca 50% av produktionen sker mot kundanpassade ordrar, det vill 

säga att man monterar efter kundernas önskemål. Orderkvantiteterna är oftast små och 

monteringen sker antingen mot lagerorder eller mot kundorder. Dessutom har företaget en 

målsättning att på sikt öka andelen kundanpassad produktion, vilket i sin tur innebär att 

produktvarianterna också kommer att öka.  Därför kan man säga att en cellbaserad 

produktionslayout passar utmärkt till GARO med hänsyn till produktionskaraktären. 

Dock är det inte helt problemfritt med den nuvarande produktionslayouten. I den nuvarande 

produktionslayouten motsvarar varje arbetsbänk en cell där montören som arbetar vid bänken 

är den som kan genomföra monteringsarbetet. Förutom monteringen ansvarar en montör för 

alla kringaktiviteter/funktioner som behövs för att färdigställa en order. Kedjan av aktiviteter 

som ingår i en montörs ansvar framgår av figur 11. 

 

Figur 11. En montörs arbetsuppgifter (källa: egen ritning). 
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En montörs arbetstid under en dag kan indelas i tre stora segment. Dessa segment är plock- 

och omställningstid, packningstid och monteringstid. Enligt produktionsledarna och 

gruppombuden, varje montör genomför i genomsnitt tre gånger plockning och omställning per 

arbetsdag. Tabell 3 visar en sammanfattning av tidsåtgång av respektive arbetsuppgift per 

montör. 

Tabell 3. Sammanfattning av tidsåtgång av respektive stödjande uppgift per montör 

Arbetsuppgift Tidsåtgång (min) 

Plockning Ca 90 min/dag 

Omställning Ca 45 min/dag 

Packning 1 min/produkt enhet 

Montering 

standard 

Min 12 min/produkt enhet 

Max 40 min/produkt enhet 

Montering 

kundanpassad 

Min 30 min/produkt enhet 

Max 

300 min/produkt 

enhet 

 

Enligt mina observationer i monteringsteamen, det största problemet som företaget upplever 

är låg flexibilitet hos arbetsbänkarna, låg effektivitet i plocknings- och omställningsprocess. 

Konsekvensen av dessa problem är att olika typer av slöserier genereras i 

monteringsprocessen, vilket i sin tur minskar företagets förmåga att producera. 

I följande analys ska jag förtydliggöra på vilket sätt påverkar slöserierna produktions förmåga 

i monteringsteamen. 

5.2 Låg flexibilitet hos arbetsbänkar 

I fabriken delas monteringsområdet upp i olika team efter produktgrupper. Arbetsbänkarna är 

produktanpassade, dvs. standardkomponenter som behövs mycket för produktgruppen läggs 

alltid framme på arbetsbänkarna. 

I ett och samma monteringsteam delas även bänkarna upp efter olika produktmodeller, trots 

att tillhörande utrustningar är de samma mellan bänkarna. Det som skiljer sig mycket mellan 

arbetsbänkarna är de standardkomponenter som används i monteringen av produkterna. Dessa 

standardkomponenter kallas för tillbehör bland montörerna och består av bland annat skruvar, 

kablar, etiketter m.fl. Till varje produkt krävs flera sorter av respektive standardkomponent 

för att sätta ihop dem. Standardkomponenter som behövs för produktgruppen förvaras i gula 

lådor på arbetsbänkar. Enligt montörerna ska dessa komponenter alltid finnas på 

arbetsbänkarna och därför måste montörerna se till att gula lådorna på arbetsbänkar är 

uppfyllda innan man lämnar sin arbetsplats. Dessa komponenter lagerhålls i produktionslagret 

och transporteras från lagret till materialtorget av den tillhörande produktgruppen. Montörer 

fyller på lådorna från torget när komponenterna tar slut på arbetsbänkarna.  

Enligt Harrison och Hoek, slöseri i form av väntan uppstår när en produkt inte genomgår en 

förädlingsprocess. I intervjuerna med montörerna framkom att det är ganska vanligt att 

ordrarna ligger i väntan av arbetsbänkar på grund av det befintliga upplägget av 
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arbetsbänkarna. Tiden som slösas bort under väntan innebär en minskning av arbetstid i 

monteringen. Här följer ett exempel: 

- När en montör får en order måste han/hon i första hand ta reda på vilken arbetsbänk 

ordern ska genomföras på. Detta innebär också att montörer måste flytta sig mellan 

arbetsbänkarna enligt den produkt som han/hon ska montera. I intervjuerna med 

montörerna framkom att det kommer ibland flera ordrar av samma modell samtidigt. I 

detta fall kan man välja antingen att montera ordrarna på samma arbetsbänk eller att 

montera ordrarna på flera arbetsbänkar samtidigt. Det första alternativet innebär att de 

efterliggande ordrarna måste läggas i kö för den arbetsbänk som är anpassad till den 

beställda produkten. Det andra alternativet innebär att montörer som ansvarar för 

ordrarna måste ställa om en annan arbetsbänk och lägga fram alla tillbehör till 

produkten innan man kan påbörja monteringsarbetet. Oavsett vilken beslut man tar 

innebär det att tidsåtgången som behövs för att färdigställa ordrarna blir längre på 

grund av väntan. Dessutom kan det påverka leveransens ledtid negativt om ordrarna 

ligger i väntan för länge. 

5.3 Plockning 

Plockningen anses som ett av de mest tidskrävande arbeten i fabriken. Enligt insamlade data 

klarar en montör i genomsnitt tre ordrar under en arbetsdag. Tidsåtgång för en plockning 

varierar mellan 20 och 30 minuter. De långa plocktiderna kan orsakas av tre övergripande 

faktorer: 

1)Bristande information på plocklistan 

Företaget kodar sitt produktionslager och varje materialtorg i respektive monteringsteam samt 

varje lagerplats på ställagen. Komponenten som lagerhålls på en lagerplats registreras i 

lagersystemet med sitt artikelnummer respektive koden för lagerplatsen. På plocklistan 

framgår inte all information om var komponenter finns. På plocklistan visas inte alla koder 

som behövs för att hitta exakt den lagerplatsen som man måste gå till och plockar, istället kan 

man bara se koden för vilket lager som avses och numret på det ställage där komponenterna 

finns.  

I intervjuerna med montörerna spenderar de i genomsnitt ca 50% av sin plocktid på att leta 

komponenter i det område som visas på plocklistan. Enligt vad montörerna i de olika teamen 

berättat beror plocktiden mycket på montörers arbetserfarenhet i företaget, det vill säga att 

montörer som har arbetat länge i fabriken känner bättre till var komponenter placeras än 

nybörjare och kan därmed plocka snabbare än nybörjarna på grund av att det inte framgår 

exakt var komponenterna finns. Förutom letande av komponenter, i team letar montörer 

efterhalvfärdigplockade rullvagnar när de får en ny order. Som det kartlagt i 

nulägeskartläggningen ställer materialhanterare de ordernummer på halvfärdigplockade 

rullvagnar och sedan placerar vagnarna på materialtorget i team 4. När en montör får en ny 

order måste han/hon leta efter rullvagnen med det ordernumret motsvarar ordern som han/hon 

har fått. 
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Även gruppombuden tycker att det är normalt att nybörjare måste ta sig tid att lära känna 

komponenternas placering. Att produktionsledningen accepterar det faktum att längden på 

plocktiden beror på montörernas arbetserfarenhet i företaget leder till två allvarliga 

konsekvenser. Den första konsekvensen är att produktionsledningen inte anstränger sig för att 

hitta förbättringsmöjligheter som hjälper till att förkorta plocktiden. Den andra är att 

flexibiliteten i plockningsgenomförandet minskar, det vill säga att montörer som är vana vid 

att plocka i sitt team måste genomgå en upplärning igen när man byter till ett annat team. 

2) Registrering i lagersystemet 

Lagersaldo registreras av montörer när en plockning är genomförd. Montörer registrerar i 

lagersystemet bland annat komponenters artikelnummer och kvantitet som plockats. 

Registrerad information hanteras av lagersystemet och lagersaldo uppdateras sedan 

automatiskt av systemet. Tidsåtgång för registreringen beror på antalet komponenter som 

plockas, dvs. ju fler komponenter som plockas desto längre tid går åt för registreringen. 

3) Montörers vana 

Vid plockning av volymmässigt stora komponenter, t.ex. hölje/stomme till centralsystem 

brukar montörer ta ut hela pallen med de komponenter som han/hon vill ha. Montörerna 

tycker att man på så sätt kan spara mer tid till monteringen. Men andra montörer, som vill 

plocka den utkörda komponenten, måste då gå och leta efter den mellan arbetsbänkarna, vilket 

innebär att plocktiden för andra montörer blir längre på detta sätt. 

5.3.1 Problem om slöseri och påverkan av slöserierna på monterings effektivitet 

Utifrån beskrivningen om plockningsprocessen i nulägeskartläggningen kan man identifiera 

tre slöserier: 

Slöseri 1: Väntan 

Enligt insamlade data ska en order tilldelas endast en montör. Eftersom det är montörerna 

själva som går och plockar komponenter som behövs till monteringen innebär det att ordrarna 

måste ligger i väntan på montörer under tiden han/hon genomför plockningen. Som det 

nämnts tidigare, ju mer tid slösas bort under väntan desto blir det större minskning på 

monteringstiden. En minskning på monteringstid är det samma som en minskning på 

förmågan att producera i monteringsteamen.  

Slöseri 2: Onödig transport 

Onödiga transporter genereras framför allt av transport av standardkomponenter. Transport av 

standardkomponenter kan i princip delas upp i två delar. Först transporterar gruppombuden 

standardkomponenter från produktionslagret till materialtorgen i monteringsteamen. Sedan 

flyttar montörer standardkomponenterna som behövs från stora förpackningarna till de gula 

lådorna som används på arbetsbänkarna idag. Därefter transporterar montörerna 

komponenterna i lådor från torgen till sin arbetsbänk. 
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Enligt teorin om de sju slöserier, flyttning tillför inte något värde till produkten eftersom 

produkten inte genomgår en förädlingsprocess under flyttningen. Dessutom riskerar man att 

skada produkten när man flytta produkten från ett ställe till ett annat. Därför ska man undvika 

att flytta produkten så gott som möjligt. I detta fall anses flyttningen av komponenter från stor 

förpackning till lådor som är onödig och klassificeras som ett slöseri. Man skall minska 

onödig flyttning av dessa genom att t.ex. använda lämplig förpackning till komponenterna. 

Slöseri 3: Onödigt lager 

Materialtorg är egentligen en typ av lager som placeras i närheten av monteringslokalen. Idag 

har företaget sammanlagt fem lager som används till att lagerhålla inkommande komponenter: 

ett produktionslager och fyra materialtorg. En stor del av komponenterna lagerhålls i 

produktionslagret. Även en del unika komponenter lagerhålls i materialtorgen men det mesta 

placeras fortfarande i produktionslagret. Förutom produktionslagret och materialtorgen 

placeras också komponenter på golvet mellan monteringsbänkarna. Se figur 12. 

 

Figur 12. Komponenter packas i lådor och placeras på pall i monteringslokaler. (Källa: egen bild). 

Platserna på golvet där komponenterna placeras anses också som ett lager enligt montörerna. 

För många lagerplatser gör att kontrollering av lagersaldo blir svårare. Enligt genomförda 

observationer i materialtorgen finns det fortfarande utrymme för att lagerhålla mer. Om man 

flyttar komponenterna på golvet in i materialtorgen ska man kunna ta bort lagerplats på 

golvet, vilket i sin tur underlättar kontrolleringen av lagersaldo. 

5.4 Omställning 

Omställningstid avser tiden av förberedelseför montering. Enligt World Class 

Manufacturing:s definition (2012), kan arbetet som utförs under ställtiden vara efterarbete av 

föregående produkt, verktygsbyte, testkörning och justering. Som nämnts tidigare är 

arbetsbänkarna i monteringslokalen produktanpassade. Därför förekommer inga aktiviteter 

som verktygsbyte, testkörning och justering under omställningen av arbetsbänkar. Det enda 

arbete som utförs under ställtiden är efterarbete av föregående produkt. 
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Efterarbetet innefattar huvudsakligen fem aktiviteter: att slutmarkera den färdigmonterade 

ordern, att beräkna och registrera genomförandetid i fabrikens databas, att transportera färdiga 

produkter och att ställa undan överblivna komponenter. Enligt gruppombuden beräknar 

montörerna genomförandetiden för hand och denna är den mest tidskrävande aktiviteten 

eftersom montörerna måste ta med eventuella raster och lunchtid om de ligger mellan start- 

och slutpunkt av en order. Tidsåtgången per omställning ligger på mellan fem och15 minuter, 

varav minst en tredje del av tiden används till beräkning av genomförandetid för varje order.  

Enligt gruppombuden ska de beräknade genomförande tiderna användas för att följa upp de 

aktuella ledtiderna för montering av olika produktmodeller som sedan utgör underlag för 

produktionsplaneringen. Aktiviteten måste alltså inte utföras för att en ny order skall kunna 

påbörjas. I intervjuer med gruppombuden framkom det att de beräknade genomförandetiderna 

stämmer ofta inte med den verkliga tidsförbrukningen, eftersom det är vanligt att montörer 

glömmer att skriva upp starttid för den ordern som han/hon genomför. Då brukar montörerna 

uppskatta en genomförandetid som är baserad på tidigare beräknade genomförandetider. Med 

andra ord kan man säga att varje montör spenderar minst 15 minuter per dag för att 

genomföra en aktivitet som inte är bidragande till produktionsplaneringen. Det är därför kallar 

gruppombuden och montörerna denna aktivitet för tidtjuven. Tiden som används för att 

genomföra denna aktivitet anses som ett slöseri eftersom den orsakar onödig väntan på 

efterliggande ordrar. 

5.5 Sammanfattning av problem i nuläget 

Den befintliga produktionslayouten i de fyra monteringsteamen är av den cellbaserade typen, 

där varje arbetsbänk motsvarar en produktionscell. Produktionsflödet från plockning till 

transport av färdigmonterade produkter utförs på en arbetsbänk som en montör ansvarar för. 

Detta leder till tre stora problem med låg effektivitet i monteringsteamen som följd. Dessa är 

bland annat: 

 Låg flexibilitet av arbetsbänkar eftersom arbetsbänkarna är anpassade efter olika 

produktmodeller. När flera ordrar av samma modell kommer samtidigt kan det bilda 

flaskhalsar eftersom en produktmodell inte kan monteras på alla arbetsbänkar. I detta 

fall får montörer välja mellan att lägga ordrarna i kö eller att ställa om en annan 

arbetsbänk för att kunna montera parallellt. Oavsett vilket alternativ montörerna väljer 

innebär det att en viss väntetid uppstår i processen, vilket i sin tur kan påverka 

leveranstiden negativt. 

 Den ineffektiva plockningen, vilken anses som ett tidskrävande arbete som orsakas av 

huvudsakligen bristande information på plocklistan. Enligt observationer som gjordes 

på monteringslokalerna spenderar montörer i genomsnitt ca 50% av sin plocktid med 

att leta efter komponenter eftersom det på plocklistan inte framgår exakt var 

komponenter lagerhålls. 

 Orationellt efterarbete i omställningen då montörer måste beräkna genomförandetid 

för varje genomförd order i företagets databas så att produktionsledningen kan följa 

upp de aktuella ledtiderna för montering av olika produktmodeller och att skapa 

underlaget för produktionsplanering. Enligt produktionsgruppombuden stämmer oftast 

beräknade ledtiderna inte med den verkliga tidsförbrukningen. Detta innebär att 
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montörer spenderar en del av sin arbetstid på en aktivitet som varken är relevant till 

sin arbetsuppgift eller är bidrar till produktionsplaneringen. 

Konsekvensen av dessa problem är att en mängd av slöseri genereras i produktionen, bland 

annat slöseri genom väntan, onödig transport, onödigt lager och felaktiga processer. Enligt 

Harrison och Hoek, slöserier gör att företag förbrukar mer än vad som behövs för att 

producera en produkt som kunder efterfrågar. De tre stora slöserierna som uppstår i 

monteringsprocessen gör att montörerna inte kan fullständigt utnyttja sina arbetstider i 

monteringen. Detta är en avgörande faktor som gör att företagets förmåga att producera 

minskas.  
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6 Förslag till förbättringar 

 ___________________________________________________________________________  

I detta avsnitt ska företagets produktionssystem identifieras och lösningar på problemen, som 

funnits genom analysen, rekommenderas så att en ny produktionslayout till den framtida 

gemensamma monteringsavdelningen ska kunna hittas. 

 ___________________________________________________________________________  

6.1 Identifiera företagets produktionssystem 

Olika produktionslayouter passar olika produktionssystem. För att kunna hitta en 

produktionslayout som passar bäst i den gemensamma monteringsavdelningen måste i första 

hand det befintliga produktionssystemet som tillämpas i företaget identifieras. 

Trots att det tillämpas två olika produktionsstrategier i företaget, monteras produkterna endast 

mot order – antingen kundorder (MTO) eller lagerorder som genereras av planeringssystemet 

(MTS). Produktvariansen är bred och orderkvantiteten ligger oftast på ganska låg nivå. Enligt 

definitionen av de sju produktionssystemen finns det tre produktionssystem som har liknande 

mönster som företagets produktion. De tre produktionssystemen är serieproduktion, FMS och 

JIT (se 3.5 i teoretisk bakgrund: beskrivning av Serieproduktion, FMS och JIT). 

 FMS kan inte vara företagets produktionssystem eftersom företagets produktion inte 

styrs av övervakande dator med komplext och automatiserat materialhanteringssystem. 

Företagets produktion styrs ganska manuellt av produktionsledningen med MPS 

planeringssystem som stöd i planeringen. 

 JIT är inte heller företagets produktionssystem då företaget inte använder sig av 

Kanban-system i sin produktionsplanering. 

 Bland de tre produktionssystemen kan endast serieproduktion vara den lämpligaste 

beskrivning av företagets befintliga produktionssystem. Några gemensamma 

egenskaper mellan företagets produktionssystem och en serieproduktion är: 

produktsortimentet är brett, orderkvantiteten är låg, produktionen tillverkas mot order 

och standard produkter tillverkas mot lager osv. 

6.2 En ny produktionslayout i den gemensamma monteringsavdelningen 

En bra matchning av produktionssystem och produktionslayout är en grund för att uppnå hög 

effektivitet i produktionen. Den passande produktionslayouten i serieproduktion är en 

cellbaserad layout, dvs. att gruppera produktionsresurser kring en grupp av produkter. Som 

det nämnts i nulägesanalysen, produktionslayouten som var upplagd mellan 

monteringsteamen idag är redan en cellbaserad layout. Det är rekommenderat att behålla den 

nuvarande cellbaserad produktionslayout i den gemensamma monteringsavdelningen. Här 

följer ett exempel av uppläggningen i den gemensamma monteringsavdelningen. 

I den gemensamma monteringsavdelningen ska monteringsteamen placeras på en gemensam 

lokalyta – som delas in i tre funktionsområden:  
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 Kontoren där produktionsledningen genomför produktionsplaneringar ligger på den 

lokalyta som de befinner sig idag. 

 En gemensam monteringsavdelning där montörer genomför monteringsarbete. 

Arbetsbänkarna ska placeras i lokalen där monteringsteam 4 och produktionslagret är 

beläget idag. Varje arbetsbänk kommer att motsvara en monteringscell. Enligt teorin 

av en cellbaserad produktionslayout ska monteringsprocessen genomföras på en 

arbetsbänk där en montör ansvarar för att montera ihop produkterna. På så sätt kan 

man uppnå fördelen om bättre flexibilitet vid produktmixförändringar enligt teorin. 

 Materialtorg mellan arbetsbänkarna där tillbehören förvaras. Två rader av ställage ska 

placeras mellan arbetsbänkslinje. Ställagen ska fungera som ett materialtorg och 

utnyttjas till förvaring av standardkomponenter och höjden av ställagen ska vara nåbar 

av montörer. Den rekommenderade produktionslayouten på den gemensamma 

monteringsavdelningen framgår i figur 13. 

 

Figur 13. Rekommenderade produktionslayouten i den gemensamma monteringsavdelningen (källa: egen 

ritning). 

Enligt analysen, orsaker som gör att företaget inte kan producera mer med de befintliga 

resurserna genereras av slöserier. För att kunna öka effektiviteten i monteringsprocessen, dvs. 

att kunna producera mer med lika mycket resurser måste slöserierna elimineras. Ledningen 

måste skapa förutsättning så att montörer kan använda sina tillgängliga arbetstider på ett 

effektivt sätt. För att kunna eliminera slöserierna som nämndes i analysen rekommenderas 

ledningen att applicera följande åtgärder: 

 Effektivisera plockningen 

 Förbättra flexibilitet hos arbetsbänkarna genom att effektivisera omställningen 

 Rationalisera efterarbete i omställningen 

  

  

 En dubbel arbetsbänk med två monteringsplatser 
 En enkel arbetsbänk med en monteringsplats  

  Materialtorg 
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6.2.1 Effektivisera plockningen 

Plockningen identifierades tidigare som en tidskrävande stödjande aktivitet i 

monteringsarbetet. Syftet med att effektivisera plockningen är att förkorta tidsåtgången för 

denna aktivitet. 

Idag levereras och lagerhålls unika komponenter direkt på materialtorget på det tillhörande 

teamet. Standardkomponenter levereras och lagerhålls i produktionslagret och därifrån 

transporteras till monteringslokalen vid behov av påfyllning. I den gemensamma 

monteringsavdelningen rekommenderas att alla inkommande komponenter ska levereras 

direkt till produktionslagret. Unika komponenterna brukar vara stora volymmässig och 

behöver stora platser för att lagerhålla dem, därför är det rekommenderat att lagerhållas i 

produktionslagret och därifrån plockas till monteringslokalen vid upprop av order. Eftersom 

standardkomponenterna förbrukas mycket och i hög takt är det rekommenderat att placera 

dem i närheten av arbetsbänkarna, dvs. på materialtorget på den gemensamma 

monteringslokalen. Det är rekommenderat att leverera och placera standardkomponenterna på 

materialtorget mellan arbetsbänkar i monteringsavdelningen för att underlätta åtkomst till 

dessa komponenter samt att förkorta plocktid av standardkomponenterna för montörer. 

Materialflödet i den gemensamma monteringsavdelningen framgår av figur 14. 

 

Figur 14. Materialflödet i den gemensamma monteringsavdelningen. (källa: egen ritning). 

Det nya upplägget av materialflöde bidrar till en effektivare plockning på följande sätt:  

- Enkelt och överskådligt materialflöde bidrar till en bättre kontrollering av lagersaldo 

och komponenters placering. 

- Transport av standardkomponenter minskas då dessa komponenter förvaras i 

materialtorget i den gemensamma monteringsavdelningen. 

- När man lagerhåller unika komponenter i produktionslagret kan man frigöra mer 

utrymme på materialtorget. Onödiga lagerplatser på golvet på monteringslokalen kan 

därmed också frigöras då man kan placera komponenterna på materialtorget istället att 

  Materialflödet av unika komponenter 

  Materialflödet av standardkomponenter 
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placera dem på golvet. Detta innebär också att man kan bättre organisera förvaringen 

av komponenterna, vilket bidrar till en smidigare plockning. 

- Onödigtledande av komponenter minskas då fast lagerplats använts och ett 

kompletterat kodsystem applicerat på plocklistan. På så sätt elimineras onödigt letande 

i produktionslagret och på materialtorget vid plockningen. Dessutom kommer den nya 

plockningsprocessen att ta bort de onödiga upplärningstider för plockningen som det 

redogörs för i analysen, då förvaringen av komponenterna standardiserats. 

Enligt teori om plockningsmetoder, Kittning används oftast i monteringsprocess. Uttag av 

komponenterna ska genomföras enligt denna princip, dvs. komponenterna som behövs till en 

order plockas ur lager som en sats och just den kvantitet som behövs levereras till den 

arbetsbänk som ordern ska slutmonteras.  

Den nya plockningsprocessen liknar den process som genomförs i team 2, 5 och 7 i dagsläget, 

dvs. montörerna plockar alla komponenter som står på plocklistan för sig själv när de får en 

ny order. Skillnaden mellan den nya processen och den gamla är att montörer ska ansvara för 

att plocka unika komponenter direkt från produktionslagret. Standard komponenter plockas 

montörerna från materialtorget på den gemensamma monteringsavdelningen. Montörer ska 

plocka just den kvantitet som står på plocklistan. På så sätt kommer lagersaldo stämma bättre 

överens med det som registrerats i lagersystemet. Den nya plockningsprocessen framgår i 

figur 15. 

 

Figur 15. Den nya plockningsprocessen. Pillinjer visar montörers plockningsgång. (källa: egen ritning). 

Fast lagerplats ska tillämpas på ställagen där standardkomponenterna lagerhålls. För att 

underlätta plockningen och att minska plocktiden för montörer måste en exakt lagerplats 

uppvisas på plocklista, dvs. man måste komplettera koderna som visas på plocklistan – 

förutom koden av lager och ställage som komponenten ligger i ska det också finnas en kod 

som visar förvaringsplatsen på ställagen. Då plocktiden minskas ska ordrarna inte ligga i 

onödig väntan. Gruppombud ska ansvara för att organisera alla inkommande komponenterna 

på ett sätt som underlättar montörer i plockningsprocessen. T.ex. Standardkomponenter ska 

förvaras i ställagen på materialtorget som ligger i närheten av monteringsområde. Unika 

komponenter av samma typ ska placeras på stående nivå i ställagen i produktionslagret. 

Placeringen illustreras i figur 16. 
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Figur 16. Illustration av placering av unika komponenter i ställagen i produktionslagret (Källa: egen 

ritning). 

På så sätt ska en del av samma komponent alltid ligga på den lägsta nivån i ställagen och detta 

underlätta montörer vid framplockning av unika komponenterna. 

6.2.3Förbättra flexibilitet på arbetsbänkarna genom att effektivisera omställningen 

Att effektivisera omställningen på alla arbetsbänkar innebär att det måste vara lätt att ställa 

om arbetsbänkar i samband med byte av produktmodell. I det optimala fallet ska man försöka 

att minska standardkomponenterna och utrustningar som måste ställas om genom att 

standardisera dessa som används i monteringen. Några exempel av standardkomponenter som 

alltid finnas på arbetsbänkarna är skruvar med olika längd, kabla och etiketter. Utrustningar 

som används i monteringen är t.ex. skruvmejsel, hammare och saxar. Enligt observationer 

som gjordes i monteringslokalen, är de flesta av utrustningar på arbetsbänkarna av samma sort 

mellan olika monteringsteam. Det som är tidskrävande vid omställningen är att byta de 

standardkomponenterna som placeras på arbetsbänkarna. Att minska varianterna av 

standardkomponenter ska bidra till en minskning av tidsåtgången för omställning. Men detta 

är inte lätt eftersom det krävs mycket tid att utveckla en komponent som passa till flera 

produktmodeller och många tekniska problem måste lösas när det gäller en sådan ändring. 

Därför rekommenderas inte att företaget ska minska varianterna av standardkomponenter. 

Montörer ska sikta på att ställa om så fort som möjligt. Hur snabbt man kan genomföra 

omställningen beror på tidsåtgången av att byta ut standardkomponenterna på arbetsbänkarna. 

Idag förvaras standardkomponenter i stora förpackningar i ställagen på materialtorgen. Vid 

utbyte av standardkomponenter måste montörer fylla på de lilla lådorna från de stora 

förpackningarna. Hela processen omfattar två övergripande moment: 

1. Att flytta standardkomponenter från de stora förpackningar och fylla i lådorna. 

2. Att byta ut lådorna på arbetsbänkarna 

Enligt principen av SMED kan det första momentet klassificeras som en extern omställning 

eftersom detta kan förberedas utan att monteringen avslutas. Därför ska man sträva efter att 

förbereda det första momentet i förväg. Det andra momentet är en intern omställning då 



Lösningsförslag 

38 
 

tillbehören som behövs till ordern endast kan bytas ut efter monteringen av föregående 

produkt avslutats. 

För att minska tidsåtgången av omställningen vid byte av produktmodell rekommenderas att 

den externa omställningen genomförs i förväg, dvs. de stora förpackningarna tas bort från 

ställagen på den nya monteringslokalen. Den mest optimala lösningen är att få hem leveranser 

av standardkomponenter i rätt emballage så att man direktkan lägga fram tillbehören i 

leveransförpackningar på arbetsbänkarna. Men denna lösning tar tid att genomföra eftersom 

företaget måste förhandla med sina leverantörer om att ta fram ett förslag till ett nytt 

emballage som passar verksamheten bättre. En annan lösning som kan genomföras snabbt är 

att flytta standardkomponenter från stora förpackningar till lådor som företaget använder sig 

av idag. Lådorna ska sedan förvaras i materialtorget på monteringsavdelningen. Förvaringen 

illustreras i figur 17. 

 

Figur 17. Förvaringen av tillbehör från stora förpackningar utbytes till tillbehörslådorna. Olika färger 

representerar olika typer av tillbehör (Källa: egen ritning). 

Tidigare har jag rekommenderat att montörer plockar för sig själv, vilket innebär att personen 

som jobbar som materialhanterare idag inte behöver plocka i den nya monteringsavdelningen. 

Materialhanteraren kan ansvara för att flytta standardkomponenter från stora förpackningar 

till lådorna. Detta arbete kan göras i produktionslagret. Sedan transporterar gruppombuden de 

fyllda lådorna från produktionslagret till materialtorget i den gemensamma 

monteringsavdelningen.  Då lådorna är fyllda kan montörerna lätt genomföra den interna 

omställningen, dvs. byta ut standardkomponenter på arbetsbänken genom att ta bort de lådor 

som inte är nödvändiga för produkten som ska monteras och lägga fram lådorna med den 

nödvändiga standardkomponenten. Tiden som förbrukas i detta skede av omställning blir 

mindre jämfört med den nuvarande tidsåtgången. Genom att öka flexibiliteten på 

arbetsbänkarna kan tidsåtgången för omställning minskas samt slöserien av väntan som 

nämndes i analysen av arbetsbänksuppläggning åtgärdas då väntetiden minskas. 

6.2.4 Rationalisera efterarbete i omställningen 

Syftet med rationaliseringen är att eliminera slöseriet som orsakas av efterarbetet i 

omställningen. 
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Efterarbetet innefattar huvudsakligen fem aktiviteter såsom nämndes i analysen. Bland dessa 

aktiviteter finns det tre aktiviteter som tillhör interna omställningar och två tillhör externa 

omställningar. Aktiviteter som tillhör interna omställningarna är: 

1. Att slutmarkera den färdigmonterade ordern 

2. Att transportera färdiga produkter och 

3. Att ställa undan överblivna komponenter 

I det nya produktionsflödet kan man utesluta den sista aktiviteten eftersom komponenterna 

ska plockas i den kvantitet som anges på plocklistan, vilket innebär att ingen överbliven 

komponent kommer att uppstå. De tvåresterande aktiviteterna kan endast utföras när ordern är 

genomförd. Tidsåtgången för dessa två aktiviteter kan minskas med hjälp av genom att de 

förenklas och standardiseras med hjälp av exempelvis blankett eller datoriserad program i 

MPS systemet.  

Att beräkna och registrera genomförandetid i fabrikens databas tillhör externa omställningar 

då det inte är nödvändigt att genomföra dessa två aktiviteter för att påbörja eller avsluta en 

order. Syftet med dessa aktiviteter är att skapa underlag för produktionsplanering. Beräknade 

genomförandetider kan dock endast utgöra ett bra underlag för produktionsplanering när 

aktuella tider används i beräkningen. Av denna anledning måste produktionsledningen se till 

att montörer inte glömmer att skriva upp den aktuella starttiden respektive sluttiden för varje 

order så att giltighet av de beräknade genomförandetiderna kan säkerställas. I MPS system 

skulle det finnas en sådan funktion som stödjer denna uppgift. Det endast som montörerna 

behöver göra är att registrera starttid när man plockar ut en ny order och sluttid när man 

färdigställer ordern så kommer programmet att räkna ut genomförandetiden i fabrikens 

databas. Företaget använder sig av MPS system för att planera sin produktion. Man behöver 

bara utveckla denna funktion och visar montörer hur man gör vid registreringen så kan 

problemet lösas. 

6.3 Sammanfattning av förbättringsförlagen 

Med den nya produktionslayouten och förbättringsförslagen ska problemen som funnits i 

monteringsprocessen kunna lösas och följande fördelar skapas: 

- Att ställa alla monteringsbänkar på en gemensam monteringslokal underlättar 

produktionsledningen i kontrollering och uppföljning av produktionen. 

- Bättre utnyttjande av monteringsresurser genom att effektivisera plockningen och 

omställningen. 

- Genom att standardisera extern omställning och intern omställning kan man eliminera 

onödig väntan på arbetsbänkar när montörer vill påbörja nya ordrar. Eftersom det är 

lätt att ställa om arbetsbänkar kan montörer montera alla produktmodell på alla 

arbetsbänkar, dvs. flexibilitet på arbetsbänkar ökas. 

- Efterarbetet som genomförs i omställningen rationaliseras med hjälp av exempelvis 

blankett eller datoriserad program i MPS systemet. Rationaliseringen hjälper till att 

förkorta tidsåtgången för efterarbetet. 

- Plockningsprocessen effektiviseras genom att organisera om placering av 

komponenterna och komplettera koderna på plocklistan. På så sätt kan man eliminera 
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onödig letande i plockningsprocessen och därmed förkorta ca 50% av tidsåtgången för 

plockningen, vilket bidrar till en ökning av monteringstid. Om en montör kan spara 

50% av sin plocktid per dag, vilket motsvarar 45 minuter per dag ska han/hon ha 45 

minuter extra för att montera flera produkter. Vi multiplicerar den extra tiden av en 

montör med det totala antalet montörer på monteringsavdelningen kan vi få ut 1170 

minuter extra till monteringsarbete i hela monteringsavdelningen per dag. Tabell 4 

redogör för en ungefärlig beräkning av tid som man kan spara åt monteringen genom 

att effektivisera plockningsprocessen.  

Tabell 4. Beräkning av tid som kan sparas genom att effektivisera plockningsprocessen 

Arbetsuppgift Plockning 

Tid upptas/dag/montör 90 min 

Tid sparas/dag/montör 

efter effektiviseringen 90*0,5 = 45 min 

Total antal montör på monteringsavdelningen = 26 pers 

Total tid sparas/dag i 

hela 

monteringsavdelningen 

efter effektiviseringen 45*26 = 1170 min 

Max monteringstid av 

standard produkt 40 min/st. 

Max monteringstid av 

kundanpassad produkt 300 min/st. 

Min monteringstid av 

standard produkt 12 min/st. 

Min monteringstid av 

kundanpassad produkt 30 min/st. 

M
in

 a
n

ta
l 

p
ro

d
u
k
te

r 
g
es

 

Standard 

Total tid sparas per dag delas med 

Max monteringstid av standard pkt 

1170/40 = 29,25 st. 

Kundanpassad 

= Total tid sparas per dag/Max 

monteringstid av kundanpassad pkt 

1170/300 = 3,9 st. 

M
ax

 a
n

ta
l 

p
ro

d
u

k
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r 
g

es
 

Standard 

= Total tid sparas per dag/Min 

monteringstid av standard pkt 

1170/12 = 97,5 st. 

Kundanpassad 

= Total tid sparas per dag/Min 

monteringstid av kundanpassad pkt 

1170/30 = 39 st. 

 

Följaktligen ska förbättringsförslagen leda till högre produktivitet på monteringen.
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7. Diskussion och slutsatser 

 ___________________________________________________________________________  

I detta avsnitt summeras de viktigaste huvudpunkterna av projektrapporten. Det analyserade 

resultatet och de framtagna lösningsförslagen diskuteras och utvärderas utifrån syftet och 

frågeställningarna. Dessutom kommer metodvalen och genomförandet utvärderas i stort. 

 ___________________________________________________________________________  

7.1 Resultatdiskussion 

Syftet med detta projekt är att undersöka hur den befintliga produktionslayouten fungerar och 

hur den ska fungerar i framtiden för att leda till en högre effektivitet i monteringsprocessen, 

dvs. att producera mer med lika mycket resurser i den gemensamma monteringsavdelningen. 

Genom de studier som har gjorts med hjälp av intervjuer och observationer har 

frågeställningarna blivit besvarat. 

1. Hur fungerar den befintliga produktionslayouten för de fyra olika teamen? 

När jag började detta projekt var mitt syfte att hitta en lämplig produktionslayout för 

företagets gemensamma monteringsavdelning. Utifrån analysen av företagets 

produktionsflöde och materialflöde visade det sig att GARO:s nuvarande produktionssystem 

är en serieproduktion. Produktionslayouten som den är upplagd idag för företagets 

monteringsteam är en cellbaserad layout där en arbetsbänk motsvarar en produktionscell. 

Denna typ av produktionslayout är passande för serieproduktion enligt teorin om de sju 

produktionssystemen. Därför rekommenderade jag att behålla det befintliga konceptet av 

produktionslayout i den gemensamma monteringsavdelningen. Syftet med att hitta en lämplig 

produktionslayout för den gemensamma monteringsavdelningen kunde inte uppfyllas 

eftersom företaget redan har en bra matchning av produktionssystem och produktionslayout. 

Trots detta hade jag bestämt att fortsätta min studie på företagets monteringsprocess. Syftet 

med att fortsätta studien var att undersöka hur den fungerar idag och hur den ska fungerar i 

framtiden för att leda till en högre effektivitet i monteringsprocessen, dvs. att kunna producera 

mer med lika mycket resurser.  

Utifrån nulägeskartläggningen upptäckte jag att montörer i de fyra monteringsteamen brukar 

spendera mer tid än vad de behöver på plockningen och omställningen. Tidsåtgången som 

behövs för att färdigställa en order blir längre på grund av plockningen och omställningen. Jag 

tycker att om man kan förkorta tidsåtgången för dessa två aktiviteter måste man kunna vinna 

högre effektivitet i produktionen. 

2. Vilken/vilka kriterier kan påverka effektiviteten i den gemensamma 

monteringsavdelningen? 

Resultat av mina undersökningar visade att följande kriterier kan påverka effektiviteten i 

produktionen i den gemsamma monteringsavdelningen: 
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- Låg flexibilitet hos arbetsbänkar eftersom arbetsbänkarna är anpassade efter olika 

produktmodeller. 

- Den ineffektiva plockningen, ett tidskrävande arbete som orsakas av huvudsakligen 

bristande information på plocklistan. 

- Orationellt efterarbete i omställningen då montörer måste beräkna genomförandetid 

för varje genomförd order i företagets databas så att produktionsledningen kan följa 

upp de aktuella ledtiderna för montering av olika produktmodeller och att skapa 

underlaget för produktionsplanering. 

 

3. Hur ser ett förslag till en ny produktionslayout ut som tar hänsyn till dessa 

kriterier? 

Det är rekommenderat att behålla en cellbaserad produktionslayout i den gemensamma 

monteringsavdelningen eftersom denna typ av layout passar mycket bra med hänsyn till 

företagets produktionssystem. I den gemensamma monteringsavdelningen rekommenderar jag 

att monteringsteamen placeras på en gemensam lokalyta – som delas in i tre 

funktionsområden:  

 Kontorsområde där produktionsledningen genomför produktionsplaneringar. 

 En gemensam monteringsavdelning där montörer genomför monteringsarbete. 

 Materialtorg mellan arbetsbänkarna där tillbehören förvaras. 

För att lösa de problem som påverkar effektiviteten i den gemensamma 

monteringsavdelningen tycker jag att följande förbättringsförslag måste genomföras: 

 Effektivisera plockningen genom att organisera om placering av komponenterna och 

komplettera koderna på plocklistan. På så sätt kan man eliminera onödig letande i 

plockningsprocessen och därmed förkorta ca 50% av tidsåtgången för plockningen 

 förbättra flexibilitet hos arbetsbänkarna genom att standardisera extern omställning 

och intern omställning 

 Rationalisera efterarbete i omställningen genom att utveckla blanketter eller 

datoriserad program i MPS systemet. Genomförandetiden beräknas av ledningen med 

den informationen som montörer registrerar på blanketterna. Beräkningen kan också 

göras automatiskt om man utveckla datoriserat program i systemet. På så sätt kan man 

förkorta tidsåtgången för efterarbete i omställningen. 

7.2 Metoddiskussion 

I detta projekt är det framför allt kvalitativa data om hur den befintliga produktionslayouten 

fungerar samt hur den ska fungera i framtiden som jag behövde samla in för att genomföra 

studien. Insamlingen av data sker huvudsakligen med hjälp av förstudier, intervjuer och 

observationer. Genomförande av metoderna baserar på teorier Enligt Patel och Davidsson i 

boken ”Forskningsmetodikens grunder”. Detta anser jag är lämpligt för att åstadkomma en 

djupgående uppfattning av olika arbetsmoment i monteringsprocessen. 

Innan projektet påbörjades studerade jag relevanta teorier i ämnesspecifik litteratur inom 

intresseområdet produktionslogistik. Detta har gett ramen för uppbyggandet av rapporten och 
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ett bra stöd till genomförande av rapporten då jag redan visste vad det var som jag skulle 

fokusera på under insamlingen av data. Frågeställningar för intervjuerna utformades utifrån 

intervjupersoners kännedom av det undersökta området i företaget. Intervjufrågor gällande 

plockning och omställning ställs till alla intervjupersoner för att få en bredare helhetsbild av 

företagets plocknings- och omställningsprocess. 

Data gällande tidsåtgång för plockning, montering och omställning hämtades från intervjuerna 

med företags produktionstekniker och produktionsledare och stämdes av med hjälp av 

observationer där jag följer efter montörer under tiden de utför arbetet. Det hade varit bättre 

att göra egna frekvensstudier för att få fram tider i realtid som kan öka validitet och reliabilitet 

av insamlad data. Men då kan jag inte avsluta projektet enligt tidsplaneringen som 

produktionschefen och jag hade kommit överens om. Därför bestämde jag att ge upp tanken 

om att göra egna frekvensstudier i detta projekt.  Jag tittade på tidsåtgången som jag samlade 

in från intervjuer och egna observationer. Avvikelsen för tidsåtgången mellan intervjuer och 

observationer var väldigt liten och detta innebär att påverkan på validiteten respektive 

reliabiliteten är liten. Därför bestämde jag att grunda min analys på dessa tider. 

Kartläggningen av materialflödet och produktionsflödet är baserad på de data som samlades 

in direkt från monteringslokalen och jag anser därför att det utgör grunden för att skapa en 

god validitet i analysen. 

7.3 Slutsatser och rekommendationer till företaget 

Som det nämndes ovan är det största problemet som påverkar produktiviteten på 

monteringsavdelning slöserierna i arbetsprocessen. För att bättre kunna utnyttja 

monteringsresurserna måste företaget eliminera slöserierna genom att effektivisera 

plockningsprocessen och att standardisera omställningen. På detta sätt kan montörer förkorta 

tidsåtgången för stödjande arbetsuppgifterna, vilket därmed öka monteringstid. 

Det största hindret i allt förändringsarbete orsakas oftast av människor, dvs. personal som 

involveras i förändringen eftersom man är van vid att arbeta på det sätt som man brukar göra. 

Det är ganska svårt för att förändra en persons vana som han/hon har skapat under hela sitt 

arbetsliv och detta brukar påverka förändringen negativt. Fördelen av de rekommenderade 

förändringarna är dock att personal snabbt kan anpassa sig till det nya arbetsupplägget då det 

är likt den befintliga. Detta innebär att negativ påverkan på produktiviteten vid 

implementeringen av den nya layouten i den gemensamma monteringsavdelningen kommer 

att minimeras. Trots detta måste företaget förbereda sina medarbetare på ändringen genom att 

informera om nya arbetsrutiner och ansvarsfördelningen till alla berörda personer i god tid. På 

så sätt kan företaget lugna ner sina medarbetare och därmed minimera den negativa påverkan 

på produktiviteten ännu mer. 

Produktionsledningen bör lägga upp en utbildningsplan för att utveckla personalens 

kompetens i olika produktmodeller så att alla kan hantera de tilldelade arbetsuppgifter på rätt 

sätt. Att utveckla personalens kompetens innebär också att öka flexibiliteten i produktionen då 

det är lätt att dela upp stora ordrar eftersom alla kan montera all modeller i produktionen. 
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Förslag till förbättringar baseras mest på teorier inom ämnets område. Därför rekommenderar 

jag att företaget ska börja med att provköra förändringar i en pilotgrupp innan man 

implementerar förändringar i den gemensamma monteringsavdelningen. På så sätt kan 

företaget göra nödvändiga justeringar för att få ut det bästa resultatet av förändringar. 
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10. Bilagor 

10.1 Frågortill företagsintervju hos produktionschef 

 ___________________________________________________________________________  

Syftet med dessa frågor är att identifiera det uppdraget företaget ger och eventuella 

uppdragsspecifikationer. Eventuella följdfrågor kommer att ställas under intervjuernas gång 

vid behov. 

 ___________________________________________________________________________  

1. Företagets bakgrund? 

2. Intervjupersonens position på företaget? 

3. Vad är det för uppdrag? 

4. Varför uppstår uppdraget? 

5. Mål av uppdraget? 

6. Omfattning av uppdraget? 

7. När ska uppdraget överlämnas till företaget? 
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10.2 Frågor till företagsintervju hos produktionstekniker och produktionsledare 

 ___________________________________________________________________________  

Syftet med dessa frågor är att identifiera företagets produktvarians, produktionsflöde och 

materialflöde. Eventuella följdfrågor kommer att ställas under intervjuernas gång vid behov. 

 ___________________________________________________________________________  

Frågor gällande produktgrupper: 

1. Hur många produktgrupper produceras av GARO? 

2. Andel av hög/låg volymer i %?  

3. Hur grupperas produkterna? 

4. Företagets produktionsstrategi? 

5. Antal produkt produceras per dag? 

6. Vad genererar produktionen? 

7. Hur ofta återkommer en och samma produkt? 

8. Ansvariga team för respektive produktgrupp? 

9. Standard operationsrutin för respektive team? 

10. Företagets tillgängliga kapacitet gällande arbetskraft? 

11. Företagets planeringssystem? 

Frågor gällande produktionsflöde och materialflöde: 

1. Hur ser det befintliga produktionsflödet ut? 

 Vilka aktiviteter omfattas i produktionsflödet? 

 Tidsåtgång per aktivitet? 

 Antal personal ansvarar för aktiviteten? 

2. Vad styr produktionsflödet? 

3. Hur många produkter är säsongsanpassade och hur påverkar detta produktionsflödet? 

4. Hur ser det befintliga materialflödet ut? 

5. Antal direkt personal/indirekt personal som arbetar i teamen? 

6. Hur är ansvarsfördelning mellan personalen? 
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10.3Frågor till företagsintervju hos produktionsgruppombud 

 ___________________________________________________________________________  

Syftet med dessa frågor är att närmare granska företagets produktionsflöde och materialflöde 

där fokus ligger i omställningsarbete och plockningsarbete. Eventuella följdfrågor kommer 

att ställas under intervjuernas gång vid behov. 

 ___________________________________________________________________________  

1. Vilka aktiviteter omfattas i produktionsflödet? 

2. Tidsåtgång per aktivitet? 

3. Antal personal ansvarar för aktiviteten? 

Frågor gällande omställning: 

1. Vad är det som genererar att man ska ställa om till en ny produkt? 

2. Vad är det som ingår i ställtiden? 

3. Hur genomförs omställningen? 

4. Hur mycket är tidsåtgång per omställ? 

5. Finns det framförhållning i tid så att någon kan påbörja omställningen medan 

montören tillverkar de sista produkterna på den föregående ordern? 

6. Hur många gånger ställer man om under en arbetsdag? 

Frågor gällande plockning: 

1. Vad är det som ingår i plocktid? 

2. Hur utförs plockningen? 

3. Hur mycket är tidsåtgång per plockning? 

4. Vem ansvarar för plockningen? 

5. Hur många gånger plockar man under en arbetsdag? 

Övriga frågor: 

1. Hur ofta har man planeringsmöte om produktionen? 

2. Vem deltar i dessa möten? 

3. Hur lång framförhållning har man i produktionsflödet? 

4. Hur placeras komponenter i lager (flyttande eller fast plats)? 

5. Hur länge innan får man indikation av produktion (från systemet)? 
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10.4Frågor till företagsintervju hos montörer 

 ___________________________________________________________________________  

Syftet med dessa frågor är att närmare undersöka hur arbete genomförs i monteringsteamen. 

Eventuella följdfrågor kommer att ställas under intervjuernas gång vid behov. 

 ___________________________________________________________________________  

Frågor gällande genomförandet av omställning: 

1. Ställer ni om varje gång när ni byter till en ny arbetsorder på den nya produkten? 

2. Vad gör du vid omställningen och hur? 

3. Hur lång tid tar det för ett omställ? 

Frågor gällande genomförandet av plockning: 

1. Vad är det som ingår i plocktiden? 

2. Hur utförs plockningen? 

3. Hur lång tid tar det för en plockning? 
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10.5GARO:s befintliga planlayout del 1 

(produktionschef på GARO, 2012)  
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10.6GARO:s befintliga planlayout del 2 

(produktionschef på GARO, 2012) 

 


