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Abstract 
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Abstract 

Considering that the current technology is constantly improving, it becomes 
increasingly important to have an efficient logistics in a company to maintain 
profitability while achieving a competitive business. Efficient logistics may be 
accomplished by improving the internal materials handling. In this thesis the 
internal material handling of steel frames has been studied at a factory in 
Vaggeryd. The goal of this study is to investigate the problems that exist with the 
current production flow of products and provide suggestions on how it can be 
developed to reduce unnecessary handling and movement. 

The study has a deductive approach where the authors has been using literature 
studies parallel with empirical analyzes conducted at a company to achieve the 
purpose of the study. Documentation from the company and interviews with staff 
and observations form the basis for the data collection carried out. Based on this 
choice of method, the authors have identified possible problems in the internal 
material handling at the company and by using well known theories they have 
accomplished a result.  

The authors present the improvement proposals in two different ways. The first, 
specific suggestions, involving problems caused by different rates of operation times, 
poor communication between operations, poor designed production layout which 
leads to inefficient material handling of steel frames. These specific suggestions 
for improvement has led to the second, overall suggestions for improvement, which 
the authors presents a proposal for a new production layout. 

The overall improvement proposed by the authors is to switch to a hybrid 
solution in terms of production system. Merging operations such as painting, 
installation and packaging in terms of a line, turns out to make the internal 
materials handling more efficient. Finally, the study ends with a discussion of the 
results and the method used in this thesis. 
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Sammanfattning 

Med tanke på dagens teknikutveckling som ständigt förbättras blir det allt mer 
viktigt med en väl fungerande logistik inom ett företag för att upprätthålla 
lönsamhet och samtidigt uppnå en konkurrenskraftig verksamhet. En väl 
fungerande logistik kan åstadkommas genom att effektivisera den interna 
materialhanteringen. I detta examensarbete studeras den interna 
materialhanteringen av stålramar på fallföretaget i Vaggeryd.  

Målet med studien är att undersöka vilka problem som finns med det nuvarande 
produktionsflödet samt ge förbättringsförslag på hur den kan utvecklas för att 
minska onödig hantering och förflyttning.  

Studien har en deduktiv ansats där författarna använt sig av litteraturstudier 
parallellt som empiriska analyser genomförts på fallföretaget för att uppnå 
studiens syfte. Dokumentation från företaget samt intervjuer med anställda och 
observationer ligger till grund för den datainsamling som genomförts. Utifrån 
dessa metodval har studenterna identifierat möjliga problem inom den interna 
materialhanteringen och med hjälp av välkända teorier åstadkommit ett resultat.  

Författarna presenterar förbättringsförslagen på två olika sätt. Det första, specifika 
förbättringsförslag, berör problem orsakade av olika takttider i operationer, bristfällig 
kommunikation mellan operationerna samt bristfälligt utformad 
produktionslayout vilket leder till ineffektiv materialhantering av stålramar. Dessa 
specifika förbättringsförslag har lett fram till det andra, heltäckande förbättringsförslag, 
där författarna presenterar ett förslag på en ny produktionslayout.  

Det heltäckande förbättringsförslaget som författarna presenterar är att förändra 
produktionslayouten. En del i det studerade flödet bör ändras från funktionell 
verkstad till lina, då detta ökar produktiviteten. Vidare kommer en del av 
produktionsflödet att fortsätta i enlighet med funktionell verkstad p.g.a. orimliga 
investeringskostnader. Att slå samman operationer så som lackering, montering 
och paketering i en form av lina visar sig effektivisera den interna 
materialhanteringen. Slutligen avslutas studien med en diskussion av resultat och 
den metod som använts.  
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1 Inledning 
Inledningskapitlet beskriver bakgrunden till examensarbetet med problemformulering, syfte, 
avgränsningar och disposition.  

 

1.1 Bakgrund 

Med hänsyn till den allt mer ökande konkurrensen på en global marknad är det 
viktigt med en mer utvecklad logistik hos företag för att kunna leverera 
kundanpassade varor när de behövs och till en låg kostnad. Utvecklad logistik 
uppnås genom ett positivt resultat då det således finns köpkraft att exempelvis 
investera i nya utvecklings- och rationaliseringsprojekt gällande logistiken 
(Aronsson et al., 2003; Jonsson och Mattsson, 2005). Vidare för att stärka sin 
marknadsposition måste ett företag veta vilka de konkurrerar med, med vilka 
produkter och därefter anpassa sitt företag samt dess resurser efter detta 
(Miltenburg, 2005). Logistik kan definieras som planering och hantering av de 
aktiviteter som ingår i materialförsörjning, produktion samt distribution 
(Björnland et al., 2003). I verksamheter där stora investeringar och mycket 
resurser ligger till grund för att förädla gods genom produktionsflödet, är det av 
stor vikt att bedriva detta effektivt. Effektivitet kan definieras som graden av 
måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning (Jacobsen et al., 2008).  

Ett sätt att effektivisera en verksamhet är genom att reducera de interna 
ledtiderna. (Lumsden, 2006) definierar ledtid som den tid det går från att en 
process startar tills den är fullbordad och fyller sitt syfte. Dock finns andra 
aspekter såsom interna produktionsflöden och materialhantering, vilka i hög grad 
påverkar flexibilitet och leveranstid. Flexibilitet kan definieras som hur 
anpassningsbart ett system eller en operation är gällande utförande av olika 
arbeten/funktioner (Miltenburg, 2005). Effektivare flöden leder ofta till minskad 
materialhantering, minskade lager och ökad flexibilitet som i sin tur leder till 
kortare leveranstid (Jonsson och Mattsson, 2005). Med produktionsflöde avses 
förädling som innefattar förutbestämda materialflöden inkluderat en eller flera 
operationer. Materialhanteringen inom ett produktionsflöde kan förbättras genom 
att först mäta dess effektivitet, exempelvis. Hur lång tid tar interna transporter? 
Hur många förflyttningar av godset görs inom operationer? Sedan uppnås 
förbättring genom att minska tiden samt antalet förflyttningar (Jonsson och 
Mattsson, 2011). Med minskad tid som läggs på materialhantering minskar 
behovet av indirekta resurser såsom materialhanterare och personalkostnader kan 
reduceras. Detta blir extra märkbart då det handlar om hantering av gods som är 
tungt och otympligt eftersom varje hanteringsmoment generellt sätt tar längre tid. 
I denna studie avser materialhantering ”hantering och förflyttning av material internt” 
(Jonsson och Mattsson, 2005, sid 82). 
 



Inledning 

2 

1.2 Problembeskrivning 

Att förbättra logistiken i ett företag kan göras genom att effektivisera den interna 
materialhanteringen för att upprätthålla en god service gentemot kund och 
reducera interna kostnader. Med god service menas i detta fall en så låg ledtid som 
möjligt och en förbättrad produktion i form av kvalitet. Ett sätt att effektivisera 
materialhanteringen är att undersöka produktionsflödet (Björnland et.al. 2003).  

Ett ineffektivt produktionsflöde kan åstadkomma stora ekonomiska förluster för 
ett företag (Jonsson och Mattsson, 2005). Genom att använda ett 
produktionsflöde där ett flertal olika operationer är inkluderade i flödet krävs det 
en mycket god planering internt. Varje operation ska ses som en planeringspunkt 
där principiellt varje operation måste planeras, beordras, följas upp och 
avrapporteras. Viktigt är då att takt, kommunikation och produktionslayout 
fungerar väl i förhållande till varandra (Jonsson och Mattsson, 2005). Vidare ökar 
variation av lagernivåer och materialhanteringsbörda, vilket emellanåt orsakar 
förseningar med övertidsarbete som följd. Betydelsen av effektiva 
produktionsflöden ökar då företag fått i uppdrag av en kund att producera en 
produkt som är vital för företagets framtid. Vilken man riskerar att förlora till 
konkurrerande företag (Segerstedt, 1999).  

Genom att tillämpa dessa välkända teorier kan tillverkningsföretag effektivisera 
den interna materialhanteringen och således spara kostnader.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Med hänsyn till den allt mer ökande konkurrensen på en global marknad ökar 
betydelsen av en effektiv intern logistik. Genom effektiviseringsarbeten kan 
företag reducera sin kostnad för materialhantering och därmed öka vinsten. 
Studiens syfte är följande: 

 
Effektivisera den interna materialhanteringen i ett produktionsflöde. 
 
För att kunna effektivisera ett produktionsflöde måste först brister eller problem i 
flödet identifieras, vilket leder fram till studiens första frågeställning: 

 Vilka brister går att identifiera i ett produktionsflöde? 

 
Då en brist har identifierats finns ett flertal olika möjligheter till hur den kan 
elimineras eller reduceras. Hänsyn måste här tas till hela produktionsflödet för att 
totalt sätt få en effektivisering av produktionsflödet. Därav formuleras studiens 
avslutande frågeställning:  
 

 Vilka förbättringsförslag kan ges för ett produktionsflöde för att få en effektivare 
materialhantering? 
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1.4 Avgränsningar 

Projektstudiens omfattning är begränsad till att enbart studera ett produktsegment. 
Tillverkningen börjar med en svetsoperation och avslutas med en 
paketeringsoperation. Därav kommer vi inte att titta på inköpsprocesser, 
leveransprocesser samt tillverkningsprocesser av ingående komponenter, då det är 
ett separat produktionsflöde. Förbättringsförslagen som tas fram kommer vara 
baserade på ett företags nuvarande läge.  

 

1.5 Disposition 

För att underlätta läsning i studien har författarna valt att dela upp studien i fem 
huvudområden. Studien har därför givits ett strukturerat upplägg där varje 
huvudområde rubricerats av en underrubrik. Studien är uppbyggd enligt följande: 

Inledning – Den första delen består av bakgrundsbeskrivning om hur ett 
produktionsflöde samt materialhantering påverkar ett företags logistiksystem. 
Fortsättningsvis följer en problembeskrivning, vilken lett fram till två 
frågeställningar för att svara på syftet. Vidare beskrivs studiens avgränsning samt 
disposition.  

Teoretisk bakgrund – Den andra delen består av teorier som studerats och ligger till 
grund för studiens resultat. De teorier som använts har kopplats till studiens två 
frågeställningar som tillsammans med en bild syftar till att underlätta förståelsen av 
den teoretiska bakgrunden samt visa kopplingen till respektive frågeställning.   

Metod och genomförande – I den tredje delen beskrivs de metoder som använts. 
Läsaren får en tydlig beskrivning på vilken typ av ansats studien utförts på, vilka 
typer av datainsamlingsmetoder man valt att använda sig av och hur man 
genomfört dessa. I detta kapitel får läsaren även en presentation av studiens 
validitet och reliabilitet. 

Nulägesbeskrivning, analys och resultat – I detta kapitel presenteras nuläget hos 
företaget, följt av brister på området och slutligen har förbättringsförslag tagits 
fram. Figurer, tabeller och bilder finns även tillgängliga för läsaren i detta stycke 
som tagits fram med hjälp av de observationer och intervjuer författarna 
genomfört samt de interna dokument som erhållits från fallföretaget. 

Diskussion och slutsatser – I den femte och sista delen i studien diskuteras och 
granskas det analyserade resultatet samt metodval och tillvägagångssätt. Vidare 
presenterar författarna egna tankar om resultatet som tagits fram och ytterligare 
rekommendationer till fallföretaget för framtiden. 

 

 



Teoretisk bakgrund 

4 

2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras de teorier som är kopplade till projektet. Först kommer 
logistiksystem, materialhantering, lager, produktionssystem och spaghettidiagram att beskrivas. 
Sist i kapitlet beskrivs metoder för effektivitet. 

 

2.1 Tillämpning av teoretisk bakgrund 

Figur 1 beskriver kopplingen mellan de teorier som använts för att besvara de 
frågeställningar som ligger till grund för studien. Till frågeställning 1 har 
författarna använt sig av teorier kring logistiksystem, materialhantering, lager, och 
produktionssystem. För att besvara frågeställning 2 har det använts teorier kring 
effektiviseringsmetoder, materialhantering, lager och produktionssystem.  

 

 

Figur 1: Koppling mellan frågeställningar och teoretisk bakgrund 
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2.2 Logistiksystem 

Ett logistiksystem innehåller ett flertal logistikkostnader. Dessa logistikkostnader 
är för logistiska aktiviteter som enligt Jonsson och Mattsson (2011) är följande 
kostnader:  

 Transport- och hanteringskostnader  

 Emballeringskostnader  

 Lagerhållningskostnader  

 Administrativa kostnader 

 Ordersärkostnader 

 Kapacitetsrelaterade kostnader 

 Brist- och förseningskostnader 

Författarna har valt att fördjupa sig i en kostnad som är relaterad till denna studie. 

2.2.1 Transport- och hanteringskostnader 

Transport- och hanteringskostnader består av kostnader som härrör förflyttning 
av gods både interna och externa godstransporter. Till kostnaderna inkluderas 
även skador på förpackningar och gods som uppstår under hanteringen. Den 
interna hanteringen gäller för plockning, intern förflyttning samt paketering 
(Jonsson och Mattsson, 2011). 

 

2.3 Materialhantering 

Materialhantering definieras som ”hantering och förflyttning av material internt” 
(Jonsson och Mattsson, 2011). Vad gäller att bedriva materialhantering effektivast 
så gäller det att prioritera utformning av produktionsprocesser. Detta kan resultera 
i ett snabbt genomflöde av produkter (Mangan et al., 2008). Att införa en effektiv 
förflyttning och hantering av material kan utvecklas genom tre olika dimensioner: 
tid, utrymme och kvantitet (Coyle et al., 2008).  

Med tanke på att resurser varierar mellan företag finns ingen allmän strategi för att 
effektivisera den interna materialhanteringen. Mattsson (2002) beskriver ett par 
metoder som tillvägagångssätt för allmän processeffektivisering där 
materialhanteringseffektivisering kan ske på likartat sätt. En mer utförlig 
beskrivning dessa processeffektiviseringsmetoder som berör denna studie 
presenteras mer utförligt. 
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2.3.1 Tidsdimension 

Dimensionen vad gäller tid i detta fall beskrivs som tiden att förflytta material. Ju 
längre tid förflyttning av material tar desto mer ökar chansen att något går fel. 
Med fel i detta avseende menas stopp i arbetet, ökad lageruppbyggnad, större 
osäkerhet och behov av mer utrymme. Inom ett produktionsföretag kan detta 
dock ses som en nödvändighet. Just för att säkra att material internt kan levereras 
vid exakt given tidpunkt och när det behövs (Coyle et al., 2008).  

2.3.2 Utrymmesdimension 

Utrymmesdimensionen kan beskrivas som det utrymme där den interna 
materialhanteringen äger rum. För att utnyttja utrymmet så effektivt som möjligt 
bör man anpassa utrustning och arbete på ett smidigt sätt så att man använder sig 
av så mycket tillgängligt utrymme som möjligt (Coyle et al., 2008).  

Jonsson och Mattsson (2005, s.82) redogör att ”materialhanteringen normalt är en 
integrerad del av lagersystemet, och att det i många fall är omöjligt att separera lagring från 
hantering.” 

2.3.3 Förenkling 

Utför de nödvändiga aktiviteterna mer effektivt samtidigt som de mindre 
nödvändiga aktiviteterna som inte anses ge något direkt värde rensas bort. 

2.3.4 Informationsutbyte 

Gör information mer tillgänglig vilket kan leda till osäkerhet minskas. Detta är 
viktigt då ett kommunikationsverktyg kan effektivisera processer. 

2.3.5 Automatisering 

Övergå till automatiserade insatser såsom elektroniska, datoriserade och 
mekaniska enheter istället för manuella och mänskliga insatser. Att övergå till 
automatiserade insatser minimera ledtider samt fel vilket kan orsakas av den 
mänskliga faktorn.  

2.3.6 Samverkan 

Processer kan effektiviseras ytterliga genom att man på långsikt synkroniserar 
flöden och aktiviteter samtidigt som man har en mer öppen attityd och ökad 
samverkan inom produktionen. 

 

2.4 Lager 

Lager avser en plats där man lagerhåller material och produkter. Att frikoppla 
delar av ett materialflöde är den främsta funktionen ett lager har. Det finns olika 
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typer av lager beroende på var materialet i flödet befinner sig. De allra vanligaste 
lagerformerna som finns är förråd, PIA (produkter i arbete), färdigvarulager, 
säkerhetslagar och säsongslager (Jonsson och Mattsson, 2003). Strävan vid 
utformning av ett fysiskt lager är att minimera lagerhållningskostnaderna samt 
hanteringskostnaderna (Jonsson och Mattsson, 2011). En mer detaljerad 
beskrivning av varje lagerform beskrivs nedan. 

2.4.1 PIA (Produkter-i-arbete) 

PIA (Produkter-i-arbete) avser material som ligger i lager som är under aktuell 
tillverkning i buffert eller mellan varje tillverkningsprocess. PIA uppkommer på 
grund av att tillverkningsprocesser tar tid att genomföra. Att lagra material i PIA 
hjälper till att frikoppla tillverkningsprocesserna från varandra vilket möjliggör så 
att olika tillverkningsprocesser kan ha olika produktionstakter (Jonsson och 
Mattsson, 2011). Små buffertar mellan varje tillverkningsprocess binder mycket 
kapital genom att de tillsammans skapar stora lagernivåer men kan vara 
nödvändiga så att produktionen ska kunna flyta på utan avbrott. Samtidigt utgör 
PIA inget problem så länge produkter är i arbete och tillverkas. Srinivasan (2004) 
skriver vidare att om man eventuellt minskar buffertar eller inskaffar en lagerlös 
tillverkning kan tvinga fram eventuella problem som finns i produktionen. De 
problem som blir synliga blir så småningom tvungna att lösas vilket förbättrar 
produktionen.  

2.4.2 Färdigvarulager 

Ett färdigvarulager finns för att förvara de slutprodukter som är klara och redo för 
leverans till kund (Jonsson och Mattsson, 2003). Vid ett färdigvarulager är det 
viktigt att balansera lagernivån, för hög nivå på slutprodukter kan leda till onödig 
kapitalbindning och en allt för låg nivå på slutprodukter i färdigvarulagret kan leda 
till att det blir brist vilket skapar förseningar (Olhager, 2000). 

 

2.5 Produktionssystem 

Ett produktionssystem består av en produktionsprocess och layout. 
Produktionsprocessen svarar för att åstadkomma förädling från råmaterial och 
köpkomponenter till färdig produkt. Layouten visar vart resurser såsom maskiner, 
operatörer etc. är placerade i produktionsanläggningen (Olhager, 2000). 

Olhager (2000) beskriver att ett produktionssystem kan särskilja fem olika 
grundtyper av produktionslayouter. Dessa är:  

 Fast position 

 Funktionell verkstad/layout 

 Flödesgrupp 

 Lina 
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 Kontinuerlig tillverkning 

En detaljerad beskrivning av dessa produktionslayouter beskrivs nedan. 

2.5.1 Fast position 

Med fast position innebär det att produktion sker på en bestämd plats. Detta på 
grund av att produkten man tillverkas är alltför tung och därmed svårflyttad. Man 
väljer då att istället flytta resurser till den bestämda produktionsplatsen. Fast 
position kan exempelvis gälla tillverkning av broar, byggnader, flygplan, fartyg och 
dylikt (Olhager, 2000; Jonsson och Mattsson, 2011). 

2.5.2 Funktionell verkstad 

Funktionell verkstad (se figur 2) är det dominerade produktionssystemet bland 
företag runt om i världen idag (Olhager, 2000). Produktionstypen kännetecknas av 
att den är maskinorienterad, där varje maskin med samma eller likartade 
funktioner samlas på samma avdelning där en bestämd process utförs. Man får ett 
produktionssystem där det finns exempelvis en avdelning för svetsning, en annan 
avdelning för lackning och en annan för montering etc. Material som bearbetas 
under tillverkningen förflyttas mellan olika produktionsavdelningar beroende på 
vilken operation materialet ska utföras (Olhager, 2000; Jonsson och Mattsson, 
2011). 

Fördelen med funktionell verkstad/layout är många, tillverkningen blir mycket 
flexiblare samtidigt som ett företag kan tillverka många olika produkter i samma 
produktionssystem. Små volymer är en av de stora fördelarna med flexibiliteten, 
nackdelen med detta produktionssystem kan vara att det bildas komplexa 
materialflöden vilket leder till köbildning, längre transportsträckor samt att man 
får högre kapitalbindning (Olhager, 2000). 

 

 

Figur 2: Funktionell verkstad 
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2.5.3 Flödesgrupp 

Flödesgrupp (se figur 3) kännetecknas av långtgående färdigställande av produkter 
där upplägget bygger på att man grupperar artiklar efter tillverkningslikheter. En 
produkt som körs med en layout av denna sort hinner nästan bli klar innan den 
lämnar gruppen. Denna produktionsprocess har utvecklats genom den 
funktionella verkstaden/layouten för att minimera genomloppstid på produkter, 
skapa lägre kapitalbindning samt enklare planeringssystem. Fördelen med 
flödesgruppsbaserad tillverkning är att produktionssystemet är designat för att öka 
flexibiliteten i produktionen, produkter med stor variation körs ofta med 
flödesgrupp. Den största nackdelen med flödesgrupp är att det kan bli svårt att få 
ett högt kapacitetsutnyttjande på alla maskiner och operationsplatser i gruppen 
(Olhager, 2000; Jonsson och Mattsson, 2011). 

 

 

Figur 3: Flödesgrupp 

 

2.5.4 Lina 

Ett produktionsupplägg där layouten bygger på att vara organiserade efter 
produkten och att resurser placeras i den ordningsföljd som en produkt går 
igenom samt att resurserna ligger nära anslutna till varandra. Ett vanligt exempel 
på produktionsupplägget kan vara ett löpande band för monteringsverksamheter 
(Jonsson och Mattsson, 2011). 

Produktionslina (se figur 4) är lämplig vid masstillverkning av produkter. Detta ger 
företag möjligheten att utforma linan efter den produkt man tillverkar. 
Användning av lina kortar ner genomloppstiderna samtidigt som 
kapitalbindningen kan hållas låg och materialhanteringen förenklas. Flexibiliteten i 
både volym och produkter blir dessvärre sämre eftersom varje förändring kan 
tvinga fram en ombalansering av linan (Olhager, 2000; Jonsson och Mattsson, 
2011). 

Inom detta produktionsupplägg kan det existera två olika sorters linor. Man skiljer 
mellan styrande och flytande linor. Materialet styrs mekaniskt vid styrande linor 
där varje operationsplats måste följa en produktionstakt. Att behöva följa en 
produktionstakt behövs inte vid en flytande lina. Vid en flytande lina är det 
acceptabelt att tillåta buffertar existera mellan varje operation. Detta för att jämna 
ut tillfälliga skillnader i produktionstakten i framförvarande- och bakomvarande 
operation (Olhager, 2000; Jonsson och Mattsson, 2011). 
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Figur 4: Produktionslina 

2.5.5 Kontinuerlig tillverkning 

När produkter som tillverkas mät i kg, ton, liter etc. så används produktionstypen 
kontinuerlig tillverkning. Produkter är oftast kundorderstyrda med stora volymer. 
Kontinuerlig tillverkning karakteriseras av att operationsmomenten är fysiskt 
förenade med varandra. Tillverkningsprocessen är helt automatiserad där en 
operatörs arbetsuppgift kan bestå av övervakning, kontroll, underhåll och att 
tillföra material (Olhager, 2000). 

2.5.6 Val av produktionslayout 

För att identifiera vilken produktionslayout som passar ett företags verksamhet 
kan man använda sig av PV/LF matrisen, se figur 5 (Miltenburg, 2005). Detta gör 
man genom att titta på företagets produkter och volymer. Under matrisen nedan 
följer en förklaring till numreringen i matrisen. 
 

 

Figur 5: PV/LF-matris 
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1 – Många produkter - En eller få av varje 

2 – Ett flertal produkter - Låga volymer 

3 – Ett flertal produkter - Medel volymer 

4 – Ett fåtal produkter - Höga volymer 

5 – En produkt - Väldigt hög volym 

6 – Funktionell layout - Väldigt varierande flöde 

7 – Cellutformad layout - Varierat flöde  

8 – Flödesgrupp - Varierat flöde 

9 – Flödeslina - Flest standardprodukter 

10 – Kontinuerligt flöde - Fåtal produkter 
 

2.6 Spaghettidiagram 

Spaghettidiagram används för att identifiera det värdeskapande samt icke 
värdeskapande arbetet i materialflödet (Srinivasan, 2004).  

Spaghettidiagram används för att visa hur t.ex. material rör sig genom flödet och 
då i synnerhet för att följa spåret på människoflöde, produktflöde samt 
pappersflöde (Srinivasan, 2004). Metoden för spaghettidiagrammet är enkel, den 
går till på så sätt att det objekt man valt att spåra ritas upp allteftersom hur det rör 
sig i produktionsflödet. Tid, avstånd och steg antecknas samtidigt som man ritar 
upp det valda objektet när det rör sig (Srinivasan, 2004). Författarna har dock 
enbart illustrerat tid och avstånd vad gäller materialhanteringen. 

 

2.7 Effektiviseringsmetoder 

Litteraturen Segerstedt (1999) menar att målet med en effektiv material- och 
produktionsplanering är att öka lönsamheten genom låg kapitalbindning i PIA och 
lager, hög leveranssäkerhet, korta leveranstider, hög kvalitet, högt 
resursutnyttjande till låga administrationskostnader. Det finns ett flertal synsätt att 
öka lönsamheten vad gäller material- och produktionsplaneringen (Segerstedt, 
1999). Författarna har valt att beskriva de synsätt som anses sammanlänkas till 
denna studie. 

2.7.1 Takt 

Liker (2004) beskriver takt som den produktionsvolym per tidsenhet som ska 
produceras i ett produktionsflöde och uttryckas i antal per tidsenhet. För att 
uppnå en effektiv fungerande takt i flödet så krävs en förutsättning att lika många 
produkter ska produceras inom varje tidsintervall, d.v.s. att skapa en utjämnad 
produktionsvolym. Att inte använda sig utav en synkroniserad produktionstakt 
inom operationsprocesser och istället låta varje operationsprocess arbeta efter 
egen förmåga skapar onödigt lager samt ojämn arbetsbelastning (Liker, 2004). 
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Beräkning av takt utförs på följande vis: 

 

𝑇𝑎𝑘𝑡 =
Produktionsvolym

𝑇𝑖𝑑
 

 

2.7.2 Transportkostnadsminimering 

Vid en funktionell verkstad, vad gäller produktionslayout och även andra 
logistiksystem är det viktigt att ta hänsyn till transport- och hanteringskostnader. 
Dessa kostnader är en del av de logistikkostnader som finns. Ineffektivitet uppstår 
när material förflyttas på fler sträckor än nödvändigt mellan olika 
produktionsoperationer vilket kan bestå av långa sträckor. Att nå ett effektivare 
materialflöde behöver man en produktionslayout där avdelningar är belagda i 
närheten av varandra (Olhager, 2000). 

2.7.3 Slå samman operationer 

En annan effektiviseringsmetod kan vara att eliminera alla de icke värdeskapande 
aktiviteterna genom att slå samman olika produktions operationer på ett 
gemensamt område. Detta medför att man förkortar genomloppstiden samt att 
planeringen förenklas (Olhager, 2000). 
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3 Metod och genomförande 
I detta kapitel beskrivs författarnas tillvägagångssätt vid framtagning av data samt hur 
information har vidarebehandlats. 

 

3.1 Arbetsbeskrivning 

Nedan i figur 6 beskrivs den arbetsprocess (Patel & Davidson, 2011) som använts 
vid genomförandet av rapporten. Genomförandet är indelat i ett antal faser, där 
varje fas visar hur studenterna använt och inhämtat empiri, teori och genomfört 
analyser. Huvudmomenten är beskrivna samt i vilken ordning de är genomförda. 

 

 

Figur 6: Arbetsprocess 

 

1. Planeringsfas: 

Problemförståelse 
Fokus låg på att förstå bakgrunden till problemet där företaget fick säga sin syn 
och de förväntningar de hade på projektet. Bedrevs främst genom att prata med 
olika människor med olika befattningar på företaget. 

Arbetsstruktur  
För att strukturera arbetet studerades forskningsmetodik och metoder valdes för 
hur vi skulle samla in material och hur det sedan borde analyseras. 

Planeringsrapport 
En planeringsrapport upprättades med fokus på bakgrund, syfte, frågeställningar 
samt metod.  

2. Insamlingsfas: 

Interna dokument 

Studier av dokument såsom arbetsbeskrivningar, produktbeskrivningar, 
försäljningshistorik samt prognoser genomfördes.  

Observationer 

Den största delen av projektets insamlade information består av observationer av 
produktionsflödet, främst då otillräcklig mängd sekundärdata fanns tillgänglig. 

Intervjuer 
Samtal med personer involverade i produktionsflödet, främst 
produktionsplanerare samt avdelningschefer. 
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Spaghettidiagram 
Upprättande av spaghettidiagram och rapportskrivning av teoretisk bakgrund samt 
metod. Slutligen validerades vår bild av produktionsflödet hos företaget. 

3. Analysfas: 

Nulägesbeskrivning 
Sammanställde samt analyserade all data från insamlingsfasen och färdigställde 
nulägesanalysen.  

Problem & Förbättringsförslag 
Problem identifierades och analyserades, vidare togs möjliga förbättringsförslag 
fram.   

Teoretisk bakgrund 
En fullständig teoretisk bakgrund slutfördes i skrift för att underlätta beskrivning 
av problemområden samt kunna ge förbättringsförslag baserat på teori. 

4. Sammanställningsfas: 

Resultat 
Sammanställning av förbättringar till ett förbättringsförslag. 

Diskussion & Slutsatser 

Rapporten diskuterades, rekommendationer angavs samt slutsatser beskrevs.  

Rapportskrivning avslutas 

Sammanfattning, abstract och finslipning av projektrapporten slutfördes. 

5. Avslutningsfas: 

Framläggning 
Rapportredovisning till företaget, framläggning till handledare och examinator 
samt opponering genomfördes 

Sammanfattat för de tre första faserna är att löpande litteraturstudier har 
genomförts. 

 

3.2 Typ av studie 

Studien baseras på en induktiv ansats. Med induktiv ansats menas att 
observationer och resultat ligger till grund för den teori som används. Att koppla 
verkligheten med teorier låg till grund för valet av induktiv ansats (Patel och 
Davidson, 2011). 

En fallstudie ansågs bäst kunna uppfylla syfte och frågeställningarna. En fallstudie 
är en undersökning som görs på en mindre avgränsad grupp, där ett fall 
exempelvis kan vara en situation eller en organisation (Patel och Davidson, 2011). 
I fallstudier samlas information in för att stödja studien med avseende att få ett 
helhetsperspektiv, vilket uppfylls genom information av olika karaktär (Patel och 
Davidson, 2011). Detta stämmer väl överens med att denna studie behandlar ett 
tydligt begränsat produktionsflöde. Fallstudien anses särskilt lämplig då syftet med 
studien var att få en djupare förståelse för problemen i real-tid (Yin, 2009) 
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Den teoretiska bakgrunden i denna studie har använts för att analysera 
fallföretagets flödeslayout, samt interna materialhantering. Förbättringsförslag på 
de problem som fallföretaget har, har sedan tagits fram. 

 

3.3 Datainsamling 

Insamlingen av data har främst skett via interna dokument, observationer och 
intervjuer (Yin, 2009). Dessa metoder användes för att kunna analysera olika 
aspekter av produktionsflödet. Studier av företagets interna dokument hämtades 
till syfte att få en bild av det nuvarande produktionsflödet på företaget samt 
identifiera problem. Observationerna lade grunden för datainsamlingen och 
intervjuerna gav sedan en djupare förståelse av produktionsflödet och de problem 
som studenterna observerat. 

3.3.1 Dokumentation 

Interna dokument användes i början av projektet för att få en förståelse av 
produktionsflödet och materialhanteringen inom problemområdet. Interna 
dokument som studerades var arbetsbeskrivningar, organisationsscheman samt 
flödesrelaterade informationsbeskrivningar. De anställda på företaget har tidigare 
fått ge sina åsikter angående problem och ge förslag på förbättringsmöjligheter. 
Dessa dokument fick författarna också ta del av. Sekundärdata som framtagits ett 
år tidigare i samband med ett annat examensarbete kom till användning för att 
ytterligare öka förståelsen för problemområdet. För att säkerställa relevansen av 
dokumenten har de validerats av flera berörda parter på företaget. Bedömningen 
av sannolikheten i den information som granskats är en viktig faktor (Kaplan och 
Saccuzzom, 2009). 

3.3.2 Observationer 

Observationerna har främst legat till grund för den nulägesanalys som upprättats. 
Som struktur för observationerna som gjorts vid de lager samt operationer som är 
avgränsade i rapporten, har utgångspunkten varit den teoretiska bakgrunden. Först 
definierades varje delprocess därefter lades fokus på hela produktionsflödet, d.v.s. 
från svetsning till och med att godset är placerat i färdigvarulagret (inkluderat 
transporter samt mellanlagring). Observationerna har gjorts i två etapper, först 
innan intervjuerna skedde för att författarna skulle få sin egen uppfattning om 
problemområdet, utan påverkan från befintlig personal. Etapp två slutfördes 
precis innan förbättringsförslagen upprättades då beaktning kunde tas till all redan 
insamlad information och erfarenhet som erhållits under projektets gång. Innan 
observationerna gjordes, utvecklades ett observationsunderlag, bifogat i bilaga 3.  
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Tabell 1: Observationer 

Antal observationer Område Tidsåtgång totalt (min) Datum (vecka) 
1 Svetsning 60 43-48 
2 Lackering 180 41-48 
2 Montering 240 41-48 
1 Paketering 60 41-48 

3 Lager 140 41-49 

3 Transporter 60 41-49 

3 Materialhantering 240 41-49 

3.3.3 Intervjuer 

Den intervjumetod som användes bestod både utav strukturell och ostrukturerad 
form, (Merriam, 1994) d.v.s. en färdig intervjumall togs fram utifrån empiri och 
interna dokument (se bilaga 4), vidare gavs respondenterna under intervjun 
möjlighet till att subjektivt uttrycka sina åsikter gällande problemområdet vilket 
sedan följdes upp av den andra observationen av produktionsflödet. Detta gjordes 
främst för att författarna själva skulle kunna objektivisera sina egna 
förbättringsförslag. Således gav intervjufrågornas struktur utrymme till breda och 
olikartade svar. Ytterligare bredd skapades då flera befattningar innefattar olika 
personer och därmed fanns avvikelser i svaren.  Tabell 2 representerar de olika 
befattningar som ansågs relevanta i rapportavseendet: 

 

Tabell 2: Intervjuer 

Befattning Antal personer Tidsåtgång totalt (min) Datum (vecka) 

Montör 2 60 45-46 

Paketerare 1 15 45 

Produktionsplanerare 1 120 45-48 

Produktionsledare 1 180 42-48 

Teamledare 1 20 46 

Truckförare 1 30 47 

3.3.4 Litteraturstudier 

Litteraturstudier har gjorts för att identifiera möjliga teoretiska tillvägagångssätt 
gällande projektet. Parallellt med att empiri insamlades samt efter slutförd 
insamling, sammanställdes den teoretiska bakgrunden. En väldefinierad teoretisk 
bakgrund ansågs vara en nödvändighet för att kunna slutföra analysfasen av 
rapporten. Litteraturen har hämtats från böcker, från facklitteratur och tidigare 
kurser inom utbildningsprogrammet. Sökningen efter litteraturen har främst skett 
genom nyckelorden materialhantering, produktionslayout, flödeskartläggning, 
intern logistik, slöseri och produktionssystem. 
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3.4 Dataanalys 

För att kunna analysera den insamlade informationen har potentiella brister listats 
upp och därefter analyserats enligt figur 8 och 9. I de flesta fall fanns en direkt 
koppling till materialhanteringen i produktionsflödet. 

 

Tabell 3: Dataanalys - identifiering av brister 

Brist Varför anses bristen? Orsak till bristen? Påföljd av bristen? 

1    

2    

3    

 

Tabell 4: Brister kopplade till teoretisk bakgrund 

Brist Tid 
(2.3.1) 

Yta 
(2.3.2) 

Förenkling 

(2.3.3) 

Informationsu
tbyte 
(2.3.4) 

Automatise
ring 
(2.3.5) 

Samverkan 
(2.3.6) 

1    
   

2    
   

3    
   

 

Bristerna framtagna i rapporten se tabell 3 är baserade på den teori som går att 
återfinna i avsnitt 2.3. Om bristen analyserad i figur 8 visade sig leda till försämrad 
materialhantering utvärderades detta vidare i figur 9. Således kunde studenterna 
enligt teori kategorisera och bekräfta på vilket sätt materialhanteringen påverkades 
av hur produktionsflödet fungerar samt är strukturerat i nuläget.  

Spaghettidiagram 

För att kunna svara på vår första frågeställning angående hur materialhanteringen 
fungerar i nuläget har författarna valt att använda sig utav ett så kallat 
spaghettidiagram. I spaghettidiagrammet av produktionsflödet ingår sträckor samt 
tid vid transporter mellan operationer. Dessa användes för att kunna formulera i 
siffror den eventuella förändring som de framtagna förbättringarna kan bidra till. 
Intervjusvar och studerad teori har också analyserats för att kunna identifiera 
ytterligare problem. 
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3.5 Datakvalitet 

Den införskaffade informationen styrs av två parametrar, validitet och reliabilitet 
(Patel och Davidson, 2011). Validitet innebär generellt att man mäter eller studerar 
det som ska mätas eller studeras. Reliabilitet som med ett annat ord även kan 
kallas för pålitlighet, innebär att mätningar eller studier utförs på ett trovärdigt sätt 
(Patel och Davidson, 2011). Med en god validitet i en fallstudie så krävs det en 
hög reliabilitet men dock så behöver det inte vara tvärtom, utan en hög reliabilitet 
kan uppnås med en mindre god validitet (Patel och Davidson, 2011).  

3.5.1 Validitet 

För att säkra en tillräckligt hög validitet på studien har en tydlig formulering för 
syftet gjorts, ett väl formulerat metodavsnitt samt tydliga frågeställningar 
framtagits. För att ytterligare stärka validiteten på studien har eventuella frågor 
som berört författarnas område i företaget besvarats av områdesansvariga. 
Resultat som tagits fram genom mätningar har även verifierats av fallföretaget för 
att styrka att mätningar som utförts ämnar det som är tänkt att mätas.   

3.5.2 Reliabilitet 

Författarna har försökt uppnå så hög reliabilitet som möjligt genom att olika typer 
av datainsamling gjorts för att se problemen ur olika perspektiv. De intervjuer som 
genomförts i studien har gjorts med anställda på fallföretaget som är insatta, och 
fyller olika funktioner inom produktionsflödet. Datainsamling till studien har 
gjorts under en begränsad tid främst under de tre första faserna enligt 
arbetsbeskrivningen, dock ett flertal antal gånger över tiden. Informationen har 
sedan bearbetats och sammanställts för att kunna analyseras och jämföras till syfte 
att ytterligare stärka reliabiliteten (Patel och Davidson, 2011). Slutligen anses 
reliabiliteten av studien vara hög, då en tydlig beskrivning av de metoder som 
använts, motiveringar till varför metoderna varit lämpliga samt en dataanalys 
gjorts. All erhållen information har hämtats från samma tidsintervall, 1 september 
2012 – 10 december 2012. 
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4 Nulägesbeskrivning 
Denna del av rapporten beskriver förtaget i nuläget. Avsnittets fokus ligger på företagets 
produktionslayout, en produktbeskrivning av stålramen samt dess produktionsflöde av 
stålramen. 

 

4.1 Företagsbeskrivning 

Fallstudien är genomförd i samarbete med AQ Enclosure System AB. 
Fallföretaget ingår i en global koncern som tillverkar komponenter och system till 
krävande industrikunder. Koncernen har c:a 2700 anställda med en årsomsättning 
som uppgår till c:a 2,2 Miljarder SEK (2011). Koncernen inkluderar ett flertal 
divisioner, och är uppdelade i olika specialiserade affärsområden. Fallföretaget är 
lokaliserat i Vaggeryd, och de bedriver legotillverkning av kompletta produkter 
inom segmenten ventilation, kraft/energi, varuautomater, telekommunikation och 
infrastruktur. År 2011 omsatte bolaget c:a 300 MSEK med 171 anställda.   

En del av företagets produktsegment är stålramar, vilka säljs till en stor 
telekomkund. Stålramarna består av 7 olika varianter och tillverkas i stora volymer 
relativt övriga produkter. En ram väger ca: 40 kg. Råmaterialet till stålramarna 
köps in i plåt, stång samt profiler. Tillverkningsprocessen sker genom svets, lack, 
montering samt paketering och beskrivs mer utförligt senare i rapporten. 

4.1.1 Produktbeskrivning 

Stålramsprodukten (se figur 7), ingår i en produktfamilj som innefattar 7 olika 
ramvarianter. Slutprodukten, i detta arbete kallad stålram, består av inköpta och 
egentillverkade stålkomponenter och väger färdigproducerad c:a 40kg. Stålramen 
har som mest en bredd på 40 cm en längd på 180 cm samt ett djup på 40 cm. 
Produkten säljs uteslutande till en kund och används i deras basstationer.  

Under 2011 hade företaget en total årsproduktion på 12424 ramar fördelat på 7 
olika ramvarianter där den mest frekventa varianten bestod av 9138 stycken d.v.s. 
c:a 74% av total ramproduktion.  

 

 

Figur 7: Stålram 
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4.2 Beskrivning av flödet i nuläget 

Hela produktionsflödet av ramar med dess ingående layout är beskrivet 
övergripande, därefter mer ingående med dess olika ingående lager samt 
operationer, slutligen beskrivs materialhantering samt informationsflöden för hela 
produktionsflödet. Med hänsyn till att produktgruppen stålramar består av c:a 
10% av total omsättning på fallföretaget samt i nuläget har ett ologiskt 
rörelsemönster (se figur 8) genom produktionen, anses flödet väl värt att studera. 
Eftersom stålramen idag förflyttas mellan olika avdelningar såsom svetsning, 
lackering, montering och lagring etc. anses företaget använda sig av en 
produktionslayout i enlighet med funktionell verkstad (se avsnitt 2.5.2). I nuläget 
har företaget ett avtal som löper på 10 år gällande försäljning av stålramen till 
kund, inkluderat volymsgarantier som motsvarar nuvarande försäljning, d.v.s. c:a 
12000 stycken. Ytan som idag används till 2 lager (se lager 3 och lager 4) och 
monteringsoperationen, anser författarna vara dåligt utformad eftersom det är 
trångt och när lagerna är fulla stör de monteringsoperationen, där montörerna får 
mindre tillgänglig arbetsyta vilket kan resultera i onödiga rörelser.   

En produktionsplanerare frisläpper kundorder till produktionen baserat på det 
nuvarande produktbehov som hämtats direkt från kundens affärssystem. Generellt 
läggs inga order på under 12 ramar. Behovsuppgifterna uppdateras en gång var 
femte minut. Enligt avtal med kunden måste fallföretaget upprätthålla en lägsta 
lagernivå i färdigvarulagret på minst 270 stycken av den mest frekventa 
ramvarianten, övriga sex varianter har inga krav på lägsta lagernivåer i 
färdigvarulagret. 

 

 

Figur 8: Nuvarande flödeskartläggning 

 

Nummer har tilldelats varje operation och lager för att underlätta 
nulägesbeskrivningen, flödeskartläggningen representerar de operationer och lager 
som finns i spaghettidiagrammet. Vidare har även transporterna mellan lager och 
operationerna tilldelats med bokstäver.  

Operation 1 – Svetsning 
Operation 2 – Lackering 
Operation 3 – Montering 
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Operation 4 – Paketering  
Lager 1 – Lager som ligger strax intill svetsningen. 
Lager 2 – Lager för olackerade stålramar, ligger långt ifrån lackeringen. 
Lager 3 – Lager för olackerade stålramar, ligger strax intill lackeringen. 
Lager 4 – Lager för lackerade stålramar, ligger strax intill monteringen. 
Lager 5 – Lager för färdigmonterade stålramar, mellan montering och paketering. 
Lager 6 – Färdigvarulager.  

A – Transport från operation 1 till lager 1 
B – Transport från lager 1 till lager 2 
C – Transport från lager 1 till lager 3 
D – Transport från lager 2 till lager 3 
E – Transport från lager 2 till operation 2 
F – Transport från lager 3 till operation 2 
G – Transport från operation 2 till lager 4 
H – Transport från lager 4 till operation 3 
I – Transport från operation 3 till lager 5 
J – Transport från lager 5 till operation 4 
K – Transport från operation 4 till lager 6 

 

 

 

Figur 9: Spaghettidiagram av nuvarande produktionsflöde 
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Tabell 5: Nuvarande längsta möjliga transport i sträcka, tid och antal pallförflyttningar 

Sträcka Sträcka (m) Tid (sek) Antal pallförflyttningar 
(st) 

A: operation 1 - lager 1 30 10 1 

B: lager 1 - lager 2 130 60 1 

D: lager 2 - lager 3 100 45 1 

F: lager 3 - operation 2 20 20 1 

G: operation 2 - lager 4 37 25 1 

H: lager 4 - operation 3 5 10 2 

I: operation 3 -lager 5 10 12 1 

J: lager 5 - operation 4 25 20 1 

K: operation 4 – lager 6 150 70 1 

Summa 607 322 10 

 

Summan i tabell 5 är baserad på att pallarna med stålramar fraktas längsta möjliga 
transportväg (d.v.s. genom alla lager). Tabellen inkluderar transporttid samt den 
tid det tar att hantera godset innan det ställts på rätt plats d.v.s. lyft och nedsläpp 
av pall. 

4.2.1 Svetsning (operation 1) 

I den första ramoperationen sammansvetsas samtliga ingående komponenter till 
ramen som produceras. Samtliga ingående komponenter lagerförs i ställage intill 
svetsoperationen. Enligt observationer kommer det i snitt ut c:a 2,3 ramar i 
timmen från svetsen och effektiv arbetstid per vecka ligger på ungefär 130 timmar. 
Generellt bedrivs 2 till 3 skift på vardagarna samt 1 skift varje helgdag. 

4.2.2 Lackering (operation 2) 

Lackeringsoperationen består av en c:a 200 meter lång lina. För att minimera 
antalet färgbyten per dag körs varje färg endast en gång per skift. Av företagets 
samtliga produkter är det endast stålramen som produceras i färgen grå. En batch 
av olika stålramsvarianter körs en gång om dagen, måndag till torsdag. En ram har 
en total genomloppstid på c:a 3 timmar när hastighet på linan är standardinställd. 
Nio operatörer sköter linan vid varje skift. I dagsläget körs lackeringslinan i ett 
skift måndag till fredag under 8 timmar (lunch och raster anpassas så att inte linan 
behöver stanna). Med den sekundärdata som tagits del av har lackeringen en 
möjlig kapacitet på c:a 50 ramar i timmen vilket därmed blir 400 stålramar per dag, 
men då andra produkter också körs i lacken används bara delar av kapaciteten till 
stålramar. Eftersom stopp på linan vill undvikas hängs ramar på i separata parti 
(ofta om 12 ramar) på bandet med mellanrum till gods framför och bakom linan 
till syfte att man ska ha tid på sig att flytta pallar vid påhäng samt avplock innan 
nästa parti på linan skall plockas ned. Mängden ramar som hängs på linan vid varje 
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tillfälle kan variera och beror på hur planeraren lagt upp körplanen, vilken han 
baserar på behov i framåtliggande operation och den ramvariant som skall 
förädlas.  

4.2.3 Montering (operation 3) 

Arbete bedrivs i ett skift måndag till fredag 7 timmar per skift (effektiv arbetstid). 
Enligt observationer får operationen igenom c:a 8 ramar i timmen. 
Monteringsbandet har totalt 5 olika operatörer som sköter var sin subprocess i 
operationen, inom denna operation görs även en kvalitetskontroll. Varje operatör 
genomför sin del av monteringen enligt arbetsbeskrivning och skickar därefter 
vidare ramen till nästa operatör vid monteringsbandet. För att hantera ramarna vid 
pålyft och avlyft från transportbandet används 2 kranar. 

4.2.4 Paketering (operation 4) 

Paketeringsoperationen genomgås endast av delar av ramsortimentet, vilket 
förklaras mer ingående under materialhantering. Säkerställt via observationer är 
dock att antalet utgående ramar per timme nästan motsvarar det antal i 
monteringen, d.v.s. c:a 9 stycken i timmen, beroende på stålramvariant. 
Operationen bedrivs i ett skift måndag till fredag 7 timmar per skift (effektiv 
arbetstid) utav en operatör. Det finns 2 olika varianter av paketering, den första 
där 12 ramar lagerförs på pall och sedan paketeras med ett ytterhölje av trä som en 
enhet, vilket görs som ett sista moment i monteringoperationen. I den andra 
varianten paketeras stålramarna separat, i trälådor. Eftersom den andra variantens 
arbetsmoment kräver mer tid och andra resurser som inte finns tillgängliga efter 
monteringen görs detta separat i en egen operation (paketering). Trenden än så 
länge pekar på att c:a 20 procent av total stålramsförsäljning paketeras i den 
separata operationen år 2012. 

För en övergripande bild av operationernas antal producerande ramar per 
tidsenhet, arbetstimmar per vecka samt antal skift se tabell 6. 

 

Tabell 6: Sammanställning av operationernas arbetstimmar/skift 

Operation Ramar/h Arbetstimmar 
per vecka 

Antal skift 

Svetsning 2,3 130 3 

Lackering 50 6 1 

Montering 8 40 1 

Paketering 8 40 1 

4.2.5 Lager 

Enligt nuvarande produktionslayout har företaget tre lager mellan svets och lack, 
ett lager mellan lackering och montering, ett lager mellan montering och 
paketering samt ett färdigvarulager. Samtliga lager innehåller endast stålramar av 
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olika varianter, förutom lager 1 som är delat med andra produkter. Lager 1 enligt 
figur 9 är placerat nära operationen och finns/används i princip bara när inte 
materialhanterare finns tillgänglig d.v.s. under kvällar nätter och helger till syfte att 
få ut så mycket produktion som möjligt från svetsningen, istället för att hantera 
det material som materialhanteraren kommer göra vid början av hans arbetsskift. 
Då lager 3 har en begränsad lagringsyta på 8 pallar används ytterligare ett lager 
(lager 2) vid de tillfällen lager 3 är fullt. Lager 2 har använts konstant sedan studien 
påbörjades. Efter lackeringsoperationen används ett lager med en begränsad 
lagringsyta på 8 pallar. Lager 3 och lager 4 är placerade intill varandra separerade 
med linjer. Mellan monteringen och paketeringen lagerförs ett få antal pallar av de 
stålramsvarianter som inte paketeras i direkt anslutning till monteringen i lager 5 
och förs därefter direkt till färdigvarulagret. I lager 6 placeras gods som paketerats 
i operation 4 och förs därefter direkt till färdigvarulagret. 

4.2.6 Informationsutbyte/Rapportering 

Följande gäller för samtliga operationer i ramflödet. När order frisläpps placeras 
de i fallföretagets affärssystem som tillverkningsorders. För att initiera en 
tillverkningsorder vid varje enskild operation, skriver operatören ut ett arbetskort 
med sitt unika anställningsnummer enligt den prioriteringsordning som är inlagt i 
systemet. Prioriteringsordningen är oftast baserad på tidigast ankomna 
tillverkningsorder. Arbetskortet ger information om vilken produkt som skall 
produceras inkluderat en kort beskrivning samt artikelnummer. Vidare anges det 
antal enheter som skall produceras, var de ingående komponenterna till produkten 
lagerhålls samt en eventuell specialbeskrivning som exempelvis kan innefatta att 
pallen skall markeras som färdigt gods. Vid slutförande av en hel pall (oftast 12 
ramar beroende på operation) del- eller slutrapporteras tillverkningsordern 
beroende på orderns totala storlek i antal, via manuell behandling i dator. 
Samtidigt skrivs en pallflagga ut på papper som medföljer pallen till efterföljande 
operation via lager. 

4.2.7 Materialhantering 

Det finns idag en specifik materialhanterare som är ansvarig för delar av de 
transporter som bedrivs inom flödet för stålramen. Dennes arbetstider lyder i 
nuläget enligt följande, ett skift måndag till fredag åtta timmar per skift där 
personen även utför andra transporter än de som tillhör ramflödet. De 
transportsträckor som hanteras av materialhanterare är sträckorna mellan 
svetsoperationen och två av lager placerade innan lackeringen samt sträckorna 
från monteringen och paketeringen till färdigvarulagret. All materialhantering 
inom produktionsflödet exkluderat hantering inom operationerna sker med hjälp 
av truck. Varje pall innehåller endast en stålramsvariant. 

Stålramar efter svetsoperationen hämtas i obestämda intervall på måfå av en 
förutbestämd materialhanterare. Därefter placerar materialhanteraren godset i ett 
eller båda av de efterföljande lagren beroende på om lagret lokaliserat intill 
lackeringslinan är fullt eller inte. När svetsade ramar skall köras i lackeringen 
hämtar lackeringspersonalen godset från ett av de två direkt bakomliggande 
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mellanlagren. Lackeringspersonalen sköter godstransporten eftersom de tar beslut 
med kort tidsframförhållning angående vilken ramvariant som skall köras, då 
endast en pall på 12 ramar får plats vid lackeringslinan anses det ineffektivt att 
materialhanteraren skall sköta dessa transporter. Då stålramarna körs i 
lackeringsoperationen måndag till torsdag och svetsoperationen körs måndag till 
söndag varierar lagernivån sammanlagt i lager 1, 2 och 3 mer än övriga lager under 
veckan, vilket blir extra märkbart på måndag morgon om helgskift har körts. 
Dessa placeras därefter i lager 1.  

Efter lackeringen placeras ramarna på pall med 12 ramar på varje. Pallarna förs 
därefter av lackeringspersonalen till ett mellanlager, som sedan hämtas av en 
montör och placeras nära lagerpunkten på en öppen yta där maskering från 
lackeringen tas bort. Slutligen placerar montören pallen intill monteringsbandet 
där nästa montör tar vid och placerar godset i ett styck på monteringsbandet via 
en kran. Efter monteringsoperationen paketeras delar av ramsortimentet i direkt 
anslutning till monteringen och resten förs vidare till en enskild 
paketeringsoperation av monteringspersonalen. Vid paketeringen får en pall med 
stålramar plats, om denna är full placeras godset i ett lager direkt anslutet till 
monteringen, där paketeringspersonalen sedan hämtar godset. Benämningen 
”flytt” i studien avser att en pall lyfts upp med truck och sätts ned någon 
annanstans. Materialhantering i studien avser förflyttning av stålramar inom och 
mellan operationer och lager i produktionsflödet. 

Vad gäller den interna materialhanteringen insåg författarna att den var väldigt 
komplicerad med tanke på stålramens vikt och storlek. Idag så flyttas den mellan 
varje operation, där hanteringen blir komplicerad på så vis att efter t.ex. 
svetsoperationen så lagras stålramen på en pall (totalt 12 stycken) med hjälp av en 
lyftkran. Sedan körs den vidare av materialhanteraren med hjälp av en truck till en 
lagerplats med både olackerade och färdiglackerade stålramar. Här plockas pallen 
med en handtruck till nästa operation vilket är lackeringen där den återigen måste 
lyftas upp på lackeringslinan med hjälp av en lyftkran. När stålramen lackerats 
klart så lyfts den ner på en pall ännu en gång med en lyftkran för att föras tillbaka 
till lagerplatsen med olackerade och färdiglackerade stålramar. Efteråt så ska 
stålramen monteras, där operatörerna tar hjälp av en lyftkran för att lyfta upp 
stålramen på monteringsbanan. När monteringen är klar så paketeras den mest 
frekventa stålramen omedelbart i en ”likkista” som körs vidare till färdigvarulagret 
eller så lyfts de andra varianterna av stålramar ner på pall för att köras vidare till 
den sista operationen som är paketering. Som beskrivet i detta stycke inser man att 
materialhanteringen av stålramar är väldigt komplicerad. Att behöva flytta ner och 
upp stålramarna från de olika operationerna med hjälp av lyftkranar som är 
placerade vid varje operation ineffektiviserar materialhanteringen. 

 



Nulägesbeskrivning  

26 

4.3 Problembakgrund 

Produktionen av stålramen är kundorderstyrd vilket medför att tillverkningen 
varierar dagligen. Vidare bedrivs verksamheten i de olika operationerna med olikt 
antal skift, exempelvis lackeringen sker måndag till torsdag men svetsningen 
bedrivs måndag till söndag vilket ytterligare ökar variation av lagernivåer och 
materialhanteringsbörda, vilket emellanåt orsakar förseningar med övertidsarbete 
som följd. Samtidigt är stålramarna otympliga, tunga och står för c:a tio procent av 
total tillverkningsvolym i ett långt produktionsflöde med ingående operationer 
placerade på olika avdelningar inom fabriken. Således vill företaget nu se över sin 
flödeslayout samt materialhantering för dessa produkter.
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5 Analys och resultat 
Detta kapitel beskriver de brister som identifierats i produktionsflödet. Vidare ges förslag på hur 
bristerna kan reduceras och slutligen sammanställs dessa och ett heltäckande förbättringsförslag 
presenteras. 

 

5.1 Brister i produktionsflödet 

För att finna brister samt möjligheter till förbättringar i det nuvarande 
produktionsflödet av stålramar har studenterna utgått från den datainsamling som 
gjorts. Då syftet och frågeställningarna endast berör de brister som kan leda till 
onödig materialhantering har detta analyserats. Bristerna beskrivna nedan 
(numrerade från 1 till 7) har framkommit då olika delar av produktionsflödet 
analyserats. I slutet av avsnittet placeras de brister som framkommit i en tabell där 
slutsatser dras om på vilken/vilka sett bristen bidrar till ineffektiv 
materialhantering. 

5.1.1 Takt 

1. Bristande planering av lackeringslinan 

Lackeringen av stålramar sker generellt under totalt 4 tillfällen per vecka.  
Eftersom dessa tillfällen dessutom är placerade i dagsföljd och sker en gång per 
dag på olika tidpunkter, utökar det variationen i de olika lager som finns placerade 
innan och efter operationen se 2.7.1. Svetsoperationen körs 7 dagar i veckan och 
monteringsoperationen 5 dagar i veckan. Närmare beskrivet, lackeringen har den 
högsta takttiden av alla operationer i produktionsflödet och är också den enda 
operationen i produktionsflödet av stålramar som utnyttjas av i princip hela 
företagets produktsortiment. I dagsläget är operationen hårt belagd. För att 
planera upp operationen tas det hänsyn till interna operationsaspekter såsom 
ställtider (färgbyten) och externa för att exempelvis undvika materialbrist i 
kommande operationer. Bearbetningen i operationen tar c:a 3 timmar. Således är 
produktionen av stålramarna svår att jämna ut i operationen. Effekten försvårar 
materialhanteringsstrukturen samt materialhanteringen och risken till onödiga 
rörelser ökar. På grund av materialhanteringsstrukturen är det svårt för personalen 
att skapa rutiner. Denna brist kan hänföras till materialhanteringsmässiga 
ineffektiviteter i enlighet med 2.3.3 samt 2.3.6. 
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Figur 10: Antal ramar som kan produceras varje timme 

 

2. Obalanserade takter i produktionsflödet 

Takten mellan de olika operationerna varierar väsentligt, vilket visualiseras i figur 
10. Takten tvingar företaget att bedriva svetsningen i fler antal skift än övriga 
operationer, för att som företag klara att tillfredsställa kundens efterfråga. Det 
osynkroniserade delflödet påverkar i sin tur materialhanteringen negativt, enligt 
2.3.6. Det normala totala antalet ramar som lackeringen kan producera är 50 ramar 
per timme enligt sekundärdata från lackeringschefen. Operationen bedrivs i ett 
skift (07.00 till 16.00) och övrigt produktsortiment lackeras också i samma 
operation. Svetsen kan leverera c:a 2,3 ramar i timmen och företaget har under 
totalt 15 timmar av en vardag ingen tillgänglig materialhanterare (från 16.00 till 
07.00). Under denna tid hinner ungefär 2,3*15=35 ramar produceras (c:a 3 pallar) 
vilka måste förflyttas direkt då morgonskiftet startar, med hjälp av 
materialhanteraren. Detta p.g.a. att lager 1 även används till produkter från andra 
delar av verksamheten och plats i lagerpunkten riskerar att ta slut. Om skiften i 
operationerna lackering och svetsning pågått samtidigt, skulle risken att lager 1 
överbelastas minskas, då varje pall direkt kunnat förflyttas då den färdigställts av 
materialhanteraren.   

5.1.2 Kommunikation 

3. Bristande information till materialhanteraren 

I nuläget är ansvaret för att transportera gods mellan svets och lack fördelade på 
olika avdelningar. Bristen som uppstår här gäller struktur och tydlighet. 
Materialhanteraren får ingen information om vilken/vilka ramar som skall 
produceras härnäst i lackeringen, till syfte att veta var han ska placera godset inom 
lagerplatserna, vilket underlättar förflyttning av godset i nästa steg för 
lackeringspersonalen 2.3.4. Samtidigt kan det spela stor roll om materialhanteraren 
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placerar godset i lager 2 eller 3 eftersom gods som går direkt genom lager 3 
undviker onödig transportväg och hantering via lager 2. Exempelvis om lager 3 
har två lediga platser och materialhanteraren har tre pallar att transportera från 
lager 1. Varje pall av dessa tre har olika ramvarianter men två av varianterna ska 
lackeras på tur i lackeringen och en av dem om två dagar. Genom att placera de 
pallarna som ska lackeras idag i lager 3 försvinner rörelser till och från lager 2 
samtidigt som yta för de kommande två dagarna frigörs i lager 3, vilket innebär att 
framtida pallar kan gå via lager 3 istället för lager 2. Vidare eftersom lagerplats tre 
endast innehåller plats för åtta pallar internt och uttag samt påfyllnad endast kan 
ske från en ende samt risken att fel ramvariant är placerad ytterst finns, uppstår 
ytterligare rörelser. Alltså leder bristfällig kommunikation till att 
materialhanteringen försämras i enlighet med 2.3.3 

5.1.3 Produktionslayout 

4. Onödigt antal lager mellan operationer 

Enligt figur 8 finns tre lager (1, 2 och 3) bestående av olika ramvarianter mellan 
operationerna svets och lackering. Ett problem i detta delflöde är att ramarna på 
dess pall i värsta fall förflyttas fyra gånger inräknat flytt mellan operation och lager, 
vilket kostar tid och resurser. Om förflyttningen endast hade skett två gånger eller 
bättre, en gång, direkt till nästa operation hade delflödet effektiviserats. 
Materialhanteringen påverkas negativt av dessa tre lager i enlighet med 2.3.1 samt 
2.3.3. Eftersom fler och längre förflyttningar av godset görs än nödvändigt samt 
att förflyttningarna inte skapar något värde.   

 

5. Separerade operationer 

Som nämnts tidigare paketeras c:a 20 procent av stålramarna separat i nuläget. 
Förflyttningarna av stålramar mellan montering och paketering hanteras 
ineffektivt, då få ramar paketeras separat och det extra rörelsemomentet tar tid 
från en montör som annars kunnat fokusera på att endast montera. Vidare kräver 
en separat paketeringsoperation mer yta än om all paketering gjorts i samma 
operation som monteringen görs, yta som kostar pengar i form av hyra och 
samtidigt hade kunnat användas till annat. Påföljden för flödet från monteringen 
till paketeringen är att tid används för att hantera gods istället för att bearbeta 
material inom operationerna och att ett litet buffertlager emellanåt finns mellan 
operationerna, vilket påverkar materialhanteringen negativt i enlighet med 2.3.3. 
Att automatiskt överföra stålramarna mellan operationerna hade således 
effektiviserat materialhanteringen se 2.3.5. 

 
6. Risk att transporter medför skador på gods 

Transportsträckorna i meter av stålramen i nuläget då produktionsflödet fungerar 
som det är tänkt finns i tabell 5. Samma tabell visar också det minsta antalet 
förflyttningar av pallarna med stålramarna på som måste göras för att ta stålramen 
genom hela produktionsflödet. Desto längre transportsträckor mellan operationer 
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och lager man har desto mer ökar risken att något går fel under själva transporten, 
se  2.3.1. Detta problem har observerats inom produktionsflödet, då gods skadats 
under transportförfarandet och risken för detta kan reduceras om man minskar 
transportsträckorna. Samtidigt sker onödiga förflyttningar av gods inom lager och 
operationer på grund av flera olika orsaker, dålig struktur, platsbrist och dålig 
information. Således kan onödiga förflyttningar inom operationer och lager 
härledas till 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 samt 2.3.4. För att minska dessa interna 
förflyttningar måste en eller flera av orsakerna tas bort.  

 
7. Risk för onödiga rörelser 

Efter lackeringsoperationen lagerförs olika ramvarianter. Stålramarna är endast en 
del av det gods som lackeras och därmed planeras lackeringslinan enligt ett system 
baserat på alla de produkter som går igenom operationen, till syfte att reducera 
ställtider i form av färgbyten. Vidare, med hänsyn till att lackeringen har en 
väsentligt högre takttid än monteringen överförs hela monteringens dagsbehov av 
stålramar under en period på 1 till 2 timmar, till lager 4 varje lackeringsdag. Således 
måste plats finnas i lager 4 för att kunna ta emot samtliga stålramar av dess olika 
varianter vid denna tidpunkt. Emellanåt finns inte plats i lager 4 och godset 
placeras istället i lager 3. Orsaken till att fel lagringsyta används kan härledas till 
2.3.6 eftersom takttiden skiljer sig väsentligt mellan lackeringen och monteringen. 
Påföljden av den skilda takttiden medför vidare att onödiga rörelser skapas se 
2.3.3 i lager 3, eftersom godset i lagerpunkten endast är tillgängligt från en sida och 
risken att det redan lackerade godset måste flyttas för att komma åt olackerade 
stålramar tillkommer.   

5.1.4 Identifiera brister 

Tabell 7 och 8 visar de brister som identifierats i produktionsflödet samt hur de 
relaterar till ineffektiv materialhantering samt kopplade till teoretisk bakgrund. 

 

Tabell 7: Identifierade brister 

1 
Bristande planering av lackeringslinan 

2 
Obalanserade takter i produktionsflödet   

3 
Bristande information till materialhanteraren 

4 
Onödigt antal lager mellan operationer 

5 
Separerade operationer 

6 
Risk att transporter medför skador på gods 

7 
Risk för onödiga rörelser 
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Tabell 8: Identifierade brister kopplade till teoretisk bakgrund 

Brist Tid Yta Förenkling Informationsutbyte Automatisering Samverkan 

1   X   X 

2      X 

3    X   

4 X  X    

5   X  X  

6 X X X X   

7   X   X 

 

Tabell 8 visar hur var och en av de identifierade bristerna i tabell 7 är kopplade till 

den teoretiska bakgrund som framtagits. Det vill säga vissa brister kan härledas till ett 

flertal olika ineffektiviteter.  

 

5.2 Förslag till förbättringar 

De potentiella förbättringsförslagen presenterade nedan är baserade på en eller 
flera av de framtagna brister som identifierats i föregående avsnitt (4.3). Därefter 
har ett heltäckande förbättringsförslag tagits fram på en ny flödeslayout.  

Förbättringar till de identifierade bristerna presenteras nedan. Syftet är att de 
specifika förslagen skall bidra till att lösa de individuella bristerna identifierade 
inom produktionsflödet gällande materialhanteringen, för att slutligen ta samtliga 
brister i beaktning i det övergripande förslaget. 

5.2.1 Takt 

I enlighet med brist 1 (tabell 7) bidrar styrningen av lackeringen till en komplex 
styrning av produktionsflödet som helhet, vilket är en bidragande faktor till 
försämrad materialhantering. Ett alternativ till att jämna ut stålramsproduktionen i 
varje lackeringsskift, d.v.s. hänga på stålramarna jämt över skiftets 8 timmar. Är att 
lackera måndag tisdag, torsdag och fredag istället, eller bättre, lackera stålramar 5 
dagar i veckan, vilket också skulle jämna ut flödet (se 2.7.1). Vidare bör 
lackeringen under dessa dagar ske vid samma tidpunkt på dagen, exempelvis varje 
morgon samtidigt som mängden stålramar vid varje lackeringstillfälle anpassas 
efter monteringens behov. Således kommer oundvikligen lackeringens 
variationspåverkan på lagrade ramar mellan svets och lack minska, utan att 
påverka de kostnadsaspekter som tagits upp tidigare gällande lackeringen. Med 
införsel av ovanstående körschema kommer också inleveranser av gods till lager 4 
att jämnas ut över veckan, samtidigt som all personal involverat i delflödet vet när 
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leveranserna kommer. Detta strukturerar, tydliggör och minskar variationen i 
flödet, till syfte att förenkla se 2.3.6 och därmed minska materialhanteringen. 
Dock bör det beaktas att planeringssystemet i lackeringen ej bör fortgå om stopp i 
monteringsoperationen uppstår, vilket skulle innebära att lager 4 överskrider sin 
lagergräns. Lagerhåll istället stålramarna innan lackeringen tills 
monteringsoperationen återupptas. 

En viktig orsak i enlighet med 2.7.1 till varför produktionsflödet försvåras 
avseende materialhanteringen, är det faktum att takten i dess olika operationer är 
väsentligt olika se figur 10. Att modifiera takten i operationerna så att samtliga är 
synkroniserade skulle innebära att stora investeringar i operation 1, 2 och 3. En 
sådan investeringskalkyl har inte gjorts på grund av att det inte finns behov av att 
producera 50 ramar i timmen i operation 1, 2 och 3. I nuläget bedrivs paketering 
och montering i ett skift och motsvarar generellt kundens efterfråga. Genom att 
öka takten i svetsningen exempelvis genom att uppgradera nuvarande 
svetsoperation, kan takterna synkroniseras i svetsoperationen, 
monteringsoperationen och packoperationen. Detta medför att svetsoperationen 
också kan bedrivas i ett skift, vilket förenklar materialhanteringen och risken att 
lager 1 blir fullt minskas. Bortsätt från studiens frågeställningar kommer vidare 
lagernivån efter svetsningen att minska och leda till lägre kapitalbindning. Slutligen 
skulle brist nummer 2 elimineras. 

5.2.2 Kommunikation 

Med hänsyn till brist 3 (bristande information till materialhanteraren) som främst 
uppstår på grund av lager 1, 2 och 3 samt kommunikationen mellan 
materialhanteraren och lackeringspersonalen, föreslås förbättringsförslag nedan. 
Två möjligheter till förbättringar har analyserats och kan genomföras. Följande två 
möjligheter har analyserats separat och kombinerat. Delge materialhanteraren med 
information som låter honom veta i vilket lager han ska placera stålramarna och 
var inom lagerpunkterna se 2.3.4. Eller kan det införas ett system som följer 
rutiner på var gods ska placeras under olika tidpunkter. Genom att endast använda 
ett lager, mellan svets och lack krävs det i praktiken endast 2 flyttar av varje pall 
för att föra godset från svetsningen till lackeringen. Genom att även införa någon 
form av rutsystem i lagret med exempelvis 7 olika interna lagerpositioner märkta 
på golvet samt kategoriserade efter de 7 olika stålramsvarianterna, vet 
materialhanteraren var han ska ställa materialet, och lackeringspersonalen kan 
enkelt plocka materialet utan att flytta annat gods. På detta sätt behöver inte 
materialhanteraren få någon ytterligare information för att genomföra flytten 
effektivt, utan en enkel och tydlig lagerstruktur för stålramarna är uppbyggd och 
brist 3 har förbättrats. Vidare bör godset i lagret levereras in på en sida och 
plockas ut från motsatt sida till syfte att undvika inkurans, vilket kan leda till 
framtida brister i enlighet med 2.3.3. 

Förslaget beaktar de flesta materialhanteringsproblem, men tar inte hänsyn till de 
skift då ingen materialhanterare finns tillgänglig, exempelvis på helger. D.v.s. 
förslaget bygger på det investeringsförslag som presenteras under 5.2.1. Om inte 
materialhanterare finns tillgänglig vid behov kommer oundvikligen ett lager att 
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bildas efter svetsningen, om inte svetsoperatören själv för pallarna direkt till 
nästkommande lager.  

5.2.3 Produktionslayout 

Begränsningar på flödeslayouten i nuläget har identifierats via brist 4 till 6 (se 
tabell 7). Närmare beskrivet 3 lager mellan svetsning och lackering och 
operationer principiellt och strukturellt placerade nära varandra vilket skapar 
onödiga transporter, rörelser samt lager i enlighet med avsnitt 2.7.2 samt 2.7.3.  

Som beskrivits tidigare förflyttas stålramarna på sin pall efter lackeringen innan de 
placeras i färdigvarulagret totalt, antingen 4 eller 6 gånger beroende på om den går 
via paketeringsoperationen eller inte. Samtidigt måste varje stålram hanteras via 
kranar för att placeras på pall, se figur 11 nedan:  

 

 

Figur 11: Lyftkran 

Totalt sett används 3 kranar i monteringen och paketeringen samt en kran för att 
placera stålramar från lackeringslinan på pall. En möjlighet till att minska denna 
hantering är genom att slå samman delar av operationerna. Exempelvis skulle en 
sammanslagning av operationerna montering och paketeringsoperationen innebära 
att endast 2 kranlyft behöver göras samt transportsträckan av stålramar på pall 
reduceras. I nuläget görs 4 kranlyft och 2 pallförflyttningar från och med 
monteringen till och med paketeringen. På detta sätt skulle man minska påverkan 
från brist 5 som i sin tur skulle leda till en reducering av brist 6 och således 
effektivisera materialhanteringen. Att detta förslag givits utrymme till, grundar sig 
på att de ingående operationerna görs under samma skift samt att takterna i 
operationerna redan är relativt synkroniserade. Denna sammanslagning skulle 
vidare innebära att denna del av flödeslayouten övergår i en ”lina princip” istället 
för företagets nuvarande produktionslayout, funktionell verkstad. I enlighet med 
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PV-LF matrisen ser man att företagets nuvarande produktvolymer samt 
produktvariationer är mest passande till produktionslayouten lina, se figur 12. 

 

Figur 12: Fallföretag placerad i PV/LF-matris 

Enda lösningen till att undvika transporter av stålramar helt, från svetsning till 
paketering är att helt övergå till en annan produktionslayout, exempelvis lina, 
beskrivet i avsnitt 2.5.4. Detta skulle innebära att man faslägger alla 4 operationer 
och således även reducerar brist 4 (se tabell 7) väsentligt. Genom att även se över 
om det är möjligt att placera operationerna nära inleverans och utleverans kan 
man minska transportsträckorna ytterligare. Rent praktiskt är det möjligt men 
förslaget anses orimligt att genomföra ur investeringssynpunkt och att andra delar 
av verksamheten kan komma att försämras. Förbättringsförslaget presenterat i 
5.2.1 kommunikation skulle dock reducera brist 4 och förbättra materialhanteringen 
genom kortare körsträckor samt färre antal pallförflyttningar från 5 till 3 stycken. 
Möjlighet till att endast nyttja 1 lager totalt mellan svets- och lackoperationen finns 
men skulle innebära att operatörerna under helgskiften som kör i 
svetsoperationen, måste transportera stålramarna själva. Med ett införande av ”lina 
princip” mellan lackering och montering skulle brist 7 elimineras. Ett alternativ är 
att flytta lager 4 till en annan plats i fabriken vilket dock skulle öka 
transportsträckorna radikalt.  

5.2.4 Heltäckande förbättringsförslag 

Det heltäckande förbättringsförslaget är baserat på de brister som analyserats ovan 
i avsnitt 5.2.1, 5.2.2 samt 5.2.3. Som ett resultat av tidigare specifika 
förbättringsförslag har ett heltäckande förbättringsförslag tagits utifrån 
frågeställning 2. Vidare ska samtliga brister elimineras eller alternativt förbättras i 
det heltäckande förbättringsförslaget. 
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Ny produktionslayout 

Som figur 8 visar ser man tydligt att den nuvarande produktionslayouten av 
stålramar har förbättringspotential. Genom att förändra produktionslayouten 
skapas förutsättningar till att påverka många av de specifika brister som tagits upp 
(se tabell 7). Förslaget på den nya layouten illustreras i figur 13, d.v.s. en 
hybridlösning layoutmässigt bestående av funktionell verkstad och lina, där 
svetsningen bedrivs separat och övriga tre operationer sammankopplas. Samtidigt 
frigörs yta där monteringsoperationen i nuläget är lokaliserat och istället upprättas 
ett lager på dess yta innefattande av nulägets lager 2 och lager 3. Som tidigare 
beskrivits har företaget begränsad yta vid lackeringen, monteringen samt 
paketeringen. Samtidigt finns ingen annan yta tillräckligt stor nog för att kunna 
användas av ett nytt lager innan lackeringsoperationen. Därav ses det som orimligt 
att koppla samman svetsoperationen med lackeringsoperationen. Vidare har 
företaget i nuläget ett avtal som löper på 10 år gällande försäljning av stålramen 
som en säkerhet till investeringen. Positioneringen av det nya lagret valdes med 
hänsyn till förbättring av brist 3, 4, 6 samt 7 diskuterat i de specifika 
förbättringsförslagen samt problemet med annan möjlig yta att placera lagret.  

 

Figur 13: Förslag på ny produktionslayout 

Den yta som paketeringen idag använder kommer frigöras och kan användas till 
andra syften, exempelvis till att svetsa stålramar. I enlighet med det som beskrivs i 
föregående avsnitt under 5.1.2 bör det nya lagret struktureras och styras. Vidare 
om investeringar görs i enlighet med det förslag som presenteras under 5.2.1, då 
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lager minskar, kommer troligtvis det nya lagret kunna uppta delar av övrigt 
produktsortiment, till syfte att förbättra övriga flöden. Samtidigt kommer 
svetsningen bedrivas i samma antal skift som övriga operationer, vilket gör att 
lagret efter svetsningen inte behöver användas (lager 1).  

Sammankopplingen av lackeringen, monteringen och paketeringen föreslås följa 
ett produktionssystem i enlighet med en flytande lina se 2.5.4. Där det bland annat 
tillåts existera buffertar mellan varje operation, till syfte att jämna ut skillnader i 
produktionstakten operationerna emellan. I enlighet med den lina figur 13 
illustrerar är tanken att stålramarna ska kunna växlas över på linan (manuellt) c:a 
10 meter innan de i nuläget plockas ned från lackeringsbandet. Efter växlingen 
skall stålramarna automatiskt fortsätta mot monteringen på linan tills de slutligen 
buffras. I slutet av linan ska en operatör manuellt kunna lyfta ner stålramarna på 
monteringsbandet, på samma sätt som ramarna i nuläget lyfts ned från 
lackeringslinan via en kran. Enligt beräkningar i bilaga 2 kommer 100 antal ramar 
att kunna hängas på lodrät i luften i ett slags buffertlager tills det att monteringen 
tar vid. Övriga detaljer som lackeras kommer lyftas ned på samma sätt som 
tidigare.  

Monteringen och paketeringen kommer bedrivas såsom de gör idag med 
skillnaden att monteringens transportband kommer vara längre för att ytterligare 
kunna buffra 21 stålramar (se bilaga 2) och vara direkt anslutet till paketeringen. 
Operatören som sköter avmaskering och pålyft på monteringsbandet i nuläget kan 
lyfta ner ramarna från linan till monteringsbandet och därefter avmaskera ramen. 
Efter den interna monteringsoperationen förs ramarna vidare till paketeringen 
som antingen placerar ramarna direkt på pall eller paketerar varje ram separat och 
därefter sätts ner på pall via en kran. Då materialhanterare finns tillgänglig när 
monteringen och paketeringen körs, finns det inget behov för ett lager efter 
paketeringsoperationen Vidare om lackeringen planläggs enligt förslaget framtaget 
för att förbättra brist 1, d.v.s. lackera stålramarna måndag, tisdag, torsdag och 
fredag istället för måndag till torsdag kommer flödet jämnas ut och risken att 
bufferten innan monteringen är gjord blir för stor, att minska. Slutligen bör 
svetsoperationen uppgraderas för att kunna köras i 1-skift (samtidigt som övriga 
operationer) för att ytterligare jämna ut flödet och minska effekterna av brist 2.   

Förbättringsresultat av ny produktionslayout 

Nackdelen med den nya layouten med lina kommer bli att flexibiliteten minskar 
och fördelen att genomloppstid samt kapitalbindning i produktionsflödet minskar, 
vilket leder till effektivare materialhantering. Anledningen till varför lina 
förespråkas har att göra med hur produkterna faktiskt produceras idag, vilket är 
genom en sats eller batch där en variant består av totalt c:a 74% av produktionen 
av stålramar. Samtidigt finns endast 7 olika varianter av stålramen och därför anses 
produkten ha hög volym och få varianter. Enligt teori bör lina användas till denna 
typ av produktion. Vidare kan nya liknande produkter köras i samma flöde, d.v.s. 
produkter som är otympliga, tunga, i behov av montering och/eller paketering. 
För övrigt bedriver företaget montering av andra produkter på andra avdelningar 
inom företaget, som kan hantera nya produkter av lättare och mindre otymplig 
karaktär. 



Analys och resultat 

37 

Resultatet av förbättringen har mätts i transportsträcka, tid samt antal 
förflyttningar, för att konstatera effektiviseringen av materialhanteringen (se tabell 
9 och figur 14). Med avseende till (tabell 5) kan vi se följande förbättring i 
produktionsflödet, transportsträckorna minskas från 607 meter till 365 meter, 
tiden för transporterna minskas fån 322 sekunder till 165 sekunder samt antalet 
pallförflyttningar minskar från 10 till 4 stycken. 

 

Tabell 9: Ny längsta möjliga transport i sträcka, tid och antal pallförflyttningar 

Sträcka Sträcka (m) Tid (sek) Antal 
pallförflyttningar (st) 

A: operation 1 - lager 1 30 10 1 

B: lager 1 - lager 2 115 55 1 

C: lager 2 - operation 2 20 20 1 

operation 2 - operation 3 0 0 0 

operation 3 - operation 4 0 0 0 

D: operation 4 - lager 3 200 80 1 

Summa 365 165 4 

(Det bör noteras att ingen beaktning tas till sträckorna inom operationerna, vilka 
anses vara oväsentliga då takttiden i operationerna kvarstår som oförändrade eller 
ökande)  

 

Figur 14: Förslag på nytt produktionsflöde 

Operation 1 – Svetsning 
Operation 2 – Lackering 
Operation 3 – Montering 
Operation 4 – Paketering 

Lager 1 – Lager som ligger strax intill svetsningen. 
Lager 2 – Gemensamt lager som ligger strax intill lackeringen 
Lager 3 – Färdigvarulager 

A – Transport från operation 1 till lager 1 
B – Transport från lager 1 till lager 2 
C – Transport från lager 2 till operation 2 
D – Transport från operation 4 till lager 3 

 

Vid införande tydliggörs och struktureras materialhantering från svetsning till 
lackning samt paketering till färdigvarulager då främst alla transporter utanför 
operationerna hanteras av en specifik befattning (materialhantering). Antalet lager 
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reduceras åtminstone från 6 till 3 stycken, då operationer fasläggs och lager 
omstruktureras. Fasläggningen av operationerna kommer frigöra tid för 2 av de 5 
montörer som i nuläget lägger tid på att hantera stålramar innan och efter 
operationen, dessutom kommer momentet för sista operatören i 
monteringsoperationen, där personen ställer stålramen på pall med hjälp av en 
kran, att försvinna. Vidare kommer antalet kranlyft för att förflytta stålramarna till 
och från olika operationer reduceras till 3 stycken som tidigare bestod av 5 stycken 
kranlyft. 

Följande förbättringar fås som ej är kopplade direkt till frågeställningarna:  

 Bättre kontroll på produktionsflödet. 

 Högre takt i monteringen och paketeringen. 

 Mindre ytanvändning av operationer. 

 Mindre mängd administrativt arbete. 

 

 



Diskussion och slutsatser 

39 

6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuterar studenterna resultat och metod samt ger slutsatser och 
rekommendationer. Syftet med denna studie är att undersöka hur materialhanteringen fungerar i 
nuläget samt ge förbättringsförslag på produktionsflödet som leder till effektivare 
materialhantering.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Frågeställning 1 – Vilka brister går att identifiera i ett produktionsflöde? 

Idag ser flödet av stålramar väldigt rörigt ut därav försämrad materialhantering. 
Fallföretaget använder sig utav en produktionslayout i enlighet med funktionell 
verkstad i sin fabrik för produktsegmentet stålramar vilket visar sig ha ett flertal 
brister i flödet. Efter att studenterna analyserat produktionsflödet med hjälp av 
den teoretiska bakgrunden som är presenterad i avsnitt 2, identifierades ett flertal 
olika brister med följdproblem, vilka sammanfattades i sju övergripande brister där 
takt, kommunikation och produktionslayout använts som överrubriker:   

 Bristande planering av lackeringslinan  

 Obalanserade takter i produktionsflödet  

 Bristande information till materialhanteraren   

 Onödigt antal lager mellan operationer  

 Separerade operationer 

 Risk att transporter medför skador på gods 

 Risk för onödiga rörelser 

Vad gäller den interna materialhanteringen insåg författarna att den var väldigt 
komplicerad med tanke på stålramens vikt och storlek.  

Efter att på ett strukturerat sätt genomfört en kartläggning av produktionsflödet, 
där bl.a. transportsträckor beräknats och antal förflyttningar av godset tagits fram 
(se tabell 5) vilka resulterat i de ovan nämnda sju övergripande bristområden anser 
studenterna att den första frågeställningen är besvarad. Resultatet av 
kartläggningen har legat till grund för de förbättringsförslag som senare togs fram. 
Det som bland annat framgick var att den nuvarande produktionslayouten är 
bristande i flera avseenden, framför allt inom de brister ovan. Eftersom studien 
varit begränsad till ett visst produktionsflöde i fabriken är det endast resultat på 
detta som framtagits. Det kan tänkas att externa faktorer utelämnats som har viss 
problempåverkan på den materialhantering som är avgränsad i studien.     
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Frågeställning 2 – Vilka förbättringsförslag kan ges för ett produktionsflöde för att få en 
effektivare materialhantering? 

De sammanfattade brister som identifierades vid analys av nuläget i avsnitt 4.3, 
men som även är beskrivna ovan som de sju övergripande brister, är de som måste bli 
bättre för att få en effektivare materialhantering. Enligt författarnas upplägg valdes 
först att specifikt försöka åtgärda dessa sju brister, till syfte att skapa ett 
heltäckande förbättringsförslag. Resultatet av det heltäckande förbättringsförslaget 
blev att presentera en ny produktionslayout. Att övergå från den nuvarande 
produktionslayouten till en form av hybridlösning i enlighet med funktionell 
verkstad och lina anses vara det mest optimala enligt de välkända och prövade 
teorier som legat till grund för denna studie.  

De tre överrubrikerna takt, kommunikation och produktionslayout som tagits upp i de 
specifika förbättringsförslagen har täckt alla de brister som identifierats i avsnitt 
4.3 men dock i olika omfattningar. Vidare har inga kalkyler gjorts för att beräkna 
förhållandet mellan de olika förbättringsförslagen samt den vinning som finns 
med att införa dem. Flertalet av de förbättringsförslag som föreslagits påverkar 
materialhanteringen indirekt. Vissa förbättringsförslag kan samtidigt även vara 
beroende av att andra förbättringsförslag också införs. Genom att tydligt kartlägga 
hur kopplingarna hänger samman i ett diagram, hade förståelsen av studien kunnat 
underlättas i läsarens ögon. För att visa vilka effekter det heltäckande 
förbättringsförslaget kommer innebära beräknades vinningen i transportsträcka, 
transporttid och antalet pallförflyttningar som görs i normalfallet (se tabell 9). Det 
framgår tydligt att den totala ytan som i nuläget används åt att bedriva 
verksamheten av stålramarna kommer minska med det heltäckande förslaget, dock 
hade specifika uppmätningar kunnat göras för att visa hur stor skillnaden är, till 
syfte att räkna hem investeringen.   

Interna dokument var bristfälliga då de sällan omfattade uppföljning och mätning 
av tidigare bedriven verksamhet vilket hade underlättat analysen och samtidigt 
ökat validitet och reliabilitet. Företaget ägnar inte heller någon uppmärksamhet åt 
att specifikt mäta effektiviteten av materialhanteringen. En analys på 
materialhanteringen hade resulterat i att förflyttningar av gods mellan operationer 
borde skötas av materialhanteraren och inte av operatörerna. Författarna anser att 
ytterligare effektivisering av flödet för stålramen kan göras men förkastats ur 
kostnadssynpunkt. Främst undersöktes om svetsoperationen kunnat kopplas 
samman med övriga tre operationer. Denna idé förkastades då ytan vid 
lackeringen, monteringen och paketeringen är begränsad. Vidare föreslås lagret 
med olackerade stålramar att placeras intill lackeringen i det heltäckande förslaget. 
Detta kunde inte placeras någon annanstans då lika stor yta som krävs för 
olackerade stålramar inte finns i fabriken på någon annan yta.  

Samtidigt hade svetsoperationens positionering så nära inpå lackeringsoperationen 
stört övrigt påhäng av material. Vidare fanns det idéer på att flytta hela 
lackeringsbandet, vilket inte kunde rättfärdigas då en analys kring övriga 
produktionssortiments produktionsflöden inte gjordes och ingen tillgänglig yta 
ansågs tillgänglig. 
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Författarna hade tänkt sig att först använda en annan del av fabriksgolvet än den 
fabriksyta som resultatet grundade sig på, men den tilltänkta ytan sades enligt avtal 
upp under studiens tid. Denna yta hade troligtvis ökat effektiviteten av det 
heltäckande förbättringsförslaget ytterligare, där ytan därför rekommenderas att 
återskaffas av författarna. Vidare rekommenderas att man bedriver systematisk 
uppföljning av materialflödet, exempelvis genom att emellanåt kontrollera 
materialhanterarnas och godsets stålramsrörelse via GPS-sändare, för att få en 
korrekt kartläggning av alla rörelser. Då ingen specifik lösning på hur 
materialhanterarna ska veta när godset efter svets- och paketeringsoperationen är 
klart har föreslagits tidigare i rapporten, tror studenterna att ett system för detta 
bör införas. Här rekommenderas någon form av kanban-system vilket förutsätter 
att företaget jobbar mot ett LEAN-baserat produktionssystem.  

I det heltäckande förbättringsförslaget anser författarna att frågeställning två 
besvarats, och därmed har studiens mål och syfte uppfyllts.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Metodansats 

Valet av de tillvägagångssätt och metoder som använts har varit tillfredsställande 
då rapportens syfte och dess frågeställningar anses ha besvarats. Nedan beskrivs 
varje metodval som använts mer utförligt gällande vad som fungerade bra och 
mindre bra samt vad som kunde ha gjorts bättre. 

Rapporten har genomförts som en fallstudie. Metoden av att använda sig utav en 
fallstudie valdes på grund av att författarna ansåg att det passade bra eftersom 
endast ett specifikt fall studerades. Med tanke på studiens problembeskrivning och 
syfte var även en fallstudie det ända rimliga alternativet då enkätundersökningar 
och experiment inte skulle vara lämpade. Fördelen med att använda en fallstudie 
var att problematiken som företaget stod inför analyserades djupare och mer 
grundligt vilket resulterade i högre tillförlitlighet. 

Insamling av data gjordes med observationer och intervjuer. Självkritik skall ges till 
författarna då ytterligare fler observationer och intervjuer borde ha genomförts, 
eftersom funderingar som uppstod vid olika tillfällen möjligtvis kunnat lösas 
smidigare.   

Dokumentation/datainsamling 

Den dokumentation som tagits del av från företaget har varit till god nytta under 
studien. Detta på grund av att de dokument som företaget givit studenterna har 
fungerat som en komplettering till de funderingar som uppkom under de 
observationer som gjordes i produktionsflödet. De dokument som tilldelades har 
även använts i studien som sekundärdata i form av kartläggning över 
produktionen, takttider i varje operation samt statistik på stålramsefterfrågan som 
visat sig vara trolig med tanke på att de överensstämde med de observationer som 
utfördes. Delar av de interna dokument som studenterna insamlat ansågs 
emellanåt bristfälliga då det inte fanns några utpräglade arbetsbeskrivningar 
framför allt för materialhanterarna och lackeringspersonalen, utan deras uppgifter 
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fördelades över tid av arbetsledaren på plats. Vid intervju av olika arbetsledare 
framgick ungefär hur varje moment bedrevs. Dock överensstämde sällan de 
arbetsbeskrivningar som faktiskt fanns och det intervjuunderlag som fåtts av 
arbetsledarna med de observationer som gjordes för att säkerställa uppgifterna. På 
grund av detta kunde svaren i intervjuer och observationer av samma område 
variera ganska mycket och således framkom många av de strukturella brister som 
analyserats i avsnitt 4.3. Därav kan reliabiliteten av den insamlade empirin gällande 
interna dokument och intervjuer diskuteras. 

Observationer 

Vad gäller de genomförda observationerna på företaget har de enligt studenterna 
fungerat ändamålsenligt då den framtagna informationen visat sig vara användbar i 
studien. Antalet genomförda observationer per tillverkningsprocess har varierat 
vilket kan diskuteras. Då vissa observationer genomförts fler antal gånger (framför 
allt vid de områden där de interna dokumenten brustit i olika avseenden) på vissa 
områden än andra kan det ge en bild av att vissa områden varit mer betydelsefulla 
än andra gällande studenternas studie vilket stämmer. Generellt har fler 
observationer genomförts på de områden som direkt kan kopplas till syftet och 
frågeställningarna.  Observationerna genomfördes med hjälp av den dataanalys 
som framtagits utav författarna, se tabell 3 och tabell 4. Vidare har även ett så 
kallat spaghettidiagram använts för att mäta stålramens totala transportsträcka, 
transporttid och antal förflyttningar från början av flödet, d.v.s. svets till och med 
slutet av flödet, d.v.s. färdigvarulagret.  

Intervjuer 

För att få en djupare förståelse av de problem som fallföretaget har, valde 
studenterna att använda sig av ett flertal intervjuer, av olika personer som i många 
fall hade samma arbetsuppgifter. Intervjuerna gav studenterna en bra förståelse på 
de anställdas personliga resonemang kring olika problemorsaker samt deras förslag 
på hur dessa kan förbättras, vilket visade sig vara gynnsamt för utvecklingen av 
studien. Intervjuerna utfördes på så vis att båda studenterna var närvarande där 
ena studenten ställde frågorna och den andra antecknade. För att stärka 
reliabiliteten fick den anställda som blivit intervjuad kontrollera anteckningarna 
som gjordes för att godkänna svaren för att undvika missförstånd. Något som 
studenterna bör tänka på i framtiden med liknande studierapporter vad gäller 
intervjuer kan vara att använda sig utav inspelning. Detta för att smidigare 
bearbeta informationen till senare skeden. Vidare borde även intervjuerna varit 
bättre planerade och mer strukturerade, att exempelvis skicka ut intervjufrågorna 
till de anställda någon dag innan hade möjligtvis underlättat intervjun för den som 
blev intervjuad samt för intervjuarna. 

 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 

Slutsatser 

På det sätt som fallföretaget idag bedriver sin verksamhet med tillverkning av 
stålramar från svetsoperationen till och med paketeringsoperationen anses 
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ineffektivt då bristerna i studien visar på detta. Ineffektiviteten uppstår i stort sett 
beroende på att flödeslayouten idag är utformad på ett sätt som skapar svårigheter 
för materialhanteringen mellan operationerna. Förbättringsförslagen som tagits 
fram visar företaget vilka skillnader det kommer att innebära om beslut tas för att 
införa dessa förslag i verksamheten för att på så sätt förbättra den interna 
materialhanteringen i form av tid, sträcka och antal pallförflyttningar.   

Förbättringsförslagens utformning tar ingen hänsyn till kostnaden för att införa 
dessa förslag, vilket naturligtvis i längden måste skapa en positiv resultatpåverkan 
hos företaget.  

Rekommendationer  

Fallföretaget måste se över sin layout för att eliminera alla problem som 
identifierats i denna studie. Gällande vidare studier så anser studenterna att 
företaget bör applicera liknande materialhanteringstänk i övriga delar av sin 
verksamhet. Genom att se över hur andra producenter sätter upp sin 
materialhantering tror studenterna att detta ytterligare kunnat komplettera denna 
studie.  

Vidare har problem från monteringspersonal formulerats, vilka gäller värmen i 
närheten av lackeringsoperationen, vilka studenterna rekommenderar att företaget 
ser över framför allt om företaget väljer att omstrukturera produktionslayouten 
enligt studenternas förslag. 

Författarna anser att det kan vara bra för fallföretaget att följa upp flödet med 
jämna mellanrum för att identifiera eventuella nya brister som kan förbättras. 
Exempelvis bör företaget anställa någon som endast arbetar som en 
logistikutvecklare, där en tjänst som denna kan vara nödvändig för att ständigt 
förbättra verksamheten och på så sätt ständigt vara konkurrenskraftiga gentemot 
andra företag.   
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8 Bilagor 
Bilaga 1 

 

Symbolförteckning 

 

   Lager 

 

 

 

   Operation 

 

 

 

   Transport 

 

 

 

   Lina/koppling 

 

Samtliga symboler är från (Jonsson och Mattsson, 2011) 
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Bilaga 2  
 

Beräkningar på Lina/band 

Enligt beräkning nedan får det plats totalt 125 stycken stålramar då buffert-linan 
har en längd på 50 meter och 25 stycken stålramar då buffert-banan har en längd 
på 15 meter. Studenterna rekommenderar en marginal på ca: 10 centimeter mellan 
varje stålram för att undvika skador på stålramens lackeringsskikt.   

 

Typ av 
buffert 

Längd på 
lina/bana (m) 

Stålramens 
djup (m) 

Stålramens 
bredd (m) 

Antal stålramar (st) 

Lina, 
stålramar 

hängande i 
luften 

 
50 

 
0,4 

 
- 

50/0,4=125 
50/0,5=100 

 100  

Bana, 
stålramar 
ligger på 

bana 

 
15 

 
- 

 
0,6 

15/0,6=25 
15/0,7=21,4 

 21 
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Bilaga 3 

 

Observationsunderlag 

 

Etapp 1: (observationsområde) 

- Vilka arbetsuppgifter har vederbörande? 

- Följs dessa i enlighet med arbetsbeskrivningen? 

- Är arbetsbeskrivningen bra utformad i praktiken? 

- Existerar arbetsbeskrivningar? Finns det tydlig struktur? Om ej, hur gör 
vederbörande operatör? 

- Hur sker kommunikationen mellan operatörerna? Görs det 
ineffektivt/bristfälligt? 

- Hur många gånger förflyttas stålramarna mellan och inom operationerna? 
Är förflyttningarna nödvändiga? 

- Vilken rutt används vid transport av stålramarna mellan operationerna? 

- Hur långa är körsträckorna mellan operationerna samt hur lång tid tar 
transporterna? 

- Uppmärksammas förbättringspotential på området? 

- Övrigt? 

 

Etapp 2: (observationsområde) 

- Se över de förbättringsförslag, möjligheter och funderingar som b.la. 
framkommer i intervjuer.  

- Fokus på hur delområdet samt hela produktionsflödet kan förbättras. 
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Bilaga 4 

 

Intervjumall 

 

Namn:   _________________________________ 

Position i företaget:  _________________________________ 

Arbetsuppgift:  _________________________________ 

 

Strukturerade intervjufrågor: 

 Ser du något problem med den nuvarande materialhanteringen?  

 Finns det en arbetsbeskrivning till dina arbetsuppgifter? Följs dessa? 

 Anser du att arbetsbeskrivningen är bristfällig? 

 Hur rapporterar du produceringen av olika stålramsvarianter? 

 Hur tror du materialhanteringen kan effektiviseras? 

Till varje intervju som genomfördes tillkom även ett flertal ostrukturerade 
intervjufrågor baserad på vem som intervjuades samt de svar som gavs utifrån de 
strukturerade frågorna. 

 


