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Abstract 
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Abstract 

Purpose – The purpose with this study is to investigate how an assembly line for 

products with long cycle time, high product variation and operators who follow the 

products through the flow can be planned for a high resource utilization as well as the 

challenges that can arise when planning an assembly line with an increasing demand 

and how these can be handled. 

Method – To fulfill the purpose of this study a case study was conducted at Mastec 

Components AB in Vaggeryd. The empirical data gathered from the case study was 

obtained through interviews, observations and document studies. The empirical data 

was then analysed against theory, which means that pattern matching was used and 

the analyse led to the studies results. 

Findings – This study illustrates how an assembly line with special demands can be 

planned to gain high resource utilization. When the products cycle times are multiple 

they can be sorted into product families to simplify the planning and it also enables a 

tacted planning method to be used. The study also presents how the usage of time 

buffers can facilitate the planning of an assembly line. Moreover the study illuminates 

the importance of controlling tact, both from the customer and the own production. 

When demand increases it is important that the production line is capable to keep up, 

therefore some arrangements can be done to reduce waste and increase capacity. 

Possible alternatives can be buffers, allocating resources and parallel assembly lines. 

Implications – The study investigates a type of assembly line where the operators 

follow the products through the flow.  This type of assembly line is unexplored in 

theory and thereby a knowledge gap has been identified which partly have been 

covered by this study. Further on, the study contributed to an increased understanding 

of the consequences that occur when operators follow the flow and when products 

have long varying cycle times. The study also shows the value of calculating tact and 

use the advantages from it to easier handle variation in demand. 

Limitations – The case study was performed as one case study which means that only 

one unit has been analysed. This was due to the lack of resources to do several case 

studies, both regarding time and ability to find more facilities with similar conditions. 

If it were possible to conduct more case studies the results could have been more 

general. 

Keywords – Tact, tact time, tacted planning, assembly line, planning, operators, 

buffer. 
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Sammanfattning 

Syfte – Syftet med denna studie är att undersöka hur en monteringslina för produkter 

med långa cykeltider, hög produktvariation och montörer som följer produkterna 

genom flödet kan planeras för högsta möjliga resursutnyttjande samt vilka utmaningar 

som kan uppstå vid planering av monteringslinan vid en ökande efterfrågan och hur 

de kan hanteras. 

Metod – För att uppfylla studiens syfte har en fallstudie genomförts på Mastec 

Components AB i Vaggeryd. Empirin som samlats in från fallstudien erhölls genom 

intervjuer, observationer och dokumentstudier. Sedan analyserades empiri mot teori, 

därmed har en mönsteranpassning genomförts och analysen ledde sedan till studiens 

resultat. 

Resultat – Denna studie visar hur en monteringslina med särskilda krav kan planeras 

för ett högt resursutnyttjande. När produkternas cykeltider är multipla kan en 

uppdelning i produktfamiljer förenkla planeringen och göra att en taktad planerings-

metod kan användas. Studien presenterar även hur användandet av tidsbuffertar kan 

underlätta planeringen av monteringslinan. Vidare belyser studien vikten av att 

kontrollera takten, både från kunden och i den egna monteringen. När efterfrågan ökar 

är det således viktigt att monteringslinan kan följa den ökande efterfrågan, därför har 

olika åtgärder tagits fram för att minska slöserier och öka kapaciteten. Möjliga 

alternativ kan vara buffertar, omfördelning av resurser och parallella monteringslinor. 

Implikationer – Studien undersöker en variant av monteringslina där montörerna 

följer med produkterna genom flödet. Denna variant är outforskad i teorin, vilket 

innebär att ett kunskapsgap identifierats som till viss del täcks av denna studie. Vidare 

har studien bidragit till en ökad förståelse för de konsekvenser som uppstår när 

montörerna följer med produkterna genom flödet samt när företag har långa 

varierande cykeltider. Dessutom visar studien värdet av att beräkna takt och dra nytta 

av dess fördelar för att enklare kunna hantera en varierande efterfrågan. 

Begränsningar – Fallstudien som genomfördes var av typen enfallsdesign vilket 

innebär att enbart en analysenhet har studerats. Det beror på att resurser för flera 

fallstudier saknades, både vad gäller tid och möjligheten att finna andra företag med 

liknande förutsättningar. Om det funnits möjlighet att genomföra flera fallstudier hade 

resultatet kunnat bli mer generaliserbart. 

Nyckelord – Takt, takttid, taktad planering, monteringslina, planering, montörer, 

buffert. 
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 

kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs 

studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Montering av produkter förekommer i många olika varianter vad gäller både form och 

storlek (Weber, 2012). Exempel på några layouter för montering är funktionell 

verkstad, operatörsstyrd lina och kontinuerligt flöde (Jonsson & Mattson, 2003). En 

lämplig layout vid montering av olika produkter med ett jämnt flöde och medelstora 

volymer är operatörsstyrd lina, ofta kallad för monteringslina (Miltenburg, 2005). I en 

monteringslina flyttas produkten mellan olika stationer och vid varje station tillförs 

värde till produkten (Jonsson & Mattson, 2003). Figur 1 visar ett exempel på hur en 

monteringslinas layout kan se ut. Material anländer till den första stationen där det 

monteras, sedan förflyttas artikeln vidare till nästkommande station där ytterligare 

material tillkommer. Arbetet fortskrider på så vis tills produkten har vandrat genom 

alla stationer och är färdig. 

 
Figur 1.  Exempel på layout vid montering. 

Vid montering i monteringslinor behöver arbetsstationerna vara utformade för att 

jämna ut flödet, det innebär att den beräknade arbetstiden skall vara lika lång vid varje 

station för att undvika onödig väntetid (Liker, 2009). En beräknad takt tas fram för att 

säkerställa hur snabbt linan måste producera för att kunna möta kundens efterfrågan 

(Liker, 2009). Monteringsstationerna har jämnt fördelade resurser, i form av montörer 

(Liker, 2004). Beroende på efterfrågan kan arbetskraften variera i monteringslinan 

(Srinivasan, 2011). Om efterfrågan ökar kraftigt kan antalet montörer höjas och 

montering bedrivas i parallella stationer (Downey & Leonard, 1992). Sjunker efter-

frågan kan montering ske med ett mindre antal montörer (Downey & Leonard, 1992). 

Fördelen med en monteringslina är att genomloppstiden kan reduceras, problem 

upptäckas fortare och att utnyttjandet av resurser ökar (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Ytterligare en fördel enligt Jonsson & Mattsson (2011) är att en monteringslina ger en 

jämn takt. Eftersom produkterna vandrar genom monteringslinan får de en kortare 

genomloppstid där en stor andel av tiden varit värdeadderande (Miltenburg, 2005). 

Det leder till att monteringskostnaden per produkt minskar och eftersom monteringen 

sker kontinuerligt hålls kapitalbindningen på en låg nivå (Storhagen, 1995). Montörer 

som arbetar i en generell monteringslina behöver inte ha kunskap om hela produktens 

montering utan det räcker att de har kunskap om monteringen vid sin station 

(Srinivasan, 2011). 
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1.2 Problembeskrivning 
Många företag ser idag fördelar med att arbeta med monteringslinor trots att de 

behöver montera låga produktvolymer och många produktvarianter. Om produkterna 

dessutom har höga kvalitetskrav och ett stort antal monteringssteg kan användandet av 

monteringslinan underlätta monteringen och säkerställa kvaliteten (Miltenburg, 2005).  
 

Såvida inte efterfrågan är så pass hög att produkten själv kan fylla upp kapaciteten i 

en separat monteringslina behöver ett flertal produkter och varianter klara av att gå i 

samma flöde (Sprovieri, 2004; Weber, 2012). Det innebär att monteringslinan behöver 

vara flexibel samt ha kompetent arbetskraft för att klara av att montera ett flertal olika 

produkter (Groote, 1994). Fördelen med att mixa olika typer av produkter i samma 

monteringslina är generellt sett att ett högre kapacitetsutnyttjande erhålls vilket gör att 

monteringslinan blir mer kostnadseffektiv (Duggan, 2012). 
 

Planering för monteringslinor är lättare vid långa monteringsserier och höga produkt-

volymer, men för företag som har monteringslinor med låga produktvolymer och 

korta monteringsserier, blir det en utmaning att planera monteringslinan för ett jämnt 

resursutnyttjande (Emde et al., 2010). När företag monterar en mängd produkt-

varianter kan cykeltiden variera mellan olika produkter i monteringslinan (Jonsson & 

Mattson, 2003). För företag som har både komplexa och högkvalitativa produkter i sin 

montering ligger utmaningen i att få en hög effektivitet, skapa lönsamhet och sam-

tidigt bevara en hög kvalitet (Sörqvist, 2004). 
 

För att underlätta produktionen har vissa företag valt att låta montörerna följa med 

produkterna genom flödet. Detta är ett ovanligt fenomen som sällan diskuteras i teorin 

eftersom den generella monteringslinans stationer har fasta montörer (Duggan, 2012). 

Företag behöver reflektera över om förutsättningarna för planering förändras när 

montören följer med i flödet.  

Om efterfrågan ökar behöver företag undersöka hur produktiviteten i monteringslinan 

kan ökas, annars finns risken för att leveransprecisionen försämras vilket kan generera 

missnöjda kunder (Jonsson & Mattson, 2003). Samtidigt finns en press från kon-

kurrenter att sänka priset på produkterna vilket gör att företag strävar efter att korta 

ned den kostsamma monteringstiden (Olhager, 2013). Det leder till att det blir allt 

viktigare för företag att bli skickliga på processtyrning, lagerhantering och att skapa 

planeringsunderlag (Sprovieri, 2004). 

Ovanstående belyser intresset av att finna en resurseffektiv planeringsmetod för en 

monteringslina som har långa cykeltider, hög produktvariation och montörerna som 

följer med produkterna genom monteringslinan. Det finns även ett behov av att 

analysera vilka utmaningar som uppstår vid planering av monteringslinan när efter-

frågan ökar samt hur utmaningarna kan hanteras för att skapa en högre produktivitet 

och ett jämnare resursutnyttjande. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår att planering av monteringslinor är komplext för 

linor med långa cykeltider, hög produktvariation och montörer som följer produkterna 

genom monteringslinans flöde. Dessutom finns det utmaningar för monteringslinan att 

leverera högre produktivitet om efterfrågan från kund ökar markant. Därmed är syftet 

med denna studie: 



Introduktion 

3 

Att undersöka hur en monteringslina för produkter med långa cykeltider, hög 

produktvariation och montörer som följer produkterna genom flödet kan 

planeras för högsta möjliga resursutnyttjande samt vilka utmaningar som kan 

uppstå vid planering av monteringslinan vid en ökande efterfrågan och hur de 

kan hanteras. 
 

För att besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. En del företag använder 

sig av monteringslinor trots att deras produkter inte fullt uppfyller de förutsättningar 

som finns för att få en fungerande monteringslina. Företag med komplexa produkter 

som under monteringen kräver montörer som följer med i flödet, har långa cykeltider 

samt många produktvarianter kan trots allt välja att använda sig av monteringslinor. 

Det eftersom företag kan finna flera fördelar, som till exempel en taktad produktion 

där problem upptäckts tidigt och genomloppstiden blir kortare. När konkurrensen är 

hård på marknaden vill företag erbjuda kunderna ett lägre pris. En viktig del för att 

erbjuda detta är att korta ned den kostsamma monteringstiden. För att få ett högt 

resursutnyttjande och därmed minskade kostnader per produkt, när produkten har 

långa cykeltider, höga variationer och montören följer produkten genom flödet, 

behövs en genomtänk planering. Därmed är studiens första frågeställning: 
 

Hur kan en monteringslina med produkter som har långa cykeltider, hög 

produktvariation och montörer som följer produkterna genom flödet, planeras 

för högsta möjliga resursutnyttjande? 

Om företag utifrån en långtidsprognos tror sig få en ökande efterfrågan behöver de 

ställa sig frågan om arbetssättet i monteringslinan kan förändras för att generera en 

högre produktivitet. Eftersom många företag har höga kvalitetskrav behöver de kunna 

korta ner ledtiden i monteringslinan utan att arbeta hårdare. Genom att istället arbeta 

smartare med hjälp av olika effektiviserande lösningar kan kvaliteten erhållas trots en 

förkortad ledtid. Om företaget har svårt att möta kundens takt kan leveransproblem 

uppstå. Det kan i sin tur medföra förseningskostnader och missnöjda kunder som inte 

får sina produkter.  Därmed är studiens andra frågeställning:               

Vilka utmaningar kan uppstå vid planering av monteringslinan när efterfrågan 

ökar och hur kan dessa hanteras? 

För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie 

göras på ett industriföretag. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Omfånget av studien omfattar flödet i en monteringslina med dess stationer. Ingen 

hänsyn tas till aktiviteter som sker runt om linan som till exempel materialpåfyllning. 

Ingen hänsyn tas heller till placering av maskiner, material och stationer i monterings-

linan. Omfånget av arbetet illustreras i Figur 2. 
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Figur 2.  Studiens omfång och avgränsningar. 

Frågeställning ett avgränsas till att fokusera på planering av en monteringslina där 

montören följer med produkten genom hela monteringslinan och där produkterna 

dessutom har långa cykeltider och hög produktvariation. Frågeställning två avgränsas 

till att enbart behandla de utmaningar som uppstår i monteringslinan när efterfrågan 

ökar. Studien berör därmed inte områdena inköp, material och transport.  

1.5 Disposition 
Rapporten har delats in i sex olika kapitel (Figur 3). Figuren beskriver inte enbart 

dispositionen av rapporten utan den tydliggör även hur de olika kapitlen hänger ihop 

med varandra. I rapportens första kapitel beskrivs studiens bakgrund, den följs upp av 

en ingående problembeskrivning. Bakgrunden och problembeskrivningen leder sedan 

fram till studiens syfte som är nedbrutet i två frågeställningar. Sista delen i kapitel 1 

presenterar studiens omfång och avgränsningar för att klargöra vad rapporten 

fokuserar på. I kapitel 2 introduceras de metoder som använts för att uppfylla studiens 

syfte och sist i kapitlet presenteras studiens trovärdighet, det vill säga reliabilitet och 

validitet. Det tredje kapitlet är ett teoretiskt ramverk vilket utgör utgångspunkten för 

studien. I det kapitlet introduceras vad en monteringslina är, olika begrepp tillhörande 

monteringslinan samt planering och styrning av den. Kapitel 4 redovisar studiens 

insamlade empiri, det vill säga erhållen fakta från intervjuer, observationer och 

dokumentstudier. Kapitlet inleds med en verksamhetsbeskrivning och sedan 

presenteras löpande empiri om monteringslinan, produkterna i monteringslinan samt 

företagets sätt att planera monteringslinan i nuläget.  

 
Figur 3.  Rapportens disposition. 

Det femte kapitlet presenterar studiens analys. Syftet med kapitlet är att svara på 

studiens frågeställningar vilket genomförs genom noggrann analys av teori och 

empiri. Rapportens sista kapitel, kapitel 6, benämns utifrån sitt innehåll diskussion 

och slutsatser. Kapitlet börjar med att presentera studiens resultat. Sedan följer en 

presentation av studiens teoretiska och praktiska implikationer kopplat till fallstudien. 

Härefter redogörs för studiens begränsningar samt slutsatser och rekommendationer. 

Kapitlet avslutas med att ge förslag på fortsatta studier inom området. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 

studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I följande kapitel beskrivs de olika metoder för datainsamling och dataanalys som 

använts för att besvara studiens frågeställningar. Figur 4 beskriver kopplingen mellan 

studiens frågeställningar och använda metoder. 

 
Figur 4.  Koppling mellan frågeställningar och metod. 

För att besvara studiens frågeställningar har en fallstudie och en litteraturstudie 

genomförts. Fallstudien bestod utav intervjuer, observationer och dokument-

insamlingar. För att besvara första frågeställningen fokuserades intervjuerna på att få 

insikt i hur de olika rutinerna fungerat i företaget och hur de haft planering i åtanke 

vid framtagning av monteringslinan. Intervjuerna angående andra frågeställningen 

handlade om vilka möjligheter och utmaningar företaget tror sig ha vid en ökande 

efterfrågan. Observationer av monteringslinan har genomförts för att undersöka vilka 

utmaningar som finns idag samt för att validera om verkligheten överensstämmer med 

intervjuresultatet. Dokumentinsamling har skett från företagets affärssystem och har 

sedan analyserats och använts för att besvara frågeställningarna. Parallellt med 

fallstudien har litteratur om monteringslinor undersökts för båda frågeställningarna. 

Litteratur angående planering analyserades även angående frågeställning ett och 

användandet av buffertar för frågeställning två. 

2.2 Arbetsprocessen 
Studien har pågått under våren 2015 och arbetsgången beskrivs med hjälp av ett 

Gantt-schema där ett antal olika faser presenteras (Figur 5). I uppstarten av studien 

var det viktigt att finna ett ämnesområde som var intressant utifrån både akademins 

och näringslivets synvinkel. När ett intressant ämnesområde hittats definierades de 

olika delarna i problemdefinitionsfasen för att lägga grunden till studiens syfte. 
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Figur 5.  Studiens arbetsprocess. 

Fasen ”val av strategi och metod” användes för att bestämma ett lämpligt tillväga-

gångsätt för att uppfylla studiens syfte. För att ge studien en verklighetsförankring och 

kunna testa teorierna i verkligheten tillämpades en fallstudiestrategi. Litteraturstudien 

är den fas som, förutom rapportskrivningen, pågått under längst tid. Denna fas 

fokuserade på att gå igenom litteratur för att finna lämpliga teorier att använda i 

studien. Under litteraturstudiefasen utformades även det teoretiska ramverk som 

senare skulle utgöra grunden för den slutliga analysen. 

Fallstudiefasen genomfördes för att få ett praktiskt perspektiv på studien. Under 

datainsamlingen samlades den empiriska data in som ansågs nödvändig för att besvara 

studiens frågeställningar och därmed uppfylla studiens syfte. Data som samlats in har 

kontinuerlig analyserats under fallstudiens gång. För att sammanställa studien har 

denna rapport skrivits under våren 2015. 

2.3 Ansats 
Syftet med studien är att undersöka hur en monteringslina för produkter med långa 

cykeltider, hög produktvariation och montörer som följer produkterna genom flödet 

kan planeras för högsta möjliga resursutnyttjande samt vilka utmaningar som kan 

uppstå vid planering av monteringslinan vid en ökande efterfrågan och hur de kan 

hanteras. För att uppfylla syftet har en empirisk studie genomförts och målet med den 

var att undersöka hur planering av monteringslinan fungerar i dagsläget, få insikt i 

vilka variabler som påverkar planeringen samt hur montörernas dagliga arbete ser ut. 

Studien och dess frågeställningar har besvarats med hjälp av en abduktiv ansats i och 

med att insamling av teori och empiri har skett parallellt och påverkat varandra (Patel 

& Davidson, 2011).  

Genom att syftet har uppfyllts med både en kvalitativ och en kvantitativ ansats har en 

djupare förståelse angående den empiriska studien erhållits från fallföretaget. Fråge-

ställning 1 har besvarats med en kvalitativ och kvantitativ ansats medan frågeställning 

2 enbart besvarats med en kvalitativ ansats. Detta eftersom syftet med en kvalitativ 

ansats är att skaffa en djupare kunskap än den kunskap som erhålls av kvantitativa 

metoder (Patel & Davidson, 2011). 

2.4 Fallstudie 
För att besvara båda frågeställningarna och därmed uppfylla studiens syfte har en 

fallstudie genomförts. Fördelen med att göra en fallstudie i detta examensarbete är att 

en möjlighet ges att studera en viss händelse i verkligheten (Yin, 2007). En fallstudie 
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underlättar ett relevant besvarande av båda frågeställningarna och hjälper till att upp-

fylla syftet eftersom den ger en verklighetsanknytning. 

Fallstudien som genomförts har varit av förklarande karaktär (Backman, 2008). Den 

har genomförts på Mastec Components AB i Vaggeryd, som fortsättningsvis i 

rapporten benämns Mastec. Motivet till att använda fallföretaget i studien är att de 

nyligen startat upp en monteringslina med långa cykeltider, höga variantvariationer 

och där montören följer med produkten genom hela flödet. Dessutom fanns det en 

önskan från företaget att analysera de utmaningar som uppstår med monteringslinan 

vid en ökande efterfrågan. De utmaningar som Mastec står inför passar väl in på 

examensarbetets syfte.  

Det är två dimensioner som bör tas hänsyn till vid formulering av studiens design. 

Den första dimensionen avser om studien är en enfallstudie eller en flerfallstudie 

medan den andra dimensionen speglar antalet analysenheter per fallstudie (Yin, 

2007). Med analysenhet menas de olika områden som analyseras, till exempel 

grupper, individer och processer. Den studie som genomförts vid Mastec är av 

enfallsdesign eftersom studien enbart behandlar en monteringslina på ett enskilt 

företag. Analysenheten i studien innefattar monteringslinans processer och inriktar sig 

på flödet. Fördelen med en enfallstudiedesign är att möjligheten för fördjupande 

kunskap inom ett visst område är större än vid en flerfallstudiedesign (Yin, 2007). 

Risken som finns vid användandet av en enfallsdesign är att slutsatserna som dras kan 

vara felaktiga eftersom viktig information riskerar att ha förbisetts (Yin, 2007).  

2.5 Datainsamling 
Studiens datainsamling bestod av litteraturstudier och insamling av empirisk data 

från ett fallstudieobjekt. Metoder som har använts för litteraturstudien och fallstudien 

presenteras nedan. Vad som har undersökts under varje datainsamling beskrivs 

därefter i detalj. Dessutom har en regelbunden kontakt med platschefen hållits. 

2.5.1 Litteraturstudier 
För att forma ett teoretiskt ramverk tillhörande frågeställning ett och två har litteratur 

om monteringslinor samt dess planering och styrning studerats som övergripande 

områden. Litteratur studerades med fördjupning inom monteringslinor som till 

exempel olika flöden av produkter och cykeltider. Planering och styrning har 

undersökts djupare vilket ledde till att området ”taktad planering” studerats närmare. 

Det teoretiska ramverket avslutas med teori om flödesscheman. 

De litteratursökningar som har genomförts har i stor grad skett i böcker som använts 

inom högskoleutbildningen Logistik och Ledning samt från databaser och sökmotorer. 

Det resultat som fåtts från sökning i databaser och sökmotorer är rapporter och artiklar 

som erhållits från till exempel ”Emerald” och ”Taylor and Francis online”. De sökord 

som främst använts för frågeställning ett är planering, monteringslina, kvalitet, 

resursutnyttjande, tidsbuffert, taktad produktion och ledtid. Sökord som främst 

använts för den andra frågeställningen är buffertar, parallella monteringslinor, takt 

och takttid. 

2.5.2 Intervjuer 
För att besvara frågeställningarna har intervjuer genomförts med platschef, 

produktionschef och montörer. Ett intervjuformulär togs fram innan intervjutillfällena 

för att skapa struktur och spara tid. Totalt har fem intervjuer genomförts varav tre av 
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intervjuerna gjordes med montörer i monteringslinan (Tabell 1). Intervjuerna genom-

fördes i ett avskilt rum och vissa intervjuer genomfördes även i monteringslinan. 

Under samtliga genomförda intervjuer deltog två personer som intervjuade, den ena 

personen hade en mer drivande roll som gick ut på att leda samtalet medan den andra 

personen ställde kompletterande frågor och förde anteckningar. Alla intervjuer 

spelades in för att undvika misstolkningar och underlätta empirisammanställning. 

Samtliga fem intervjuer har varit av halvstrukturerad karaktär, vilket innebär att det 

förberetts frågor men att det finns möjlighet att ställa fördjupande följdfrågor. 

Intervjufrågorna återfinns i Bilaga 1 och 2. 

Tabell 1.  Genomförda intervjuer 

Datum Syfte (Vad) Roll Metod (Hur) Tid 

2015-03-05 Monteringslina Platschef Halvstrukturerad 1h 

2015-03-05 Monteringslina Produktionschef Halvstrukturerad 1h 

2015-03-17 Arbetssätt Montör Halvstrukturerad 0.5h 

2015-03-17 Arbetssätt Montör Halvstrukturerad 0.5h 

2015-03-17 Arbetssätt Montör Halvstrukturerad 0.5h 

 

De frågor som använts under intervjuerna har varit av olika karaktär beroende på vem 

som intervjuats. När platschef och produktionschef intervjuades var frågorna mer 

styrda medan montörer intervjuades med mer öppna frågor överlag. Genom att ha 

olika frågor till olika personer kunde de som intervjuades besvara frågorna på ett för 

sig enklare sätt. Det gav en vidare bild av processerna och mindre risk för miss-

tolkningar eftersom följdfrågorna var fria. Det kan ge intervjuerna en högre tro-

värdighet eftersom de vanligaste felkällorna vid intervjuer är misstolkningar och miss-

förstånd mellan de olika parterna (Halvarson & Bäck, 1992). Dock kan de generera 

olika svar vilket sänker reliabiliteten. Syftet med intervjuerna var att få en bild av hur 

monteringslinan planeras i dagsläget, få insikt i vilka variabler som påverkar 

planeringen samt hur montörernas dagliga arbete ser ut. 

2.5.3 Observationer 
Observation kan fungera som en kompletterande metod till intervjuer (Yin, 2007). 

Observationer har därför i denna studie genomförts för att komplettera information 

från intervjuerna, men även för att öka trovärdigheten i dem. En fördel med att 

använda sig av observationer är att en egen bild skapas av vad som händer i verklig-

heten (Jacobsen, 2002). Ytterligare en fördel med observation är att ett problem eller 

en situation kan noteras vilket leder till en bra överblick inför den kommande 

analysen (Jacobsen, 2002). Genom att observationer i denna studie fungerar som ett 

komplement till intervjuerna har strukturerade metoder använts eftersom det är tydligt 

vilka situationer och beteenden som skall ingå i observationen (Yin, 2007). 

Observationer som genomförts i denna studie återfinns i Tabell 2. 

Tabell 2.  Genomförda observationer 

Datum Syfte (Vad) Metod (Hur) Tid 

2015-03-05 Monteringslina Strukturerad och Passiv 1h 

2015-03-17 Monteringslina Halvstrukturerad och Aktiv  1h 

2015-03-17 Monteringslina Strukturerad och Passiv 2h 

 

Observationerna som genomfördes syftade till att kontrollera intervjuresultat mot 

verkligheten. Detta innebär att de frågor som ställdes under intervjun sedan kontroll-

erades och jämfördes mot den reella monteringslinan. Observationerna genomfördes 
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vid och omkring själva monteringslinan där en rundvandring med montör 

genomfördes. Även självständiga observationer gjordes för att undersöka processerna 

i monteringslinan. De observationer som genomfördes var av strukturerad och passiv 

karaktär för att montörernas arbete i monteringslinan inte skulle förändras. En 

strukturerad observation är bra att använda i detta fall för att samla in den specifika 

data som krävs för studien (Creswell, 2013). Fördelen med en passiv observation 

jämfört med en aktiv är att sannolikheten för att få en verklig bild ökar (Holme et al., 

1997). 

2.5.4 Dokumentstudier 
Dokumentstudier genomfördes för att kunna besvara frågeställningarna där ett faktiskt 

skeende söks, det vill säga att den fakta som presenteras ger en bild av verkligheten 

(Patel & Davidson, 2011). Det är viktigt att vara kritisk under dokumentinsamlingen 

för att säkerställa studiens interna validitet. Under fallstudien samlades dokument in 

och studerades kring prognostisering, behov av arbetskraft samt information om 

Mastecs produkter som cykeltider och ledtider. Insamlingen skedde efter det att de 

första intervjuerna och en grundläggande litteraturstudie genomförts. Genomförda 

dokumentstudier återfinns i Tabell 3. 

Tabell 3.  Genomförda dokumentstudier 

Datum Syfte (Vad) Metod (Hur) Tid 

2015-01-26 Information om monteringslinan Strukturerad 1 dag 

2015-03-05 Information om produkter Strukturerad 1/2 dag 

2015-03-05 Dokument om prognos Strukturerad 1/2 dag 

 

Dokument angående prognosunderlag samlades in för att besvara frågeställningen 

angående planering. Dokument angående produkterna i monteringslinan samlades in 

och studerades för att få en inblick i hur frågeställning ett kan besvaras. Informationen 

användes senare som underlag till planeringproblematiseringen.  

2.6 Dataanalys 
För att säkerställa att ingen väsentlig data gått förlorad har materialet diskuterats, 

strukturerats och sammanställts direkt efter insamling. Eftersom gränsen mellan data-

insamling och dataanalys ibland är svårdefinierad kan analysen bli en upprepande 

process (Jacobsen, 2002). Under litteratur och fallstudiefasen har information samlats 

in angående en monteringslina och dess processer. Data som samlats in från varje 

intervju i fallstudiefasen har sammanställts i ett eget dokument, sedan jämfördes 

intervjuerna och sammanställdes i ett gemensamt dokument.  Figur 6 visar en bild 

över hur dataanalysen gått till, från datainsamling till resultat. 

 
Figur 6.  Studiens dataanalys. 
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Den empiriska datainsamling som gjordes under fallstudien skedde via intervjuer, 

dokumentinsamling och observationer. Insamlad data sammanställdes till en empiri-

databas och den litteratur som studerats sammanställdes till en teoridatabas. Den teori 

i teoridatabasen som sedan ansågs vara mest passande för studien blev den som ut-

gjorde det teoretiska ramverket. Mönsterpassning har använts som metod för att passa 

ihop teori mot empiri och när teori och empiri stämmer överens kan fallstudiens 

interna validitet öka (Yin, 2007). Genom att mönsterpassning använts kunde en data-

analys göras och därmed studiens resultat erhållas. Pilen som går åt båda håll mellan 

teoretiskt ramverk och dataanalys visar att arbetet med ramverket fortgick under 

dataanalysens gång. 

2.7 Trovärdighet 
För att styrka studiens trovärdighet och relevans presenteras nedan begreppen 

reliabilitet, konstruktiv validitet, intern validitet samt extern validitet. 

2.7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om huruvida undersökningar är tillförlitliga, med andra ord om en 

annan forskare skulle få samma resultat vid genomförandet av en liknande studie, om 

den genomfördes på en annan plats och vid en annan tidpunkt (Kvale & Brinkmann, 

2009). Ett exempel på reliabilitet är att de personerna som intervjuas ger liknande svar 

oavsett vem som frågar. För att säkerställa en viss reliabilitet skapades ett intervju-

underlag med halvöppna frågor. Dessa var utformade för att inte vara ledande frågor 

utan de intervjuade skulle få möjlighet att berätta vad de tyckte. För att styrka 

reliabiliteten i rapporten har de frågor som ställdes under intervjuerna bifogats (Bilaga 

1 och 2).  

Under samtliga intervjuer och observationer som genomfördes deltog två personer. 

Fördelen med det var att två uppfattningar skapades, vilket ger högre trovärdighet för 

studien eftersom interbedömarreliabiliteten höjs (Patel & Davidson, 2011). Genom att 

studien använder sig utav ett flertal metoder för datainsamling, som intervjuer, 

observationer och dokumentinsamling skapas förutsättningar för en hög reliabilitet. 

När fler metoder för datainsamling används kallas det för triangulering (Yin, 2007). 

Eftersom intervjuer genomförts med personer som innehar olika befattning i företaget 

har trianguleringen förstärkts ytterligare. Under arbetets gång har en noggrann 

dokumentation genomförts angående de metoder som använts, vilket möjliggör att 

undersökningen kan genomföras igen och få ett liknande resultat.  

2.7.2 Validitet 
Validitet handlar om att undersökningar ska mäta det som ska mätas, vilket innebär att 

rätt metod ska användas vid rätt tillfälle (Patel & Davidson, 2011). För att säkerställa 

validiteten i en studie kan den delas in i tre olika kategorier; konstruktiv, intern och 

extern validitet (Bell, 1987; Merriam, 1993).  

Konstruktiv validitet handlar om att använda trovärdiga källor för att stödja studien 

samt att använda rätt metoder och verktyg (Bell, 1987). För att stärka den konstruktiva 

validiteten har de olika källorna som använts i denna studie undersökts och granskats 

kritiskt. Ett flertal personer har intervjuats för att ge en samlad bild av monterings-

linan. Eftersom fallstudien genomförts på ett mindre företag har det funnits svårig-

heter med att intervjua personer med likartad kompetens. Därmed kan studiens 

konstruktiva validitet försvagas något. För att motverka det fenomenet har fler 
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intervjuer genomförts, samt att den personal som intervjuats haft större kompetens 

och ansvar. Det leder till större medvetenhet om monteringslinans fördelar och 

nackdelar. Det ökar den konstruktiva valideten i denna studie. 

En stark intern validitet innebär att de slutsatser som dragits i studien anses vara 

trovärdiga. Det innebär att undersökningen ska överensstämma med verkligheten 

(Merriam, 1993). Intern validitet innefattar de urval av analysenheter som innefattas i 

studien, som till exempel intervjuade personer. För att stärka studiens interna validitet 

har ett flertal personer intervjuats med olika typer av intervjufrågor passande deras 

ansvarsområden. Stort fokus har lagts på att rätt information samlats in, detta för att 

kunna säkerställa en hög intern validitet. Som det framgår tidigare i rapporten har 

reliabiliteten kunnat höjas genom triangulering.  Detta gäller även för den interna 

validiteten som även den stärkts. Insamlad data har analyserats och tolkats med hjälp 

av mönsteranpassning. Mönsteranpassning är en lämplig metod vid fallstudier och den 

interna validiteten ökar genom att undersöka hur väl empiri stämmer överens med det 

teoretiska ramverket (Yin, 2007). 

Extern validitet syftar på hur generaliserbart resultatet är och hur väl det kan tillämpas 

i andra monteringslinor än den i fallstudien undersökta (Merriam, 1993). Detta uppnås 

i studien genom generella slutsatser om hur en monteringslina kan planeras för högsta 

möjliga resursutnyttjande där produkterna har långa cykeltider, hög produktvariation 

och montörer som följer med produkterna genom flödet samt vilka utmaningar som 

kan uppstå vid planering av monteringslinan vid en ökande efterfrågan och hur de kan 

hanteras. Detta innebär att en analytisk generalisering har genomförts vilket ökar den 

externa validiteten (Kvale , 1997).  
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 

frågeställningar som formulerats. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
I följande kapitel beskrivs den teori som ger en teoretisk grund för att besvara studiens 

frågeställningar. Figur 7 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och 

använd teori. 

 
Figur 7.  Koppling mellan frågeställningar och teori. 

Båda frågeställningarna är kopplade till teorier kring monteringslinor, planering och 

styrning. I punkten om monteringslinor fås en förklaring till vad en monteringslina är, 

samt vilka olika begrepp som ofta förekommer vid användning av monteringslinor. 

Dessa är takttid, buffert, först in – först ut, cykeltid, genomloppstid, resurs och resurs-

utnyttjande samt kvalitet. Denna information ges för att skapa en grundförståelse om 

monteringslinor och dess funktioner. Därefter ges en teoretisk beskrivning av 

planering och styrning som beskriver hur planering fungerar på lång, mellanlång och 

kort sikt. Under planering och styrning introduceras produktfamilj, taktad planering 

och flödesschema. Dessa tre kategorier nämns för att skapa en förståelse för hur 

planeringen av en monteringslina går till eftersom det senare i rapporten presenteras 

hur företagets planering går till. 

3.2 Monteringslinor 
Vid montering av produkter i stora kvantiteter är monteringslina ofta ett upplägg som 

är lönsamt att använda (Jonsson & Mattsson, 2011). Att arbeta med en monteringslina 

innebär att monteringsutrustningen är uppställd i den ordningen som produkten 

kommer bearbetas (Storhagen, 1995). Detta gör att produkten vandrar enklast möjliga 

väg genom monteringen och på så vis får en kortare genomloppstid. Dessutom får 

resurser som personal, maskiner och lokaler ett högt resursutnyttjande. Dessa fördelar 

uppnås dock enbart om det finns en jämn beläggning och alla maskiner fungerar på ett 

bra sätt (Storhagen, 1995). Nackdelen med en monteringslina är att om en maskin går 

sönder stannar hela linan och allt blir stående. Ytterligare nackdelar med monterings-

linor är att det inte är ett flexibelt arbetssätt och att det är känsligt för störningar som 

kan uppstå under monteringens gång (Storhagen, 1995). Det är fördelaktigt om alla 

produkter har samma cykeltid (kapitel 3.2.4) eller om de olika stationerna kan 
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anpassas så att flödet jämnas ut, eftersom risken för köbildning minskar. Vissa företag 

med avancerad montering kan välja att låta montörerna följa med produkterna i flödet 

för att underlätta monteringen, öka ansvarskänslan och därmed trivseln för de 

anställda
1
.  

3.2.1 Takt och Takttid 
Att använda takt innebär att företag beräknar hur många produkter kunden vill ha per 

tidsenhet (Cox & Blackstone, 2005). Exempelvis kan ett företag med efterfrågan från 

kund på 96 produkter per dag och åtta timmars tillgänglig arbetstid per dag ha en takt 

på 0,2 stycken produkter per minut (Figur 8). 

 
Figur 8.  Takt och exempel på takt. 

Takttid är en beräkning som används för att bestämma vilken takt produktionen 

behöver producera i för att kunna möta efterfrågan (Duggan, 2012). Genom att räkna 

ut den tillgängliga arbetstiden per dag samt hur många produkter kunden vill ha per 

dag kan företag få en bild av hur många produkter som ska komma ut per tidsenhet 

(Duggan, 2012). Utifrån samma exempel som ovan innebär det att var femte minut 

kommer en klar produkt ut från produktionen (Figur 9). 

 
Figur 9.  Takttid och exempel på takttid. 

Takttiden visar därmed i vilket tidsintervall som produkter kommer ut från produktion 

för att kunna leverera till kund. Företag bör klara att producera något snabbare än takt-

tiden för att kunna parera olika störningar som kan uppstå i produktionen (Duggan, 

2012). 

3.2.2 Buffert 
En buffert används oftast för produkter inom montering för att klara av svängningar 

mellan in- och utflöde i linan (Storhagen, 1995). Buffert är en station där material 

samlas så ett lager bildas framför en process startpunkt, allt för att jämna ut ett flöde 

som inte är konstant. Vid utformning av buffertar är det viktigt att ta hänsyn till 

leveranssäkerhet, planering och lagerkostnader (Jonsson & Mattsson, 2011; Hopp & 

Spearman, 2008). Genom att en buffert finns framför en station så frikopplas denna 

station från de andra stationerna i monteringslinan, det genom att den oftast har 

produkter att montera (Lumsden, 2012). Att använda sig av en buffert är framförallt 

lämpligt vid en flaskhals
2
 för att få ett så effektivt flöde som möjligt. Nackdelen med 

                                                 

1
 Enligt intervju med platschef och produktionschef på Mastec Components AB i Vaggeryd 

2
 En flaskhals är en överbelagd produktionsresurs. Genom överbeläggning påverkar den flödet negativt 

och blir en begränsande faktor för produktionens output (Mattsson, 2004). 
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buffertar är att företag får mer material i flödet vilket leder till att mer kapital binds 

upp (Storhagen, 1995). 

 

En buffert kan även ses och fungera som en extra resurs och det finns i tre olika typer 

av buffertar: lagerbuffert, tidsbuffert och resursbuffert (Hopp & Spearman, 2008). 

Används bufferten som ett lager innebär det att extra material finns i monteringslinan 

för att säkerställa att montering kan flyta på även om problem uppstår. Om bufferten 

istället används som tid läggs extra tid på mot kund för att säkerställa att montering 

hinner klart och att förseningar av leverans undviks. Kapacitet används som buffert 

för att säkerställa att det alltid finns tillgänglig kapacitet att tillgå, vanligtvis vill 

företag att det skall finnas 5-10 % ledig kapacitet i monteringslinan (Duggan, 2012).  

3.2.3 Först in – först ut 
Vid användning av monteringslinor är först in – först ut modellen vanlig att använda. 

Det innebär att den produkt som först går in i monteringslinan är den som blir färdig 

först och därmed blir färdig för leverans först. Det gör ”först in – först ut” till en enkel 

och användbar metod eftersom det enbart gäller att hålla samma ordning i monterings-

linan som vid start (Jonsson & Mattsson, 2011). Principen medför att ingen produkt 

får passera en annan under tiden produkterna är i monteringslinan. Nackdelen med 

”först in – först ut” är att ingen hänsyn tas till orderns färdigdatum eller ledtid, vilket 

leder till att kritiska order inte prioriteras i monteringen (Hopp & Spearman, 2008). 

3.2.4 Cykeltid 
Cykeltid definieras som den tid det tar för en operation att genomgå alla sina moment 

en gång innan det upprepas igen (Miltenburg & Sparling, 1996). Exempelvis i en 

montering med olika stationer är cykeltiden den tid det tar för en produkt att gå 

igenom en station. Cykeltiden varierar mellan olika sorters produkter, men kan även 

variera mellan stationerna i en monteringslina (Duggan, 2012). 

3.2.5 Genomloppstid 
Under produktion finns fyra olika delar som innefattas i genomloppstiden och de är 

transporttid, kötid, omställningstid och produktionstid. Den samlade tiden i alla 

ingående operationer summeras vilket gör att genomloppstiden blir den tid det tar för 

en produkt från det att den börjat monteras tills den är färdigproducerad (Jonsson & 

Mattson, 2003). 

3.2.6 Resurs och resursutnyttjande 
En resurs är en tillgång som krävs för att tillverka en produkt eller för att gå igenom 

en process. Resurs kan delas in i tre kategorier, mänskliga, maskinella och finansiella 

resurser (Lumsden, 2012). Resursutnyttjande är ett begrepp som generellt brukar 

definieras som förhållandet mellan tillgängliga och utnyttjade resurser. Det ger ett 

mått på i hur hög grad företaget använder sina tillgängliga resurser. Med ett högre 

resursutnyttjande kan företaget ha färre resurser med högre beläggning, vilket ger en 

högre produktivitet och därmed högre lönsamhet (Lumsden, 2012). 

3.2.7 Kvalitet 
Begreppet kvalitet kan definieras på flera sätt, ett av dem är “Kvaliteten på en produkt 

är dess förmåga att tillfredsställa och helst överträffa kundernas behov och för-

väntningar (Bergman & Klefsjö, 2012, p.24)”. Förr i tiden ansåg företag att kvalitet 

och produktivitet inte gick samman eftersom noggranna och långa kvalitetskontroller 

påverkade produktiviteten. De tänkte inte på att de kvalitetsbrister som uppkom också 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Produkt
http://sv.wikipedia.org/wiki/Process_(organisation)
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behövde korrigeras eller alternativt kasseras vilket påverkade slutproduktiviteten. I 

dagsläget anser företag att det finns ett starkt samband mellan kvalitet och produkt-

ivitet. Därför bygger företag in kvalitetskontrollen i produktionen genom att ha en 

genomtänkt produkt och produktionsprocess. Det innebär att om kvalitetsarbetet ökar 

så minskar ofta kassationerna vilket i slutändan genererar en högre produktivitet 

(Bergman & Klefsjö, 2012).   

3.3 Planering och styrning 
Planering kan ske på lång, mellanlång samt kort sikt (Hopp & Spearman, 2008; 

Stevenson, 2007). Vid planering på lång sikt planeras kapacitet, arbetsmetoder, 

layout, leverantörskontrakt och marknadsstrategier (Stevenson, 2007). Långsiktig 

planering görs oftast för två år men det är möjligt att planera mellan ett till fem år 

framåt (Hopp & Spearman, 2008). På mellanlång sikt planeras inköp av produkter, 

anställd personal och förebyggande underhåll (Stevenson, 2007). En mellanlång 

planering har en planeringshorisont från en vecka upp till ett år men vanligast är att 

planering sker för en månad framåt (Hopp & Spearman, 2008). Vid planering på kort 

sikt innefattas detaljerade planer för arbetsuppgifter, sekvensbeläggning, maskin-

beläggning och nödreparationer på utrustning (Stevenson, 2007). Denna planering har 

en planeringshorisont från timmar upp till en vecka men vanligast är att kortsiktig 

planering sker för en dag i taget (Hopp & Spearman, 2008).  
 

I en kapacitetsplanering bestäms det hur mycket fabriken kan komma att montera 

utifrån den tillgängliga kapacitet som finns under en viss period (Hopp & Spearman, 

2008). De vanligast använda enheterna för kapacitet i kapacitetsplanering är man- 

eller maskintimmar per period, kort sagt är det antalet monteringstimmar som för-

väntas under en viss period (Jonsson & Mattsson, 2011).  Kapacitetsplanering är den 

högsta nivån av planering som kan göras och därför påverkar den all annan planering 

(Hopp & Spearman, 2008).  

3.3.1 Produktfamilj 
För att underlätta hantering av ett stort antal produkter kan företaget dela upp 

produkterna i olika produktfamiljer (Duggan, 2012). På vilket sätt produkterna grupp-

eras kan variera beroende på vad som anses lämpligt. Ett exempel på produktfamilj 

kan ses i Figur 10. 

 
Figur 10.  Exempel produktfamilj. 

Det kan vara till exempel att produkterna använder samma processer eller verktyg och 

har liknande arbetsmängd (Duggan, 2012). Genom att använda sig av produktfamiljer 

förenklas planering och styrning av flödet eftersom planeringen av produktfamiljer 

innebär att det blir färre produkter att ta hänsyn till (Hopp & Spearman, 2008). 
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3.3.2 Taktad planering 
Balanseringsdiagram används ofta för att balansera operatörernas arbetsinnehåll gent-

emot takttid (Duggan, 2012). Först görs en nulägesanalys där de olika momenten 

tidsätts och cykeltider tas fram. Arbetsinnehållet för operatören räknas fram genom att 

addera samtliga cykeltider för de stationer som operatören ansvarar för. Genom att 

använda ett visuellt diagram blir det tydligt hur operatörernas arbetsuppgifter förhåller 

sig till takttiden (Figur 11). 

 
Figur 11.  Balanseringsdiagram nuläge. 

Y- axeln visar hur arbetsinnehållet förhåller sig till takttiden i form av en summerad 

beräknad cykeltid. X-axeln visar antalet operatörer som arbetar i produktionen. Den 

svarta linjen visar vilken som är aktuell takttid. Med ett balanseringsdiagram skapas 

först ett nuläge i Figur 11, med hjälp av nulägesdiagrammet kan sedan ett framtida 

tillstånd skapas genom att fördela och slå ihop processer, på så vis jämnas 

produktionen ut så att den följer takttiden. Fördelarna med detta är att ett balanserat 

resursutnyttjande ger ett jämnt resursutnyttjande (Duggan, 2012). Dock bör företag 

vid användandet av balanseringsdiagram tänka på att se över huruvida de första 

beräknade cykeltiderna fortfarande kommer stämma efter balanseringen (Duggan, 

2012). Dessutom finns det flera anledningar till att vissa processer inte går att bryta, 

till exempel värmebehandling i maskin eller att vissa stationer nyttjas av fler 

produkter än de som beräknats i flödet. Jämfört med nulägesdiagrammet i Figur 11, 

kan vi i Figur 12 se hur cykeltiderna har slagits ihop, för att möjliggöra detta har vissa 

operationer brutits isär.  

 
Figur 12.  Balanseringsdiagram framtida läge. 

Genom att balansera flödet har vi tagit bort två operationer och i och med det är 

sannolikheten stor att antalet produkter i flödet har minskats. Det leder även till att 

ledtiden kortas ner (Duggan, 2012). Den genomsnittliga tiden per station bör ligga 5-8 

% under beräknad takttid för att klara av att störningar och tillfälliga produktionsstopp 

(Duggan, 2012). 
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3.3.3 Flödesschema 
I företag är det ofta vanligt att enkla flöden missas. Därför är det lämpligt att 

visualisera flödena med ett flödesschema. Ett flödesschema är ett kraftfullt visuellt 

verktyg för att beskriva en process och vilken process som helst kan enkelt beskrivas 

med ett flödesschema (Srinivasan, 2011). Fördelen med ett flödesschema är att 

processen blir tydlig och alla som vill kan enkelt förstå hur processen går till. Svårig-

heten med att skapa ett flödesschema är att det krävs mycket kunskap för att skapa ett 

relevant flödesschema. De vanliga symbolerna som används i ett flödesschema är 

ovaler, rektanglar och romber som ses i Figur 13. För att göra ett flödesschema så 

enkelt som möjligt skall de frågor som ställs vara av karaktären ja och nej frågor 

(Srinivasan, 2011).  

 
Figur 13.  Exempel flödesschema. 

Dessa symboler binds sedan samman med pilar för att skapa en viss struktur och 

ordning i flödesschemat (Srinivasan, 2011). Som det även syns i figuren innehåller 

symbolerna korta beskrivningar av vad som sker vid varje aktivitet, till exempel 

kontrolleras det om TV:ns alla sladdar är inkopplade. Exemplet som syns i figuren 

startar med att ett problem uppstår och det är att TV:n inte fungerar. Första steget för 

att fixa TV:n är att kontrollera om sladdarna är inkopplade, är de inte inkopplade 

kopplas de in. Om de är inkopplade fortsätter felsökningen genom att kontrollera om 

det finns ström i vägguttaget, är svaret ja så lämnas TV:n in för reparation. Är svaret 

nej kontrolleras propparna i proppskåpet.

	

Nej	Är	alla	sladda	
inkopplade?	

Ja	

TV:en	funkar	
inte	

Har	vi	ström	i	
uttaget	till	
TV:en?	

Koppla	in	dem	

Ja	

Lämna	in	TV	för	
	reparation	

Nej	
Kolla	propparna	
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. 

Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Fallstudien har genomförts på Mastec Components AB i Vaggeryd, företaget ingår i 

den privatägda koncernen Mastec AB som har anläggningar i Dalstorp, Huskvarna, 

Partille, Söderköping, Ulricehamn och Vaggeryd. Dessutom har de en anläggning i 

Shanghai, Kina, vilket innebär att företaget anser sig ha en starkare konkurrenskraft 

gällande råvaruinköp och kvalitetssäkrad produktion. De olika enheterna inriktar sig 

på olika typer av produktion, exempelvis är huvudfokuset i Ulricehamn skärande 

bearbetning medan Vaggeryds är avancerad montering. Mastec AB agerar för det 

mesta som underleverantör till större industriprojekt och de hjälper till med allt från 

produktutveckling till serietillverkning och montering. Koncernens huvudkontor är 

placerat i Huskvarna. År 2014 hade hela koncernen 430 anställda och en omsättning 

på 783 miljoner kronor. Samma år hade Mastec i Vaggeryd 21 anställda och omsatte 

89 miljoner kronor. 

Mastec i Vaggeryd arbetar med avancerad montering av både små och stora enheter i 

små och medelstora serier. Kärnkompetensen är el, hydraulik och mekanisk 

montering och tack vare stora lokaler och personal med hög kompetens kan de 

anpassa arbetssättet efter produkterna. Mastec monterar ett flertal olika typer av 

produkter, några av dem är borrarmar, elmotorer och luftrenare. Montering sker både 

mot koncernens olika verksamheter och mot externa kunder. De externa kunderna 

varierar både i storlek och i typ av produkter. Mastecs största kund återfinns inom 

gruvindustrin, medan en mindre kund återfinns inom ventilationsområdet. Kompo-

nenterna till de olika produkterna är av blandad prisklass och köps därför in på olika 

basis. 

Montörer med hög kompetens har ofta hög flexibilitet eftersom de kan montera olika 

typer av produkter och därmed arbeta i ett flertal olika produktioner. Eftersom 

montörerna kan förflyttas mellan olika produkter ökar möjligheten att planera på ett 

effektivt sätt. Enligt platschefen är det montörerna som är den största rörliga 

kostnaden i monteringen. Det beror till stor del på att kostnaden för monterings-

stationerna är låg eftersom de varken har dyra lokaler eller kostsamma maskiner. 

Enligt platschefen arbetar Mastec utifrån synsättet att personalen är värdefull. 

Montörerna som intervjuats i fallstudien menar att Mastec är en trevlig arbetsplats och 

att arbetet med produkter är svårt att stressa fram eftersom produkterna har många 

komponenter och högt fokus på kvalitet. Produktionschefen instämmer i att produkter-

nas komplexitet gör att kvaliteten på monteringen kan försämras under stress vilket 

gör att den slutgiltiga kvaliteten riskerar att påverkas. Mastec arbetar idag enbart 

dagskift eftersom beläggningen inte kräver annat. För att säkerställa en effektiv 

montering av hög kvalitet arbetar Mastec med olika förbättringsverktyg som Kaizen, 

5S och Lean Enterprise. 

 



Empiri  

19 

4.2 Kraftpaket 
De produkter som fallstudien inriktar sig på kallas för kraftpaket och är elmotorer som 

används för hydraulikförsörjning till gruvindustrin. Kraftpaketen väger mellan 600-

2000 kg beroende på utförandet och det finns 21 olika utföranden som kan delas upp i 

fyra modeller (Tabell 4). Medium KP finns i 18 olika varianter och har den längsta 

ledtiden av de olika modellerna. Boltec S, T1D och S1D monteras enligt en grund-

variant men till alla modellerna finns det ett flertal tillägg och specialanpassningar 

som kunden själv kan välja till. Eftersom kraftpaketen används främst i gruvindustrin 

behöver de vara av mycket hög kvalitet, enligt platschefen är det viktigt för kunden 

eftersom när ett kraftpaket väl transporterats ned i en gruva vill kunden undvika att 

transportera upp det igen för reparation eftersom det medför höga stillestånds-

kostnader. 

Tabell 4.  Kraftpaket 

Kraftpaket 
Variant-

er (st) 

Ledtid 

(tim) 

Cykeltid 

(tim) 

Prognos 

2015 (st) 

Procentandel 

produkter 

(%) 

Beräknad 

monterings- 

tid år 2015 

(tim) 

Medium KP 18 34,25 4,3 100 53  3425  

Boltec S 1 18,58 2,3 16 8,5  297  

T1D 1 15,95 2,0 18 9,5  288  

S1D 1 14,85 1,9 55 29  825  

Totalt 21    189  100  4835  

 

Kraftpaketen monteras i en monteringslina med åtta stationer och eftersom ledtiden är 

lång mäts cykeltiden i timmar. Kraftpaketens utförande skiljer sig åt i monteringen 

vilket innebär att cykeltiden varierar mellan de olika kraftpaketen (Tabell 4). Främst 

är det modellen Medium KP som skiljer sig ur mängden eftersom den har dubbelt så 

lång cykeltid jämfört med de tre andra modellerna. Cykeltiden för kraftpaket är jämnt 

fördelad i de olika stationerna, men skiljer sig åt mellan olika kraftpaket vilket innebär 

att cykeltiden för T1D är två timmar per station medan S1Ds cykeltid är 1,9 timmar 

per station. I Tabell 4 går det att utläsa vilken efterfrågan som är prognostiserad för de 

olika kraftpaketen år 2015. 

Som det går att utläsa står Medium KP för ungefär hälften av monteringslinans 

produkter och har den längsta monteringstiden utav kraftpaketen. Det innebär att cirka 

3400 timmar av ungefär 4800 timmar planeras gå till att montera Medium KP. Enligt 

platschefen beräknas efterfrågan på Medium KP öka och i framtiden stå för 60 % av 

kraftpaketens montering. Enligt produktionschefen är det planerat att montörerna ska 

städa stationen och fylla på de materialhyllor som omger monteringslinan när behov 

uppstår. Fördelen är enligt produktionschefen att Mastec inte behöver ha någon 

anställd för att städa och fylla på material utan att det sköts på ett väl utarbetat sätt. 

När städningen utförs av montören innebär det även att mer fokus läggs på att inte 

stöka ner arbetsplatsen under arbetets gång, vilket även gör det lättare för andra 

montörer att hitta de verktyg de behöver. Nackdelen med att montörerna har arbets-

uppgifter utöver monteringen är enligt produktionschefen att specialkompetensen inte 

nyttjas fullt ut i monteringen samt att det kan uppstå långa stopp där montörerna utför 
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icke värdeadderande sysslor om de till exempel fastnar i konversation med andra 

anställda. Påfyllning av material tar enligt montörerna ett par minuter, medan städning 

av stationer tar 5-15 minuter. För att skilja stationernas verktyg från varandra har de 

blivit tilldelade olika färger vilket gör det visuellt enkelt att se till att varje verktyg 

finns på sin plats. 

4.3 Monteringslina 
Mastec har under år 2014 tagit fram en monteringslina för att underlätta monteringen 

av kraftpaket. Tidigare var monteringslayouten för kraftpaketen av typen funktionell 

verkstad men Mastec valde att förändra layouten till en monteringslina. Förändringen 

berodde till stor del på att företaget tidigare haft positiva erfarenheter när det gäller att 

korta ned ledtiden vid montering i monteringslina. Dagens monteringslina består som 

tidigare sagt av åtta stationer och är utformad som ett U för att underlätta material-

hanteringen till och från linan (Figur 14). Arbetet sker manuellt och eftersom många 

komponenter är stora och tunga monteras de med hjälp av handverktyg och traverser. 

Lätta komponenter monteras för hand i huvudsak med hjälp av handverktyg. För-

flyttning av kraftpaket mellan station ett, två och tre sker med hjälp av handtruck, 

vilket är möjligt genom att kraftpaketet vid starten monteras på en specialtillverkad 

pall. Vid station tre lyfts produkterna upp på förflyttningsbara stativ och genom resten 

av flödet förflyttas kraftpaketen med hjälp av travers. Stationerna är storleksmässigt 

utformade för att rymma ett kraftpaket åt gången. 

Fördelen med att använda sig av monteringslina vid montering av kraftpaketen är 

enligt platschefen att montörerna får avstämningstider att hålla, att det skapas en jämn 

takt i flödet och att problem i monteringen upptäcks fortare. Därför blir det enklare att 

upptäcka och ta tag i problem som uppstår och därmed kan ledtiden i monteringslinan 

hållas. 

 

Figur 14.  Mastecs monteringslina. 

Monteringslinans åtta stationer skiljs åt genom att de har olika typer av handverktyg 

och avstånd till materialhyllorna. Det finns två förmonteringsbord i nära anknytning 

till monteringslinan där mindre komponenter monteras för att senare ingå i kraft-

paketet. I dagsläget är beläggningen i monteringslinan låg vilket innebär att ungefär 3-
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4 stationer används samtidigt. Enligt platschefen är tanken att först in – först ut skall 

användas i monteringslinan i framtiden. I dagsläget används inte först in – först ut 

modellen enligt montörerna, utan ett kraftpaket kan hoppa över en station om det blir 

nödvändigt, för att kraftpaketet ska kunna fortsätta monteras utan att stanna upp i 

flödet. Om en station hoppas över kommer de komponenter från den överhoppade 

stationen monteras på omkringliggande stationer. Eftersom monteringen är operatörs-

styrd och det endast är olika handverktyg och komponenter som skiljer produkterna åt 

så har monteringen ingen ställtid. Den sista stationen i monteringslinan fungerar som 

kontrollstation där montören kontrollerar monteringen utefter en given checklista. 

Efter slutförd kontroll görs en ytterligare kontroll av kraftpaketet av en särskilt 

kvalitetskontrollant allt för att säkerställa att arbetet håller en hög kvalitet. 

Det som skiljer Mastecs monteringslina mot en generell monteringslina är att cykel-

tiderna är långa och montörerna följer med kraftpaketen genom hela monteringslinan, 

dessutom har produkterna hög produktvariation vilket även ställer krav på högre 

flexibilitet. Produkterna i monteringslinan kräver dessutom specialkompetens så som 

kunskaper inom elektronik och hydraulik. Varje kraftpaket innehåller mellan 200 till 

280 olika komponenter och enligt produktionschefen finns det en risk att komponenter 

missas eller glöms bort under monteringen. Detta har Mastec arbetat förebyggande 

med genom att låta montören följa med kraftpaketet genom hela flödet samt genom att 

ha en materiallista där varje monterad del signeras av montören. 

Fördelen med att låta montören följa kraftpaketet genom flödet är enligt både 

produktionschefen och montörerna att det är lättare att få en helhetsbild av det 

specifika kraftpaket som ska monteras för tillfället. Enligt platschefen minskar det 

risken för fel framförallt eftersom montörerna känner ett större ansvar för sitt arbete 

samtidigt som flexibiliteten hos personalen ökar. Om ett kraftpaket av någon an-

ledning behöver byta montör är det möjligt, dock tar det extra tid för den nya 

montören att sätta sig in i kraftpaketets montering, angående olika komponenter samt 

vad som är och inte är monterat. Det är möjligt för två montörer att arbeta på samma 

kraftpaket samtidigt för att på så vis korta ner monteringstiden. Enligt montör är det 

även möjligt montera på två produkter samtidigt. Det kan vara nödvändigt om det är 

bråttom med leveransen eller om det bara finns ett fåtal skarpa order att tillverka mot. 

4.4 Planering 
Planering och styrning av monteringslinan sker idag utifrån ett mellanlångt 

perspektiv. Det är möjligt genom att monteringslinan har överkapacitet och den 

kapacitet som behöver planeras är antalet montörer. Planeringen görs av inköps-

chefen, produktionschefen och platschefen veckovis genom att en huvudplanering tas 

fram baserad på en åtta veckors prognos. I princip köps alla komponenter till kraft-

paketen in via prognos men start av montering sker först när en skarp kundorder 

anländer till Mastec. Det beror på att kundens önskemål ofta varierar och att kraft-

paketen beställs utifrån ett grundutförande men med en mängd olika tillval. Från att 

den skarpa kundordern har anlänt har Mastec tio arbetsdagar på sig att montera och 

utleverera ordern.  För att visa hur planering av monteringslinan går till har ett flödes-

schema tagits fram (Figur 15). 
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Figur 15.  Flödesschema över kapacitetsplanering. 

Vid orderläggning tar platschefen emot ordern via affärssystemet och en grov-

planering skapas för monteringen. Sedan kontrollerar platschefen om det finns 

kapacitet i form av montörer, om kapacitet finns genomförs en skarp planering av 

monteringen. Finns det inte tillräcklig kapacitet i form av montörer undersöks det om 

kapaciteten kan ökas, om ökning av kapaciteten är möjlig undersöks det om tiden för 

leverans klaras. Om det inte finns kapacitet eller att tiden inte klaras kontaktas 

kunden. Om tiden kan hållas genomförs en skarp planering av monteringen. 

Planeringen utgår från huvudplaneringen men ordningen kan ändras på kort sikt av 

produktionschefen för att bättre passa leverans till kund, ledtid eller eventuell 

materialbrist. 

	

Nej	 Nej	 Kontakta	
kund	

Grovplanering	
för	montering	

Ja	

Ja	 Nej	

Finns	det	
kapacitet?	

Kan	
kapaciteten	
ökas?	

Klarar	vi	
tidplanen?	

Planera	
montering	

Ja	

	

Kundorder		
kommer	in	



Analys 

23 

5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri 

med teoretiskt ramverk. 

5.1 Frågeställning 1 
Hur kan en monteringslina med produkter som har långa cykeltider, hög 

produktvariation och montörer som följer produkterna genom flödet, planeras för 

högsta möjliga resursutnyttjande? 

5.1.1 Produktfamiljer 
Idag använder sig monteringslinan inte av ”först in – först ut” metoden, men planen är 

att de ska använda sig av metoden när beläggningen i monteringslinan blir högre. När 

Mastec väl använder sig av ”först in – först ut” metoden i monteringslinan innebär det 

att kraftpaketen inte får passera varandra efter att monteringen startats. Eftersom 

kraftpaketen i monteringen har varierande cykeltider innebär det att de kraftpaketen 

som har kort cykeltid kommer bromsas om framförvarande kraftpaket har en lång 

cykeltid. Genom att montörerna följer med kraftpaketen och monterar dem hela vägen 

genom monteringslinan gör det att det är främst montörens arbetstid som går förlorad 

när kötid uppstår i monteringen, även om de finns andra arbetsuppgifter runt omkring 

monteringslinan så som städning och materialpåfyllning. Eftersom montörerna är den 

dyra resursen i monteringslinan är det deras värdeadderande arbetstid som behöver 

maximeras.  

På de kraftpaket som monteras i monteringslinan varierar cykeltiden kraftigt och 

enligt Hopp & Spearman (2008) kan planeringen underlättas om kraftpaketen delas 

upp i produktfamiljer. I detta fall är det lämpligt att dela upp dem efter cykeltid 

eftersom monteringslinan är flexibel och saknar ställtid. Det gör att monteringstiden i 

stationerna är den mest kritiska parametern vid planering. Två produktfamiljer var 

möjliga att ta fram genom att ett samband i cykeltiden upptäcktes, det vill säga att 

Boltec S, T1D och S1D har en cykeltid på cirka två timmar medan Medium KP har en 

cykeltid på fyra timmar (Tabell 5). 

Tabell 5.  Produktfamiljer 

Produktfamilj: Ingående kraftpaket: Cykeltid: 

Snabba paketet T1D, S1D, Boltec S 2,07 timmar 

Långsamma paketet Medium KP (18 varianter) 4,3 timmar 

 

Som tabellen visar ingår produkterna T1D, S1D och Boltec S i det snabba paketet 

medan det långsamma paketet innehåller Medium KP och dess 18 olika varianter. 

Observera att cykeltiden för de olika produktfamiljerna är samma i varje station. 

Eftersom de långsamma paket har en cykeltid på ungefär fyra timmar i alla åtta 

stationer innebär det att ledtiden blir drygt 34 timmar. För att öka förståelsen genom 

enklare siffror utgår studien från att takttiden är fyra timmar för de långsamma 

paketen och att ledtiden i monteringslinan är 32 timmar.  
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Beläggningen är idag inte så hög och företaget har god möjlighet att öka kapaciteten i 

monteringslinan. I framtiden beräknas efterfrågan öka vilket innebär att en effektiv 

planeringsmetod kommer behövas för att säkerställa hög produktivitet, högt resurs-

utnyttjande och hög leveransförmåga till kund. Monteringslinan har flera specifika 

och speciella förutsättningar som långa cykeltider, hög produktvariation och montörer 

som följer med kraftpaketen genom monteringslinan. 

Eftersom det snabba paketet har en cykeltid på ungefär två timmar och det långsamma 

paketet har en cykeltid på drygt fyra timmar innebär det att produktfamiljerna i 

princip är multipla med varandra. Det vill säga att det långsamma paketet med en 

cykeltid på fyra timmar kan divideras med snabba paketet med en cykeltid på två 

timmar och ett jämnt tal erhållas. Genom att kraftpaketen är multipla med varandra 

innebär det att två stycken snabba paket kan monteras under samma tid som ett av det 

långsamma paketen. Eftersom produktfamiljerna är multipla med varandra kan det 

enligt Duggan (2012) därför vara lämpligt att använda sig av en taktad planering för 

att få fram en effektiv planeringsmetod. Vid förbättringsarbete bör Mastec tänka på att 

försöka hålla produktfamiljerna multipla med varandra för att en taktad planering ska 

vara möjlig. 

5.1.2 Taktad planering av monteringslina 
Nedan följer tre olika scenarion, det första visar monteringslinans nuläge med dagens 

beläggning. Den andra förklarar hur monteringslinan skulle se ut i framtiden vid en 

ökad beläggning, dessutom påvisas de utmaningar som skapas om dagens planerings-

metod används. Det tredje scenariot beskriver ett framtida läge med ökad beläggning 

när taktad planering används som planeringsmetod. De tre scenarierna visar exempel 

på hur produktföljden kan se ut i monteringslinan men ordningsföljden på produkterna 

kan variera i verkligheten. 

Dagsläge 

Figur 16 visar hur monteringen fungerar i dagsläget när beläggningen är låg. Det 

innebär att beläggningen i stationerna är långt ifrån full och därmed är utnyttjande-

graden låg eftersom flera stationer stundtals står tomma (Figur 16). I station ett och 

åtta monteras i figurexemplet två snabba paket, i station tre och fem två långsamma 

paket. Varje montör monterar ett kraftpaket åt gången vilket innebär att när först in – 

först ut metoden inte används kommer det snabba paketet i station ett gå förbi de 

långsamma paketen innan de hunnit bli klara.   

 
Figur 16.  Fördelning för montör i monteringslinan, nuläge. 
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Eftersom montörerna följer kraftpaketen genom monteringslinan och är den dyra 

resursen bör fokus ligga på att de ska ha ett högt resursutnyttjande, därmed har 

företaget idag anpassat bemanningen av montörer för att klara dagens beläggning. 

Planeringen av monteringslinan sker i nuläget utefter hur ordrarna anländer till 

Mastec. Att idag planera för ett högre resursutnyttjande vore slöseri eftersom Mastec 

enbart producerar mot kundorder. Att skapa en noggrannare planering vore onödigt 

eftersom den extra handläggandetiden skulle skapa ökade kostnader för kunden. Som 

det syns i figuren är behovet av montörer lågt vid dagens beläggning. 

Framtida läge med dagens planeringsmetod 

Figur 17 visar hur monteringen kan komma att se ut för Mastec i framtiden om efter-

frågan ökar som platschefen beräknat, förutsatt att de använder samma planerings-

metod som de gör i dagsläget. Användandet av först in – först ut metoden behöver här 

användas eftersom ordningsföljden annars skapar störningar och problem i flödet. 

Som figuren visar monterar en montör ett paket åt gången. De snabba paketen 

monteras i station 1, 4, 7 och 8 och har en cykeltid på två timmar. De långsamma 

paketen monteras i station 2, 3, 5 och 6 med en cykeltid på fyra timmar. Det innebär 

att de snabba paketen i station 1 och 4 kommer få vänta två timmar i varje station på 

att de långsamma paketen i station 2, 3, 5 och 6 skall bli klara. Det beror på att takten 

är på fyra timmar och att förflyttning enbart sker då. 

 

Figur 17.  Fördelning för montör vid högre beläggning. 

Det innebär att det skapas ett varierande resursutnyttjande i monteringslinan eftersom 

det blir mycket väntetid för de montörer som monterar snabba paket. Den monterings-

tid som inte utnyttjas kan förvisso användas till att plocka iordning stationerna samt 

fylla på monteringslinans materialförråd men det tar ungefär 10 minuter vilket innebär 

att 1,83 timmar inte används. Det gör att per snabbt paket kommer nästan två timmar 

gå förlorade per station om ett långsamt paket finns någonstans framför det snabba 

paketet i flödet. Genom att det snabba paketet går i samma flöde som det långsamma 

får de samma takttid på fyra timmar. Detta innebär att monteringslinan behöver ha 

åtta anställda montörer men också att de montörer som monterar snabba paket enbart 

får ett resursutnyttjande på 50 %. 

Framtida läge med taktad planering 

Ett sätt att underlätta planeringen kan vara att segmentera produkterna genom att 

använda sig av produktfamiljer där uppdelningen sker utifrån cykeltid. Det faktum att 
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den är multipel innebär att en taktad planering kan skapas enligt Duggan (2012), 

vilket denna studie fortsättningsvis följer. 

Eftersom stationerna i monteringslinan enbart innehar olika typer av handverktyg och 

inga stora maskiner är kapitalbindningen låg i stationerna. Det är montörerna som är 

den resurs som kostar mest att ha outnyttjad vilket innebär att det är montörernas tid 

som bör balanseras och inte stationernas. Genom att kraftpaketen är multipla med 

varandra kan en montör montera två stycken snabba paketet, samtidigt som en annan 

montör monterar ett långsamt paket. På så vis jämnas takten ut och samtliga montörer 

får en takttid på 4 timmar vilket gör att montör A monterar ett långsamt paket i station 

1, medan montör B monterar två snabba paket i station två och tre (Figur 18). 

 

Figur 18.  Fördelning för montör vid högre beläggning och taktad planering. 

Om företaget väljer att planera produktionen utefter en taktad och utjämnad planering 

som i Figur 18, finns en rad fördelar enligt Duggan (2012). Bland annat skapar ett 

balanserat resursutnyttjande ett jämnt resursutnyttjande. När montörerna har samma 

takt i monteringslinan kan dyrbar väntetid undvikas och eftersom cykeltiderna inte är 

exakt multipla med varandra kommer ett visst slack uppstå, men det kan användas till 

att utföra de övriga arbetsuppgifterna som till exempel materialpåfyllnad och 

städning. På så vis kan montörernas tid effektiviseras och den största delen av tiden gå 

till att utföra monteringsarbete. Jämfört med Figur 17 där åtta montörer behövs för att 

montera åtta kraftpaket kan monteringslinan med en taktad planering montera samma 

antal kraftpaket men med enbart sex montörer i och med att montörerna får ett högre 

resursutnyttjande. Denna planeringsmetod innebär dock att Mastec alltid behöver 

planera in två stycken ur produktfamiljen snabba paketet efter varandra för att kunna 

hålla takten på fyra timmar. 

5.1.3 Användande av tidsbuffert vid planering 
För att klara av att möta leveranskravet på tio arbetsdagar vid användandet av taktad 

planering behöver Mastec ha ett system för att bestämma hur länge de ska vänta med 

att starta monteringen av ett snabbt paket. Eftersom Mastec enbart monterar mot 

kundorder finns risken att det enbart kommer in en order på ett snabbt paket och att 

resten av de inkommande ordrarna är långsamma paket. Chansen finns att det senare i 

veckan kommer in ytterligare en order på ett snabbt paket och att de två snabba 

paketen kan monteras i samma fyratimmars takt för att generera ett högre resurs-

utnyttjande. Eftersom montörerna arbetar åtta timmar per dag och monteringslinan 

består av åtta stationer vars cykeltid är fyra timmar blir ledtiden i monteringslinan 32 
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timmar för alla kraftpaket, vilket innebär att det tar fyra arbetsdagar för ett kraftpaket 

att vandra genom flödet.  

Kraftpaketen ska utlevereras inom tio arbetsdagar och det gör att det finns sex arbets-

dagar över vilket skapar en tidsbuffert. Enligt Jonsson & Mattsson (2011) och Hopp 

& Spearman (2008) är det lämpligt av företag att noga välja hur lång bufferttid de vill 

ha, eftersom den påverkar leveranssäkerheten, lagerkostnaden och planeringen av 

monteringslinan. Om Mastec exempelvis väljer att ha två dagars tidsbuffert kan de 

med tidsbufferten på två dagar och monteringsledtiden på fyra dagar vänta i fyra 

dagar med att starta monteringen av ett snabbt kraftpaket (Figur 19). På så vis kan 

Mastec skjuta upp starten av ett snabbt paket och behålla ett högre balanserat resurs-

utnyttjande i monteringslinan. 

 
Figur 19.  Fördröjning av start. 

En viktig sak att ta i beaktning vid taktad planering är att montörerna behöver kunna 

hantera två snabba kraftpaket efter varandra vilket innebär att det behövs genom-

arbetade rutiner för att undvika fel och därmed säkerställa likvärdig kvalitet på kraft-

paketen. Genom att arbeta med balanserad taktad planering kan Mastec uppnå ett 

högre resursutnyttjande än vid användning av dagens planeringsmetod och på så vis 

klara av att möta en ökad efterfrågan. 

5.2 Frågeställning 2 
Vilka utmaningar kan uppstå vid planering av monteringslinan när efterfrågan ökar 

och hur kan dessa hanteras? 

5.2.1 Beräkning av takt 
Vid planering av monteringslinan är utmaningen för Mastec att utgå från kundens 

takt. Det beror på att när takten från kund ökar behöver planering av monteringslinan 

anpassas efter det. Utifrån det tidigare scenariot från frågeställning ett med en efter-

frågan som kräver taktad planering, utgår kommande scenarion från en stegvis ökad 

takt. Enligt Duggan (2012) är det en utmaning för företag att veta hur stor kundens 

efterfrågan är och hur mycket den egna monteringen klarar att producera. Takttids-

beräkning kan därför visa sig vara en lönsam metod att använda.  

Mastecs platschef uppskattar att efterfrågan på både snabba och långsamma kraftpaket 

kommer öka de närmsta åren. Hur stor ökningen blir är i dagsläget svårt att avgöra. 

Genom att använda sig av en taktad planering och därmed alltid montera två snabba 

paket i följd kan Mastec hålla en takt på fyra timmar i monteringslinan. Om företaget 

börjar analysera den framtida prognosen och där räknar på kundens takt kan de se om 

monteringslinan förväntas klara av att leverera den önskade takten. Det är viktigt att 

notera att de två produktfamiljernas inre takter skiljer sig åt gentemot monterings-

linans. Beroende på i vilken sekvens företaget producerar, med andra ord hur efter-
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frågan är fördelad mellan snabba och långsamma paket blir takttiden för snabba och 

långsamma paket olika ut ur monteringslinan (Figur 20). 

 
Figur 20.  Blandad monteringslina. 

När efterfrågan i monteringslinan är tre långsamma, två snabba, tre långsamma och 

två snabba paket under en tidsperiod på 32 arbetstimmar blir den egentliga takttiden 

för de sex långsamma paketen 5,3 timmar (Figur 20). Takttiden för de fyra snabba 

paketen blir 32 dividerat med fyra, vilket ger åtta timmar per snabbt paket. Det vill 

säga att om ordningsföljden alltid är två snabba paket och tre långsamma paket i de 

åtta stationerna så får de långsamma paketen en takttid på 5,3 timmar när sex paket 

färdigställs på 32 arbetstimmar, medan de snabba paketens takttid blir åtta timmar 

eftersom fyra snabba paket färdigställs under de 32 arbetstimmarna (Figur 20). 

Enligt Duggan (2012) är det viktigt att analysera och jämföra monteringslinans takt 

mot kunderna efterfrågan för att på så vis utvärdera hur stor kapaciteten behöver vara 

i monteringslinan. Om en utvärdering visar att Mastec i framtiden behöver öka sin 

takt kan det göras på olika sätt, dels genom att införa buffertar, utöka kapaciteten 

genom fler montörer eller använda sig av parallella monteringslinor. 

5.2.2 Användande av buffertar 
När Mastec vet hur hög kundens efterfrågan är kan de jämföra med monteringslinans 

egen takt. Utmaningen för dem är att se hur de kan korta ner takttiden när behovet 

från kund finns. Användandet av en taktad planeringsmetod innebär att den största 

delen av montörens outnyttjade tid försvinner, men det finns fortfarande andra 

slöserier som kan åtgärdas för att minska takttiden. Ett av dessa slöserier uppstår när 

två snabba paket startas i monteringslinan. Detta fenomen förtydligas med följande 

exempel. Ett långsamt paket på fyra timmar lämnar första stationen och förflyttas till 

andra samtidigt som ett snabbt paket startas. Efter två timmar är det snabba paketet 

färdigmonterat i station 1 medan det långsamma paketet i station 2 fortfarande har två 

timmars monteringstid kvar (Figur 21). 

 
Figur 21.  Monteringslina utan buffert. 

Det gör att det skapas ett slack på två timmar i första stationen eftersom montören inte 

kan börja montera nästa snabba paketet i station 1. När det långsamma paketet är 

färdigt i station 2 förflyttas det till station 3. Det innebär att det första snabba paketet 

kan förflyttas till station 2. När det snabba paketet i station 2 är färdigmonterat kan 

montering av nästa snabba paket i station 1 påbörjas av samma montör. Det innebär 

att en jämn takttid på fyra timmar används genom resten av monteringslinan, men 
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också att varje gång två snabba paket startas går två timmar till spillo i första 

stationen. 

Enligt 2015 års prognos är ungefär 40 % av kraftpaketen av typen snabba paket och 

60 % långsamma paket. Det innebär att på tio kraftpaket kommer efterfrågan vara 

fördelad till fyra snabba paket och sex långsamma. Om fördelningen fortsätter vara 

den samma i framtiden innebär det att i en serie med åtta stycken fyratimmars takter 

kommer två av fyratimmars takterna innehålla snabba paket (Figur 22). Notera att när 

de snabba paketen slås ihop två och två ändras förhållandet i takterna procentuellt. 

Om efterfrågan i framtiden är fyra snabba och sex långsamma paket, blir det när två 

snabba paket slås ihop enbart åtta takter. Två takter innehåller snabba paket och sex 

takter innehåller långsamma paket. Andelen takter innehållande snabba paket blir 

därmed 2/8 = 1/4 = 25 % när andelen snabba kraftpaket är 40 % av efterfrågan. 

 
Figur 22.  Monteringsserie baserat på efterfrågan. 

Som tidigare beskrivet går alltid två timmar av montörens arbetstid förlorad vid start 

av två snabba paket. Sett till den tidigare serien med åtta stycken takter, där två av 

takterna innehåller snabba paket, kommer fyra timmar per åtta takters produktions-

serie att vara outnyttjad. 

På en vecka kan det vid full beläggning, vid fem arbetsdagar, åtta timmar per arbets-

dag och fyra timmar per takt, startas 10 stycken fyratimmars-takter. Om efterfrågan på 

snabba paket fortfarande är 40 % blir andelen takter som innehåller snabba paket 25 

% av det totala antalet takter. Av tio startade takter är därmed 2,5 takter av typen två 

snabba paket. Eftersom det vid starten av varje sådan takt förloras två timmar, går 

totalt fem timmars monteringstid förlorad per vecka. Det innebär att den outnyttjade 

tiden för montörerna per vecka blir fem timmar. 

För att öka resursutnyttjandet kan Mastec välja att införa buffertar i flödet i kom-

bination med den taktade planeringen. Genom att ha buffertar mellan de åtta 

stationerna kan flödet jämnas ut och därmed ökas resursutnyttjandet tillsammans med 

att takttiden kortas ned. Exemplet i Figur 23 visar att om det finns en buffert mellan 

station 1 och station 2 kringgås problemet genom att det andra snabba paketet kan 

startas när det första paketet är klart i station 1. Genom att använda buffertar håller det 

långsamma och det snabba paketet samma takttid på 4 timmar genom hela flödet 

(Figur 23). Genom att använda sig av buffertar i flödet kan Mastec eliminera den 

tidigare förlorade monteringstiden med fem timmar per vecka. 

 
Figur 23.  Monteringslina med buffert. 

Som det syns i figuren jämnas flödet i monteringslinan ut genom användning av 

buffertar. Fördelen är att resursutnyttjandet ökar eftersom de två timmar som tidigare 

förlorades vid start av snabba paket nu kan användas av montören. Nackdelen enligt 
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Storhagen (1995) är att användandet av buffertar binder upp mer produkter i arbete 

vilket innebär högre kapitalbindning. För Mastecs del är det även en nackdel att kraft-

paketen tar upp stor plats och därmed riskerar att störa montörerna i deras arbete. 

5.2.3 Användande av två montörer per långsamt paket 
När efterfrågan ökar ytterligare och takttiden behöver minskas markant i monterings-

linan kan Mastec förändra fördelningen av montörer per kraftpaket. Istället för att en 

montör monterar ett långsamt paket och en annan montör monterar två snabba paket 

skulle en fördelning av montörer kunna göras för att korta ner takttiden. Förutsatt att 

två montörer tillsammans kan halvera monteringstiden på ett långsamt paket, kan 

takttiden på de långsamma paketen minskas från fyra timmar till två timmar. Eftersom 

takten i monteringslinan blir två timmar är det möjligt för en montör att enbart 

montera ett snabbt paket utan att få outnyttjad tid. Det kan leda till att montörerna som 

monterar snabba paket utsätts för mindre press eftersom de enbart ansvarar för vad 

som monterats på ett kraftpaket. Nackdelen med att ha två montörer som arbetar på 

samma långsamma paket är att det kan finnas brister i samarbetet montörerna emellan 

samt att de kan komma i vägen för varandra. Verktygsuppsättningen kan även behöva 

dubblas på alla stationer. 

5.2.4 Användande av parallella monteringslinor 
Så länge takten i efterfrågan inte är högre än den blandade monteringslinans takttid 

behöver inga ytterligare åtgärder vidtas, men om takten höjs och takttiden behöver 

sänkas behöver en förändring i monteringslinan genomföras. Om åtgärder som 

buffertar och två montörer på ett långsamt paket har gjorts och Mastec inser att det 

inte räcker kan de bygga ut till två parallella monteringslinor. Genom att de använder 

sig av två parallella monteringslinor kan de olika produktfamiljerna monteras i var sin 

lina. Det innebär att enbart snabba paket monteras i en monteringslina och långsamma 

paket i en annan monteringslina. I monteringslinan med snabba paket skulle takttiden 

bli två timmar medan i monteringslinan för långsamma paket skulle takttiden bli fyra 

timmar (Figur 24). 

 
Figur 24.  Blandad monteringslina gentemot parallella monteringslinor. 

Jämfört med en blandad montering där monteringslinans takt inte är densamma som 

kraftpaketens takt, så blir takten densamma i dessa parallella stationer.  Enligt 

Storhagen (1995) skulle två parallella monteringslinor skapa enklare flöden för 

produkter och några buffertar i monteringslinorna skulle inte krävas eftersom alla 

produkter har samma cykeltid. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 

studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Hur kan en monteringslina med produkter som har långa cykeltider, hög 

produktvariation och montörer som följer produkterna genom flödet, planeras för 

högsta möjliga resursutnyttjande? 

För att besvara den första frågeställningen har den teori som ansetts vara viktigt 

analyserats mot insamlad empiri från fallstudien. Utifrån denna analys har en möjlig 

lösning tagits fram för hur en monteringslina med långa cykeltider, hög produkt-

variation och montörer som följer med produkterna genom flödet kan planeras för att 

generera högsta möjliga resursutnyttjande. Förutsatt att allt material finns tillgängligt, 

monteringen av produkterna går till på ett likvärdigt sätt och det enbart är tids-

åtgången som varierar mellan olika produkter, kan det vara lämpligt att dela upp 

produkterna i produktfamiljer baserat på deras cykeltider. Genom att dela in dem i 

produktfamiljer kan antalet varianter att planera i monteringslinan minskas drastiskt. 

När montörerna följer med i flödet och är den dyra resursen i monteringslinan, 

behöver planeringen anpassas för att maximera montörernas resursutnyttjande. 

Om produktfamiljerna som tagits fram är multipla med varandra och det är möjligt för 

en montör att montera flera produkter, kan en taktad planering användas som 

planeringsmetod där montörernas resursutnyttjande maximeras. Den multipla cykel-

tiden innebär att en gemensam takttid kan tas fram som monteringslinan sedan kan 

planeras utefter.  Takten i monteringslinan bör anpassas efter den produkt som har 

längst cykeltid. Det innebär att flera produkter med kort cykeltid kan ha samma totala 

takttid som en produkt med lång cykeltid. Fördelen med en gemensam takttid är att 

planering underlättas eftersom produkterna kan planeras utifrån deras cykeltider och 

därmed fylla upp arbetstiden för montörerna. Om företag med långa cykeltider, hög 

produktvariation och montörer som följer med produkterna genom flödet, har rätt 

förutsättningar kan de välja att planera monteringslinan utifrån en taktad planering 

och därmed uppnå ett jämnare och högre resursutnyttjande. 

När montering sker mot kundorder behöver företag vara medvetna om att vissa 

utmaningar kan uppstå vid användandet av taktad planering. För att fylla ut den satta 

takttiden i monteringslinan behöver order på rätt antal produkter med kort cykeltid 

anlända. Risken finns att det antal order som inkommer inte täcker en full takttid och 

att monteringslinans montörer får ett lägre resursutnyttjande. För att undvika det kan 

företag välja att använda sig av tidsbuffertar som en säkerhet mot kund och utifrån det 

räkna baklänges på hur länge de kan vänta med att starta monteringen. På så vis finns 

det en större chans att fylla upp den givna takttiden och maximera montörernas resurs-

utnyttjande. 
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Vilka utmaningar kan uppstå vid planering av monteringslinan när efterfrågan ökar 

och hur kan dessa hanteras? 

En utmaning för företag i och med dagens skiftande efterfrågan är att i tid veta när 

efterfrågan ökar eller minskar. Det kan göras genom att beräkna kundens takt och 

kontinuerligt kontrollera ifall den ökar. Lika viktigt är det att vara medveten om den 

egna produktionens takt och att klara av att anpassa den efter kundens. Om företag har 

ett flertal olika produkter i samma monteringslina behöver de vara observanta på hur 

takttiden ser ut för de olika produkterna. Monteringslinan har en takt medan de olika 

produkterna i den har individuella takter. 

Vid en ökad takt från kund behöver företaget finna olika vägar för att korta ned 

monteringslinans takttid. Om takten ökar något kan företag arbeta för att finna och 

eliminera olika typer av slöserier. Ett sätt att minska vanliga slöserier är genom att 

använda buffertar mellan monteringslinans stationer. I en monteringslina med cykel-

tider som är lika långa skulle användandet av buffertar mellan alla stationer kunna 

användas för att frikoppla flödet och jämna ut beläggningen. Användandet av 

buffertar tillsammans med taktad planering innebär att plats skapas mellan stationerna 

om flera produkter med kortare cykeltid monteras under samma takttid. Nackdelen 

med att använda buffertar mellan alla stationer är att antalet produkter i monterings-

linan ökar vilket innebär att större utrymme tas upp, dessutom ökar det bundna 

kapitalet i monteringslinan. 

Företag som använder sig av taktad planering, har flexibla montörer och cykeltider 

som beror på hur resurser fördelas kan ofta ha en flexibel montering. Genom att 

anpassa resurserna kan monteringslinans takt kortas ner utan större investeringar i 

anläggningen. Genom att till exempel använda dubbla resurser på de produkter som 

har långa cykeltider kan dessa kortas ned och en takt skapas som passar de korta 

cykeltiderna. Det innebär att montörer som monterar produkter med kort cykeltid kan 

fokusera på ett mindre antal produkter medan de som monterar produkter med längre 

cykeltider är fler montörer. 

Slutligen om takten från kund blir så hög att det blir omöjligt för monteringslinan att 

montera en tillräcklig mängd kan företaget undersöka möjligheten att bryta isär flödet 

och skapa parallella monteringslinor som är anpassade efter produktfamiljernas cykel-

tider. Genom att montera i parallella monteringslinor kan takttiden ut från montering 

sänkas ytterligare och därmed möta kundens ökade takt.  

6.2 Implikationer 
Den typ av monteringslina som undersökts i studien är outforskad i teorin, vilket 

innebär att ett gap identifierats som denna studie bidrar till att täcka. Analysen av 

monteringslinan med särskilda krav har bidragit till en ökad förståelse angående de 

konsekvenser som kan uppstå när montörerna följer med genom flödet samt när 

produkterna har cykeltider som är långa och varierande. Den styrker även teorin an-

gående vikten av att beräkna takt samt hur användandet av buffertar kan frikoppla 

flödet. Studien bidrar även till teorin eftersom den undersöker en monteringslina där 

montörerna följer med produkterna genom flödet. 

Företag med en motsvarande monteringslina behöver vara medvetna om vilken resurs 

som är den mest kostnadsdrivande. Om montörerna är den största rörliga kostnaden är 

det viktigt att företaget är medvetna om att det kan vara montörernas resursutnyttjande 
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som behöver maximeras och inte stationernas. Studien underlättar även för de företag 

som har produkter med multipla och långa cykeltider genom att de kan följa studien 

och förstå fördelarna med att användanda en taktad planeringsmetod, vikten av att 

beräkna takt och hur användandet av buffertar frikopplar flödet. 

6.3 Metoddiskussion 
En enskild fall- och litteraturstudie har genomförts för att uppfylla studiens syfte. I 

den fallstudie som genomförts har observationer, intervjuer och dokumentstudier före-

kommit som metoder för datainsamling. De metoder som använts har varit lämpliga 

för att samla in den data som krävs för att kunna uppfylla syftet. Genom att tre olika 

metoder använts har viss insamlad data kunnat styrkas på flera olika sätt. Eftersom 

både en fallstudie och en litteraturstudie har använts har en bred bild av problemet 

erhållits. Nackdelen med både fallstudie och litteraturstudie är att dessa kan ha 

påverkat varandra, det vill säga att de litteraturstudier som genomförts har påverkat 

fallstudiens resultat och tvärt om. Detta fenomen har balanserats genom att en opartisk 

inställning till problemet tagits. 

Om det varit möjligt att genomföra flera fallstudier kunde det genererat ett större urval 

av empiri, dock saknades både tid och fler företag med liknande förutsättningar. 

Istället användes en enskild fallstudie för att fokusera på ett specifikt fall, i och med 

det kunde en verklighetsförankring skapas till de teorier som studerats kring 

monteringslinor och resursutnyttjande. Det innebar att frågeställningarna i studien 

lättare kunde besvaras. Litteraturen som använts till rapporten utgörs av facklitteratur 

och vetenskapliga artiklar. I den specifika fallstudien var cykeltiderna multipla vilket 

innebar att en taktad planering var möjligt. Om cykeltiderna inte varit multipla hade 

en större litteraturstudie behövts genomföras för att lösa studien. De fem intervjuer 

som genomförts har varit av halvstrukturerad karaktär och syftet med dem var att 

erhålla data och sedan komplettera datan med observationer och dokumentstudier. 

Fördelen med halvstrukturerade intervjuer var att det fanns en tydlig struktur för 

intervjuerna men att de var lätt att ställa följdfrågor.  

Av de tre observationerna som genomförts under fallstudiens gång har två varit av 

strukturerad karaktär och en av halvstrukturerad karaktär. Anledningen till att enbart 

genomföra två observationer av strukturerad och passiv karaktär var att fallstudien 

gäller ett framtida läge. De tre observationerna var väl upplagda och utgjorde lämpliga 

metoder för att samla in kompletterande data till intervjuerna. Dokumentstudier 

genomfördes via Mastecs affärssystem och de dokument som samlades in berörde 

prognos och produkter. Den produktinformation som samlades in var bland annat hur 

många komponenter varje produkt innehåller och hur lång tid varje produkt tar att 

montera. De dokument som samlades in har främst använts under analysfasen för att 

kunna generera ett pålitligt resultat och skedde efter att de första intervjuerna och 

litteraturstudierna genomförts. Upplägget utformades på detta vis för att säkerställa att 

rätt dokument samlades in för att besvara frågeställningarna och att studien därmed 

inte tog upp onödig tid för fallföretaget. 

Den empiri som har samlats in har jämförts mot det teoretiska ramverket med hjälp av 

metoden mönsterpassning. Genom att genomföra en mönsterpassning säkerställdes att 

de teorier som använts var relevanta för studien vilket stärkte studiens interna 

validitet. 
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Reliabiliteten i rapporten anses vara relativt hög eftersom det tydligt beskrivits vilka 

metoder som använts i datainsamling och vilken information som erhölls från 

respektive metod. Genom att tre metoder har använts för datainsamling har 

triangulering varit möjligt. Intervjufrågorna som använts i studien har bifogats i 

Bilaga 1 och 2, genom att bifoga dessa anses en liknande undersökning vara möjligt 

att genomföra. Det faktum att samma frågor har ställts till flera personer vilka gett 

liknande svar höjer reliabiliteten ytterligare. Studiens reliabilitet sänks något eftersom 

de frågor som ställts under intervjuerna kompletterats med följdfrågor, vilket gör att 

ett liknande svar i framtiden kan vara svårt att få.  Fördelen med följdfrågor är att en 

bred diskussion skapades vilket höjer studiens validitet. 

För att styrka den konstruktiva validiteten har artiklar kritiskt jämförts med fack-

litteratur och på så vis har rätt metoder och verktyg använts för att svara på fråge-

ställningarna och därmed uppfylla syftet. För att säkerställa att den insamlade empirin 

stämmer överens med verkligheten har platschefen personligen kontrollerat empiri-

kapitlet och godkänt det. Det innebär att studiens interna validitet har stärks. Eftersom 

inga egna mätningar genomfört i studien kan den interna validiteten sänkas något. Det 

beror på att de mätetal som kommer från affärssystemet kan skilja mot verkligheten. 

Studien bygger på ett företag som har ett flertal parametrar vilka alla påverkar utfallet 

markant. Studiens generaliserbarhet kan därför kritiseras och det är viktigt att vara 

medveten om att många parametrar påverkar planeringen och att den därför behöver 

anpassas på ett lämpligt sätt. För företag som har samma eller liknande kriterier kan 

studien vara värd att undersöka eftersom den genom en mängd exempel ger en god 

bild av vilka utmaningar som finns i monteringslinan.   

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
I studien undersöktes hur en monteringslina för produkter med långa cykeltider, hög 

produktvariation och montörer som följer med produkterna genom flödet kan planeras 

för högsta möjliga resursutnyttjande. Studien visar att företag med hjälp av att dela in 

sina produkter i produktfamiljer efter lämpligt urval utifrån planeringsaspekterna kan 

förenkla planeringsprocessen. Det eftersom indelandet i produktfamiljer minskar 

antalet produkter att ta hänsyn till vid planering. I en montering där montörerna följer 

med produkterna genom flödet behöver företaget vara medvetna om vad i mont-

eringen som är de kostnadsdrivande faktorerna. I den generella monteringslinan är det 

oftast stationernas resursutnyttjande som ska maximeras men i de fall som montören 

följer med i flödet och är den kostnadsdrivande faktorn bör företag analysera om det 

är dennes resursutnyttjande som borde maximeras. 

Om produkternas cykeltider är multipla och montörerna har möjlighet att vara flexibla 

kan en taktad planering genomföras. Takten i monteringslinan bör därför anpassas 

efter cykeltiden på de olika produkterna i monteringen. På så vis skapas ett flöde där 

en eller flera produkter kan fylla upp den bestämda takten i monteringslinan.  Därmed 

skapas ett jämnare och högre resursutnyttjande i monteringslinan. Om företag enbart 

monterar mot skarpa kundordrar kan de använda sig av tidsbuffertar för att uppfylla 

takttiden i monteringslinan vilket leder till en jämn montering. 

Det är viktigt att vara medveten om vilka utmaningar som uppstår vid planering när 

takten från kund ökar. Därav är det viktigt för företag att beräkna takten från 

monteringslinan och att jämföra den mot kundens takt. Genom att ha god kunskap om 

företagets och kundens takt kan företag via olika lösningar anpassa sin montering till 
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en varierande efterfrågan, där en lösning är att minska uppenbara slöserier. I fallet 

med taktad planering och montering av olika produkter i samma monteringslina, visar 

fallstudien tydligt vilken påverkan buffertar har på flödet. Om kundens takt fortsätter 

öka kan företag med flexibla montörer anpassa sina resurser och förändra antalet 

montörer utefter efterfrågan och därmed korta ner takttiden utan att göra större 

investeringar i anläggningen. Näst steg vid ökande efterfrågan kan vara att korta ned 

takttiden genom att bryta isär flödet och skapa parallella monteringslinor.   

Rekommendationer till företag med likande förutsättningar är att hålla koll på sin och 

kundens takt och veta vad som är den kostnadsdrivande faktorn i monteringen. 

Genom att frågeställningarna har besvarats anses studiens syfte vara uppfyllt. 

6.5 Fortsatta studier 
Området montörer som följer med produkterna i flödet är ett outforskat område i 

dagens läge, troligtvis på grund av att den generella monteringslinan har fasta 

montörer i varje station. Eftersom vidare studier saknas inom detta område vore det 

intressant att utreda om det är en kommande trend eftersom företag får allt mer 

avancerade produktioner och högre kvalitetskrav. 

Användandet av monteringslina när produkterna har långa cykeltider och höga 

variationer blir allt vanligare inom svensk industri där fokus länge legat på att 

effektivisera verksamheten och sänka totalkostnaden. Det vore intressant att under-

söka konsekvenserna av att använda monteringslina som monteringslayout när 

produkterna inte har perfekta förutsättningar och även vidare undersöka om fördelarna 

kan överväga nackdelarna. Det vore även intressant att ta reda på hur många företag i 

Sverige som använder sig av liknande metoder för att erhålla en god lönsamhet.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Intervjufrågor med platschef och produktionschef: 

 Vilka är de viktigaste styrparametrarna i monteringslinan? 

 Hur fungerar montering av de olika produkterna? 

o Kräver de olika kompetens? 

 Hur är monteringslinan uppbyggd? 

 Hur genomförs planering av monteringslinan idag? 

 Vad anser du om användandet av buffertar i flödet?  

o Fördelar? 

o Nackdelar? 

 Hur tillförlitlig är prognosen som används idag? 

 Sker det ofta att ändringar utav prognosen? 

o I så fall varför? 

 Får ni ofta göra om planering i närtid? 

o Vad beror det på? 

o Hur hanterar ni det? 

 Har montören arbetsuppgifter att utföra om den inte har något att göra i 

monteringslinan? 

o Vilka arbetsuppgifter finns det i så fall? 

o Hur hanterar ni det om det inte finns arbetsuppgifter? 

 

Bilaga 2: Intervjufrågor med montörer: 

 Hur upplever du arbetet i monteringslinan? 

o Kan du känna dig stressad? 

o Kan du öka tempot? 

 Händer det att du i monteringen får vänta på att nästa station skall bli ledig? 

o Vad gör du då? 

 Vad tycker du om monteringslinan? 

o Vad gillar du med den? 

o Finns det något krångligt med den? 

 Hur går det till med att fylla på material i monteringslinan? 

o Är det olika för olika komponenter? 

o Hur lång tid tar det? 

 Anser du att olika kraftpaket kräver olika kompetens för att monteras? 

o Vilka kraftpaket skiljer sig i så fall? 

o Vad är det som skiljer dem åt? 

 Vad skiljer stationerna åt i monteringslinan? 

o Är det verktyg, utrustning eller arbetsuppgifter? 

 Hur flyttas kraftpaketen mellan stationerna? 

o Hur lång tid tar det? 


