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Abstract 
This examination report is the final part of a mechanical engineering program in 
Industrial and production management at School of Engineering, Jonkoping University. 
This bachelor thesis is issued at Kongsberg Automotive AB (Kongsberg) in Mullsjo, in 
collaboration with Daniel Johansson, Lean Champion.  

The thesis consists of a rationalization and development of the internal material flow in 
one of the Kongsberg factories. It aims to create opportunities for cost reductions and 
increased productivity in the manufacturing.  

Every day a large amount of material is circulating internally in the factory and each 
production line are supplied continuously with materials. At the same time the finished 
products has to be shipped and delivered to the customers. It results in a network of 
transportation and warehousing, which must work together to get the business proceed. 
Given these conditions, the work consists of a material flow analysis with associated 
improvement proposals for the internal material handling at Kongsberg. 

The writers have used the theoretical literature to create a knowledge base within Lean 
production. Furthermore, most of the work is led by interviews and observations in the 
factory. Continuous interviews were conducted with employees in various positions. 
Organizational documents are used in the report to collect data and to form an opinion 
about components and factory layouts.  

The material flow analysis has given the report a presentation of existing material 
handling system at Kongsberg. Based on these data, advantages and disadvantages of 
the system are taken into consideration and leads into developed proposals for 
improvements. The results have shown that today´s material handling system is unclear 
and the material transports are often ineffective.  

The collected material has resulted in developed improvement proposals and 
recommendations on how Kongsberg should implement these theoretical proposals. 
The improvement proposals are based on a Kanban-system where material transports 
occur in regular time intervals.  
The writers have provided opportunities for Kongsberg to further develop the internal 
material handling based on the findings in the report.  
Due to time constraints, the writers have only been able to develop theoretical 
improvement models instead of practical suggestions on how everything should work 
in the future.  
 

The keywords in this report consist of Lean production, JIT, Kanban, material orders, 
productivity and inventory control. 
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Sammanfattning 
Detta examensarbete är den avslutande delen i maskiningenjörsutbildningen 
Industriell ekonomi och produktionsledning på Tekniska högskolan i Jönköping. 
Arbetet är utfärdat på Kongsberg Automotive AB (Kongsberg) i Mullsjö i samarbete 
med handledare Daniel Johansson, Lean Champion. 
 
Examensarbetet är uppbyggt kring effektivisering och utveckling av det interna 
materialflödet i en av Kongsbergs fabriker. Det syftar till att skapa förutsättningar för 
kostnadsreduceringar och ökad produktivitet i tillverkning och montering.  

Varje dag cirkulerar en stor mängd material internt i fabrikerna och varje 
monteringslina förses löpande med material samtidigt som färdiga produkter skall 
transporteras och levereras därifrån. Resultatet blir ett nätverk av transporter och 
lagerhållning som tillsammans måste samverka för att få verksamheten att fortlöpa.  
Utifrån dessa förutsättningar består arbetet av en nulägesanalys med efterföljande 
förbättringsförslag till den interna materialhanteringen på Kongsberg. 
 
Författarna har använt sig av teoretisk kurslitteratur för att skapa sig en kunskapsbas 
inom ämnet Lean Production. Vidare har arbetet styrts av intervjuer och deltagande 
observationer i produktionen. Kontinuerliga intervjuer har gjorts med inblandad 
personal i olika befattningar inom verksamheten.  
Diverse organisationsdokument har använts i rapporten för att bilda uppfattning om 
komponenter, layout-skisser och efterfrågeprognoser i produktionen.  
 
Nulägesanalysen ger rapporten en grundlig presentation av hur dagens 
materialhanteringssystem fungerar på Kongsberg. Utifrån dessa data har brister och 
fördelar med systemet tagits i beaktning och lett vidare till framtagna 
förbättringsmodeller.  
Resultaten av kartläggningen har visat att dagens materialhanteringssystem är otydligt 
och att materialtransporterna är ineffektiva, vilket leder vidare till rapportens 
frågeställningar.  
 
Resultatet av det insamlade materialet leder till framtagna förbättringsförslag och 
rekommendationer på hur företaget skall gå till väga för en framtida implementering av 
dessa. Förbättringsförslagen utgår ifrån ett kanban-system där materialtransporter sker 
med jämna tidsintervall.  
Författarna har gett förutsättningar för Kongsberg att utifrån rapportens resultat och 
förbättringsförslag fortsätta utveckla verksamheten.  
Förutsättningar för en framtida implementering av nytt materialhanteringssystem finns 
men tiden för att utveckla idéerna praktiskt i verksamheten har inte funnits.   
 
Rapportens nyckelord består av Lean Produktion, JIT, Kanban, materialbeställning, 
produktivitet och lagerstyrning.  
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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 
Kongsberg är ett företag som utvecklar, tillverkar och levererar diverse komponenter 
inom fordonsindustrin. Företaget tillhör Kongsberg Automotive Group som är en global 
koncern med huvudkontor i Kongsberg, Norge. Koncernen har sin verksamhet i 20 
länder med försäljningskontor i bland annat Tyskland, USA, Japan och fabriker i bland 
annat Kina, Brasilien och Sverige. Globalt har koncernen cirka 10000 anställda. [1] 

Kongsberg, som återfinns i Mullsjö sedan 1996, har en omsättning på cirka 1 miljard 
SEK(2013) och har cirka 500 anställda. [2] Bland de anställda återfinns omkring 140 
ingenjörer. Företaget koncentrerar verksamheten på produkter som växelväljare, 
nackskydd samt sätesvärmare till personbilar, lastbilar och off-highway fordon. 
Produkterna levereras mestadels till utländska aktörer så som Ford, BMW, Jaguar, 
Renault och Toyota, men även till svenska aktörer som Volvo och Scania. [1]  

Företaget arbetar i nära samarbete med kunderna för att tillsammans utforma de 
modellspecifika produkterna som ska tillverkas. Varje ny order från kund är unik, vilket 
ställer krav på god kommunikation mellan parterna. Vanligt förekommande är att 
kunden gör kvalitetsuppföljningar på plats i fabriken för att säkerställa komponenternas 
utformning och monteringspersonalens kompetens. [3] 

Kongsberg verkar i en bransch i ständig teknisk utveckling där konkurrensen mellan 
aktörerna är hård. Konkurrensen driver utvecklingen framåt men gör även att företagen 
tvingas agera för att fortsätta vara lönsamma. Idag ställs det höga krav på design, 
kvalitet och leveranssäkerhet samtidigt som kunderna kräver lägre priser. Det medför 
prispressning bland aktörerna på marknaden, vilket leder till att kostnadsbesparingar 
blir av väsentlig vikt för företagen. En förutsättning för att kunna erbjuda bra priser är 
att företagen i sin tur kan hushålla med sina egna resurser på ett bra sätt. Intresset hos 
företagen ligger alltid i att bli så kostnadseffektiva som möjligt. 

Ovan framgår det att företagens utmaning är att reducera kostnaderna i verksamheterna. 
Logistiken inom företagen är ett område där stora kostnadsbesparingar är möjliga 
eftersom denna utgör omkring 50 % av en produkts totala kostnader tills den når 
slutkonsumenten. Logistik är en viktig aspekt både externt och internt, då transport och 
förflyttning av material är en stor del av alla processer som krävs för att färdigställa och 
leverera en produkt. [4] 

Därför kommer detta arbete till stor del handla om hur företaget kan spara in pengar 
genom att förbättra den interna logistiken. 

1.2 Problembeskrivning 
I Kongsbergs fabriker tillverkas, monteras och lagerhålls produkter av olika slag. Det 
leder till att material av stor kvantitet dagligen cirkulerar internt i fabrikerna. Varje 
maskin eller monteringslina förses löpande med material och färdiga produkter ska 
transporteras där ifrån. Resultatet blir ett nätverk av transporter och lagerhållning som 
tillsammans måste samverka för att få verksamheten att fortlöpa. 
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Problemet i detta fall är att Kongsberg idag sköter sin interna materialförsörjning på ett 
sätt som enligt dem själva inte är effektivt nog. Materialförsörjningen sker utan något 
direkt utvecklat system där transporterna ibland inte är genomtänkta. Det outvecklade 
systemet kan idag inte säkerställa materielbehovet i den grad det behöver. Strukturerade 
system för mängd och tider för transporter till respektive monteringslina bör förbättras 
och framförallt bli tydligare för all inblandad personal. I dagsläget sker många 
ineffektiva körningar och platsbrist kan uppstå både runt maskinerna och i 
truckgångarna. 

Ett problem i detta är också att materialbrist vid vissa tillfällen i produktionscellerna 
kan uppstå då materialtransportören missar att leverera i tid. Dagens 
materialbeställningssystem är alltså inte tillräckligt tydligt vilket kan leda till onödigt 
extraarbete för operatörer samtidigt som produktionsstopp kan uppstå vid fall av 
materialbrist.  

I dagens läge vilar ett stort ansvar på truckförarna som med sin kompetens och 
erfarenhet beräknar ungefär när material skall påfyllas och hur mycket. Dessa 
uppskattningar är enligt Kongsberg inte tillräckligt tillförlitliga, men fungerar för att få 
verksamheten att fortlöpa. Det som saknas är ett system som minskar beroendet av den 
mänskliga faktorn. 

Dessa beskrivna problemställningar är vanliga inom tillverkningsindustrin och arbetas 
kontinuerligt med för att förbättras. Små förändringar görs ständigt för att hela tiden 
effektivisera verksamheten. Konceptet Lean-produktion som beskrivs senare i 
rapporten är ett tankesätt om effektivisering och eliminering av slöseri och är en viktig 
aspekt som Kongsberg likt andra företag jobbar utefter.  

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta projekt är att utforma ett välfungerande system för 
materialförsörjningen ut till Kongsbergs monteringslinor på plastfabriken (KA2). Alla 
monteringslinor inkluderar ett stort antal komponenter som måste levereras i rätt tid 
från olika delar av fabriken.  

Detta ställer krav på materialförsörjningen men innebär också stora 
förbättringsmöjligheter. Därmed finns behov hos Kongsberg att effektivisera dess 
materialhantering genom produktionen, i syfte att minimera både materialbrist och 
ineffektiva transporter.  

Arbetet är uppbyggt kring tre frågeställningar som skall beaktas och besvaras under 
arbetets gång.  
 

1. Vilka åtgärder kan göras för att undvika materialbrist och onödiga 
materialtransporter mellan förråd/lager och monteringslinorna på KA2? 

Idag vilar ett stort ansvar på materialtransportören och montörernas kompetens och 
samverkan för att förse linorna med material. Dagens otydliga system leder lätt till 
onödiga materialtransporter och riskerar i vissa fall leda till materialbrist. Dessa skall 
åtgärdas genom analyserade förbättringsförslag.  
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2. Vilka kvantiteter av material är effektivast att leverera och hur ofta bör 
detta ske?  

Idag förser materialtransportören linorna med material med ojämna mellanrum och 
kvantiteter beroende på linornas beläggningsgrad och det vill författarna ändra på 
genom att utforma en säkrare och effektivare lösning som fungerar bättre i olika 
förhållanden. 
 

3. Vilka positiva effekter kan erhållas genom dessa förslag på 
förbättringsmetoder? 

Målet med projektet ligger i grunden till kostnadsbesparingar för företaget. Hur mycket 
kan företaget reducera kostnaderna och öka kvaliteten med införandet av dessa 
förbättringsförslag? 
 
En förbättring av dessa punkter leder till säkrare materielleveranser och ett effektivare 
materialflöde genom monteringslinorna. Ett tydligare beställningssystem leder till 
reducerad materialbrist och ökad produktivitet i produktionen. 

Slutligen skall författarna analysera förbättringsmetoderna ur ett kvalitets- och 
produktivitetsperspektiv med tydligt hänvisade fördelar och eventuella nackdelar med 
en implementering av metoderna på KA2.  

1.4 Omfång och avgränsningar 
Rapporten kommer på grund av tidsramen att hållas inom plastfabrikens (KA2) väggar 
där fokus endast ligger mellan monteringslinorna och förråden/lagren.  

Avgränsningen omfattar materialflödet i mellan dessa knutpunkter och dess tillhörande 
logistik inom KA2. Respektive monteringslina kommer att grundligt beskrivas i 
rapporten i syfte att ge en förståelse i sammanhanget av dess materialhantering, till och 
från monteringsstationerna. Övriga maskiner i KA2 fabriken exkluderas från studien. 

Störningar inom KA2 på grund av externa problem, såsom missade leveranser, dålig 
infrastruktur, eller andra problem som uppstår utanför KA2, är faktorer som rapporten 
inte kommer att ta hänsyn till.  

Studien förväntas ge förbättringsförslag med avseende på kostnadsbesparingar till följd 
av ett enklare materialhanteringssystem.  

1.5 Disposition 
Denna rapport är uppbyggd på sex kapitel – Introduktion, Metoder och genomförande, 
Teoretiskt ramverk, Empiri, Analys och Slutsats/Diskussion samt referenser med 
efterföljande bilagor. 
I introduktionsdelen presenteras Kongsberg som företag, samt en beskrivning av 
arbetets syfte, målsättning och bakgrund. Dessutom beskrivs examensarbetets omfång 
och avgränsningar för att ge läsaren information om rapportens omfattning.  
 
Metoder och genomförande beskriver hur författarna gått till väga för att besvara 
rapportens frågeställningar. 
Följande kapitel, teoretiskt ramverk, bygger på relevant teori inom ämnet och skall ligga 
till grund för empiri och analys kapitlet i rapporten.   
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I empirin presenteras all framtagen objektiv data för projektet. Kapitlet är uppbyggt 
kring en nulägesanalys och kartläggning av dagens materialhanteringssystem på 
Kongsberg.  
Senare i analyskapitlet analyseras resultatet och det framtagna materialet i empirin. I 
denna rapport presenteras i detta kapitel författarnas reflektioner och framtagna 
förbättringsförslag inom det avgränsade området.   
 
I den avslutande delen diskuteras arbetets resultat, tillvägagångssätt och 
rekommendationer på hur det fortsatta arbetet inom området bör ske.    
Slutligen följer en referensförteckning med efterföljande bilagor som illustrerar diverse 
organisationsdokument.  
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 
studiens ansats. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

Examensarbetet är indelat i två huvudkategorier där en nulägesanalys och framtagna 
förbättringsförslag är grundpelarna i arbetet. Nulägesanalysen innebär en kartläggning 
inom det avgränsade området, där syftet är att besvara viktiga frågor inom ämnet som i 
sin tur kan tillämpas senare i rapporten. En grundligt gjord nulägesanalys ger författarna 
en förutsättning för att finna lösningar på problematiken som upplevs infinna sig idag 
och komma med förbättringsförslag till frågeställningarna. Metoder som väljs för att 
skapa kunskap inom området har främst varit följande: 

Intervjuer 
En intervju är en teknisk metod för datainsamling som baseras på intervjufrågor i 
muntligt eller skriftligt underlag som ställs till utvald person eller personer. För en 
lyckad datainsamling och intervju är två aspekter speciellt viktiga att tänka på som 
intervjuare, nämligen standardisering och strukturering. Den förstnämnda aspekten 
ligger i utformningen och uppbyggnaden av frågeställningarna, vilket avser hur stort 
ansvar intervjuaren skall ha i intervjun.  
Struktureringen handlar om i vilken utsträckning frågorna är fria för personen som 
svarar att tolkas beroende på kunskap och inställning till intervjun.  

Kvaliteten på svaren beror i stora drag av villigheten och engagemanget hos den 
svarande. Ett viktigt uppdrag för intervjuaren är att motivera den svarande genom att 
relatera syftet av intervjun till den svarandes individuella mål. [5] 

Dokument 
När en dokumentanalys skall ske är det vanligt att kombinera fältarbete med en eller 
flertalet olika skriftliga källor. Det kan handla om offentlig statistik, tidningsartiklar 
eller organisationsdokument för att nämna några. Detta ger förutsättningar för en bättre 
förståelse för problemet när författarna stöter på det i det verkliga sammanhanget. 
Dokumentanalyser kan kombineras med deltagande observationer vilket leder till att 
observationsmaterialet är huvudsaklig datakälla och att dokumenten används som 
bakgrundsinformation i det sammanhanget. [6] 
 
Observationer 
En deltagande observation bygger på en insamling av data genom att observera det 
dagliga arbetet som sker till vardags i produktionen. Ett sätt att med ögats egenskaper 
se ett samband mellan olika förhållanden och hur saker och ting fungerar i olika 
situationer. [6] 
Observationen skall inte ske genom det individuella mönstret av en enstaka persons 
arbete utan omfatta en översikt av alla processer genom studien. 

Benchmarking 
Benchmarking är en metod som innebär att ett företag analyserar och studerar en 
konkurrents metoder för att ta lärdom och utnyttja dem. Viktigt är att inte studera en 
slumpmässigt utvald konkurrent utan att välja den som uppnått bäst resultat. 
Metoden bygger på sex olika steg: [7] 
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1. Inse vad som måste förbättras och hur förbättringar kan mätas 
2. Hitta lämplig konkurrent och studera dess verksamhet 
3. Jämföra och analysera egna operationer med konkurrentens operationer 
4. Inse skillnaderna och hitta lösningar för att åtgärda dem 
5. Omforma processerna mot bakgrund av dessa analyser och etablera 

prestationsmål 
6. Implementera 

2.1 Kopplingar mellan frågeställningar och metod 
För att besvara rapportens första frågeställning har ett antal metoder använts för att bilda 
kunskap inom det avgränsade området. För att kunna besvara frågan har största delen 
av datainsamlingen skett via intervjuer och observationer. Intervjuer har skett 
kontinuerligt genom hela arbetsprocessen med berörd personal, såsom 
produktionsledare, materialplanerare, lagledare, operatörer och truckförare. Frågorna 
som ställts har varit av olika struktureringsgrad och gett den svarande möjligheten att 
svara fritt på vissa frågor och mer kort och koncist på andra. Datainsamlingen 
tillsammans med författarnas egna observationer har sedan gett förutsättningar för att 
besvara frågeställning 1. Anledningen till att främst intervjuer och observationer 
används är att fysisk närvaro i produktionen har varit avgörande för att kartlägga och 
ge förbättringsförslag. Därför anses det viktigt att med hjälp av personal få en dialog 
om hur verksamheten fungerar. Ett annat viktigt inslag har varit benchmarking av 
framgångsrika aktörer inom tillverkningsindustrin. Författarna har tagit lärdom av 
andra företag och andra delar av Kongsbergs verksamhet i hur de hanterar intern 
materialbrist och onödiga materialkörningar. Valet av benchmarking motiveras av att 
inspireras av andra framgångsrika aktörer och därmed frambringa lösningar till 
frågeställning 1.  
 
Andra frågeställningen har besvarats med hjälp av diverse organisationsdokument från 
Kongsberg. Statistiska dokument, produktionsritningar och värdeflödesanalyser har 
gett författarna en bra uppfattning av hur stor mängd material som cirkulerar inom 
KA2s väggar. Det har i sin tur gett underlag för att lösa frågeställning 2.  
Mätningar av cykeltider och uppskattade mängdleveranser, samt observationer har varit 
en viktig del i denna frågeställning. Antalet mätningar av cykeltider har valts till tre 
stycken dels på grund av tidsramen samtidigt som detta räcker i syfte att påvisa att det 
finns framtida förbättringsmöjligheter i produktivitet och kvalitet. 
 
För att besvara tredje frågeställningen krävs beräkningar och ett framtaget 
kalkyleringsexempel av ett förbättringsförslag för att tydliggöra dess positiva effekter 
vid en framtida implementering. De olika förslagen ställs emot varandra i kvalitet- och 
produktivitetsaspekt och utvärderas därefter. 

2.2 Arbetsprocessen 
Arbetet har följt en ”röd tråd” genom hela rapporten för att tydliggöra och strukturera 
arbetet på ett enkelt sätt för läsaren. Författarna har valt att följa en arbetsmetod i sex 
steg enligt (Plan-Do-Check-Act metoden).  

Första steget i modellen är Problemdefinition där författarna har definierat och 
avgränsat arbetsinnehållet och tagit reda på vad som önskas att förbättra.  
Därefter har Mål och Syftet med projektet dokumenterats för att författarna skall veta 
vilken riktlinje arbetet skall hålla sig emot. Minskning av kapitalkostnader och interna 
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logistikkostnader har varit ett viktigt inslag i målsättningen av projektet, vilket även 
leder till en ökad lönsamhet för företaget. 
Tidsplanen för projektet är viktigt att följa och har gjorts genom hela arbetet. Ett bra 
tidsschema har underlättat att hinna med allt som skall göras under den bestämda 
tidsperioden.  
Nästa steg är Nulägesanalysen som gjorts med hjälp utav intervjuer, kurslitteratur, 
statistiska dokument och egna observationer.  
Efter en grundlig nulägesanalys har all datainsamling bearbetats och lett fram till 
förbättringsförslag i projektet. Detta har till stor del tagits fram genom 
benchmarkingdokument och iakttagelse av förebilder inom tillverkningsindustrin. 
”Toyota Production System” har varit ett hjälpmedel under arbetet och lett till kreativa 
diskussioner mellan författarna, för att i slutändan leda till förbättringsförslag.  
Slutligen har en sammanställning av dessa förbättringsförslag gjorts där dessa 
granskats och jämförts med varandra och företagets målsättningar. [8] [9] 

2.3 Ansats 
Arbetet inleds med en nulägesanalys av dagens materialbeställningssystem och hur 
materialet förses ut till alla monteringslinor.  

Då arbetet behandlar fyra monteringslinor och materialflödet mellan dessa och lagret, 
koncentreras arbetet till en början på en monteringslina i taget. Allt eftersom förståelsen 
ökar behandlas flera linor samtidigt. Arbetet handlar till stor del om deltagande 
observationer på plats i produktionen. Författarna är delaktiga i gruppmöten för att få 
en vidare förståelse av verksamheten. Intervjuer sker kontinuerligt och personal iakttags 
i sina arbeten. 

Kurslitteraturen som hämtas behandlar relevant område som arbetet omfattar. Teorin 
ligger i grund för att ta fram lyckade förbättringsförslag i resultatdelen av denna rapport. 
Kurslitteraturen hämtas främst inom ämnena logistik och produktion och teorin väljs 
fram i syfte att besvara frågeställningarna i kapitel 1.3.  

Datainsamlingen görs genom att hitta lämplig kurslitteratur på skolans bibliotek. 
Sökord är bl.a. materialhantering, materialflöde, lager/logistik, 
produktionsprocesser/layout, Lean produktion, Kanban och JIT. Vidare hittas 
information via internet och Kongsbergs interna organisationsdokument, såsom 
företagsbeskrivning, ritningar och tidigare gjorda analyser som behandlar 
examensarbetets avgränsade område.  

2.4 Trovärdighet 
Kurslitteratur från flera olika författare väljs ut för att ge rapporten en trovärdig rang. 
Alla källor väljs ut efter noggrannhet och flera källor tas ut och säkerställer 
informationen för samma teori i syfte att övertyga läsaren om att det är korrekt. Det 
som inte är hänvisat med källor är antingen baserat på författarnas egna kunskaper inom 
ämnet eller ifrån Kongsbergs interna organisationsdokument.  
Det som står skrivet i empiri- och analyskapitlet är författarnas egna reflektioner och 
observationer utifrån de teorier och data som samlats in.   
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

Examensarbetet är främst centrerat till Lean Production eftersom det är en filosofi som 
strävar efter effektivisering och reducering av slöseri. [8] Därför anses det lämpligt att 
använda detta eftersom syftet med arbetet är effektivisering.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Teoretiska kopplingar 

För att besvara den första frågeställningen ”Vilka åtgärder kan göras för att undvika 
materialbrist och onödiga materialtransporter mellan förråd/lager och 
monteringslinorna på KA2” har bland annat följande teorier valts ut som underlag: 
 

• Kanban behandlas för att det är en intressant metod för materialförsörjning 
• Lastbärare behandlas för att ge kunskap om vilka sätt material borde och kan 

transporteras i för att kontrollera och effektivisera materialtransporterna.  
• Heijunka behandlas för att få in tänket att arbeta i jämna flöden, vilket 

underlättar materialplanering och strukturering.  
• Värdeflödesanalysen behandlas för at ta reda på vad som är värdeskapande och 

icke värdeskapande inom den interna materialhanteringen.  
• JIT behandlas eftersom företaget följer denna styrning, vilket gör att detta blir 

centralt för att lösa uppgiften. 
• 5S behandlas för att skapa ordning och reda runtomkring arbetsstationer och 

arbetsgångar i syfte att underlätta och tydliggöra materialtransporter. 
 
För att besvara den andra frågeställningen ”Vilka kvantiteter av material är 
effektivast att leverera och hur ofta bör detta ske?” har följande teorier valts ut. 
 

• Kanban behandlas för att tydliggöra och signalera materialbeställning så att 
material kan levereras i rätt mängd och tid.  

• Lastbärare behandlas för att anpassa och kontrollera rätt mängd och 
tidsintervaller för de interna materialtransporterna.  

• Heijunka behandlas för att underlätta materialplanering och bestämmelse av 
rätt mängd och tidsintervaller.   

• Partistorlek behandlas för att räkna ut den optimala mängd material som skall 
förses till monteringslinorna.  

 
För att besvara den tredje frågeställningen ”Vilka positiva effekter kan erhållas 
genom nya förslag på förbättringsmetoder?” har följande teorier valts ut. 

  
• Produktiviteten är en viktig faktor som positivt kan påverkas som följd av 

förbättringsförslagens inverkan på eventuella kostnadsbesparingar inom 
materialhanteringen.  
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3.2 Lean 
Lean Production är ett tankesätt, i grunden från ” Toyota Production System”, som 
många företag använder sig av för att föra utvecklingen framåt. Målet är att öka 
lönsamheten och effektiviteten. Detta är ingen konkret metod utan en filosofi som 
bygger på att eliminera alla onödiga aktiviteter (slöseri) samtidigt som att fokus ligger 
på att få individen engagerad. Viktigt är även att alltid sträva efter ständiga 
förbättringar. [8] 

Enligt Lean finns det sju huvudområden som orsakar slöseri i produktionen: 

Överproduktion är den första typen av slöseri som även beskrivs som den allvarligaste 
eftersom den även orsakar slöseri i andra aspekter. Det kan ses som överproduktion 
trots att kvantiteten motsvarar kundordern ifall att det produceras för tidigt eller i för 
stora partistorlekar. Om ett företag förväntas leverera i slutet av månaden har de en 
överproduktion om de producerar i början av månaden eftersom det till exempel medför 
onödiga lagerkostnader och platsbrist. [8] 

Väntan är ett slöseri som är vanligt bland alla typer av verksamheter. Det uppenbaras 
ofta då personalresurser finns tillgängligt men i brist på till exempel material eller 
information. Vid ett personalmöte skapas frustration ifall alla inte närvarar i tid 
samtidigt som det kostar pengar i form av arbetstid. [8] 
 
Transport är ett slöseri som verksamheter ständigt försöker reducera. Alla interna 
transporter är icke värdeskapande för kunden vilket gör att dessa bara är en kostnad. 
Dessa är omöjliga att helt eliminera men de uppkommer ofta som konsekvens av att 
något är fel i till exempel fabrikslayouten. Ett vanligt fel är att fokus ligger på att 
underlätta transporterna men egentligen minskas slöseriet först när behovet av dessa 
minskas. Den enda transporten som kan vara värdeskapande är när leveransen skickas 
till kund. [8] 
 
Onödiga rörelser är precis som interna transporter något som inte tillför värde för 
kunden. Det kan handla om att gå onödigt långa sträckor för att hämta ett verktyg eller 
att arbeta i ställningar som inte är ergonomiskt vänliga. Det leder både till att onödig 
tid går åt till att hämta verktyg samtidigt som att personalens fysiska hälsa kan 
försämras. Det ligger i organisationens intresse att personalen mår bra både med 
avseende på deras prestationer plus ryktet om att vara en god arbetsplats. [8] 
 
Omarbete är ett slöseri som är en direkt följd av defekter på produkterna. Stora 
kostnader läggs på att åtgärda dessa fel där företagen ibland använder sig av enskilda 
avdelningar för detta ändamål. Dessa aktiviteter är inget som kunden är villig att betala 
för vilket gör att detta är en ren förlust. Istället borde fokus ligga på att finna grundfelet 
i att defekterna uppstår och därefter eliminera detta. [8] 
 
Lager är ett slöseri eftersom det inte skapar värde för kunden. Istället binder det kapital 
och upptar ytor som skulle kunna användas på ett smartare sätt. Tyvärr går det inte att 
eliminera allt lager eftersom störningar kan uppstå både externt från leverantörer och 
internt i produktionen. Vid upptäckt av kvalitetsbrister eller att kunden ändrar sin order 
kan ett stort lager vara riskabelt att ha. [8] 
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Överarbete uppstår då mer arbete utförs än vad kunden begär. Att tillverka produkter 
med bättre kvalitet än efterfrågat är inget som tillför värde för kunden, utan medför bara 
extra kostnader. Även kontroller av tillverkningen är något som kunden inte alltid är 
villig att betala för. De ser hellre att fokus läggs på att identifiera grunden till problemen. 
En annan vanlig typ av överarbete är då olika personer till exempel dokumenterar 
samma sak. [8] 

Utöver dessa punkter finns en åttonde som syftar på personalens outnyttjade kreativitet. 
Detta kan leda till att företagen kan tappa medarbetare i brist på motivation då dem inte 
får visa sin potential. [10] 

I nästkommande delkapitel beskrivs några Lean-verktyg som förväntas behandlas 
vidare i arbetet.  

3.2.1 5S 
5S är en japansk metod inom Lean som underlättar ordning och reda på ett systematiskt 
sätt. Metoden används ofta inom Lean Production för att skapa ordning på 
arbetsplatserna. Verktyget bygger på att alla i organisationen är engagerade och gör sitt 
för att få det att fungera. Det är alltså inte lönt att tillämpa detta då en grupp, till exempel 
montörerna, i organisationen inte tar det på allvar. Tanken är att med jämna intervall 
undersöka arbetsplatserna och försöka identifiera onödiga och riskfyllda moment. [11] 

Målet med metoden är att skapa en god arbetsmiljö för arbetarna samtidigt som 
effektiviteten ökar då bland annat onödig tid för att leta efter verktyg minskas. 

Metoden bygger på fem koncept, Sortera, Systematisera, Städa, Standardisera och 
Skapa vana. Dessa koncept är riktlinjer som underlättar arbetet med att systematiskt 
skapa ordning och reda på arbetsplatserna. [11] 

Sortera är den första punkten som innebär att skilja på nödvändiga och onödiga saker. 
Tanken är att sortera bort saker som verkligen inte behövs, vilket gör att ”bra att ha 
saker” tas bort. Detta leder till att ytorna kan användas effektivare och att det blir lättare 
att hitta rätt sak. [11] 

Systematisera förklaras i att varje sak ska ha sin plats och att den finns där. Varje 
verktygs plats ska märkas upp och tydliggöras så att de lätt hittas. Fördelen med detta 
är att tidsåtgången minskas när ett verktyg ska hittas samtidigt som städning underlättas. 
Dessutom kan platserna strategiskt lokaliseras så att det blir så ergonomisk som möjligt 
att hantera sakerna. [11] 

Städa innebär att arbetsplatsen ska vara ren och redo att användas. Arbetarna kommer 
överens om en rimlig nivå på städningen och följer detta. Detta motverkar konflikter då 
alla vet hur det ska se ut och inga oklarheter uppstår. En städad arbetsplats är även 
trevlig att vistas på, men viktigast är att fel och avvikelser lättare kan identifieras. [11] 

Standardisera är en viktig punkt som måste följas då det blivit ordning och reda. 
Städningen och sortering måste löpande skötas vilket gör att arbetarna måste ha ett 
standardiserat arbetssätt. Detta kan oftast göras med hjälp av checklistor där respektive 
uppgift bockas av efter hand. Fördelen med standardisering är att alla vet vad de ska 
göra och vad som förväntas av dem. Viktigt är dock att ständigt våga påpeka och ge 
förslag på bättre arbetssätt. [11] 
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Skapa vana är den sista punkten som trycker på att få detta arbetssätt till just en vana. 
Om det inte följs är risken stor att metoden misslyckas och att rutinerna faller tillbaka i 
gamla mönster. [11] 

3.2.2 Värdeflödesanalys 
Bakgrunden till en värdeflödesanalys ligger i att få en god förståelse för hur allt gällande 
en produkt hänger ihop från råmaterial till slutleverans. Metoden bygger på att kartlägga 
alla steg i denna process för att kunna identifiera slöseri och andra aktiviteter som inte 
skapar värde för slutkunden. Med en noggrann analys och kartläggning av produkten 
tydliggörs kopplingen mellan informationsflöden och materialflöden och gör det lättare 
att gripa in där problemet ligger. 

Huvudsyftet med värdeflödesanalysen är att finna förslag till utformning av ett 
förbättrat framtida värdeflöde. Ett viktigt inslag i metoden är att identifiera alla 
berörande aktiviteter och aktörer i värdeflödet för att upptäcka om det är onödigt många 
steg i processen.  

Vid en värdeflödesanalys delas aktiviteterna in i tre kategorier: 

1. Värdeskapande 
2. Icke värdeskapande men nödvändiga 
3. Icke värdeskapande och eliminerbara 

 
Den första åtgärden ligger i att ta bort aktiviteterna som ligger under den röda kategorin. 
Det kan till exempel handla om ren väntan, kötid, lager eller omarbete som inte skapar 
något värde för slutkunden. Nästkommande steg är att identifiera och angripa den andra 
kategorin med förbättringsanalyser då dessa aktiviteter inte är eliminerbara men ofta 
har stor förbättringspotential. [12] 

3.2.3 Heijunka 
Heijunka är den japanska benämningen på utjämning som är en viktig faktor för att 
Lean ska fungera. Tanken är att beläggningen i flödet ska vara så jämn som möjligt 
över tiden. Detta ska enligt Lean-tänket förbättra både ur ett flödes- och 
kvalitetsperspektiv.   

Genom att jämnt planera produktionsvolymen undviks därför perioder med stress och 
onödiga stopp. Detta ger då en bättre förutsättning till att kunna möta kundens behov 
och därför effektivisera resursutnyttjandet. Med jämn produktionsnivå förenklas även 
arbetet med att anpassa resurser i form av personal och maskiner. Då beläggningen är 
hög krävs mycket resurser medan vid låg nivå finns outnyttjade resurser som bara kostar 
pengar. Därför är det viktigt att försöka jämna ut produktionsflödet. [8] 

3.2.4 Takt 
Takt är ett centralt begrepp i verksamheter som tillämpar Just-In-Time. Detta innebär 
den mängd som bör tillverkas per tidsenhet och mäts ofta i enheter som till exempel ”en 
per minut”. För att takta en produktion effektivt krävs ett jämnt flöde med avseende på 
produktionsvolymen, vilken i detta fall baseras på efterfrågan från kund. Många 
verksamheter följer upp produktionens resultat och jämför dessa med takten som 
förväntas. Detta visualiseras sedan så att inblandad personal har tillgång till detta. [8] 
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Takten kan sedan ytterligare delas in i takttid som är tiden det bör ta att producera varje 
enhet. Detta uttrycks ofta i tid i form av minuter eller sekunder. Takttiden räknas ut 
genom att dividera planerad produktionstid med kundbehovet och får då ut den tid det 
bör ta per enhet. Planerad produktionstid förklaras genom den tid som planeras vara 
tillgänglig för produktion varje skift då raster och stopp räknas bort. Takttiden får inte 
förväxlas med cykeltiden som istället är den tid som är den snabbast möjliga i 
förhållande till de tekniska förutsättningarna. [8] 

Genom att takta en produktion jämnas flödet ut vilket gör att stress och onödiga misstag 
undviks. Vidare är en fördel att produktionen ständigt upplyses om hur resultatet går 
vilket direkt avslöjar minsta avvikelse. Ytterligare en fördel med att takta ett flöde är 
att ledning och styrningen i verksamheten får bättre förutsättningar att fattar rätt beslut 
i rätt tid. [8] 

3.3 Produktionsprocesser och layout 
Valet av produktionsprocess är viktigt för att kunna få ut maximalt av sin verksamhet, 
vilket kan vara antingen processorienterat eller produktorienterat. Bakgrunden till valet 
av process ligger i att effektivisera sin kompetens och maskinutrustning så bra som 
möjligt, med hänsyn till företagets produktionsstrategier och produkter.[8]  

Enligt [13]finns det fem grundläggande produktionssystem som beskrivs nedan: 

3.3.1 Fast position 
Vid tillverkning av mycket stora produkter som är svåra att flytta, såsom hus, fartyg 
och broar m.m. är det naturligt att tillverkningen sker på plats. Dessa produkter 
tillverkas oftast i mindre antal och i vissa fall bara som en enda unik produkt. Material 
och resurser såsom personal, maskiner och verktyg dras till den tillverkande produkten. 
Den största delen av produkten ligger dock still på platsen dit övrigt material och annan 
utrustning förs. [13] 

 

 

 

 

 

Figur 1 Fast position [14] 
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3.3.2 Funktionell verkstad 
Denna produktionsmetod är uppbyggd på att samla alla maskiner och verktyg av samma 
slag inom ett specifikt område, det vill säga alla operationer av en bestämd typ är 
avgränsat inom ett och samma ställe. Detta system skapar en god flexibilitet i 
tillverkningsföljd och leder till en mångfunktionell verkstad. Denna layout typ är 
speciellt lämplig vid tillverkning av många olika sorters produkter i samma 
produktionssystem. En stor nackdel är dock att det lätt uppstår köbildningar och långa 
genomloppstider då produkterna skall transporteras kors och tvärs genom hela fabriken. 
När komplexa materialflöden uppstår bidrar det till högre kapitalbindning och 
produkter i arbete (PIA). [13] 

 

Figur 2 Funktionell verkstad [13] 

3.3.3 Flödesgrupper 
Denna flödesprincip är uppbyggd efter hur produkten steg för steg är tänkt att tillverkas 
och monteras. I den så kallade flödesgruppen finns möjligheter för samtillverkning för 
produkter med liknande bearbetningsordning, vilket kan betraktas som en 
produktgrupp. Layouten är lämplig vid hög efterfrågan av produkter men med ett 
mindre antal produkter och varianter. Denna metod har utvecklats för att förkorta 
genomloppstider och förenkla planeringen. Det innebär också bredare arbetsuppgifter 
för operatörerna som ofta kan cirkulera mellan de olika arbetsstationerna. Likt 
produktionslinan utgår principen ifrån att placera maskinerna i den operationsföljden 
produkten är tänkt att tillverkas i. [13] 

Figur 3 Flödesgrupp [15] 
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3.3.4 Produktionslina 
Produktionslinan är det mest optimala alternativet när kraven på företaget ligger i korta 
ledtider och hög och jämn efterfrågan över en lång period för en specifik produktgrupp 
[16]. Processtypen är uppbyggd på en rak lina där maskiner/stationer är placerade i den 
ordningen operationerna skall ske och i nära anslutning till varandra. [13] Det ger en 
god överblick och möjliggör att styra tillverkningen på ett simpelt sätt. [16] Det leder 
till korta genomloppstider vid massproduktion och fungerar väl för tillverkning av bilar, 
vitvaror m.m. [13] Nackdelen med produktionslinan är dock att flexibiliteten är dålig 
när det gäller volym och produktmix, då processen är utformad för en enskild 
produktgrupp.  

Ett viktigt inslag i linan är linjebalanseringen mellan alla arbetsstationer som kan ses i 
nedanstående bilaga [13] Grundförutsättningen för en fungerande lina är att alla 
arbetsstationer skall ha ungefär lika stort arbetsinnehåll. Den tid produkten tillbringar 
inom en specifik arbetsstation kallas cykeltid, och det är just dessa cykeltider som måste 
vara tidsmässigt lika långa för att linan skall ha ett bra flöde.  

 

Figur 4 Produktionslina [13] 

3.3.5 Kontinuerlig process 
Då produkten inte mäts i antal utan, längd, vikt eller volym är tillverkningen 
processartad. Produktionssystemet ses som en producerande enhet med ett inflöde av 
material och ett utflöde av färdiga produkter. Tillverkningen sker i stora volymer och 
vanliga produkter som framställs genom denna metod kan vara olja, bensin, tyg och 
vissa matvaror [13]. 
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3.4 Materialhantering 

3.4.1 ”Det blå tåget” 
Det blå tåget består av en dragtruck med efterföljande transportvagnar som levererar 
det ingående materialet till monteringslinorna på KA2. Alla de mindre komponenter 
som förvaras i lådor körs ut till monteringslinorna med hjälp av det blå tåget. 

Figur 5 Det blå tåget  

3.4.2 Gaffeltruck 
Som komplement till det blå tåget används gaffeltruckar för att transportera de större 
komponenterna till monteringslinorna. Dessa komponenter ligger förvarade i lastbärare 
i form av EUR-pallar som ställs vid torget (se förklaring i empiri), en bit ifrån 
monteringslinorna.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 Gaffeltruck [17] 
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3.4.3 Lastbärare 
En lastbärare underlättar att transportera och lagra produkter på ett säkert sätt. Vanliga 
typer av lastbärare är pallar, containrar, rullburar eller lådor [18]. Val av lastbärare görs 
med avseende på produktens storlek eller ekonomiska orderkvantitet [13]. 
Figurerna nedan visar olika exempel på lastbärare som används idag: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7-10 Lastbärare Kongsberg Automotive AB 

3.5 Styrmetoder 
En produktion kan styras av två olika system, antingen push- eller pullsystem. I 
traditionella verksamheter används oftast ett push-system som innebär att 
produktionsplanen redan i förväg är bestämd. Varje arbetsstation har ett färdigt schema 
på vad som ska tillverkas och följer detta. Vid störningar finns buffertar som täcker upp 
det som inte hunnit tillverkats. [4]  

Alternativet till detta är pull-systemet som fungerar genom att producera den order som 
framförvarande station ger ut. Här finns inga förutbestämda scheman som talar om vad 
varje station bör tillverka utan detta sköts efter hand. Vanligt är att pullsystem använder 
sig av kanban-kort för att signalera materialbehov. [4] 
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Nedan beskrivs fyra vanliga styrmetoder: 

3.5.1 JIT 
Just-in-Time (JIT) är en typ av styrmetod som har sitt ursprung i Japan. Det var främst 
Toyota och andra japanska aktörer inom tillverkningsindustrin som anammade 
konceptet och det visade sig leda till en ökad produktivitet. Filosofin bygger på att 
sträva efter att producera och leverera färdigvaror i rätt mängd och tid, till kunderna när 
de behövs. [13] Tillverkningsprocesserna finjusteras och eliminerar allt onödigt slöseri 
som inte skapar värde för slutkunden [19]. Genom att leverera varorna i rätt tidpunkt, 
ger det möjlighet till ett lägre PIA-värde och därmed lägre kapitalbindning. [13] Då 
lagernivåerna sjunker kan företaget kraftigt reducera sina kapitalkostnader. 

JIT är uppbyggt av ett så kallat ”pull-system”, vilket betyder att efterfrågan hela tiden 
initieras av efterföljande station. Ett kompletterande verktyg till detta ”pull-system” är 
att använda sig av kanban-kort som kommer att beskrivas vidare i rapporten. 
Med rätt förutsättningar och kompetens är JIT en fördelaktig metod att arbeta utefter 
men det kräver också mycket utav produktionen.  
Metoden ämnar sig främst åt företag med relativt stora och förutsägbara kvantiteter med 
korta ledtider. Med en jämnare efterfrågan och förbrukning blir det också lättare att 
tillämpa JIT. Det används idag ofta av aktörer inom fordonsindustrin. [4] [13]. 

3.5.2 Kanban 
Kanban är ett japanskt system inom Lean som betyder ”synligt bevis”. Det är ett 
informations- och beordningssystem som talar om när nytt material i produktionen 
behövs. Korten innehåller bland annat information om artikelnummer, partistorlek och 
avhämtning/avlämningsplats för produkten, vilket underlättar beställning av nytt 
material. [13] 

Principen är att när en lastbärare är tom signaleras det med ett Kanban-kort att det 
behövs nytt material. Medan denna lastbärare fylls på finns ytterligare en som 
produktionen använder sig av. Då den andra lastbäraren är tom ersätts den med den 
första som just fyllts på. På samma sätt signaleras det att den andra är i behov av 
material med hjälp av ytterligare ett kanban-kort. Detta förklaras i ett så kallat 
tvåbingesystem. [4] 

Två typer av Kanban används, produktions- respektive transport-kanban. Produktions-
kanban koncentrerar sig inom arbetsstationen medan transport-kanban används då 
arbetsstationen behöver material utifrån. [13] 

Något som kännetecknar kanban-systemet är att materialbeställningarna alltid skickas 
till närmaste station bakom, vilket gör att komponenterna endast tillverkas i de 
kvantiteter som framförvarande behöver. Detta gör att Kanban är ett sugande system 
till skillnad från traditionella system som är tryckande. 

Detta gör att det inte produceras större kvantiteter än vad som behövs eftersom suget 
endast kommer från stationen framför. Tanken med Kanban är att det ska vara ett 
verktyg för att kunna tillämpa JIT tillverkning. [4] 
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3.5.3 Material Requirement Planning (MRP) 
En annan typ av styrmetod är MRP (Material Requirement Planning) som strävar efter 
att styra inköp, försörjning av material och tillverkning av produkter med minsta 
möjliga kostnad samtidigt som kvalitet och rätt mängd uppfylls.  

Metoden baseras på marknadsinformation från prognoser och kundorder som talar om 
hur framtida efterfrågan förväntas bli. Denna information sammanställs i en huvudplan 
som sedan blir en preliminär produktionsplan inklusive resursbehov och 
kapacitetstillgång. 

I nästa steg sker en materialbehovsplanering med avseende på produktstruktur, order 
och lager. Systemet tar också hänsyn till den ekonomiska seriestorleken och ledtider. 
Denna planering förväntas leda till en behovsplan som talar om antalet komponenter 
och vid vilken tidpunkt de skall köpas in. 

MRP anses fungera som ett push-system eftersom det baseras på förutsägelser. Därför 
är det lämpat för en jämn efterfrågan där störningar och osäkerhetsfaktorer är 
begränsade. Vid stora förändringar är denna metod en nackdel eftersom omplaneringar 
är tidskrävande och kapacitetsbehovet kan vara svårt att bemöta. Ytterligare en nackdel 
med MRP är att den inte alltid ser samband mellan faktorer som ledtid, tillgänglighet, 
servicenivåer och kapitalbindning. [4] 

3.5.2 Optimized Production Technology (OPT)  
OPT (Optimized Production Technology) är en fjärde styrmetod som fokuserar på 
flaskhalsarna i produktionssystemet. Filosofin grundas i att en förlorad timme i 
flaskhalsen resulterar i en evigt förlorad timme i hela produktionssystemet. Hela 
produktionsplaneringen bör därför bedömas med hänsyn till flaskhalsens förmåga att 
producera. För att ha en god kapitalomsättningshastighet är kapacitetsutnyttjandet 
viktigt där korta ställtider är en viktig faktor. I fall flaskhalsar inte kan undvikas finns 
det fördelaktiges i början av flödet så att överkapacitet finns i slutet av flödet. Det finns 
nio stycken OPT-regler som förklaras nedan [4]:  

1. Balansera flödet i produktionen och lägg inte fokus på kapaciteten. 
Kapacitetsbalansering kan istället leda till förbättringar som inte gynnar 
helheten. 

2. Icke- flaskhalsar utnyttjas inte bäst av att maximera sin kapacitet utan av att 
anpassa sig till begränsningarna i systemet.  

3. Att aktivera en del av en resurs som behövs är inte samma sak som att utnyttja 
hela resursen.  

4. All tid som förloras i flaskhalsar är förlorad tid i hela systemet.  
5. En inkörd förlorad timme på en icke- flaskhals tillför inget värde. 
6. Flaskhalsarnas beläggning styr både ledtider och lager. 
7. Partier som förflyttas mellan delprocesser bör inte vara lika stora som 

produktionens totala seriestorlek. 
8. Produktionspartiet ska variera i storlek både på vägen och i tid genom 

processen. 
9. Planering ska alltid ta hänsyn till verksamhetens begränsningar. 

 

En fördel med att använda OPT-systemet är att det fungerar i miljöer av stora 
variationer med ojämn efterfrågan. Det förklaras i att systemet har en tillåtelse av 
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snabba omplaneringar. En nackdel kan dock vara att verksamheter ibland har svårt att 
lokalisera flaskhalsarna. [4] 

3.6 Produktionsekonomiska termer 

3.6.1 Kapitalbindning 
Allt material som hålls i förråd, PIA och lager sägs binda kapital. I dessa stadier adderar 
material inget värde utan är endast en kostnad för företaget.  I förrådet binds kapital i 
form av inköpskostnaden, lageryta, materialhantering eller försäkringar. 
Kapitalbindningen stiger då produkten är i arbete (PIA) eftersom förädlingen kostar 
pengar i de olika processer som sker. När produkten nått färdigvarulagret eller är redo 
att levereras till kund har maximal kapitalbindning uppnåtts. [13] 

3.6.2 Partistorlek 
Partistorlek är ett mått på vad som finns bundet innan det skickas vidare i 
förädlingskedjan. Det avser inte bara mängd utan kan även handla om tid. Ett exempel 
är då att en mejlbox förväntas tömmas en gång i veckan. Partistorleken blir då uttryckt 
i ”en gång i veckan” eftersom mängden inte går att beräknas. [8] 

3.6.3 Produktivitet 
Produktivitet är ett mått på hur produktionen går med avseende på hur mycket resurser 
som förs in i förhållande till vad som kommer ut. En produktion som behåller samma 
flöde med en reducerad input anses ha en förbättrad produktivitet. [13] Med input 
menas resurser som till exempel kapital, maskiner och kunskap medan output 
inkluderar färdiga produkter, tjänster och leveranser. 
Vissa forskare och företagsledare menar att en utvecklad produktivitet leder till stora 
konkurrensfördelar. Det finns potential bland både tillverkande och icke tillverkande 
organisationer att förbättra den upp till 50 %. Dock väljer flera företag idag att placera 
verksamheten i lågkostnadsländer i tro om att minska kostnaderna och öka 
produktiviteten. I verkligenheten leder detta inte sällan till ökade kostnader i form av 
kapitalbindning, ökade ledtider och transportkostnader. [4] 

3.6.4 Kapitalomsättningshastighet (KOH) 
Kapitalomsättningshastighet (KOH) är ett mått på hur effektivt ett företag är på att 
använda sitt kapital i förhållande till omsättningen. Detta nyckeltal visar att KOH ökar 
ju mindre bundit kapital som finns. För att uppnå detta är det då av väsentlig vikt att 
minska varulagren. [20] Det gör att tjänsteföretag oftare har högre KOH än 
producerande företag eftersom deras tillgångar är mindre [21] 
KOH är också ett begrepp som återfinns i DuPont-schemat då detta används för att 
räkna ut en verksamhets avkastningsgrad [22] 
Kapitalomsättningshastighet = Omsättning/ totalt kapital. 
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3.7 Lagerstyrning 

3.7.1 PIA 
Artiklar som lämnat förrådet och inlett bearbetande processer benämns som produkter 
i arbete (PIA). Faktum är att detta material mestadels lagerhålls mellan 
arbetsprocesserna, så ett relevantare namn vore saker i vila (SIV). Artiklarna anses vara 
PIA under produktionens förädlingssteg inklusive tiden i mellanlager, vilket även kallas 
för produktionsledtiden. Det räknas inte som PIA då produkten/tjänsten är färdigställd, 
utan då tillhör det färdigvarulagret. Verksamheterna strävar efter att korta ner ledtiden 
för PIA så mycket som möjligt efter som detta binder kapital. [13] 

3.7.2 Säkerhetslager 
Syftet med säkerhetslager är att säkerställa för osäkerhet i efterfrågan. Beställning av 
material är ofta prognosbaserade av efterfrågan hos kund och kan därmed variera i 
mängd. Om efterfrågan blir större än väntat kan det leda till materialbrist då det 
beställda materialet inte räcker till. Vid en lägre efterfrågan uppstår istället onödigt höga 
lagerkostnader. Därmed skall säkerhetslagret täcka variationer i efterfrågan under 
ledtiden. I figuren nedan visas tydligt att SS (säkerhetslagret) alltid ligger på en viss 
nivå för att kompensera för variationen i efterfrågan. BP är beställningspunkten och är 
beroende av säkerhetslagret. [13] 

 

Figur 11 Beställningssystem [13] 
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3.8 Motstånd till förändring 
Vid förändringar inom verksamheter är en stor utmaning för ledningen att undvika 
motstånd från mottagarna som på olika sätt känner sig missnöjda. Detta motstånd kan 
uppenbara sig på olika sätt där bristande engagemang, surhet och motvilja är några 
exempel på protester. Reaktionerna är förståeliga då personalen kan känna sig maktlösa 
till förändringarna, uppleva osäkerhet till det nya systemet eller känna rädsla för att bli 
uppsagda. Konsekvenserna blir ett negativt arbetsklimat som leder till en försämrad 
effektivitet.  Dock uppenbaras visst motstånd i form av förbättringsförslag på det nya 
systemet men i flesta fall är motstånden i strid mot förändringen. [23] 

Detta problem är svårt att helt eliminera men det finns förebyggande åtgärder som 
ledningen kan använda för att lindra dessa. Genom att förutse vilka reaktioner som 
troligen uppkommer vid implementering av ett nytt system kan dessa förebyggas och 
undvikas. En modell som beskriver detta är ”hanteringsmodell” av Carnall (1990:142). 
[23]  

• Den första punkten beskriver hur ledningen ska informera personalen om 
bakgrunden till förändringen och samtidigt återuppbygga dess självbild. 

• Nästa punkt trycker på att uppmuntra de inblandade att engagera sig och testa 
det nya.  

• Tredje punkten är att ge kunskap om det nya systemet och informera de berörda 
dess nya roll. 

• Fjärde punkten trycker på att lyssna på de berördas tankar och åsikter för att 
senare kunna bemöta dessa. 

• Sista punkten i modellen är att försöka involvera de berörda så att de känner sig 
behövda. Processen är tidskrävande men resulterar i att personalen känner sig 
motiverade till arbetsuppgifterna. 

Enligt Frederick Herzbergs tvåfaktorsteori leder faktorer som prestation, ansvar, 
behärskande och erkännande till motivation. Det är därför en viktig uppgift för 
ledningen att vid förändringsarbete ha i åtanke att personalen ska uppfyllas av dessa 
faktorer. [23]
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän (resultatdatabas) som 
ligger till grund för denna studie. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge 
svar på studiens frågeställningar. 

4.1 Dagens materialbeställningssystem 
Dagens materialbeställningssystem på KA2 fungerar som ett enkelt kanban-system och 
är i teorin ett sugande system. Då en lastbärare är tom meddelas detta visuellt till 
materialtransportören som hämtar denna och fyller på. Samtidigt finns en annan 
lastbärare med material som montören använder sig av under tiden. Detta kan förklaras 
genom ett tvåbingesystem. 

I praktiken finns avställningshyllor vid varje monteringslina där material av mindre 
fysisk storlek finns bevarad. Materialet förvaras vanligen i lådor där varje komponent 
finns i varierande mängd. Då en låda tar slut i produktionscellen hämtas en full på 
avställningshyllan samtidigt som den tomma placeras upp och ned på dennes plats. 
Detta är då en indikation till materialtransportören att nya komponenter behövs till 
monteringslinan. Materialförsörjningen till monteringslinorna sker med hjälp av det blå 
tåget som är ett substitut till trucken gällande transport av material av mindre fysisk 
storlek till monteringslinorna. Tåget körs kontinuerligt förbi monteringslinorna och 
kontrollerar ifall indikationer på materialbehov finns. Detta görs genom att lokföraren 
plockar med sig de tomma lastbärarna som finns på hyllan och kör ut till förrådet och 
fyller på dessa. Nästa runda kör tåget och levererar ut det hämtade materialet samtidigt 
som nya beställningar samlas in. I fall att material inte finns tillgängligt i förrådet 
meddelas detta till montörerna via en informationslapp som placeras på komponentens 
hyllplats.   

Tåget rör sig smidigt i gångarna och tillåter leveranser av mindre lastbärare till skillnad 
från trucken. Vid varje materialleverans kör tåget längs hela gången och vänder vid 
korridorens slut, vilket gör att samtliga monteringslinor varje gång passeras. 
Tidsintervallet mellan dessa transporter är inte schemalagt utan tåget kör när det anses 
behövas. Föraren av det blå tåget skall hjälpa till vid monteringslinorna då det inte 
behövs transporteras material. 
Nedan visas en figur för hur materialbeställningen går till (MT=Materialtransportör). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12 Dagens materialbeställningssystem på Kongsberg Automotive AB 
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Material av fysiskt större storlek kan idag inte transporteras med tåget och får inte plats 
på avställningshyllorna, vilket gör att detta istället förvaras i kragförsedda EUR-pallar 
intill monteringslinorna. Eftersom monteringslinorna ligger längs med en smal korridor 
är det förbjudet att beträda denna med truck. Därför levereras materialet via truck till 
”torget”, som fungerar som ett mellanlager mellan lager och monteringslinorna, där 
montörerna sedan via handtruckar hämtar detta och själva transporterar till respektive 
monteringslina.  

Då EUR-pallen är tom transporteras denna av montör till torget samtidigt som en 
beställning, med hjälp av en flagga, indikerar att nytt material behövs. I vissa fall 
levereras tompallar med fyra kragar till en närliggande maskin som är i behov av dessa 
tompallar. Montörerna får sedan uppskatta när det beställda materialet ankommit och 
hämta det med handtruck på torget.  

Färdiga komponenter transporteras av montören med handtruck till torget där sedan 
truckförarna hämtar dessa pallar och kör vidare in i lagret där de sedan levereras med 
lastbil till kund. I figur 13 nedan visas tydligt det avgränsade området och hur 
transporter och lagerhållning samverkar med varandra.  

Figur 13 Layout-skiss över det avgränsade området på KA2 
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I figur 14 visas en bild på hur en avställningshylla ser ut bland monteringslinorna. Som 
beskrivet ovan förvaras här de fysiskt mindre komponenterna nära stationerna.  

Figur 14 Avställningshylla 

4.2 Beskrivning av monteringslinorna 
Författarna har i första hand studerat helheten av materialflödet genom fabriken men 
har även fördjupat sig i de olika monteringslinorna och hur de fungerar. Nedan kommer 
en kortare beskrivning av varje lina som författarna har iakttagit.  

Monteringslina 1 
Detta är monteringslinan som är placerad längst ifrån torget och har därmed också 
längst avstånd till lagret. Linan producerar växelspakssystem till fyra olika bilmodeller 
med endast vajern som skiljer dem åt i materiell väg. Totalt inkluderas produktionslinan 
av 26 komponenter som monteras samman till en färdig produkt. Med full beläggning 
arbetar tre personer på linan och en fjärde person vid sidan av arbetar med 
delmontering. Vid sidan av monteringsarbetet sköter montörerna själva transportering 
av växelspakshus och vajrar till och från torget med handtruck. Även alla tompallar och 
färdigvaror transporteras till och från torget på detta sätt. Vid full beläggning körs 
färdigvaror iväg till torget i genomsnitt fem gånger per arbetspass (8 h) och tompallar 
lämnas upp emot fyra gånger.  
En noggrannare kalkylering av detta följer i kapitel 4.1.7 

Avställningshyllan som materialtransportören förser med material står monteringslinan 
nära till hands och består av de flesta komponenter, som förvaras i plastlådor av olika 
storlek eller i kartonglådor. Olika komponenter har olika antal i varje färdigställd spak, 
då en av varje komponent är mest vanligt förekommande.  
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Genomsnittlig personalstyrka 

• 2 skift 
• 4 montörer/dag 
• 3 montörer/förmiddags-skift + 1 montör/eftermiddags-skift. 
• 4/2 = 2 montörer/skift 

Gångavstånd Monteringslina 1 och torget 

• Färdiga artiklar = 140 meter tur och retur 
• Tompallar = 130 meter tur och retur 

 

Figur 15 Monteringslina 1 
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Monteringslina 2 
Monteringslina 2 ligger lokaliserad mellan Monteringslina 1 och 3, som även visas i 
figur 13 nedan. I denna monteringslina tillverkas växelspakssystem till tre olika 
modeller. Totalt cirkulerar 23 olika komponenter inom linan och det är främst spaken 
som skiljer de olika modellerna åt. I genomsnitt skall en person producera åtta spakar i 
timmen och vanligtvis arbetar 1-2 personer på linan.  
Avställningshyllan är likt Monteringslina 1 lokaliserad nära till hands vid 
monteringslinan och utrustad med olika storlekar av lastbärare och material. 
Växelspakshusen är förvarade i helpallar som är lokaliserade så att montören skall nå 
dessa från sin arbetsstation. Färdigvarorna och tompallarna transporteras iväg med 
handtruck av montör till och från torget. 

Genomsnittlig personalstyrka 

• 1 montör dagtid + 1 hjälpande montör (vid behov). 

Gångavstånd Monteringslina 2 och torget 

• 100 meter tur och retur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16 Monteringslina 2 
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Monteringslina 3 
Denna monteringslina ligger placerad mellan Monteringslina 2 och 4. Här monteras 
vanligen växelspaksknoppar av tre olika modeller med varierande komponenter. Det 
medför att ett stort antal artiklar finns placerade på avställningshyllorna inne i 
produktionscellen trots att många av modellernas ingående komponenter är samma. 
Färdiga produkter paketeras i kartonger som sedan staplas på en pall som transporteras 
vidare via handtruck till torget. Varje pall rymmer tillräckligt med produkter för att 
transport av färdiga produkter till torget beräknas till en gång per skift. 
 
Genomsnittlig personalstyrka 

• 2 montörer per skift 
• Främst förmiddagsskift beroende på efterfrågan 

Gångavstånd Monteringslina 3 och torget 

• 80 meter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 17 Monteringslina 3 
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Monteringslina 4 
Denna lina består av två monteringslinor som tillverkar samma produkt. De delar därför 
på samma material vilket dels underlättar försörjningen till produktionscellen men 
samtidigt ökar materialåtgången. Monteringslinorna innehåller ca 42 olika 
komponenter och vissa av dem kräver EUR-pallar som förvaring. Det leder till att 
flertalet EUR-pallar står utplacerade inne i produktionscellen och tar plats. 
Monteringslina 4 har även en avställningshylla inne i monteringslinans område 
anpassad för mindre komponenter levererade av det blå tåget. Monteringslinorna är 
placerade intill varandra och samtidigt nära torget, vilket underlättar för operatörerna 
då pallarna transporteras till och från torget. Färdiga produkter paketeras i pallar med 
24 stycken i varje och transporteras med hjälp av handtruck till torget.  
 
Genomsnittlig personalstyrka 

• 2 skift 
• 10 montörer/skift 
• EUCD 1: 4 montörer/skift 
• EUCD 2: 6 montörer/skift 

Gångavstånd Monteringslina 4 och torget 

•  1 = 30 meter 
•  2 = 20 meter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 18-19 Monteringslina 4.1 och 4.2 
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4.3 Det blå tåget - Mängd och tidsintervaller 
För att få en inblick i hur ofta material levereras till monteringslinorna via tåget har 
författarna följt tåget och mätt cykeltider på tre rundor med följande resultat: 

Runda 1: 36:13 minuter 

Runda 2: 28:10 minuter 

Runda 3: 34:42 minuter 

Medelvärde: cirka 33 minuter 

Denna studie påvisar att varje materialtransport tar drygt en halvtimme beroende på 
monteringslinornas efterfrågan/beläggningsgrad. Vanligtvis är beläggningen lägre 
under eftermiddagsskiftet och därmed går varje runda något snabbare, men vagnarna är 
desto mindre fyllda.  

När materialtransportören fyller på tomma lådor med material från lagret fylls dessa 
godtyckligt så att det anses lagom att hantera. Det finns inga mått eller kontroller för 
hur många komponenter varje låda skall innehålla utan det fylls på efter känsla. Det kan 
leda till en varierande mängd material i lådorna. Men idag är mängden komponenter i 
stora drag baserat på hur mycket lastbärarna rymmer. 

4.4 Lagerstruktur 
Materialet som försörjer monteringslinorna är förvarat i ett lager där komponenter till 
respektive monteringslina ligger placerade i samma korridor för att underlätta 
materialtransportörens beställningsrundor. De mest förekommande artiklarna skall 
enligt Kongsberg ligga lättast till hands på plockhyllorna.  

Kongsberg använder sig av ”FiFo” (First in First out) vilket är ett slags kösystem som 
fungerar som det låter, nämligen att de först inkommande artiklarna skall också först ut 
till monteringslinorna i detta fall. Enligt [13] bygger systemet på att order avverkas i 
den ordning de anländer till lagret.  

Figur 20-21 Lager Kongsberg Automotive AB 
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4.5 Tidsåtgång materialtransporter utförda av montörer 
En viktig aspekt i empirin är att tydligt visa hur lång tid personalen spenderar på icke 
värdeskapande aktiviteter för att kunna få en objektiv bild av hur deras arbete är 
fördelat.  
I nästa del av arbetet har författarna gjort beräkningar på tiden för de icke 
värdeskapande aktiviteterna på respektive monteringslina. För att få ett relevant 
tidsperspektiv har information från företagets organisationsdokument hämtats in. I detta 
fall har vårens efterfrågeprognoser hämtats ifrån Kongsbergs affärssystem i syfte att 
kartlägga de kommande 10 veckorna i produktionen. Framtidsprognosen är uträknad 
på den genomsnittliga efterfrågan mellan veckorna 15-24 år 2015. Dessa dokument 
bifogas i bilagorna 2-5 i slutet av rapporten.  
 

Tidsåtgång för transport Monteringslina 1 
Genomsnittlig efterfrågan våren 2015 (vecka 15-24)  

• 1246 produkter/vecka 
• 1246/5 ≈ 249 produkter/dag 

 
På monteringslina 1 hanteras 48 växelspakssystem per pall och leverans 
 
Antal transporter av färdiga produkter till torget varje dag: 
249/48 = 5,19 ≈ 5 transporter 
 
Tidsåtgång i genomsnitt per transport av färdiga produkter till torget. 
Författarna mätte tre olika cykeltider med följande resultat: 
 
1: 3:41 
2: 4:12 
3: 4:50 
 
Totalt:12:43 
 
12:43/3 = 4:15 minuter = 255 sekunder 
    
Total daglig tidsåtgång av transport av färdiga produkter: 
5 transporter/dag x 255 sekunder/transport = 1275 sekunder/dag 
 
Tidsåtgång i genomsnitt per transport av tomma pallar till torget. 
Författarna mätte tre cykeltider med följande resultat: 
 
1: 2:41 
2: 1:46 
3: 2:23 
 
Totalt: 6:50 
 
6:50/3 = 2:17 minuter = 137 sekunder 
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Monteringslina 1 innehåller två komponenter, växelspakshus och vajrar, som levereras 
i EUR-pallar. Dessa levereras till linan två pallar åt gången med 100 respektive 180 
stycken i varje. När varje pall är tom transporteras den till torget av montör. 
 
Antal transporter varje dag av tomma pallar till torget: 
 
249 produkter varje dag/100 stycken per pall = 2,49 transporter av vajrar. 
249 produkter varje dag/180 stycken per pall = 1,38 transporter av växelspakshus.  
Totalt antal transporter av tomma pallar till torget = 2,49 + 1,38 ≈ 4 transporter/dag 
 
Total tidsåtgång av transport av tomma pallar varje dag: 
4 transporter/dag x 137 sekunder/transport = 548 sekunder/dag 
 
Total transporttid på monteringslina 1: 
1275 sekunder + 548 sekunder = 1823 sekunder ≈ 30 minuter. 
 
 
Tidsåtgång för transport Monteringslina 2 
 
Genomsnittlig efterfrågan våren 2015 (vecka 15-24) 

• 337 spakar/vecka 
• 337/5 ≈ 68 spakar/dag. 

 
Antal transporter av färdiga produkter till torget varje dag då 100 spakar hanteras per 
pall och leverans: 
 
68 spakar/100 spakar = 0,68 transporter/dag 
 
Tidsåtgång i genomsnitt per transport av färdiga produkter till torget. 
Författarna mätte tre olika cykeltider med följande resultat: 
 
1: 2:41 
2: 2:29 
3: 3:02 
 
Tot:8:12 
 
8:12/3 = 2:44 minuter = 164 sekunder 
   
Total daglig tidsåtgång av transport av färdiga produkter: 
0,68 transporter/dag x 164 sekunder/transport ≈ 112 sekunder/dag 
 
Tidsåtgång i genomsnitt per transport av tomma pallar till torget. 
Författarna mätte tre cykeltider med följande resultat: 
 
1: 2:02 
2: 2:08 
3: 1:50 
 
Totalt: 6:00 
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6:00/3= 2:00 minuter = 120 sekunder/transport 
   
Antal transporter varje dag av tomma pallar till torget: 
 
68 produkter/95 komponenter ≈ 0,72 transporter/dag 
Total tidsåtgång av transport av tomma pallar varje dag: 
0,72 transporter/dag x 120 sekunder/transport ≈ 86 sekunder/dag 
 
Total transporttid på monteringslinan Renault spak: 
112 sekunder + 86 sekunder = 198 sekunder ≈ 3 minuter. 
 
Tidsåtgång för transport Monteringslina 3 
Genomsnittlig efterfrågan våren 2015 (vecka 15-24) 

• 2078 knoppar/vecka 
• 2078/5 = 416 knoppar/dag 

 
Antal transporter av färdiga produkter till torget varje dag är 1 gång om dagen vid 
skiftslut. 
Tidsåtgång i genomsnitt per transport av färdiga produkter till torget. 
Författarna mätte tre olika cykeltider med följande resultat: 
 
1: 2:35 
2: 2:48 
3: 2:27 
 
Totalt: 7:50 
 
7:50/3 = 2:37 minuter = 157 sekunder 
    
Total daglig tidsåtgång av transport av färdiga produkter: 
1 transporter/dag x 157 sekunder/transport = 157 sekunder/dag 
 
Tomma pallar hanteras inte vid denna station utan all leverans sker via ”det blå tåget”. 
Därför är totala transporttiden för monteringslina 3 157 sekunder/dag 
 
 
Tidsåtgång för transport Monteringslina 4 
 
Genomsnittlig efterfrågan våren 2015 (vecka 15-24) 

• 5641 produkter/vecka 
• 5641/5 = 1128 produkter/dag 

Antal transporter av färdiga produkter till torget varje dag: 
 
1128 produkter/24 produkter per pall = 47 transporter/dag 
 
Tidsåtgång i genomsnitt per transport av färdiga produkter till torget. 
Författarna mätte tre olika cykeltider med följande resultat: 
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1: 2:33 
2: 2:01 
3: 1:56 
 
Totalt: 6:30 
 
2:10 minuter = 130 sekunder 
 
Total daglig tidsåtgång av transport av färdiga produkter: 
47 transporter/dag x 130 sekunder/transport = 6110 sekunder/dag 
 
På Monteringslina 4 finns två komponentsorter som levereras i EUR-pallar. Den ena 
sorten finns placerad utanför produktionscellen medan den andra finns inuti. Eftersom 
monteringslina 4.1 och 4.2 existerar finns det två uppsättningar av komponentsorterna 
som är placerade inne i produktionscellen. 
 
Antal transporter varje dag av tomma pallar till torget/avställningsplatsen 
 
1128 produkter varje dag/91 stycken per pall ≈ 12 transporter komponenter innanför 
1128 produkter varje dag/933 stycken per pall ≈ 1 transporter av komponenter utanför 
 
Tidsåtgång av transport av tomma pallar varje dag: 
12 transporter/dag x 90 sekunder/transport = 1080 sekunder 
1 transport/dag x 60 sekunder/transport = 60 sekunder 
 
Total tidsåtgång av transport av tomma pallar varje dag: 
1080 sekunder + 60 sekunder = 1140 sekunder 
 
Total transport tid Monteringslina 4 varje dag: 
6110 sekunder + 1140 sekunder = 7250 sekunder = 121 minuter 
 
Total transporttid bland monteringslina 1-4 varje dag: 
 
1823 sekunder + 198 sekunder + 157 sekunder + 7250 sekunder = 9428 sekunder 
=157 minuter = 2,6 timmar 
 
Total transportsträcka mellan linor och torget varje dag: 
 
Monteringslina 1: (5 transporter x 140m) + (4 transporter x 130m) = 1220 meter 
Monteringslina 2: (1,4 transporter x 100 m) = 140 meter 
Monteringslina 3: 1 transport x 80 meter = 80 meter 
Monteringslina 4: 47 transporter x ((20+30)/2)m + (13 transporter x 20m) =  
(47 x 25) + (13 x 20) = 1435 meter 
 
Totalt = 1220 + 140 + 80 + 1435 = 2875 meter = ca 2,9 km dagligen 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla empirin och 
teoretiskt ramverk. 

5.1 Fördelar med dagens materialhantering 
Dagens materialhantering är förenklat genom det blå tåget som gör det möjligt att 
snabbt transportera material i korridorerna och in mellan monteringslinorna. Denna 
lösning undviker onödiga truckkörningar samtidigt som transport av litet fysiskt 
material underlättas. Eftersom det blå tåget kör rundorna så tätt är en missad 
materialleverans inte alltid så allvarligt eftersom den kan göras i nästa runda.  

Lagerhållningen runt monteringslinorna är anpassat så att alla små lastbärare förvaras 
på avställningshyllor. Vidare minskas montörernas arbete med att se till att material 
finns på plats eftersom detta ansvar är hos tågföraren.  

Författarna har även observerat att företaget använder sig av ett enkelt kanban-system 
som talar om när nytt material behövs. Detta system förenklar arbetet för 
materialtransportören då den förser monteringslinorna med material.  

Då tomma pallar uppstår vid monteringslinorna transporteras dessa vanligtvis till torget, 
men pallar klädda med fyra kragar transporteras istället till en maskin där dessa fylls på 
direkt utan att trucken behöver ingripa. Detta sparar på transporter samtidigt som 
onödig lagerhållning på annan plats undviks. 

Lagret är utformat så att materialtransportören enkelt ska hitta vad som söks och att 
vanligt förekommande komponenter är lättillgängliga. Detta sparar framförallt tid för 
transportören men underlättar även ergonomiskt. 

5.2 Brister i dagens materialhantering 
Det finns en rad brister i materialhanteringen på KA2 som författarna observerat efter 
flertalet antal iakttagande timmar ute i produktionen.  

Ett av de största problemen är i författarnas ögon det otydliga 
materialbeställningssystemet som idag existerar. De olika monteringslinorna använder 
sig av olika sätt att markera att en låda på avställningshyllan behöver fyllas på. Vissa 
montörer ställer lådor upp och ner eller markerar med ett kryss för att signalera 
materielbehovet till materialtransportören och vissa räknar med att 
materialtransportören skall se detta bara genom att låta lådan stå tom på platsen. Det 
leder till otydlighet och leder lätt till missförstånd mellan parterna. Ibland sker det att 
tomma lådor missas av materialtransportören, speciellt när denne är stressad, vilket 
fördröjer materialbeställningen och riskerar i värsta fall att leda till materialbrist i 
produktionen.  

De större komponenterna, såsom växelspakshus och vajrar förvaras i pallar som 
levereras till och från monteringslinorna och torget med hjälp av en handtruck som 
montörerna ansvarar för. Problemet ligger dock i att montörerna inte informeras när det 
nya materialet har anlänt till torget. Det existerar inget signalsystem idag för 
ankommande material till torget vilket leder till att montörerna får gå bort på chans till 
torget i hopp om att materialet har anlänt. Det kan leda till onödiga transportsträckor 
för montörerna om materialet inte ankommit.  
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Ett annat problem behandlar just denna transport som montörerna dagligen står inför. 
Dels är det inte ergonomiskt hållbart att dra tunga pallar med material ett flertal gånger 
per dag, samtidigt som monteringstid på linan går förlorad. Varje dag ägnas väsentlig 
tid åt att transportera material till och från torget. Dessutom uppstår trängsel i korridoren 
när montören och materialtransportören möts i gångarna med deras respektive material. 
Eftersom tåget har företräde får montören vänta på sin tur att kunna komma förbi och 
det leder till extra långt spill av tid från arbetsstationen.  

Tompallar som uppstår vid monteringslinorna transporteras också till torget av 
montörerna. Idag körs dubbla pallar med vajrar till monteringslinan men när dessa 
pallar blir tomma körs de tillbaka till torget en och en. 

Idag körs det blå tåget kontinuerligt mellan lager och monteringslinorna. Beroende på 
linornas beläggningsgrad skiljer sig mängden material på dessa vagnar. Vid låg 
beläggning är det många körningar som görs med lite material på vagnarna vilket gör 
transporten ineffektiv. Vid full beläggning finns det tillfällen då materialbrist uppstår 
på linorna, speciellt på Monteringslina 3, till följd av att materialtransportören inte 
hinner med att leverera i tid. Ibland men mera sällsynt är att montörerna vid 
materialbrist springer runt i produktionen för att leta upp materialtransportören för att 
lämna meddelande om akut materialbrist.  

Under eftermiddagsskiften är ofta beläggningen lägre och vissa monteringslinor kan 
därför stå still inför morgondagens pass. Materialtransportören stannar därför inte till 
vid dessa linor för att fylla på material eftersom det inte finns något behov av det för 
stunden. Problemet i det här ligger när produktionen startar upp nästkommande dag kan 
det då saknas material i denna monteringslina. Dagen inleds därmed med materialbrist 
på grund av att materialtransportören inte fyllt lådorna kvällen innan.   

5.3 Förbättringsförslag till dagens materialförsörjning 
Nulägesanalysen har legat till grund för att ta fram underlag för framtida 
förbättringsåtgärder kopplat till rapportens frågeställningar. Dessa frågeställningar är 
framtagna för att besvara och behandla de viktigaste problemen som vanligtvis uppstår 
på KA2. I detta kapitel presenteras flera olika förslagsåtgärder för att förbättra och 
effektivisera materialförsörjningen både ur produktivitet- och både kvalitetsperspektiv.  

5.3.1 Frågeställning 1 
”Vilka åtgärder kan göras för att undvika materialbrist och onödiga materialtransporter 
mellan förråd/lager och monteringslinorna på KA2?” 
 
Effektivisering av materialtransporter i EUR-pall 
I kapitel 4.1.5 tydliggörs att sträckorna montörerna dagligen står inför både ger 
betydligt tidsspill av monteringstid och är ur ett ergonomiskt perspektiv inte hållbart 
för de anställda. Detta behöver ändras och ger dessutom stora förbättringsmöjligheter, 
då fler timmar istället kan läggas på värdeskapande aktiviteter.   
Förbättringsförslaget ligger till grund i att eliminera montörernas långa 
materialtransporter med handtruck och istället anpassa dessa till det blå tåget. Idag kan 
inte det blå tåget transportera EUR-pallarna då det inte har några gafflar att lyfta 
pallarna med.  
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Förslaget utformar sig i att det blå tåget tar hand om transporten ut till monteringslinan 
genom att koppla på en pallvagn som skall hjälpa till att dra med pallen tätt efter 
vagnarna på tåget. Materialtransportören släpper sedan av pallen vid monteringslinan 
och placerar den på sin anvisade plats. Uppkommer tomma pallar under transporten 
plockas dessa med och släpps av på lagret. Detta kommer minska trafiken i hall 5 och 
eliminerar väntetider för montörerna då de ofta får vänta i gången tills det blå tåget åkt 
förbi. Idag är dessutom dessa färdigvarupallar tunga vilket skulle underlätta 
montörernas dagliga arbete när dessa transportsträckor med handtruck kan undvikas. 
 
Största fördelen med framtagningen av detta förslag är den tid som sparas genom att 
låta det blå tåget sköta dessa transporter. 
Montörerna kan spendera alltmer tid vid arbetsstationerna och därmed producera fler 
produkter. Tiden utnyttjas istället genom värdeskapande aktiviteter istället för Lean-
slöserier som till exempel onödigt arbete och transporter. 
  
En annan förbättring denna metod genererar är att personalen på respektive 
monteringslina upplyses då materialet anlänt till platsen genom att fysiskt se detta. Vid 
nuvarande system sker det som skrivet i kapitel 5.2 att montörer ibland går bort till 
torget i onödan i hopp om att materialet har anlänt till platsen. Detta system gör det 
tydligare för montörer att bevaka materielleveranser och de slipper gå långa sträckor.  
 
Exempel scenario Monteringslina 1 
Monteringslina 1 som är lokaliserad längst ifrån torget har 130-140 meter till torget tur 
och retur. Intill monteringslinan står dubbla pallar med växelspakshus och vajrar, d.v.s. 
fyra stycken pallar.  En pall med färdigvaror står även lokaliserad intill sista 
arbetsstationen på linan. Dessa pallar är tänkta att placeras på en pallvagn (se figur 21) 
vilket gör en förflyttning av materialet möjlig med det blå tåget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 22 Pallvagn 
 
Dessa pallvagnar cirkulerar sedan mellan lager och monteringslinor. I praktiken krävs 
att det finns tillräckligt många vagnar för att förändringen skall kunna fortgå utan 
problem. I många fall resulterar det i att torget som agerar mellanlager, undviks, vilket 
kan reducera ledtider i transporten.  
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En annan förändring författarna vill se är att dessa EUR-pallar med material såsom 
växelspakshus och vajrar alltid levereras i dubbla kvantiteter både till och från 
monteringslinorna. Idag levereras pallarna med material i dubbla kvantiteter till 
monteringslinan men transporteras därifrån en och en. Det finns tillgänglig yta bredvid 
som kan utnyttjas för att kunna ge möjligheter för att också köra iväg i dubbla pallar 
vilket reducerar antalet transporter.  
 
Exempel scenario Monteringslina 4.1 och 4.2 
Produktionslinorna 4.1 och 4.2 är lokaliserade i nära anslutning till torget där EUR-
pallarna cirkulerar i mellan. Då kunden efterfrågar leverans om 24 växelspakar per pall 
och linan har hög beläggningsgrad leder det till många leveranser av färdigvaror till 
torget. Idag rullas pallarna för hand av montörer och under en vanlig arbetsdag 
uppskattas det enligt beräkningarna vara upp emot 50 transporter dagligen mellan torget 
och linan. Det betyder att en stor del av dagen upptas av transporter för montörerna. 
Författarnas förslag grundas i att överlåta ansvaret för dessa transporter till truckföraren 
istället. Då monteringslinorna 4.1 och 4.2 ligger lokaliserade i nära anslutning till torget 
och ytorna runt omkring färdigvarupallarna är fria, anses det rimligt att truckföraren 
hämtar dessa färdigvaror direkt på linan och kör dessa ut till lagret. I detta fall reduceras 
icke värdeskapande aktiviteter för montörerna, och torget som agerar mellanstation i 
detta fall undviks, vilket minskar överarbete.  
 
Kanban-kort 
För att underlätta dagens materialbeställningssystem har underlag till ett kanban-system 
tagits fram. Syftet med införandet är att tydliggöra materialbeställning så att inga 
tomma lådor missas, som i sin tur kan orsaka materialbrist. Med ett kanban-system 
regleras lagernivåerna runt omkring monteringslinorna på ett tydligt sätt och gör det 
ordentligt runt arbetsstationerna enligt 5S-standarder. Kanban-kortet är generellt tänkt 
att placeras på toppen av de fyllda lastbärarna på avställningshyllan. När sedan 
lastbäraren i linan är tom ställs denna på en närliggande vagn som är avsedd för 
tomlådor. Den nya lastbäraren som återfinns på avställningshyllan hämtas sedan in till 
linan och tillhörande kanban-kort läggs i beställningsriggen. Därmed är en beställning 
av nytt material utförd. 
Då olika artiklar är förvarade i olika typer av lastbärare och storlek skiljer sig kanban-
korten något men är uppbyggda på samma princip. Låt detta förklaras vidare: 
De mindre lastbärarna med x antal artiklar har ett kanban-kort som är fastplacerat på 
respektive lastbärare. Det betyder att ”kanban-kortet” sitter fast på lådan och all 
information som behövs står skrivet på detta. Materialtransportören tar i detta fall med 
sig tomlådan ut till lagret där denna fylls på likt dagens påfyllningssystem. Den körs 
sedan ut till monteringslinorna och ställs av vid avställningshyllorna igen. Under tiden 
har en ny lastbärare av samma artikel påbörjats inne på linan. När sedan denna 
lastbärare är tom inne på linan ställs denna i vagnen för tomlådor som beskrevs ovan. 
Sedan fortsätter proceduren om och om igen.  
De större lastbärarna har ett löst kanban-kort kopplat till varje lastbärare. När en ny 
lastbärare plockas ifrån avställningshyllan, läggs det ovanliggande kanban-kortet i 
beställningsriggen och en beställning är därmed utförd. Materialtransportören plockar 
upp kortet/beställningen och fyller en ny lastbärare på lagret av angiven artikel och kör 
sedan ut denne till avställningshyllan på nytt. När denna påbörjade lastbärare är slut på 
linan ställs den på en vagn för tomlådor. Denna tomlåda plockas sedan upp av 
materialtransportören som sedan fyller på den ute på lagret. 
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På detta vis blir materialbeställningarna mer tydliga och onödiga missar undviks. 
Beställningsriggarna skall placeras vid kortsidan av avställningshyllorna väl synliga 
ifrån gången. Det tydliggör beställningarna för materialtransportören som slipper gå in 
vid linan och titta efter tomma lådor.  
Kanban-kortet är i sin tur utrustat med alla detaljer som beställaren och framförallt 
materialtransportören behöver veta. Alltifrån artikelnummer och artikelbeskrivning till 
avställnings- och avhämtningsplats.  
 

 
 
Figur 23-24 Kanban-beskrivning och förslag på kanban-kort 

 

5.3.2 Frågeställning 2 
”Vilka kvantiteter av material är effektivast att leverera och hur ofta bör detta ske?” 

Mängd och tidsintervaller för det blå tåget 
Efter nulägesanalysen finns en klar bild av hur systemet fungerar idag och vilka brister 
som finns. Detta ger förutsättningar till att besvara frågan om hur mycket och hur ofta 
som transportören bör leverera vid varje tillfälle till monteringslinorna. Nedan förklaras 
författarnas förslag på förbättringar gällande detta. 
 
Grundtanken med förbättringsförslaget är att transporterna ska ske med förutbestämda 
tidsintervaller med kända mängder i varje lastbärare. Det resulterar i att onödiga 
transporter elimineras samtidigt som så lite material som möjligt finns lagrade runt 
monteringslinorna. En positiv konsekvens av detta är att materialflödet jämnas ut, vilket 
enligt Heijunka gör att stress och materialbrist undviks. 
 
I nuläget är ett problem att lastbärarna innehåller varierande kvantiteter av komponenter 
varje gång de fylls på av materialtransportören. En inventering av dessa, som bifogas i 
bilaga, visar en stor variation vilket gör att lastbärare av samma sort förbrukas under 
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olika tider. Därför rekommenderas det att införa en standard för hur stora mängder som 
bör fyllas i varje lastbärare så att cykeltiderna jämnas ut. För att enkelt åtgärda detta bör 
lastbärarna fyllas maximalt eftersom en markering vid en viss uppmätt nivå kan vara 
svår att få exakt vid varje tillfälle. Ett undantag kan vara komponenter av stor vikt som 
av ergonomiska aspekter borde regleras av en viss nivå. Då lastbärarna sedan fyllts till 
lämplig nivå kan sedan antalet i varje räknas. 
 
Hur stor förbrukningstakten är av varje komponent är väsentligt för att sedan anpassa 
hur ofta transporterna bör ske och hur många lastbärare som bör cirkulera. Författarnas 
rekommendation är att studera den kommande efterfrågan i produktionen och sedan 
beräkna hur många produkter som förväntas produceras varje timme. Med hjälp av 
produktionskort för varje produkt finns information om antalet ingående komponenter 
i varje. Av dessa data kan sedan varje komponents förbrukningstakt bestämmas. 
 
För att sedan bestämma vilka mängder material som ska levereras vid varje tillfälle ska 
förbrukningstakten och bestämmandet av tidsintervallet finnas i åtanke.  
Ett viktigt inslag i denna teori är att täckningslagret på avställningshyllorna skall vara 
lika med det blå tågets tidsintervaller. Det betyder att om tidsintervallet mellan alla 
materialtransporter är fyra timmar, bör också förbrukningstakten av varje artikel på 
avställningshyllan vara fyra timmar. Lastbäraren som förbrukas inne på 
monteringslinan är då den säkerhetsnivå som undviker eventuell materialbrist.  
 
Tidsintervallet mellan transporterna bör vara så långa som möjligt så länge att 
materialförsörjningen upprätthålls samtidigt som lagringarna runt monteringslinorna 
inte blir för stora. Genom att ha färre transporter minskas onödiga körningar och slitage 
på truckarna. 
 
Mängden material bestäms sedan så att kvantiteterna som levereras ska täcka upp det 
tidsintervall som finns mellan påfyllningsrundorna. Monteringslinan har då en 
lastbärare med material inne i produktionscellen och täcklager på hyllan så att 
materialbrist kan undvikas. Antalet lastbärare bör därefter anpassas så att det rymmer 
den mängd som varje gång levereras av materialtransportören. 
 
Dessa förslag förutsätter att produktionsflödet är någorlunda jämnt fördelat mellan de 
producerande timmarna. Författarna föreslår därför att på till exempel monteringslina 1 
jämna ut beläggningen under dagen. Beroende på om en eller tre montörer arbetar 
samtidigt varierar även materielförbrukningstakten. Enligt Heijunka som förklarades i 
teoridelen är ett jämnt flöde viktigt för att planera resurserna i en verksamhet.  
En förutsättning för att detta förslag i praktiken ska vara möjligt är att ”det blå tåget” 
har möjlighet att innehålla den mängd som krävs för att reducera frekvensen. 
Observationer har visat att detta är möjligt eftersom de efterföljande vagnarna kan 
kopplas efter varandra och därför klara av vad som krävs.  

5.3.3 Frågeställning 3 
”Vilka positiva effekter kan erhållas genom dessa förslag av förbättringsmetoder?” 
 
Kvalitet och produktivitet 
En framtida implementering av ett kanban-system skulle tydliggöra och förbättra 
materialbeställningssystemet med avseende på kvalitet och produktivitet. Systemet 
bidrar med färre misstag och förhindrar materialbrist samtidigt som lagernivåerna håller 
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ett jämnt flöde. Med minskade produktionsstopp ökar produktiviteten i 
produktionslinorna. En annan positiv effekt med detta system är att den mänskliga 
faktorn inte är avgörande för ett fungerande materialflöde. Istället tillförlitas 
materialförsörjningen på kanban-systemet. Montörer behöver inte oroa sig över 
materialbrist och missade beställningar utan kanban-systemet är uppbyggt i den grad 
att den skall klara av att försörja monteringslinorna i den grad de behöver.  
Införandet av pallvagnar som gör att det blå tåget även kan leverera EUR-pallar med 
material till monteringslinorna kommer generera i produktivitetsökningar. Enligt 
kapitel 4.5 spenderas minst 30 minuter dagligen på icke värdeskapande aktiviteter i 
form av montörernas långa gångsträckor ifrån monteringslina 1. Införandet av detta 
transportsystem leder alltså till ca 30 minuter reducerad tid av onödiga rörelser enligt 
en av de sju typerna av slöseri i Lean Production. En positiv aspekt i detta fall är att 
materialtransportören levererar material direkt mellan lager och monteringslinor. Det 
betyder att torget undviks som mellanstation. Vid 225 arbetsdagar på ett år ger 
förändringen upp emot 115 timmar extra värdeskapande tid.  

Vid monteringslina 4.1 och 4.2 sparas drygt 2 timmar dagligen på monteringslinan när 
truckföraren istället plockar pallarna med färdigställda produkter. Om 225 arbetsdagar 
infaller på ett år ger denna förändring en reducering av 450 timmar som tidigare har 
spenderats på icke värdeskapande aktiviteter.  
 
Vid addering av dessa tider sparas (450 + 115) = 565 timmar. 
 
Det betyder att dessa två åtgärder reducerar upp emot 600 icke värdeskapande timmar 
årligen. Då är också tid vunnen i att torget som mellanstation undviks vilket ytterligare 
reducerar tid för truckförarna vilket inte är inkluderat i denna kalkyl.  
Ur kvalitetsaspekt bidrar detta också till en förbättrad ergonomi för de anställda. En 
välmående personal presterar bättre på jobbet och om antal sjukdagar pga. ryggvärk 
eller liknande minskas under ett år är det också en stor förbättring även ur 
kostnadssynpunkt för företaget [23].  

Vid till exempel ett bestämt tidsintervall på två timmar mellan varje materialtransport 
till monteringslinorna resulterar detta i väsentliga kostnadsbesparingar. I dagsläget 
rullar tåget i genomsnitt två gånger per timme. Det betyder att fyra körningar sker med 
två timmars intervall i fabriken idag. Med tidsbestämda materialtransporter med två 
timmars intervall reduceras tre av fyra transporter. En förutsättning att detta skall 
fungera är att mängd och tidsintervall samverkar med implementeringen av kanban-
systemet. Dessa förbättringar är två viktiga faktorer som kommer genera i bättre kvalitet 
och lägre kostnader för företaget i framtiden.  

Varje materialtransport kostar pengar, både i förslitning av transportutrustning men 
framförallt i form av lönekostnader. Vid längre tidsintervaller finns tid för 
monteringsarbete eller andra arbetsuppgifter som kan addera värde för slutkunden.  

Vid en normal dag med förmiddags och eftermiddagsskift är produktionen igång 16 
timmar vilket betyder att tåget idag körs i genomsnitt 32 gånger per arbetsdag. 

Vid ett tidsintervall på två timmar körs tåget istället 8 gånger per arbetsdag. Det leder 
till stora besparingar av tid och varje runda blir mer effektiv. Dessutom minskar trafiken 
i gångarna och riskerna för transportolyckor minskar till följd av detta.  



Diskussion och slutsatser 

41 

6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens empiri. Vidare beskrivs 
studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

6.1 Resultat  
Författarna har kommit fram till att dagens materialhanteringssystem inte uppnår sin 
fulla potential. Det outvecklade och otydliga materialhanteringssystemet som används 
idag fungerar någorlunda bra med försörjningen av material till monteringslinorna, men 
transporterna är ofta ineffektiva och onödiga moment sker löpande. Det leder till 
onödigt höga kostnader för företaget och det har varit grunden till författarnas framförda 
förbättringsförslag. Montörernas åsikter är i många fall att det fungerar bra med det 
nuvarande materialbeställningssystemet då materialbrist sällan uppstår på 
monteringslinorna. Dock är åsikterna annorlunda när intervjuer hållits med personer 
inom produktionsledningen på företaget. Efter flera veckors iakttagande och deltagande 
i fabriken har författarna observerat att materialbrist inte är det stora problemet. Det 
som kostar pengar är de onödiga och ineffektiva transporterna som dagligen sker.  
 
Materialbeställningssystemet förlitar sig på en bra kommunikation mellan montörer och 
materialtransportörer. En beställning kan ofta missas då kommunikationen varit 
otydlig. Idag körs det blå tåget kontinuerligt mellan lager och monteringslinorna vilket 
leder till att materialtransportören klarar av att leverera material i tid även om en 
beställning skulle missas. En sammanfattning och tolkning utav detta är att 
säkerhetsnivån för materialbeställningar är alldeles för hög då vagnarna ofta körs 
halvtomma.  
 
Författarna har observerat produktionen dagligen i flera veckors tid och ett tydligt 
resultat av detta är att mängden material som levereras skiljer sig betydligt från skift till 
skift och vecka från vecka. Dels skiljer sig efterfrågenivåerna mellan olika dagar och 
veckor men även bemanningen på monteringslinorna skiljer sig mellan de olika skiften. 
Därmed är materialförsörjningen ut till monteringslinorna något ojämn. Det löses idag 
genom att låta det blå tåget gå kontinuerligt för att täcka upp för de perioder då 
materialbehovet är högt.  
I rapportens empirikapitel har mängden material beaktats och inventerats artikel för 
artikel på alla monteringslinor. Ett resultat av detta har visat att antalet komponenter av 
varje artikel skiljer sig betydligt och det betyder att varje artikel räcker olika länge.  
Idag fylls lastbärarna på efter känsla av materialtransportören och det kan leda till stora 
variationer i antal komponenter som körs ut. Det leder till att personalen inte har en bra 
koll på hur länge materialet bör räcka av respektive artikel.  
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6.2 Implikationer 
Konsekvenserna av arbetet är i första hand att Kongsberg får en bild av hur verkligheten 
ser ut inom det avgränsade området, vilket gör att de på andra ställen i företaget kan 
uppmärksamma liknande problem. 
Resultatet av arbetet leder därefter till att företaget kan ta ställning ifall att det är lönt 
att lägga resurser på förändring eller om det bara kostar onödiga pengar att åtgärda. Ifall 
beslut fattas att inte åtgärda något visas därmed att dagens system ändå är det mest 
kostnadseffektiva. 
Däremot om företaget beslutar att genomföra förändringarna kan konsekvensen till en 
början bli att personalen har svårt att anpassa sig till det nya systemet. Det kan dels bero 
på olika individers inlärningsförmåga samtidigt som vissa personer gör motstånd till 
förändringar som avviker mot gamla rutiner. Andra faktorer kan vara kostnader i 
samband med inköp av ny utrustning till det nya systemet. Dessa faktorer påverkar dock 
inte på lång sikt då den huvudsakliga konsekvensen av arbetet blir att företaget gör 
kostnadsbesparingar till följd av det nya systemet. Personalen kommer då också inse 
det positiva i förändringen och visa en bättre attityd. 

6.3 Begränsningar 
De framtagna resultaten ger förslag på alternativa åtgärder som kan effektivisera 
materialflödet i fabriken. Förbättringsförslagen har dock inte i sin helhet realiserats i 
praktiken, vilket kan tala emot att det verkligen fungerar. Till exempel finns i nuläget 
ingen säkerhet för att det blå tåget kan hinna transportera EUR-pallarna i rätt tid när de 
är fulla eller tomma. Vidare förutsätter förbättringsförslagen att flödet i produktionen 
sker i en jämnare takt, vilket författarna inte kan påverka.  Dessutom är systemet sårbart 
ifall efterfrågan ökar och avviker från de mängder som vanligtvis förbrukas. Det kan då 
leda till tillfälliga problem innan systemet hunnit anpassa sig till de nya 
förutsättningarna. På grund av tidsbrist beskrivs resultatens förbättringsförslag på en 
teoretisk nivå istället för ett direkt praktiskt förslag på hur det hela ska fungera. 
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6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Detta examensarbete i samarbete med Kongsberg Automotive AB har varit mycket 
lärorikt och har gett författarna viktiga kunskaper och erfarenheter att ta med sig i 
framtiden. Arbetet har hela tiden följt en röd tråd genom projektet. Tidsplaner har följts 
och projektets syfte och frågeställningar har hela tiden varit den centrala delen i allt 
framtaget material. Syftet med arbetet har varit att effektivisera materialhanteringen och 
därmed kunna producera produkter i samma kvalitet och kvantitet men till en lägre 
kostnad. Utefter det har frågeställningarna tagits fram i samarbete med handledare på 
Kongsberg. Nulägesanalys och all datainsamling har utgått ifrån dessa frågeställningar 
i syfte att besvara frågorna på ett sätt som kan vara till nytta för företaget. Det leder 
vidare till förbättringsförslagen.  

Sammanfattningsvis har förbättringsförslagen grundat sig på kvalitet och produktivitet 
genom materialflödet. I stora drag har författarna försökt ta fram underlag för att skapa 
en tydligare kommunikation mellan montörer och materialtransportören och det 
föreslås göras med hjälp av kanban-kort. Enligt Lean-principen har onödiga moment i 
transportprocesserna plockats bort i syfte att minska de icke värdeskapande 
aktiviteterna. Kopplat till arbetets frågeställningar har författarna kommit fram till att 
det är de ineffektiva utkörningarna av material som är det största problemet med dagens 
materialhantering. En omstrukturering av dessa transporter kan leda till stora 
kostnadsreduceringar för företaget och således har förbättringsförslag tagits fram till 
detta.  

Ett resultat som uppkommit under arbetets gång efter ständiga intervjuer och 
observationer i produktionen är att en engagerad och motiverad personal ökar 
produktiviteten och den personliga prestationen. Enligt Lean-filosofin är detta en viktig 
del i verksamhetens utveckling och det arbetar Kongsberg med dagligen. 5S är ett 
viktigt inslag för att öka arbetsmiljön för den enskilda individen och förutsättningarna 
för ett produktivt arbete. Det följs upp varje vecka och detta leder till en förbättrad 
arbetsplats för alla inblandade. En slutsats tagen av författarnas observationer och 
intervjuer är just att en välmående och engagerad personal är till stor vinning för 
företaget.  

 
Författarnas framtagna förbättringsmodeller är ett steg framåt i den ständiga 
utvecklingen på Kongsberg Automotive AB. Vid intresse hos ledningen finns där av 
möjligheter för en implementering av dessa teoretiska förslag. Det är dock viktigt att 
vid implementering av dessa metoder införa dessa succesivt med små ändringar i taget. 
 
Vid en implementering av ett kanban-system startas projektet förslagsvis med en 
monteringslina i taget för att få denna att fortlöpa problemfritt innan nästa påbörjas. Det 
skall tilläggas att projekt som dessa tar tid innan det når upp till sin fulla potential. Det 
krävs tid och tålamod och det är viktigt att företaget tror på idén de sätter till verket. Ett 
av de viktigaste inslagen för en problemfri implementering är att engagera all inblandad 
personal. Det är en förutsättning att personalen är medvetna om vad förändringarna 
leder till och vilka fördelar det ger företaget och all personal. 
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Författarnas förslag angående pallvagnar som skall underlätta materialtransporter inne 
i fabriken är en fråga för ledningen att ta ställning till. Dock är flera personer inom 
produktionsledning mycket positivt ställda till förslaget och möjligheter för en framtida 
implementering känns rimlig. Författarna har bifogat en bild på en pallvagn som ett 
företag säljer och som är vanligt förekommande i liknande tillverkningsföretag. Vid 
intresse finns möjligheter för Kongsberg att köpa in vagnar till verksamheten och införa 
detta transportsystem.  
I detta fall föreslås likt kanban-systemet att ett färre antal pallvagnar sätts i system till 
en början. Detta för att underlätta processen och göra all inblandad personal medvetna 
om ändringarna och vad det betyder för det dagliga arbetet.  

Underlag för optimala mängder och tidsintervaller finns att tillgå i tidigare kapitel och 
rapportens bilagor. Ett viktigt inslag i beräkningen av mängd och tidsintervall är att 
företaget bör reglera mängden material i respektive lastbärare och anpassa dessa till 
tidsintervallet på tåget. Likt de två ovanstående förslagen föreslås en enklare start där 
företaget bör testa att till en början korrigera tidsintervallet på tåget från en halvtimme 
till en timme för att sedan kunna övergå till två timmars intervall. Om systemet slår väl 
ut finns inga gränser som säger att fyra timmars intervaller inte heller skulle kunna vara 
möjliga.  

Som slutsats i denna rapport är författarna överens om att tydliga och utvecklade system 
är nyckeln för en produktiv produktion. Inom stora företag med någorlunda hög 
personalomsättning krävs utvecklade system så att all inblandad personal, nyanställd 
som gammal, vet vad som krävs vid olika situationer. Målsättningen är att ett 
välfungerande materialhanteringssystem skall fungera likadant i alla delar av fabriken 
så att personalen vet vad som gäller och att de kan lita på systemet. Den mänskliga 
faktorn ska inte vara den avgörande delen i materialbrist och produktionsstopp utan alla 
individer litar på systemet och dess tillförlitlighet.  

Som vidare rekommendation inför framtiden anser författarna att ett elektroniskt 
materialhanteringssystem borde införas. På grund av bristande kompetens inom IT-
området har ej denna lösning prioriterats. Inför framtiden tror författarna att det finns 
möjligheter att digitalisera de principer som tagits fram.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Layout över KA2  
Bilaga 2 Efterfrågan Monteringslina 1 
Bilaga 3 Efterfrågan Monteringslina 2 
Bilaga 4 Efterfrågan Monteringslina 3 
Bilaga 5 Efterfrågan Monteringslina 4 
Bilaga 6 Inventering Monteringslina 1 
Bilaga 7 Inventering Monteringslina 2 
Bilaga 8 Inventering Monteringslina 3 
Bilaga 9 Inventering Monteringslina 4 
 
Varje bilaga numreras enligt denna förteckning högst upp i högra hörnet på respektive 
bilaga. Varje bilaga anges på ny sida. 
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Bilaga 1 Layout över KA2 
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Bilaga 2 Efterfrågan Monteringslina 1 
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Bilaga 3 Efterfrågan Monteringslina 2 
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Bilaga 4 Efterfrågan Monteringslina 3 
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Bilaga 5 Efterfrågan Monteringslina 4 
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Bilaga 6 Inventering Monteringslina 1 
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Bilaga 7 Inventering Monteringslina 2 
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Bilaga 8 Inventering Monteringslina 3 
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Bilaga 9 Inventering Monteringslina 4 
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