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Abstract 
Purpose – The purpose of the study was to analyse how the occurrence of defect 
products and rework can decrease within customer-order-driven assembly through more 
efficient material- and information flows. In order to help answering the purpose, the 
purpose has been decomposed into two questions:  

I. What possible causes of defective products and rework can be identified in 
customer-order-driven assembly? 

II. How can changes in the material- and information flows decrease the occurrence 
of defect products and rework in customer-order-driven assembly? 

Method – The approach of the study was iterative and included literature studies and a 
case study. In cooperation with JELD-WEN Sverige AB in Forserum, which has a high 
degree customer-order-driven manufacturing, the case study was conducted on their 
assembly department. The case study included interviews, observations and document 
studies. The result of the study has been achieved through comparison and analysis of 
empirical data and theory.  

Findings – The study identifies the causes of defect products and rework in forms of 
flaws in material- and information flows. The causes are divided into four headlines; 
information base, routines, employees as well as material which in turn are broken down 
into eleven subheadings. All causes contribute to non-value adding activities and should 
therefore be minimized. A combination of kanban and kitting is an alternative to current 
strategy for handling the material, which ensures that the right material is in the right 
place, at the right time. Information base and training should be clarified in order to 
minimize uncertainty among the operators in the assembly, thus minimizing the 
occurrence of defect products and rework. 

Implications – This study establish that customer-order-driven assembly can improve 
efficiency with changes in material- and information flows. To achieve this, the causes 
for flaws need to be identified for each specific manufacturing business. The possibilities 
for change that is presented may require certain investments for the manufacturing 
business, therefore aspects related to cost should be considered.  

Limitations – The performed case study had a single character, thus limiting the 
generalizability of the study. The intention of the study was to identify possible causes to 
the presented problem, connected to material- and information flows.  Due to this 
limitation, other significant causes may have been neglected.  

Keywords – Defects, rework, customer-order-driven manufacturing, efficiency, material- 
and information flows, assembly 
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Sammanfattning 
Syfte – Studiens syfte var att analysera hur uppkomsten av defekta produkter och 
omarbeten kan minska i kundorderstyrd montering genom effektivare material- och 
informationsflöden. Som hjälp till att besvara syftet har det brutits ned i två fråge-
ställningar:  

I. Vilka möjliga orsaker till defekta produkter och omarbeten kan identifieras i 
kundorderstyrd montering? 
 

II. Hur kan förändringar i material- och informationsflöden minska uppkomsten av 
defekta produkter och omarbeten i kundorderstyrd montering? 

Metod – Studiens tillvägagångssätt pågick i en iterativ process och innefattade 
litteraturstudier samt en fallstudie. I samarbete med det kundorderstyrda företaget JELD-
WEN Sverige AB i Forserum, genomfördes fallstudien på deras monteringsavdelning. 
Fallstudien innefattade intervjuer, observationer samt dokumentstudier. Resultatet i 
studien har uppnåtts genom analysering och jämförelse av insamlad empiri och teori. 

Resultat – Studien identifierar orsaker till defekta produkter och omarbeten i form av 
brister i material- och informationsflöden. Orsakerna delas in i fyra huvudrubriker; 
informationsunderlag, rutiner, personal samt material, som i sin tur bryts ned i elva 
underrubriker. Samtliga orsaker bidrar till icke värdeskapande aktiviteter och bör därför 
minskas. En kombination av kanban och kittning är ett förändringsalternativ till 
nuvarande materialhantering, som säkerställer att rätt material är på rätt plats vid rätt 
tidpunkt. Informationsunderlag och upplärning bör tydliggöras för att minska 
osäkerheter hos operatörerna inom montering och därmed minska uppkomst av defekta 
produkter och omarbeten. 

Implikationer – I denna studie fastställs att förändringar i material- och informations–
flöden kan effektivisera kundorderstyrd montering. För att åstadkomma detta måste 
bristande orsaker specifikt för varje tillverkande verksamhet identifieras. De förändrings-
alternativ som presenteras kan kräva vissa investeringar för tillverkande verksamheter 
och aspekter relaterade till kostnad bör därmed beaktas. 

Begränsningar – Fallstudien som genomfördes var av enskild karaktär vilket innebär 
begränsningar i studiens generaliserbarhet. Studien hade till avsikt att identifiera möjliga 
orsaker till problemet som presenterats, kopplat till material- och informationsflöden. 
Utifrån denna avgränsning kan väsentliga orsaker utöver detta försummats.  

Nyckelord – Defekter, omarbeten, kunderorderstyrd produktion, effektivisering, 
material- och informationsflöden, montering. 
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1 Introduktion 
I följande kapitel ges en bakgrund angående tillverkande verksamheters ökade krav på effektiva flöden 
för att uppnå högre kundtillfredsställelse. Vidare beskrivs de problem som ineffektiva flöden genererar. 
Därefter redogörs studiens syfte som sedan bryts ned i två frågeställningar. Kapitlet avslutas med studiens 
omfång och avgränsningar samt en presentation av rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 
Dagens tillverkningsindustri möter ökad konkurrens på en snabbt expanderande 
marknad med höga förväntningar från kund. Tillverkande verksamheter ska erbjuda 
tillförlitliga leveransdatum och korta ledtider. Vidare ska varor och tjänster erbjudas till 
ett lägre pris samtidigt som variantfloran bör utökas (Umble, Haft, & Umble, 2003). Allt 
mer fokus läggs på att identifiera kundernas krav för att möta förväntningarna och 
därmed öka kundtillfredsställelsen (Battini, Faccio, Persona, & Sgarbossa, 2009; 
Lumsden, 2012). Att använda kundorderstyrd produktion är ett sätt att möta efterfrågan, 
där en kundorderpunkt (KOP) fungerar som en avstämningspunkt varifrån tillverkningen 
fortlöper utefter kundens krav (Jonsson & Mattsson, 2011). Make-To-Order (MTO) och 
Assemble-To-Order (ATO) är två tillverkningsstrategier som kan användas inom kund-
orderstyrd produktion (Olhager, 2003). Dessa strategier möjliggör för en verksamhet att 
tillverka eller montera individuellt utformande produkter enligt kundens önskemål 
(Battini et al., 2009). En kundorderstyrd produktion leder ofta till en bred variantflora 
(Silveira, Borenstein, & Fogliatto, 2001) vilket Jonsson och Mattsson (2011) menar är en 
förutsättning för att vara en attraktiv aktör på marknaden. Samtidigt som många varianter 
används för att vinna kunder krävs allt större arbetsinsatser för att styra och hantera 
verksamheters flöden för att produkter ska bibehålla god kvalitet (Umble et al., 2003).  

Materialflöden har setts som de primära flödena, innehållande råmaterial och kom-
ponenter, som i tillverkande verksamheter förädlas till produkter som tillfredsställer kund 
(Jonsson & Mattsson, 2011). En kundorderstyrd produktion kan leda till ökad mängd 
material att hantera och montera samt komplexa produktstrukturer, som i sin tur bidrar 
till otydlig översikt av materialflöden (Jonsson & Mattsson, 2011). Informationsflöden i 
en kundorderstyrd produktion är lika centralt som materialflöden, då det agerar som en 
direkt länk mellan interna grupper inom exempelvis montering (Silveira et al., 2001). 
Informationsflöden visar resurstillgångar och styr aktiviteter inom produktion där 
anskaffat material förädlas (Mattsson & Jonsson, 2013). Informationsflöden bistår även 
verksamheten med bland annat data i form av kundens efterfrågan. Lyhördhet för 
efterfrågan samt kundnöjdhet kan inte uppnås utan rätt användning av material- och 
informationsflöden i förädlingskedjan (Singh, 1996). I en kundorderstyrd produktion blir 
det således av vikt att material- och informationsflöden samverkar på grund av den stora 
mängd material som flödar och ska hanteras.  

1.2 Problembeskrivning 
Saknas samverkan mellan material- och informationsflöden försvåras möjligheten till ett 
effektivt flöde (Mattsson & Jonsson, 2013). Battini et al. (2009) påvisar att ett väl 
fungerande system för materialhantering har koppling till effektivitet i en verksamhet 
som använder sig av MTO- eller ATO-strategi. Detta då det kan påverka tidsåtgång, 
kostnad och prestanda, särskilt inom montering. Effektivitet i detta syfte kan jämföras 
med engelskans ”efficiency” som syftar till inre effektivitet (Olhager, 2004). Detta 
innebär att bruka den tid som finns tillgodo till rätt sak, d.v.s. hur väl en viss aktivitet 
uppfyller nytta i den inre processen (Lumsden, 2012).  
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Ohno (1988) menar att ”efficiency” är kopplat till kostnadsreduktion och att förbättrad 
effektivitet uppnås när slöserier elimineras. Slöserier kan definieras som uppkomsten av 
defekter och omarbeten, vilket ses som icke värdeskapande aktiviteter (Love, Li, & 
Mandal, 1999; Suzaki, 1987). Enligt Hines och Rich (1997) bör icke värdeskapande 
aktiviteter som väntetid, onödigt arbete och tidsåtgång i interna verksamheter elimineras 
helt. Även Juran och Godfrey (1999) påpekar att kostnader för bristande kvalitet skulle 
upphöra om det inte uppstod defekter och omarbeten. Oxford University Press (2015) 
definierar en defekt som felaktighet, brist eller något ofullkomligt. Omarbeten och 
korrigering av defekter leder till att tid inte utnyttjas till sitt syfte och är därmed ”onödig 
ansträngning”. Vidare bidrar omarbeten till en utökad produktionsledtid och adderar 
därmed extra kostnader på produkten (Liker & Meier, 2006; Suzaki, 1987). 

Problemet blir således att defekter och omarbeten bidrar till ineffektivitet och därmed 
onödiga kostnader (Juran & Godfrey, 1999; Ohno, 1988). En defekt som når ut till kund 
kan påverka framtida försäljning bland existerande kunder som nya kunder (Love et al., 
1999; Suzaki, 1987). Verksamheter som vill styrka konkurrenskraften bör därför 
eliminera dessa slöserier. Därav anser författarna att det är av intresse att undersöka hur 
material- och informationsflöden i montering kan förbättras och därmed minska 
uppkomsten av defekta produkter och omarbeten hos kundorderstyrda tillverknings-
industrier, vilket leder in på studiens syfte. 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivning framgår att när samspel mellan material- och informationsflöden är 
bristande påverkas flöden negativt och icke värdeskapande aktiviteter uppstår. Dessa kan 
definieras som defekter och omarbeten vilka adderar onödiga kostnader för verk-
samheten. Syftet med denna studie var således: 

Att analysera hur uppkomsten av defekta produkter och omarbeten kan minska i 
kundorderstyrd montering genom effektivare material- och informationsflöden. 

Till hjälp att besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. Orsaker som 
påverkar uppkomst av defekta produkter och omarbeten bör identifieras för att 
möjliggöra effektivisering i material- och informationsflöden. Därmed är studiens första 
frågeställning: 

I. Vilka möjliga orsaker till defekta produkter och omarbeten kan identifieras i 
kundorderstyrd montering? 

Identifierade orsaker till uppkomst av defekta produkter och omarbeten utgör underlag 
till att analysera hur uppkomsten kan minskas med avseende på förändringar i material- 
och informationsflöden. Därmed är studiens andra frågeställning: 

II. Hur kan förändringar i material- och informationsflöden minska uppkomsten 
av defekta produkter och omarbeten i kundorderstyrd montering? 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Baserat på problembeskrivning och syfte kommer studien endast att behandla material- 
och informationsflöden eftersom det tidigare beskrivits vara flöden som kan påverka en 
verksamhets effektivitet. Studien tar enbart hänsyn till monterande avdelningar samt dess 
försörjande lager i tillverkande verksamheter, vilket illustreras i Figur 1.1. Detta då de är 
avdelningar som i stor utsträckning påverkas av ineffektivitet i material- och informa-
tionsflöden.  
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För att uppnå effektivitet bör slöserier som exempelvis väntetid och onödiga omarbeten 
internt i verksamheter minskas. Materialhemtagning kan påverkas av leverantörers 
förmåga att leverera i tid och till rätt kvalitet och ses därför ur ett externt perspektiv. 
Därav kommer materialhemtagning inte att beaktas, studien utgår från att material finns i 
lager hos den tillverkande verksamheten.  

Vidare utesluts planering av montering i tillverkande verksamheter. Planering kan 
påverkas av ojämnheter i efterfrågan, som i sin tur har inverkan på arbetsbördan. Då 
efterfrågan står i relation till kunden, ses detta ligga utanför studiens avgränsningar. 
Information som utfärdas utanför en monteringsavdelning kommer inte att inkluderas. 

Figur 1.1: Studiens omfång och avgränsningar. 

1.5 Disposition 
För att strukturera rapporten är den uppdelad i sex huvudkapitel som med en inledande 
text leder in läsaren i varje kapitels upplägg. Kapitel ett redovisar att kundorderstyrda 
verksamheter bör sträva efter att uppnå effektiva flöden för att nå konkurrensfördelar, 
därefter följer en problematisering kring ineffektiva system. Vidare presenteras studiens 
syfte som bryts ned i två frågeställningar. Kapitlet avslutas med studiens omfång och 
avgränsningar.  

I kapitel två, metod och genomförande, kopplas valda metoder till besvarandet av 
frågeställningarna. Därtill beskrivs studiens arbetsprocess, ansats och design. Därefter 
redogörs hur data samlats in och analyserats samt hur studien uppnår validitet och 
reliabilitet.  

Kapitel tre innefattar det teoretiska ramverket som sammanställts utifrån litteraturstudier 
och inleds med dess koppling till frågeställningarna. I kapitlet redogörs för de begrepp 
och teorier som senare används till analys och besvarandet av frågeställningarna. 

I kapitel fyra presenteras den empiri som författarna samlat in genom fallstudie. Insamlad 
empiri används till en nulägesbeskrivning av studiens analysenhet. Detta används därefter 
till analysen och besvarandet av frågeställningarna.  

I kapitel fem analyseras empiri gentemot det teoretiska ramverket. Analysen är uppdelad 
utefter studiens två frågeställningar och behandlas i den ordning de presenterats.  

I kapitel sex avslutas rapporten med en diskussion av studiens resultat och metodval. 
Vidare diskuteras praktiska och teoretiska implikationer och kapitlet avrundas med 
författarnas slutsatser, rekommendationer samt förslag till vidare studier. 

Materialflöde+
Informa1onsflöde+

Produk1on+ Förråd+

Tillverkande+verksamhet+

Bearbetning+
+
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet inleds med frågeställningarnas koppling till de tillvägagångssätt som valts för att utföra studien. 
Vidare beskrivs studiens arbetsprocess, ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling samt 
dess analyseringsprocess. Kapitlet avslutas med en redogörelse kring studiens validitet och reliabilitet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
I Figur 2.1 beskrivs kopplingen mellan studiens frågeställningar och valda tillväga-
gångssätt. För att besvara studiens frågeställningar har en fallstudie innefattande 
intervjuer och observationer genomförts. Samtidigt har litteratur studerats till första 
frågeställningen. Empirin som insamlats användes sedan som underlag för vidare arbete 
med andra frågeställningen, där ytterligare litteratur studerades för att identifiera 
förändringsalternativ. 

Figur 2.1: Koppling mellan frågeställningar och tillvägagångssätt. 

2.2 Arbetsprocessen 
Studiens arbetsprocess har följt tre faser: planeringsfasen, genomförandefasen och 
avslutningsfasen, där Figur 2.2 visar sambandet dem emellan. Pilarna i figuren påvisar att 
arbetsprocessen var iterativ, där fasernas moment frekvent utvecklats och kompletterats. 
Planeringsfasen startades med en mindre förstudie samt litteraturstudier som fastställde 
att problemet var teoretiskt och empiriskt. Detta ledde fram till studiens problem-
beskrivning och syfte. Vidare genomfördes fallstudien på fallföretaget, med anledningen 
att få förståelse för problemet i verkligheten. Ytterligare litteraturstudier genomfördes för 
att finna teorier inom området. Utifrån insamlad data sammanställdes empirikapitlet och 
det teoretiska ramverket. För att styrka empirin gentemot teorin analyserades insamlad 
data mot varandra. Analysen bidrog med nya infallsvinklar kring problemet samt 
lösningar, empiri och teori därför frekvent under studiens gång. Analysen gav författarna 
sedan ett underlag till avslutningsfasen där diskussioner kring resultatet och metod fördes 
samt slutsatser redovisades.  

Figur 2.2: Arbetsprocessen. 
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Slutsatser 
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Studien pågick till största del under våren 2015. Under senare delen av hösten 2014 
pågick mindre förberedelser för att vid terminsstart påbörja studien omgående. Figur 2.3 
illustrerar under vilka perioder faserna pågick där överlappningen påvisar att 
nästkommande fas påbörjades succesivt under tiden som pågående fas avslutades. 

Figur 2.3: Arbetsprocessens tidsomfattning. 

2.3 Ansats 
Litteraturstudier utgjorde en grund för att konkretisera problemet kring defekter och 
omarbeten. Därefter insamlades empiri genom fallstudien samtidigt som litteratur 
studerades. Empirin gav författarna nya infallsvinklar på redan studerad litteratur samt 
hur litteraturstudier kunde kompletteras. Därav utvecklades och förändrades litteratur-
studierna kontinuerligt under studiens gång och nya kunskaper gav författarna även andra 
infallsvinklar på insamling och analysering av empiri. Genom den iterativa utvecklingen 
och uppföljningen av empiri och teori kunde författarna finna än mer tydliga samband 
mellan dessa. Detta vetenskapliga synsätt kännetecknas som en abduktiv ansats och 
lämpar sig vid en process som blandar befintlig teori med empiri iterativt (Olsson & 
Sörensen, 2011).  

Författarna har samlat in data i form av intervjuer och observationer där anteckningar 
förts kontinuerligt under genomförandet. I efterhand har sedan anteckningarna 
sammanställts, tolkats och analyserats för att finna likheter samt skillnader de emellan. 
Detta kännetecknas som löpande analyser enligt Patel och Davidson (2011) och är 
fördelaktigt då insamlad information finns färskt i författarnas minne. Författarnas sätt 
att samla in data kan liknas vid Patel och Davidsons (2011) benämning av kvalitativ 
studie. För att kunna uppnå studiens syfte krävdes först en identifiering av orsaker för att 
därefter analysera hur förändringsalternativ kan hantera dessa. Marshall (1996) menar att 
kvalitativa studier syftar till att skapa förståelse för frågor som ska svara på hur.  

2.4 Design 
Till hjälp att uppfylla studiens syfte har en fallstudie genomförts. Det är vanligt att denna 
strategi kombinerar exempelvis intervjuer och observationer för att få en fyllig bild av 
helheten (Patel & Davidson, 2011). Enligt Yin (2012) är just fallstudie en fördelaktig 
metod för besvarandet av hur-frågor och passar därför studiens kvalitativa karaktär.  

Fallstudiens design var av enskild karaktär med en analysenhet och genomfördes på 
JELD-WEN Sverige AB i Forserum. Ett dörrtillverkande företag med kunder inom 
offentliga sektorn. Författarnas val att genomföra fallstudie av enskild karaktär grundar 
sig i viljan att fördjupa studien till ett specifikt fall. Fallföretaget valdes baserat på 
verksamhetens kundorderstyrda produktion och breda variantflora, vilket passar in på 
studiens syfte. Detta kan enligt Marshall (1996) ses som ett bedömningsurval, då urval 
medvetet görs efter vad författarna anser lämpligt för att besvara studiens fråge-
ställningar. Samarbete har tidigare förekommit med fallföretaget under utbildningens 
gång, därav fanns redan en viss kunskap hos författarna angående verksamheten och dess 

!! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
!! !! !! !! !! !! !! !!
!! Planeringsfas !! !! !! !! !! !! !! !!
!! Genomförandefas !! !! !! !! !! !! !! !!
!! Avslutningsfas !! !! !! !! !! !! !!
!! !! !! !! !! !! !! !!
!! Januari Februari Mars April Maj !!
!! !! !! !! !! !! !! !! !! !!
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produkter. Detta kan liknas vid vad Marshall (1996) kallar bekvämlighetsurval och kan 
påverka författarnas utgångspunkt sett till insamling av data.  Författarna upplevde dock 
att detta underlättade uppstarten av studien genom den befintliga kunskapsbasen om 
verksamheten.  

Fallstudiens analysenhet är monteringen då den breda variantfloran ökar andelen material 
att hantera och montera på dörren. Analysenheten monterar bland annat gångjärn, glas, 
brevinkast och lås på dörrarna och fallföretaget upplever problem med defekta produkter 
och omarbeten.  

2.5 Datainsamling 
Datainsamlingen till studien har skett med hjälp av tre olika metoder. Författarna har 
studerat litteratur inom lämpliga områden för studiens omfång. Under fallstudien på 
analysenheten insamlades empiri genom intervjuer och observationer. 

2.5.1 Litteraturstudier 
När problembeskrivningen formulerats hade litteratur redan studerats för att skapa 
kunskap om problemområdet. Genom klargörande av syftet och tillhörande omfång och 
avgränsningar kunde sökområdet specificeras. Litteraturstudierna har utvecklats och 
kompletterats parallellt med empiriinsamling. Detta för att tillföra ny litteratur i det 
teoretiska ramverket samt ge författarna förståelse när nya insikter kring arbetet uppstått. 
Genom utvecklingen kunde även författarna finna litteratur som styrkt det verkliga 
utfallet i fallstudien. Att utveckla litteraturstudier stöds av Patel och Davidsson (2011) 
som menar att litteratursökning bör vara en ständigt pågående process. I Tabell 2.1 
återfinns de områden som litteratursökningen fokuserades på.   

Tabell 2.1: Sökord 

Vid litteratursökning användes Högskolebibliotekets litteratursamling vid Högskolan i 
Jönköping samt olika databaser, exempelvis Primo och Google Scholar. Detta för att 
finna lämplig teori bland facklitteratur och vetenskapliga artiklar rörande studiens 
omfång. Områdena kombinerades med varandra och/eller adderades med tilläggsorden 
för att fördjupa sökningen. Fokus låg i att finna teorier kring orsaker till defekta 
produkter och omarbeten samt möjliga angreppssätt att hantera dessa ur förbättrings-
synpunkt.  

Huvudområde Svenska Engelska 

Defekter & omarbeten 
Kvalitet, Omarbeten, Defekta 
produkter/Defekter 

Quality, Rework, Defects 

Standardisering 

Standardiserat arbetssätt, 
Standardisering, Instruktioner, 
Rutiner 

Standardized work, Standardizing, 
Instructions, Routines 

Materialflöden/       
Materialhantering 

Materialflöde/-n, Kittning, 
Kanban, Tryckande- & dragande, 
Materialbrist 

Materialflow/-s, Kitting, Kanban, 
Push & Pull, Material shortage/
Lack of  material, Just-In-Time 
(JIT) 

Informationsflöden/ 
Informationshantering 

Informationsflöde/-n,  
Identifieringssystem, Streckkod, 
Instruktioner 

Informationflow/-s, 
Identificationsystem, Barcode, 
Instructions, Radio Frequency 
Identification (RFID) 

Tilläggsord 

Tillverkning, Produktion, 
Effektivitet, Process, Montering, 
Kundorderstyrd,  
Kundanpassning, Tillverka mot 
order, Montera mot order 

Manufacturing, Production, 
Efficiency, Process, Assembling 
Customer-order-driven, 
Customizing, Make-to-order 
(MTO), Assemble-to-order (ATO) 
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2.5.2 Intervjuer 
Intervjuer var den mest betydande datainsamlingsmetoden för resultatet i studien. 
Resonemanget styrks av Yin (2009) som menar att intervjuer är en av de viktigaste 
informationskällorna i en fallstudie då de direkt kan riktas mot ämnet studien tar upp. 
Genom intervjuerna skapades en bättre förståelse hos författarna över analysenhetens 
nuläge, material- och informationsflöden samt hur problemet kring defekter och 
omarbeten upplevs. Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) menar att intervjuer kan 
täcka avsaknad av information. Genom att intervjua olika befattningar samt nyanställda 
som erfarna operatörer kunde författarna skapa en uppfattning om de problem som 
upplevs hos individer. Då författarna saknar kunskap kring monteringsarbetet gav 
intervjuerna med operatörer en uppfattning kring vad som upplevs positivt eller negativt. 
I Tabell 2.2 visas en sammanställning av genomförda intervjuer samt dess användnings-
område i studien. 

Tabell 2.2: Intervjuer 

De intervjuer som var av samtalsform avser de tillfällen då författarna inte hade förberett 
frågor, utan där de uppstod naturligt under samtalets gång. Trots detta hade samtalen ett 
syfte och de frågor som ställdes riktades mot studiens område. Samtal kan främja frihet i 
besvarandet hos respondenten som kanske annars inte hade framkommit under en mer 
formell intervju, vilket Gillham (2000) anser är en fördel med denna metod. 

Vid majoriteten av intervjuerna förbereddes och formulerades intervjufrågor på ett sätt 
som gav respondenten frihet i sin respons samtidigt som fokus behölls kring ämnet. 
Wengraf (2001) kännetecknar denna typ av intervjumetod för semistrukturerad. Valet av 
semistrukturerad intervju gjordes för att hålla fokus kring ämnet men inte styra svaren i 
en specifik riktning. Författarna kunde i efterhand analysera respondenternas svar och 
skapa en uppfattning om analysenheten upplevs lika bland respondenterna. Operatörerna 
som intervjuades hade lika förutsättningar då intervjuerna genomfördes i ett rum avskilt 
från produktionen för att få en lugn och bullerfri miljö. Samma frågor ställdes till 
samtliga operatörer men utifrån responsen varierade följdfrågorna. Erfarna operatörer 
såväl som nyanställda intervjuades för att erhålla fler synvinklar angående monteringen. 

Datum Tid Befattning Metod Empiri 

2014-12-18 60 min 
Logistikchef  
Produktionschef  
Teknikchef  

Samtal Problem 

2015-01-22 10 min Operatör Samtal Förståelse 
2015-01-29 20 min Produktionsledare Samtal Förståelse 
2015-03-10 30 min Produktionsledare Samtal Förståelse 
2015-03-10 10 min Operatör Samtal Förståelse 
2015-03-12 20 min Operatör Semistrukturerad Nulägesanalys 
2015-03-12 20 min Operatör Semistrukturerad Nulägesanalys 
2015-03-12 15 min Operatör Semistrukturerad Nulägesanalys 
2015-03-12 15 min Operatör Semistrukturerad Nulägesanalys 
2015-03-12 60 min  Operatör Semistrukturerad Nulägesanalys 

2015-03-16 40 min 
Produktionstekniker 
Produktionschef  
Produktionsledare 

Samtal Problem 

2015-03-19 20 min Nyanställd operatör Semistrukturerad Nulägesanalys 
2015-03-19 20 min Nyanställd operatör Semistrukturerad Nulägesanalys 
2015-03-19 15 min Nyanställd operatör Semistrukturerad Nulägesanalys 
2015-03-19 20 min Nyanställd operatör Semistrukturerad Nulägesanalys 
2015-03-19 15 min Produktionsledare Semistrukturerad Nulägesanalys 
2015-04-27 10 min Produktionsledare Semistrukturerad Nulägesanalys 
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De erfarna operatörerna hade mellan 9-33 års erfarenhet medan de nyanställda hade upp 
till ett års erfarenhet av monteringen på fallföretaget. Intervjufrågorna återfinns i bilaga 1. 
Under intervjuerna hade en av författarna ansvar att ställa frågor samt föra enklare 
anteckningar medan den andra ansvarade för noggrannare anteckningar och ställa 
eventuella följdfrågor. 

2.5.3 Observationer 
Observationerna gav underlag till en övergripande nulägesbeskrivning av analysenheten 
som sedan kunde detaljgranskas med hjälp av intervjuerna. Detta styrks av Patel och 
Davidson (2011) som anser att observationer är ett bra komplement till intervjuer. I 
Tabell 2.3 framgår en sammanställning av de observationer som utförts på fallföretaget.  

Tabell 2.3: Observationer 

Fokus var att skapa en uppfattning om analysenhetens utformning samt funktion. 
Författarna observerade utan att störa det arbete som pågick för att uppnå en mer 
verklighetstrogen bild, vilket kan liknas vid passiv observation. Under observationerna 
fördes anteckningar samt fotografering över moment och händelser som ansågs berika 
datan. Exempelvis har instruktioner och stationer fotograferats medan utformningen av 
analysenheten har skissats. Detta tillvägagångssätt passar in på Patel och Davidsons 
(2011) definition av ostrukturerad observation. Efteråt har författarna sammanställt 
anteckningarna och bilderna för att vid behov kunna gå tillbaka och granska. 

2.6 Dataanalys 
I Figur 2.4 har momenten kring dataanalysen lyfts fram för att tydliggöra analysprocessen. 
Figuren påvisar hur arbetet kring fallstudie, litteraturstudier och analys pågått i en iterativ 
process. Då författarna ansåg att insamlad data inte gav en tillräcklig grund till analys 
utökades fallstudien med ytterligare empiri. Utifrån att analysen gav nya insikter och 
utgångslägen till empirikapitlet, utvecklades och kompletterades det teoretiska ramverket 
för att styrka empiri och resonemang i analysen. 

Figur 2.4: Arbetsprocessen kring dataanalys. 

Data som samlades in under studien analyserades och kontrollerades kontinuerligt för att 
säkerställa att den var korrekt. Författarnas anteckningar från intervjuer och 
observationer fördes in och sammanställdes i Word- eller Excel-dokument efter 
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Datum Tid Område Hur Empiri 
2015-01-22 30 min Montering Ostrukturerad, passiv Nulägesanalys 
2015-03-10 60 min Montering Ostrukturerad, passiv Nulägesanalys 
2015-03-16 20 min Montering Ostrukturerad, passiv Nulägesanalys 
2015-04-27 50 min Montering Ostrukturerad, passiv Nulägesanalys 
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genomförandena. Genom att strukturera data på detta sätt kunde författarna systematiskt 
söka efter insamlad data i dokumenten. 

Som hjälp att besvara första frågeställningen har författarna utifrån de identifierade 
orsaker till defekta produkter och omarbeten som påvisats av fallstudien, konstruerat ett 
Ishikawadiagram. Ett Ishikawadiagram, även kallat orsak-verkan diagram, kan enligt 
Enarsson (1998) hjälpa vid identifiering av orsaker som leder till ett problem samt dess 
relationer till varandra. Genom orsak-verkan diagrammet kunde författarna kategorisera 
de orsaker som identifierats vilket tydliggjort dess samband. Orsakerna som påvisats har 
sedan sammanställts i en tabell och jämförts med teori. Genom detta sätt att analysera 
data har författarna kunnat finna överrensstämmelser mellan teori och empiri som kan 
liknas vid Yins (2012) definition av mönsterpassning. Författarna har sedan utifrån orsak-
verkan diagrammet analyserat förändringsalternativ i teorin för att besvara andra 
frågeställningen. Fokus var kring alternativ som kan hantera de brister som identifierats i 
första frågeställningen. 

Då författarna använt sig av olika datainsamlingsmetoder analyserades data genom 
triangulering. Enligt Patton (2002) finns olika typer av triangulering och de som använts 
är data- och metodtriangulering. Information som framkom genom intervjuer 
analyserades och jämfördes, vilket kan liknas vid datatriangulering. Detta gav ett mer 
övergripande perspektiv och påvisade att respondenterna hade liknande uppfattningar 
angående områdena som togs upp. Litteraturstudier, observationer och intervjuer 
jämfördes mot varandra som påvisade överrensstämmelser dem emellan, vilket kan liknas 
vid metodtriangulering. Författarna har kunnat påvisa att de brister som identifierats 
genom observationer även upplevts hos respondenterna. Dessa brister kan ses som 
generella då de även bekräftats av teorin. Polit och Beck (2011) menar att triangulering är 
en lämplig analyseringsmetod för kvalitativa studier då samma företeelse genom flera 
datainsamlingsmetoder kan styrkas i en analys.  

2.7 Validitet och reliabilitet 
Enligt Patel och Davidson (2011) krävs undersökning och mätning av rätt saker för att 
studien ska uppnå god validitet. Med tydliga avgränsningar fokuserades insamling av data 
utifrån studiens syfte. Genom att författarna undersökt och presenterat lämplig teori för 
studien samt använt sig av tillförlitlig litteratur har en god teorigrund uppnåtts. Enligt 
Patel och Davidson (2011) styrker en god teorigrund innehållsvaliditeten. Då författarna 
tog del av flera operatörers perspektiv inom montering uppnås en informationsbredd 
som styrker validiteten i rapporten. Efter genomförda intervjuer sammanställdes 
anteckningar utförligt i ett gemensamt dokument, på så sätt kunde svaren diskuteras för 
att försäkra författarna om att båda uppfattat informationen lika och därmed styrka 
svarens validitet.  

God reliabilitet syftar till att genomföra tillförlitliga undersökningar som minimerar 
slumpmässiga utfall (Patel & Davidson, 2011). Insamlingskällorna och dess innehåll 
ställdes mot varandra genom triangulering, därmed kan en studies reliabilitet styrkas 
enligt Yin (2013). Genom triangulering konstaterades att de problem som observerats 
styrktes av intervjuerna, då de olika datainsamlingsmetoderna bekräftade varandra. 
Respondenterna vid de semistrukturerade intervjuerna fick samma frågor, vilka återfinns i 
bilaga 1. Svaren ansågs tillförlitliga då de bekräftade varandra och inget extremfall har 
påkommits. Patel och Davidson (2011) menar att undersökningar som upprepas och ger 
samma resultat styrker reliabilitet.  

Då författarna identifierat vissa mönster i både empirin och teorin stärks reliabiliteten. 
Detta styrks av både Trochim (1989) och Yin (2012) som menar att mönsterpassning är 
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en lämplig analysmetod för att jämföra förutspådda mönster mellan verklighet och teori. 
Genom att fallstudien genomfördes parvis kunde författarna vid sammanställning av 
empirin styrka varandras uppfattningar och därmed öka reliabiliteten. Att fotografera 
monteringen gjorde att författarna återkommande kunde gå tillbaka, undersöka bilderna 
och se hur de överensstämde med författarnas uppfattningar. Detta underlättade 
genomförandet av nulägesbeskrivningen. Patel och Davidson (2011) menar att vid 
observationer kan registreringar i form av bilder användas för att styrka likheter, då 
verklighet som ”lagras” ökar reliabiliteten. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Följande kapitel inleds med valda teorier kopplade till frågeställningarna och därefter förklaras 
teoriernas relevans för studien. Vidare ges en grundligare beskrivning för de specifika teoriernas innebörd 
inom områdena defekter och omarbeten, standardisering samt informations- och materialhantering. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teoretiskt ramverk 
Studiens fokus ligger i att minska defekta produkter och omarbeten genom att förbättra 
och effektivisera material- och informationsflöden. I följande kapitel beskrivs teorier mer 
ingående för att uppnå en djupare förståelse och kunna besvara studiens frågeställningar. 
Figur 3.1 beskriver kopplingen mellan studiens frågeställningar och det teoretiska 
ramverket. Frågeställningarna ansluts till defekter och omarbeten som i sin tur kopplas 
till samtliga teorier. Detta då det finns samband kring identifiering av orsaker till defekter 
och omarbeten samt förändringar som kan vidtas i material- och informationsflöden. I 
bakgrund och problembeskrivning har viss teori redan presenterats och redogörs därför 
inte under teoretiskt ramverk. 

Figur 3.1: Koppling mellan frågeställningar och teoretiskt ramverk. 

I kapitlet om defekter och omarbeten förklaras dess innebörd och hur de kan uppstå. 
Standardisering är ett sätt att uppnå effektivitet inom verksamhetens processer (Lampel 
& Mintzberg, 1996), vilket är önskvärt att behandla i avseende på studiens syfte. 
Informationshantering behandlas för att definiera innebörden samt vikten av tydlig 
information och instruktioner i montering. Därefter beskrivs system för hur information 
kan överföras. Under materialhantering beskrivs metoder för att hantera den mängd 
material som kan uppstå i kundorderstyrd montering.  
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3.2 Defekter och omarbeten 
Shingo (refererad i Escalante, 1999) ser defekter som resultat av fel som nästintill är 
omöjligt att eliminera men kan däremot förhindras. Vidare menar Suzaki (1987) att 
defekter och omarbeten uppstår då det saknas ett system som gör det lätt att identifiera 
och hantera fel. Liknande material vid en monteringsstation kan leda till att en operatör 
missbedömer och plockar fel material som ska monteras på en produkt (Suzaki, 1987). 
Defekter och omarbeten i montering kan även oavsiktligt och obemärkt uppstå då 
materialet är felplacerat (Shingo refererad i Escalante, 1999). Antalet varianter av 
produkter i montering kan öka komplexiteten i monteringsarbetet och kräva viss 
erfarenhet hos operatörer. I många fall kan denna erfarenhet saknas och produkten blir 
felmonterad eller defekt på något sätt (Shimbun, 1988; Suzaki, 1987).  

Ansvaret för att identifiera en defekt produkt ligger i första hand hos operatören. Därför 
kan brist på dedikerad personal för kvalitetskontroll ses som en orsak. Operatören bör 
vara tillåten att stanna processen när en defekt upptäcks (Karlsson & Åhlström, 1996). 
Genom att operatörer försäkrar att inte lämna ifrån sig en defekt produkt minimeras 
arbete för senare kvalitetskontroll (Karlsson & Åhlström, 1996). 

3.3 Standardisering 
Trots kundanpassad produktion bör funktioner i en verksamhet ha olika grad av 
standardisering i dess processer (Lampel & Mintzberg, 1996). Enligt Lampel och 
Mintzberg (1996) bör standardisering börja uppströms i värdekedjan och innefatta 
tillverkning och montering. Även Berger (1997) påvisar att standardisering inom 
montering är viktigt för att minimera variationer i en operatörs arbetsprocess. Det bör 
finnas standarder inom upplärning, information, kommunikation och rutiner (Berger, 
1997). 

3.3.1 Standardiserat arbetssätt 
Standardiserat arbetssätt är ett verktyg inom Lean och används för att effektivisera 
verksamheten samt människorna i den (Sörqvist, 2013). Det används bland annat inom 
montering för att identifiera den mest lämpade metoden för en operatör att utföra en viss 
arbetsuppgift. Det relaterar även till strävan att uppnå den högsta kvaliteten hos en 
produkt (Liker & Meier, 2006; Srinivasan, 2012). Ohno (1988) och Srinivasan (2012) 
menar att operatörer som utför arbetet i processen bör involveras vid standardisering av 
den. Detta eftersom det är operatörerna som utför arbetet och kan identifiera de mest 
effektiva teknikerna och metoderna (Sörqvist, 2004). På så sätt kan även operatörernas 
kreativitet inkluderas i processen (Srinivasan, 2012). 

Standardiserat arbetssätt främjar konsekvens i produkters utfall (Liker & Meier, 2006; 
Srinivasan, 2012). Processers förbättringsarbete ökar om det finns en standard för 
processer och produkter att jämföra mot. Standardiserat arbete kan även öka säkerheten, 
då osäkra moment minimeras eller elimineras i operatörens arbetsprocess (Srinivasan, 
2012). Arbetssätt kan skilja sig mellan operatörer, vissa arbetar efter en effektivare metod 
än andra (Sörqvist, 2004). Standardiserat arbetssätt kan då användas för att säkerställa att 
samtliga operatörer använder den lämpligaste metoden och på så sätt minimera fel eller 
brister (Srinivasan, 2012; Sörqvist, 2004). 

3.4 Informationshantering 
Enligt Oxford University Press (2015) är information ”fakta som försetts eller lärts om något 
eller någon”. Buckland (1991) ser information som en kontinuerlig process, när någon 
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informeras ändras det personen ifråga tidigare visste. Information kan användas för att 
sprida kunskap om fakta, ämne eller händelse och kan både öka samt minska osäkerhet. 
Information kan ses som en ”sak” och syftar till data samt dokument som anses vara av 
den kvaliteten att de kommunicerar och ger givande information till mottagaren 
(Buckland, 1991). Kvalitetsutförande av en uppgift är beroende av felfri information från 
avsändaren (Love et al., 1999).  

Information kan inte ”tas på” eller mätas och bör därför presenteras på ett fysiskt sätt i 
form av exempelvis text, signal eller kommunikation för att få önskad effekt (Buckland, 
1991). Kommunikation som instrueras verbalt via social interaktion, möjliggör större 
utbyte av korrekt information och ökar tillit hos mottagaren (Roberts, 2000). Enligt 
Singh (1996) är det inte informationen i sig som gör saker, utan informationen används 
av mottagaren för att göra saker. Endast en rimlig mängd information kan delges vid ett 
tillfälle för att mottagaren ska kunna sortera ut relevant fakta för att minska förvirring 
(Ohno, 1988).  

3.4.1 Instruktioner  
Inom montering är det viktigt med tydlig information angående arbetsuppgifterna för att 
operatörer ska kunna identifiera och utföra aktiviteter (Ortiz, 2006). Känslan av del-
aktighet samt viljan att ta ansvar för en uppgift ökar om operatören upplever det som en 
personlig och tydlig uppgift (Salancik, 1977). En tydlig arbetsinstruktion är ett sätt att 
visualisera för operatörer hur arbetet ska utföras och vad det ska leda till. På så sätt kan 
risk för osäkerhet och felmontering minimeras. En instruktion fungerar både som 
tränings- och referensunderlag och bör innehålla nödvändig information för att kunna 
utföra uppgifterna vid respektive monteringsstation. En operatör kan använda 
instruktionen frekvent vid upplärning av ett nytt moment och när denne är bekväm med 
uppgiften, används instruktionen vid tillfällen då osäkerhet uppstår (Ortiz, 2006). 

3.4.2 Identifieringssystem 
Begreppet identifieringssystem syftar till att identifiera och överföra information om ett 
objekt genom automatiskt datautbyte (Jonsson & Mattsson, 2011; Kärkkäinen & 
Holmström, 2002). Identifieringssystemen skiljer i automatiseringsgrad samt informa-
tionen som förmedlas, därför bör systemet anpassas efter situationen (Jonsson & 
Mattsson, 2011). Enligt Jones et al. (2004) har automatiserade identifieringssystem många 
fördelar för tillverkande verksamheter. Personal kan frigöras från arbetsuppgifter som 
tidigare krävde manuell inmatning samt reducera tidsåtgång. Att kunna läsa in ett objekt 
utan manuell inmatning minimerar även risken för felregistrering (Jonsson & Mattsson, 
2011).  

En allmän metod för att automatiskt identifiera och hitta information om ett visst objekt 
är att en streckkod fästs på objektet som sedan avläses och översätts till information 
(Jonsson & Mattsson, 2011). Ett annat identifieringssystem är Radio Frequency 
Identification (RFID), där radiovågor används för att identifiera ett objekt (Jones et al., 
2004). Objektet fästs med ett mikrochip, som bär på information i form av elektronisk 
data. Mikrochip gör det möjligt att lagra än mer information gentemot streckkoder och 
ingen fri sikt krävs vid avläsning (Jonsson & Mattsson, 2011). En RFID-läsare läser av 
radiovågor som mikrochipet skickar ut genom en antenn (Lu, Bateman, & Cheng, 2006). 
Radiovågorna konverteras till ett format som avläses i en dator (Jonsson & Mattsson, 
2011). RFID-system kan vara kostsamt då chipen fortfarande är dyra (Lu et al., 2006).  
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3.5 Materialhantering 
Enligt Battini et al. (2009) kan ett väl fungerande system för materialtillförsel öka 
flexibiliteten och effektiviteten i ett monteringssystem. Utformningen på monterings-
system spelar roll då det inte är mest kostnadseffektivt om samtliga artiklar i montering 
försörjs enligt samma materialförsörjningsprincip. Detta för att artiklar har olika värde 
och egenskaper (Caputo & Pelagagge, 2011). För montering med bred variantflora är det 
en utmaning att förse monteringsstationerna med rätt material i rätt kvantitet. För att 
undvika kostnader som uppstår när en produktion stannar upp, krävs det att material och 
tillbehör når stationerna i tid för användning. Samtidigt blir det höga hanterings- och 
lagerkostnader när ett överdimensionerat lager uppstår vid stationerna Ett sätt att hantera 
utmaningen är pull-styrning (Emde & Boysen, 2012). 

3.5.1 Push-styrning och Pull-styrning 
Materialstyrning syftar till att balansera behov gentemot tillgången av material på ett så 
effektivt sätt som möjligt (Jonsson & Mattsson, 2011). Push- och pull-styrning är två 
begrepp för hur aktiviteter initieras inom en produktionsanläggning (Spearman & 
Zazanis, 1992), vilket illustreras i Figur 3.2. 

Figur 3.2: Push- & Pull-styrning (Inspirerad av Spearman & Zazanis (1992, s. 523)). 

Push-styrning innebär att produktion och/eller materialförflyttning initieras av den 
producerande aktören i materialflödet, utan begäran av den förbrukande aktören 
(Jonsson & Mattsson, 2011). Denna typ är vanligast inom massproducerande verksam-
heter som utgår från prognoser vid planering (Storhagen, 2003).  

Motsats till push-styrning är pull-styrning, där aktiviteter initieras av verkliga behov hos 
den förbrukande aktören i materialflödet. Pull-styrning är ett dragande system där artiklar 
dras nedströms i flödet från föregående operation utefter vad som efterfrågas (Spearman 
& Zazanis, 1992). Inga materialförflyttningar eller värdeförädlingar av produkter får ske 
om inte mottagaren i flödet har beordrat dem (Jonsson & Mattsson, 2011). 

3.5.2 Kanban 
Lean Production (Lean) är en filosofi för ledning och styrning av en verksamhet. Dess 
fokus är att maximera kundvärdet genom flexibelt arbete med så få resurser som möjligt 
(Lean Enterprise Institute, 2009). Just-In-Time (JIT) är ett styrningshjälpmedel inom 
Lean som syftar till att verksamheten ska producera och leverera den exakta kvantiteten 
som efterfrågas i den tidpunkt de efterfrågas (Giust, 1993). Kanban är i sin tur en form 
av pull-styrning som ingår i JIT-konceptet (Hopp & Spearman, 2004).  

Metoden innebär att begränsat antal kanbankort finns i omlopp som fysiskt, visuellt eller 
administrativt initierar att förbrukande enhet är i behov av material (Jonsson & Mattsson, 
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2011). Korten agerar som informationsförmedlare emellan de olika enheterna och ska 
visa när och vad som ska levereras eller tillverkas till den enhet i flödet som förbrukat 
materialet (Storhagen, 2003). Med kanban kan materialet flöda kontinuerligt men det 
behövs en lagerplats vid monteringstationen som förvarar varje artikelnummer i 
lastbärare, som vid tomt tillstånd byts ut till en full (Caputo & Pelagagge, 2011). 
Kontinuerlig försörjning passar i produktioner där produktvolymerna är höga med låg 
produktvariation (Hanson et al., 2012). Metoden är ett effektivt kontrollsystem för 
monteringsprocesser och föredras där det finns en monteringslina med stationer som 
följer varandra. Då behövs endast en lagringsplats för varje artikelnummer, vilket kan 
uppnås vid låg variation. Kanban är inte att föredra då parallella monteringsprocesser 
finns i kombination med hög variation, eftersom de då krävs lagring av flertal 
komponenter vid flera stationer (Caputo & Pelagagge, 2011).  

3.5.3 Kittning 
Kittning är en metod som används för att samla material till en monteringsprocess. 
Metoden innebär att den mängd komponenter, som behövs för ett monteringsobjekt, 
plockas och samlas i ett kit som sedan levereras samlade i en lastbärare till 
monteringsprocessen (Caputo & Pelagagge, 2011). Kittning är lämpligt när det finns 
parallella monteringsprocesser, många artikelnummer till produktstrukturerna eller när 
kvalitetssäkring i montering ska uppnås. En fördel med kittning är att mindre tid behöver 
spenderas till att leta efter komponenter och material samtidigt som materialbrist kan 
undvikas (Brynzer & Johansson, 1995; Caputo & Pelagagge, 2011). Risken för 
felmontering minimeras då artiklarna som ska monteras är levererade och sorterade för 
monteringsobjektet (Caputo & Pelagagge, 2011). Kittning föredras i produktioner där 
produktionsvolymer är små men produktvariationen hög (Caputo & Pelagagge, 2011; 
Hanson et al, 2012). 

Kittning kräver förberedelser, utrymme och transport samt att tiden för kittning måste 
samspela med produktionsplanen, annars påverkas monteringsprocessen negativt 
(Caputo & Pelagagge, 2011). Kittning är inte att föredra när få artiklar monteras på flera 
stationer eller vid standardiserade monteringsprocesser (Caputo & Pelagagge, 2011). 
Vidare anser Caputo och Pelagagge (2011) att vid tillfällen då endast få produkter kräver 
kundanpassning är det möjligt att kitta dessa medan standardprodukter försörjs konti-
nuerligt. 
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4 Empiri 
I detta kapitel redovisas empiri som samlats in genom fallstudien. Monteringsavdelningen beskrivs 
övergripande samt en förklaring över stationernas uppgifter. Därefter förklaras hur material- och 
informationsflödena i nuläget fungerar. Slutligen redogörs det för hur defekter och omarbeten hanteras i 
monteringen.  

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
JELD-WEN Sverige AB ingår i JELD-WEN Europa, som i sin tur ingår i JELD-WEN 
Inc. Ett världsledande företag inom tillverkning och distribution av ytter-, inner- och 
altandörrar, fönster samt trappor. I Europa finns försäljningskontor i 15 länder varav 12 
av dem innefattar tillverkning. JELD-WEN Sverige AB (JELD-WEN), även känt som 
Swedoor, är marknadsledande inom dörrproducerande företag i Norden. JELD-WEN’s 
kunder är byggfirmor, hustillverkare samt bygghandlare som är lokaliserade främst i 
Skandinavien. I Sverige finns två tillverkande enheter, en i Forserum och en i Åstorp. 
Fallföretaget (fabriken i Forserum) har cirka 300 anställda, varav ungefär 30 är 
tjänstemän. Där tillverkas endast dörrar för inomhusbruk i offentlig sektor med fokus på 
brand-, ljud- och inbrottssäkerhet. Varje år produceras cirka 150 000 stycken 
kundorderunika dörrar och cirka 50 000 stycken terminalorder dörrar. Terminalorder är 
dörrar som lagerläggs direkt i Åstorp. Antalet karmorder är cirka 110 000 stycken och 
glaspartiorder cirka 15 000 stycken. Fabriken i Forserum grundades år 1922 och är till 
ytan cirka 27 000 kvadratmeter, varav analysenheten är cirka 2 100 kvadratmeter. 

4.2 Nulägesbeskrivning 
Figur 4.1 visar analysenhetens layout samt antal operatörer vid varje station. Figuren är 
inte skalenlig och förrådet är i verkligheten lokaliserat längre bort från monteringen. I 
förrådet arbetar tre operatörer bland annat med att förse monteringsbanorna med 
material. I monteringen är veckotakten uppskattad till cirka 4500 stycken dörrar. Ungefär 
900-1000 stycken dörrar flödar per dag genom monteringen. När dörrpallarna är 
färdigmonterade transporteras de vidare till färdigvarulagret. På en dörrpall staplas upp 
till cirka 20 stycken dörrar. I analysenheten är totalt 30 operatörer fast anställda och sju 
till åtta stycken operatörer inhyrda. Operatörerna arbetar antingen dags- eller kvällsskift. 
Samtliga delar i figuren, exklusive förråd och färdigvarulager (FVL), kommer att 
beskrivas mer ingående i detta kapitel under enskilda rubriker. Returstationen beskrivs 
dock först i kapitel 4.5.1.  



Empiri 

 20   

 

Figur 4.1: Nulägesbeskrivning. 

4.2.1 Materialtorg 
Materialtorget är en lagerpunkt där pallar från föregående operationer i produktion ställs 
av innan de ska behandlas i monteringen. På torget är dörrarna sorterade efter kundorder 
och markerade med monteringsdatum. På en dörrpall kan det finnas flera olika 
kundorder, med förutsättning att de ska monteras på samma bana. Dessa skiljs åt via en 
tjock skumgummilist som tydliggör hur många kundorder det finns på varje dörrpall. 
Dörrpallar som har högre prioritet in i montering får en röd eller gul kon placerad på 
pallen, där röd kon har högre prioritet än gul. Exakt hur en dörrpall kan se ut och 
materialtorgets utformning med koner och monteringsdatum kan betraktas i Figur 4.2.  

Figur 4.2: Materialtorg. 

Monteringsprocessen initieras av att en operatör hämtar en dörrpall på materialtorget 
med hjälp av en truck. Operatören tar den dörrpall med högst prioritet, finns fler 
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dörrpallar med en röd kon, prioriteras den med monteringsdatum närmst i tiden. En 
dörrpall som är försenad monteras så fort det är möjligt. Därefter följer de dörrpallar 
med gul kon eller, om en kon saknas, den dörrpall med tidigast monteringsdatum. 
Dörrpallen transporteras antingen till förmontering eller aviseringsstation.  

4.2.2 Förmontering 
En dörr som ska ytmonteras med exempelvis brevinkast eller glas, går först till 
förmontering, där montering sker på dörrens kanter. Det finns tre förmonterings-
stationer där varje station har en operatör som monterar. Stationen har standardmaterial 
placerat i hyllor på var sida. Operatören hämtar en dörrpall på materialtorget som ska 
förmonteras och skannar varje dörrs tillverkningsnummer via en etikett i botten på 
dörren. En dator skriver ut en lapp med information angående materialet till dörrpallen, 
så kallad pallspecifikation. Pallspecifikationen beskriver vilket material som ska monteras 
på dörren. I förmontering monteras gummilister, gångjärn, trösklar samt att etiketter fästs 
med brand-, ljud- och inbrottsklassning. Behövs specialmaterial till förmonteringen finns 
det en anställd som har i uppdrag att kitta detta till dörrpallen men ibland hämtar 
operatören specialmaterialet själv från aviseringen. När förmontering är klar transporteras 
dörrpallen tillbaka till materialtorget, där den lagerhålls i väntan på slutmontering. 

4.2.3 Avisering 
I aviseringen fördelas dörrpallarna från materialtorget till slutmonteringens bulkbana eller 
singelbana. Operatören hämtar den dörrpall på materialtorget som har högst prioritet. 
Vidare skannar operatören varje enskild dörrs etikett varvid pallspecifikationen skrivs ut. 
Utifrån pallspecifikationen kan operatören avläsa om dörrarna på pallen kräver 
specialmaterial, varvid det är markerat rött på specifikationen. Det är då operatörens 
uppgift att förse dörrpallen med specialmaterialet och lägga det tillsammans med 
pallspecifikationen överst på dörrpallen. Specialmaterialet finns lagrat i en hylla vid 
stationen. När dörrpallen är försedd med specialmaterialet transporteras den upp på en 
buffertbana. På buffertbanan finns buffertplatser för dörrpallarna att vänta tills en 
slutmonteringsbana är ledig. Så fort en slutmonteringsbana är ledig förs dörrpallen vidare 
per automatik från buffertplatsen till ledig bana beroende på om den ska till bulkbana 
eller singelbana. 

4.2.4 Bulkbana 
Operatörerna på bulkbanorna har liknande arbetsuppgifter som operatörerna i 
förmontering, då montering endast sker på dörrens kanter. Till bulkbanorna kommer de 
dörrpallar som inte har förmonterats. På bulkbanan monteras först material som lås, 
gångjärn, trösklar och gummilister. I slutet av processen sätter en operatör på etiketter 
som visar vilken klassning dörren har. Det finns två bulkbanor och vid vardera bulkbana 
arbetar tre operatörer utefter den pallspecifikation som följt med dörrpallen ifrån 
aviseringen. Standardmaterial som används i montering är placerat i hyllor på vardera sida 
om stationen.  

4.2.5 Singelbana 
Vid de fem singelbanorna arbetar en operatör vid vardera bana. Där monteras material på 
dörrens ytor som exempelvis glas, glasram, brevinkast, kikhål och sparkskydd. När en 
dörrpall anländer till singelbanan används en dörrlift som styrs av operatören. Dörrliften 
förflyttar enskild dörr till ett roterbart monteringsbord. Dörren kläms fast i ändarna på 
monteringsbordet och det finns möjlighet att rotera dörren 360 grader. På så vis kan 
operatören, när allt material är monterat på ena sidan, rotera dörren och montera på 
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andra sidan. Glas och ramar som ska monteras finns på pallar i närheten av stationen 
som vid tidpunkt för användning hämtas av operatören. Det standardmaterial som 
behövs finns placerat i en hylla på ena sidan stationen. För tyngre glas, som inte bör 
lyftas för hand, finns även en glaslift tillgänglig. Endast bana fyra till sju monterar glas, då 
bana tre saknar glaslift. När dörren är färdigmonterad används dörrliften för att förflytta 
dörren till en ny pall, sedan fortsätter operatören tills hela dörrpallen är färdig och kan 
transporteras till färdigvarulager.  

4.3 Informationsflöden i montering 
Företaget använder RFID tidigare i produktionen för att identifiera en dörr men i 
samband med monteringen upphör denna funktion. I monteringen skannas dörrens 
specifika tillverkningsnummer via etiketten i botten varvid pallspecifikationen erhålls. Ett 
exempel på pallspecifikation finns bifogad i bilaga 3. På pallspecifikationen står koder för 
respektive standardmaterial som ska användas för varje dörr samt övrig information om 
specialmaterial som operatören behöver för montering, se Figur 4.3. Standardmaterialets 
koder återfinns i ett häfte så kallad kodlista, som hänger vid varje monteringsstation. 
Häftet består av flera sidor och beskriver vilket material som koden innebär, ett exempel 
på hur en sida kan se ut återfinns i bilaga 2. Specifikationen innefattar dock inte hur 
monteringen ska genomföras. Pallspecifikationen utfärdas av en beredare som arbetar på 
en beredningsavdelning. Olika benämningar för samma material leder ibland till 
oklarheter eller feltolkning hos operatörerna.  

Figur 4.3: Koder för standardmaterial. 

För dörrar som ska glasmonteras krävs även en specifikation för glaset samt en för 
glasramen. Dessa specifikationer är utformade som en vanlig pallspecifikation. 
Glasspecifikationen finns i förrådet och hämtas när glaset anlänt och ramspecifikationen 
hämtas hos ramtillverkningen när ramarna färdigställts. Dessa två specifikationer samlas 
och läggs på dörrpallen vid materialtorget av en serviceperson, som en symbol att den är 
redo att slutmonteras. Serviceperson är en benämning för en operatör som utför bland 
annat denna typ av uppgift. Operatören vid aviseringen kontrollerar att dörrpallen 
innefattar båda specifikationerna samt genomgått förmontering. Först då kan dörrpallen 
skickas vidare till slutmontering efter att ha försetts med slutgiltig pallspecifikation.  

Helt nya moment instruerar produktionsledaren gruppvis. Vid upplärning av nyanställda 
är det främst intern upplärning som förekommer där operatörerna lär sig av varandra, då 
skriftliga instruktioner saknas. Vid upplärning av en nyanställd finns inga fastställda 
rutiner eller krav på vad som ska läras ut. Nyanställda får arbeta tillsammans med en 
operatör vid stationen och lär sig stegvis nya saker vartefter olika dörrpallar anländer till 
stationen. Eftersom företaget har en kundorderstyrd produktion resulterar det i många 
olika varianter vilket också innebär stor spridning på monteringsuppgifter. Vilket innebär 
att det är nästintill omöjligt att lära en nyanställd alla moment som kan förekomma i 
montering. Detta då variationen gör att det kan ta upp till ett år innan en viss variant ska 
monteras igen. Vid oklarheter hur en dörr ska monteras finns olika tillvägagångssätt och 

Standardmaterials 
koder 
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inga fasta rutiner. För mer monteringsmässigt avancerade dörrar kan ritningar studeras 
vid en dator. Om operatören inte förstår ritningens information eller om ritning inte 
finns, kan operatören ta hjälp av en annan operatör som tillsammans försöker finna 
lösningen.  

4.4 Materialflöden i montering 
Materialtillförseln av standardmaterial till monteringsstationerna sker via ett förråd. Det 
är förrådets uppgift, genom en rutinrunda, att stationerna ses över och fylls på med 
standardmaterial vid behov. Detta gäller för standardmaterial i form av exempelvis 
gångjärn, lås, gummilister med mera. Standardmaterialet som förvaras vid monterings-
stationen är placerat i hyllor utan avskiljningsväggar. Hyllplanen är markerade med 
materialets specifika kod för att förrådet ska fylla på rätt material på rätt plats, samt att 
operatören ska kunna plocka rätt material. Standardmaterialet kan i många fall vara lika 
till utseendet, varav det kan leda till felplock av operatören i montering. Exempelvis kan 
ett lås finnas med samma inrede men olika ytbehandling. Det händer att material som 
behövs vid montering saknas och operatörerna hämtar då i vissa fall det saknade 
materialet själva. 

Specialmaterial används inte så frekvent att det finns lagrat i fabriken. Denna typ av 
material saknar kod och beställs av inköpsavdelningen. Specialmaterialet skickas direkt 
från leverantör till aviseringen där det förvaras i hyllor i väntan på att paras ihop med rätt 
dörrpall. I hyllorna förvaras specialmaterialet i lådor som är markerade med inköps-
nummer. I lådorna är varje specifikt material markerat med tillhörande dörrs 
tillverkningsnummer. Det är med hjälp av detta nummer som operatören vid aviseringen 
kan kombinera rätt specialmaterial till dörrpallen vid aviseringen. 

Till singelbanorna finns inte lika mycket standardmaterial lagrat vid stationen då detta 
monterats i förmonteringen. Vid singelbanorna lagras skruvar, silikon och liknande 
material som behövs vid montering av glas, glasram, kikhål och liknande. Vid dessa 
banor krävs att glas och ramar levereras till stationen i samband med att pallen anländer 
för montering. Det är servicepersonens uppgift att hämta och samordna denna typ av 
material. Glaset har i tidigare skede avropats och anländer från glasleverantör till förrådet 
där det markerats med sammanhörande kundordernummer som dörrarna på pallen och 
hämtas sedan av servicepersonen. Glasramarna har i samma skede som glaset avropats till 
ramtillverkningen och ska finnas redo att hämta på en pall av servicepersonen. Ramarna 
är på samma sätt som glaset markerat med kundordernummer.  

4.5 Hantering av defekter 
För att inte stoppa upp monteringen vid materialbrist blir en dörr retur och monteras 
först när materialet är tillgängligt. En dörr kan också bli en retur då en operatör på något 
sätt inte vet hur en dörr ska monteras, eller om det skett någon typ av felmontering. En 
returdörr/-pall skickas till ett returstallage som är avsett för pallar med defekta dörrar och 
omarbeten. Om en dörr ska till retur från bulkbanorna förflyttas hela pallen till 
returstallaget. Detta trots att det ibland endast är en dörr eller order på pallen som har en 
defekt eller saknar material, vilket innebär att flera kundorder som ligger på samma pall 
kan försenas. Pallarna som hamnar i returen bearbetas sedan i en station för returpallar, 
kallad returstation.  

Om det i monteringen upptäcks att en dörr är defekt upprättas vanligen en returlapp av 
den operatör som upptäckt felet. Operatören fyller i returlappen med information om 
defekten och stämplar den med egen signatur, se exempel Figur 4.4. Returlappen fästs 
sedan på den aktuella dörren. 
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Figur 4.4: Returlapp. 

Om en defekt upptäcks i förmontering upprättas i vanlig ordning en returlapp som fästs 
på dörren. Detta görs även om viss del av slutmontering kan genomföras ändå. Pallen 
kan då skickas vidare till slutmontering och returlappen uppmärksammas av 
operatörerna. Antingen kan operatören ytmontera till viss del, eller så kan allt monteras 
men dörren skickas sedan vidare till returstallaget för åtgärder av returorsak.  

Upptäcks en defekt på bulk- eller singelbanorna hanteras detta på tre olika sätt. På 
bulkbanorna kan vissa defekter korrigeras direkt av operatören med hjälp av exempelvis 
vax eller silikon för att sedan fortsätta montering. Kan operatören inte korrigera defekten 
på egen hand direkt på banan, kontaktas en annan operatör i monteringsavdelningen eller 
den operatör som arbetar på returstationen och de försöker hitta en lämplig lösning. Om 
det inte går att lösa defekten på banan upprättar operatören en returlapp som fästs på 
dörren. Detta görs först när operatören monterat det som är möjligt att färdigställa. 
Enskild dörr eller hel dörrpall transporteras därefter till returstallaget beroende från 
vilken bana. Det framkom även från intervjuer att montering ibland även sker på 
chansning. 

4.5.1 Returstation 
I slutet av flödet i monteringen finns returstationen. I returstationen arbetar en operatör 
på heltid under dagskift. Det är endast en operatör samt en produktionsledare i 
montering på fallföretaget som har kunskap om samtliga arbetsuppgifter på retur-
stationen. Operatören utför lagning av dörrar, bedömning av defekter och har kunskaper 
om alla monteringsuppgifter som utförs i monteringen. När en dörr/dörrpall hamnat i 
returstallaget hämtar operatören pallen med hjälp av en truck och transporterar denna till 
returstationen. Där avläses returlappen och lämplig åtgärd vidtas. Det finns inget 
standardiserat arbetssätt då en returlapp fylls i med information om defekten. Därför kan 
operatören ibland uppleva svårigheter att tolka vad som är felaktigt. Vid osäkerhet 
kontaktar operatören vid returstationen den operatör som signerat och upprättat 
returlappen och reder ut de oklarheter som finns. När returorsaken sedan är åtgärdad 
skickas pallen vidare till färdigvarulagret.  

Det framkom via intervju att uppkomst av returer är vanligare förekommande under 
kvällsskiftet. Operatören vid returstationen har god kännedom om montering av dörrar 
och får ofta frågor angående montering från andra operatörer. Denne operatör hjälper 
således till vid osäkerhet. Då det inte finns någon som arbetar på returstationen under 
kvällsskiftet förblir många frågor obesvarade och en operatör på kvällsskiftet kan då välja 
att upprätta en returlapp och ställa pallen i stallaget på grund av osäkerhet och för att inte 
göra fel. Operatören vid returstationen anser att oklara beredningsunderlag kan vara en 
orsak till felmontering. Exempelvis då vissa pallspecifikationer är på kundens språk så 
som danska eller norska. Otydliga benämningar för material är också en anledning, 
exempelvis då standardkoderna frångås.  

 

Signaturstämpel 



Analys 

 25  

5 Analys 
I följande kapitel är analysen uppdelad utefter studiens två frågeställningar. Först analyseras 
identifierade orsaker för att därefter analysera förändringsalternativ. Analysen utgår från empirin kring 
defekter och omarbeten samt material- och informationsflöden och kopplas kontinuerligt till teorin. 

5.1 Identifiering av orsaker till defekter och omarbeten 
För att uppnå studiens syfte identifieras först orsaker till defekta produkter och om-
arbeten vilket leder in på analysen av frågeställning I: 

Vilka möjliga orsaker till defekta produkter och omarbeten kan identifieras i kundorderstyrd 
montering? 

Utifrån fallstudien har författarna identifierat orsaker till defekta produkter och 
omarbeten som förekommer på fallföretaget och sammanställt dessa i ett orsak-verkan 
diagram enligt Figur 5.1. Detta för att visuellt tydliggöra vilka underliggande områden 
som analysen fokuserat på.  

Figur 5.1: Orsak-verkan diagram. 

Analysen till första frågeställningen berör information- och materialflöden, som sedan 
analyseras gentemot teorin. I delkapitel 5.1.1 analyseras samtliga underliggande områden 
till huvudområdena; informationsunderlag, rutiner samt personal. Detta då författarna 
sett kopplingar mellan dem och att orsakerna påverkas av varandra. Identifierade orsaker 
under huvudområdet material analyseras för sig i delkapitel 5.1.2. 

5.1.1 Information 
Genom intervjuerna framkom det att operatörerna pekar på brister i informationsflödena 
som främsta orsak till uppkomst av defekter och omarbeten. Resonemanget styrks av 
Suzaki (1987) som menar att svåridentifierad information påverkar exempelvis 
felmontering.  
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Informationsunderlag 

Information sett till arbetsuppgifter måste vara tydlig enligt Ortiz (2006), som menar att 
det krävs för att effektivt kunna utföra en uppgift. De koder som standardmaterialet 
märks med återfinns i en kodlista och kan verka som ett referensunderlag. Enligt Ortiz 
(2006) bör referensunderlag användas vid tillfällen då operatörer upplever osäkerhet. 
Dock kan tolkning av koderna med hjälp av kodlistan ändå vara svårt och tidskrävande. 
Många gånger på grund av att benämningar i underlaget inte är enhetligt, samt att alla 
koder visualiseras på ett och samma ställe. Ohno (1988) menar att en mottagare endast 
kan hantera en viss mängd information åt gången för att inte bli förvirrad. För att 
information i sig ska vara användbar bör informationsunderlaget presenteras tydligt och 
korrekt, gärna i text, för den som informationen är avsedd för (Buckland, 1991; Singh, 
1996). 

Rutiner 

Enligt information från intervjuer utformas egna arbetsrutiner kontinuerligt under 
arbetets gång utefter den information operatörer får till sig. Operatörerna arbetar på det 
sätt de själva anser effektivast och lär även ut detta arbetssätt till andra. Ingen uttalad 
kontroll hur en operatör arbetar med olika monteringsuppgifter finns, inte heller någon 
specifik rutin i vem som involveras i upplärning.  Detta kan leda till att metoder som inte 
är mest effektiva förs vidare till en nyanställd (Sörqvist, 2004). Berger (1997) framhåller 
vikten av standarder inom upplärning och rutiner för att minska variationer i arbets-
processen.   

Då standarder inom upplärning till stor del saknas för operatörerna inom montering, 
finns variationer i utförandet av ett arbetsmoment. En nyanställd får ibland läras upp av 
ett flertal operatörer vilket kan leda till större kreativitet i utförandet av en uppgift, då 
operatören får lära sig fler metoder och tekniker. Dock anser Lampel och Mintzberg 
(1996) att montering är en process som bör standardiseras. Det stora antalet varianter på 
dörrar och material att montera försvårar dock detta, samt möjligheten att använda 
standardiserade instruktioner. Ortiz (2006) påpekar att tydliga arbetsinstruktioner ökar en 
nyanställds bekvämlighet i en uppgift och vidare menar Srinivasan (2012) att avsaknad av 
instruktioner kan kopplas till att defekter och omarbeten uppstår i montering. Liker och 
Meier (2006) samt Srinivasan (2012) menar att om det finns en standard att jämföra mot 
främjas produkters utfall och osäkerheter kan minskas.  

Pallspecifikationen kan ses som en typ av arbetsinstruktion i montering. Den består av 
koder och information som först måste tolkas av operatören för att kunna urskilja vilket 
material som behövs för att kunna montera dörren, dock inte hur montering ska 
genomföras. Därav ställs krav på att operatören har kunskap i hur koderna ska användas i 
monteringsarbetet.  

Inget fullt ut standardiserat arbetssätt finns vid hantering av returer, utan beror till stor 
del vad för defekt samt vilken operatör som upptäckt defekten. Returlappen kan ses som 
en standard, då den alltid har samma utformning. Däremot varierar informationen den 
förmedlar beroende på vem som upprättat den. Eftersom defekterna i montering 
varierar, varierar också operatörernas val att formulera informationen på returlappen.  

Personal 

Enligt operatörer kan montering ske på chansning vid osäkerhet. Salancik (1977) påstår 
att om en uppgift är tydlig minimeras osäkerheter, då ökar också känsla av delaktighet 
och vilja att ta eget ansvar för uppgiften. I montering minimeras osäkerheter genom 
dialog mellan operatörer. Saknas möjlighet att kommunicera verbalt kan feltolkningar 
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uppstå. Då operatören på returstationen bidrar till stor del att eliminera osäkerheter och 
feltolkningar, kan kopplingar dras till att returer främst uppstår på kvällsskiftet. Att 
instruera och kommunicera verbalt är fördelaktigt i avseende på informationens kvalitet 
och den effekt som ska uppnås (Buckland, 1991; Roberts, 2000). Att operatörerna på 
kvällsskiftet inte har samma möjlighet till verbal kommunikation som operatörerna på 
dagskiftet ökar därmed risken för defekter och omarbeten. 

5.1.2 Material 
På grund av kundorderstyrningen uppstår en bred variantflora av standardmaterial såväl 
som specialmaterial. Således har operatörerna mycket material att hålla reda på och välja 
mellan i montering. I vissa fall är det små detaljer på materialet som skiljer, så som 
polering av ett lås. Risken är då att fel material monteras utan att operatören märker 
detta. Risken stiger desto mer med en operatör som under upplärning inte klart och 
tydligt fått lära sig att se skillnaderna. Eftersom att variationen är ett faktum blir 
möjligheten att skapa kunskap om materialet och dess monteringsprocess mer komplext 
för operatörerna. Resonemanget styrks av Suzaki (1987) som menar att liknande varianter 
kan vara en orsak till att defekter uppstår och menar att en förståelse krävs för att minska 
detta.  

I nuläget benämns samtligt material som lagras i förrådet och vid stationerna för 
standardmaterial. Detta material används nödvändigtvis inte på samtliga dörrar. Gällande 
materialpåfyllnadsprincipen för standardmaterial hos fallföretaget genomförs material-
kontroll av stationerna på rutinbasis. Materialet fylls på med den mängd förrådet anser 
lämpligt samt vid tidpunkt behovet uppmärksammas. Detta kan liknas vid en push-
styrning, där materialpåfyllnad sker utan begäran (Jonsson & Mattsson, 2011). Att 
använda detta system resulterar i en mängd material på hyllorna som inte alltid behövs 
vid den tidpunkten. Suzaki (1987) menar att en stor mängd material orsakar en risk för 
felmontering. Emde och Boysen (2012) påpekar att ett överdimensionerat lager resulterar 
i höga lager- och hanteringskostnader.  

Hyllorna vid monteringsstationerna är markerade med standardmaterialets kod. 
Operatörerna vid stationerna väljer material utefter den plats de står på i hyllan. Om 
materialet är felplacerat uppstår risker att detta material monteras på dörren utan att det 
upptäcks. Resonemanget styrks av Shingo (refererad i Escalante, 1999) som menar att fel 
placering av material är en oavsiktlig orsak till defekter eller omarbeten.  

Det förekommer kontrollmissar av stationer och material när förrådet genomför 
rutinrundan för materialpåfyllnad, vilket resulterar i att materialbrist uppstår. Vidare leder 
denna materialbrist till att kundordern inte kan färdigställas. En brist kan enligt Oxford 
University Press (2015) anses vara en defekt. Då kundordern inte kan färdigställas skickas 
den till returstationen för omarbeten, en aktivitet som enligt Love et al. (1999) är icke 
värdeskapande för en verksamhet. Operatören hämtar ibland materialet själv men tiden 
brukas då inte till rätt sak, vilket också ses som icke värdeskapande enligt Hines och Rich 
(1997) och bör därför elimineras. 

Specialmaterialet är inköpsartiklar och lagras direkt i aviseringen för att sedan kittas till 
kundordern innan slutmontering, därmed är risken för felmontering med specialmaterial 
inte lika påtaglig. Risken kring specialmaterialet är förseningar från leverantör som i sin 
tur orsakar materialbrist och därmed omarbeten. Däremot sker inte alltid denna kittning 
till förmontering. Operatören får ibland själv hämta specialmaterial (om det behövs) vid 
aviseringen. Detta är i sin tur en icke värdeskapande aktivitet som därmed bör elimineras.  



Analys 

 28  

5.1.3 Summering av identifierade orsaker 
De orsaker som identifierats via fallstudien finns sammanställda i Tabell 5.1 och stärks 
utav de orsaker till defekter och omarbeten som framkommit i teorin. Tabellen har delats 
in i samma huvudområden som presenterats i orsak-verkan diagrammet; informations-
underlag, rutiner, personal och material. Detta för att tydliggöra de olika orsakernas 
underliggande områden. Returer och skift är två orsaker som identifierats endast via 
fallstudie.  

Tabell 5.1: Identifierade orsaker kopplat till fallstudie & teori 

De identifierade orsakerna utgör grunden för vidare arbete med andra frågeställningen 
där förändringsförslag presenteras för att kunna minska uppkomst av defekta produkter 
och omarbeten.  

5.2 Förändringar i material- och informationsflöden 
Orsakerna till defekta produkter och omarbeten som identifierats utgår från material- och 
informationsflöden, vilket leder in på analysen av frågeställning II:  

Hur kan förändringar i material- och informationsflöden minska uppkomsten av defekta produkter och 
omarbeten i kundorderstyrd montering? 

5.2.1 Informationsflöden 
I analysen till första frågeställningen framgick det att brister i informationsflöden är den 
främsta orsaken till att defekta produkter och omarbeten uppstår. Vikten av tydliga 
instruktioner för att minska osäkerhet och felmontering har påvisats. Även att 
information måste presenteras på ett sätt som mottagaren förstår för att uppnå önskat 
resultat. Det är därför av vikt att analysera hur förändringar i informationsflöden kan 
förändra situationen. 

Informationsunderlag 

Pallspecifikationen är en typ av arbetsinstruktion i montering och verkar som underlag 
vid montering av en dörr. Informationen på underlaget bör därför vara så pass detaljerad 
och informativ att detta inte hindrar en operatör att utföra avsedd monteringsuppgift. 
Det framkommer att benämningarna för visst material på pallspecifikationen varierar, 
vilket i sin tur kan leda till osäkerhet hos operatörerna när material ska plockas och 
monteras på dörrarna. Det är även en stor mängd information som presenteras på en och 
samma gång. Standardisering av artikelbenämningarna kan underlätta för operatörerna, 
som får mer enhetliga benämningar att hålla reda på och därmed enklare att identifiera 
vilket material som avses. Informationen som framförs bör vara väsentlig för uppgiften, 

Identifierad orsak Fallstudie Teori Referens 
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Fel underlag X X Buckland (1991), Singh (1996) 
Otydligheter X X Ortiz (2006), Suzaki (1987) 

Rutiner 
Upplärning X X Berger (1997) 
Instruktioner X X Ortiz (2006), Srinivasan (2012) 
Returer X     

Personal 
Brist i verbal kommunikation X X Roberts (2000) 
Skift X     

M
at

er
ia

l 

  

Liknande material X X Suzaki (1987) 
Många varianter X X Suzaki (1987) 
Felplacerat X X Escalante (1999) 
Materialbrist X X Oxford University Press (2015) 



Analys 

 29  

då detta enligt Ohno (1988) minskar förvirring hos mottagaren. Vidare menar Love et al. 
(1999) att informationen måste vara felfri för att uppnå detta.  

I montering används automatiserade identifieringssystem. En fördel med automatiserade 
identifieringssystem är enligt Jones et al. (2004) att felregistrering minimeras på grund av 
minskat manuellt arbete. Detta kan bidra till mindre spridning av felaktig information 
vidare i montering. I produktionen, innan montering, används RFID som ett sätt att 
identifiera en pall med dörrar men detta system upphör när pallen har hamnat på 
materialtorget. På materialtorget används istället dörrarnas streckkoder som identifi-
eringssystem. Viss manuell hantering krävs fortfarande när streckkoder ska avläsas, vilket 
kan bidra till att felregistrering ändå kan förekomma och i sin tur leda till att felaktig 
information förs vidare. Varje dörrs etikett måste skannas för att pallspecifikationen ska 
innefatta all nödvändig information. För att eliminera manuell avläsning kan fortsatt 
användande av RFID även i montering vara en möjlighet. Då RFID används tidigare i 
produktion är varje dörr försedd med ett mikrochip, vilket är en förutsättning för 
systemet att fungera. Vidare måste det enligt Lu et al. (2006) finnas en antenn som kan 
konvertera radiovågorna till en dator. RFID skulle möjliggöra lagring av mer information 
angående monteringen av dörren. 

Rutiner  

I dagsläget saknas fastställda rutiner och instruktioner i montering sett till upplärning av 
en nyanställd operatör eller ny monteringsuppgift. Upplärning är en process som enligt 
Berger (1997) bör vara standardiserad för att minska variationer i en operatörs arbete. 
Enligt Liker och Meier (2006) samt Srinivasan (2012) är standardisering en strävan mot 
att utföra arbetet på effektivast sätt. Då fallföretaget är kundorderstyrt med bred 
variantflora finns svårigheter i att standardisera instruktioner samt utföranden av 
monteringsarbetet. Därför ställs krav på att upplärning säkrar att operatören vet vad en 
uppgift innebär. Enligt Buckland (1991) kan information öka och minska osäkerhet hos 
den som är mottagare. Av den orsaken bör en operatör som ska lära ut ett moment vara 
noggrann med hur informationen presenteras. En operatör som ännu inte är helt bekväm 
i sin uppgift kommer att ställa frågor, få svar och därmed nyanseras av hur den lärande 
operatören utför sitt arbete. En instruktion används som en referens fram till att en 
operatör använder erhållen kunskap för att utföra en uppgift. Det är därför av intresse att 
säkerställa att lämpligast metod instrueras vidare. Detta på grund av att Ortiz (2006) 
menar att kvalitet och arbetet i monteringsstationen påverkas av en instruktion.  

Ytterligare standardisering kan vara fördelaktigt sett till den returlapp som utformas i 
montering, i avseende på att reducera feltolkningar. Utmaningen att standardisera 
returlappen ligger i att defekterna varierar och operatörerna benämner defekterna på 
olika sätt. Operatörer bör involveras i utformandet av benämningar, eftersom de arbetar 
med och utför monteringsuppgifter. Srinivasan (2012) styrker resonemanget och menar 
att operatörens kreativitet då kan utnyttjas.  

Personal 

Roberts (2000) framför att verbal kommunikation bidrar till ökat förtroende mellan 
avsändare och mottagare. Eftersom osäkerheter och feltolkningar av information inom 
montering främst uppstår då kommunikation mellan operatörer saknas, bör möjlighet till 
dialog finnas. Följderna av osäkerheter och feltolkningar kan annars enligt Salancik 
(1977) leda till defekta produkter och omarbeten. Eftersom operatören vid returstationen 
har stor kunskap om monteringsarbetet, är det av intresse att en operatör med liknande 
kunskaper även arbetar på kvällsskiftet, där dessa problem är vanligast förekommande. 
Att lära upp samma arbetsuppgifter, som operatören i returstationen, till en anställd 
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under kvällsskiftet kan därför ses som fördelaktigt. Som nämnts kan grundligare 
upplärning, samt tydligare underlag som minskar förvirring, öka tryggheten hos samtliga 
operatörer. Viktigt är då att lämpligast metod för att utföra monteringsarbetet är 
säkerställt (Srinivasan, 2012; Sörqvist, 2004).  

5.2.2 Materialflöden 
Systemet för materialtillförsel av standardmaterial i monteringen fungerar som nämnts 
utefter push-styrning. Enligt Storhagen (2003) används push-styrning i mass-
producerande företag som arbetar utefter prognoser, vilket är motsatsen till fallföretagets 
situation som är kundorderstyrt. Effektiviteten i montering kan enligt Battini et al. (2009) 
förbättras med en anpassad materialtillförsel. En förändring i materialförsörjnings-
principen blir därför en central del att analysera.  

Pull-styrning kan enligt Emde och Boysen (2012) hantera utmaningarna kring över-
dimensionering samt materialbrist och en lämplig metod blir då kanban. Materialbrist vill 
undvikas för att minska omarbeten samtidigt som överdimensionering vill undvikas för 
att minska risk för felmontering. Detta eftersom att aktiviteterna inte skapar värde för en 
verksamhet enligt Love et al. (1999) och Suzaki (1987). Med hjälp av kanban kan 
materialet vid stationerna kontinuerligt fyllas på men endast i den takt som operatören 
förbrukat allt material i en lastbärare. Via ett kanbankort ges signal till förrådet att tom 
lastbärare ska ersättas med full. Metoden kräver att uträkningar görs på max antal artiklar 
för varje artikelnummer per lastbärare, samt antal lastbärare och kanbankort som ska 
finnas i rörelse.  

Genom att använda kanban kan mängden lager av standardmaterial vid stationerna 
minskas vilket generar bättre ordning och mindre risk för felplacering. Detta leder till att 
operatörerna lättare hittar de material som ska användas samt att rätt material används, 
vilket resulterar i lägre risk för felmontering. Eftersom att kanban fungerar som ett 
signalsystem för påfyllnad undviks därmed risken för att materialbrist uppstår vilket 
minskar uppkomsten av omarbeten. Enligt Caputo och Pelagagge (2011) är kanban 
mindre fördelaktigt vid hög variation och parallella monteringsprocesser, vilket 
fallföretaget har. Dock är de två bulkbanorna i fallföretagets montering utformade enligt 
en monteringslina där endast standardmaterial lagras, eftersom specialmaterialet redan 
har kittats i ett tidigare skede. Utformningen stämmer överens med Caputos och 
Pelagagges (2011) anledning till att använda kanban. 

En granskning bör utföras över hur frekvent användningen är av det material som 
fallföretaget benämner standardmaterial. Alla bör nödvändigtvis inte lagras kontinuerligt 
vid stationerna utan försörjas med kittning. Enligt Caputo och Pelagagge (2011) bör 
artiklars värde och egenskaper samt monteringsuppbyggnad beaktas vid val av 
materialförsörjningsprincip och försörjas därefter. Ett alternativ kan därför vara att 
kombinera kanban och kittning för olika material och dess användningsfrekvens för att 
uppnå både kostnads- och arbetseffektivitet i monteringen. Resonemanget styrks av 
Caputo och Pelagagge (2011) som menar att kombinationer av försörjningssystem kan 
användas.  

Den breda variantfloran hos fallföretaget innebär små volymer av en variant samtidigt 
som de måste hantera många olika order, en anledning till att använda kittning som styrks 
av Caputo och Pelagagge (2011) samt Hanson et al. (2012). Den stora mängden 
varierande material att montera för olika kundorder samt mellan de olika monterings-
banorna är ytterligare anledningar till användning av kittning som styrks av Brynzer och 
Johansson (1995) samt Caputo och Pelagagge (2011). Vidare anser de att metoden även 
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är lämplig att använda för att säkra kvaliteten i monteringsprocessen, vilket är en 
väsentlig del för fallföretaget.  

Att använda kittning skulle minska överdimensionering av material i lager vid stationerna 
och samtidigt säkra kvaliteten. Om operatören får dörrpallen levererad tillsammans med 
tillhörande material undviks problemet att operatören väljer fel material i lagerhyllan vid 
stationen. Likväl undviks materialbrist vid stationerna eftersom inget lager behöver 
användas. Detta kräver dock förberedelser för förrådet, som lagrar materialet. Rutinerna 
kring lagerpåfyllnad måste ändras från dagliga rutincheckar till att se över vilka order som 
kommer flöda genom monteringen dagligen och dess tillhörande material. Utifrån de 
order som ska monteras under dagen kan förrådet samla material för respektive 
kundorder i någon form utav lastbärare. Denna lastbärare ska i samband med att 
kundordern påbörjas i montering levereras till dess monteringsbana, vilket kräver goda 
kommunikationskanaler och informationssystem. Förslagsvis att lastbäraren levereras till 
dörrpallen under dess väntan på materialtorget. På så vis minskas risken för att 
lastbäraren blir levererad för sent till kundordern då den istället kan verka som en visuell 
signal att dörrpallen är klar för montering. Därmed undviks även att montering påbörjas 
på en dörrpall utan att allt material finns tillgängligt, vilket resulterar i att omarbeten 
minskar. 

I dagsläget tillämpar fallföretaget redan en form av kittning för specialmaterial. Detta då 
material samlas till varje order i aviseringen och skickas med till slutmonterings-
stationerna. Genom att fallföretaget arbetar på detta vis vet operatörerna exakt vilket 
specialmaterial som ska användas till den specifika ordern, vilket även resulterar i att 
risken för felmontering av specialmaterial minskas. Specialmaterialet skulle dock kunna 
kittas med övrigt material i förrådet istället för vid aviseringen. Detta skulle innebära att 
tiden i aviseringen effektiviseras samt att operatörerna i förmonteringen inte behöver 
spendera onödig tid till att hämta specialmaterial.  

I Tabell 5.2 presenteras en sammanställning av de identifierade orsakerna i förhållande till 
de förändringsalternativ som analyserats till områdena i de två föregående kapitlen.  

Tabell 5.2: Identifierade orsaker kopplat till förändringsalternativ 
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6 Diskussion och slutsatser 
I kapitlet diskuteras studiens resultat och besvarandet av frågeställningarna. Därefter beskrivs studiens 
praktiska samt teoretiska implikationer. Val av tillvägagångssätt diskuteras och slutligen redovisas 
studiens slutsatser och rekommendationer samt förslag till vidare studier. 

6.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att analysera hur uppkomsten av defekta produkter och omarbeten kan 
minska i kundorderstyrd montering genom effektivare material- och informationsflöden. 
Utifrån syftet formulerades två frågeställningar som diskuteras gentemot vad som 
framkommit i studiens analys. 

6.1.1 Identifierade orsaker till defekter och omarbeten 
För att besvara studiens första frågeställning har möjliga orsaker till uppkomst av defekta 
produkter och omarbeten identifierats i fallstudien och sedan jämförts med teorin. 
Fallstudien påvisar att ineffektiva material- och informationsflöden till stor del påverkar 
uppkomst av defekta produkter och omarbeten, vilket också konstaterades i teorin. Med 
material- och informationsflöden som grund gjordes en indelning i fyra underliggande 
huvudområden; informationsunderlag, rutiner, personal samt material. Dessa 
huvudområden har i sin tur delats in i elva ytterligare underliggande områden, där nio 
styrks både av fallstudie samt teori och två styrks av endast fallstudie.  

Informationsunderlag 

Författarna anser att det finns svårigheter i att konkretisera exakt vad som orsakar 
defekter och omarbeten. Det anses främst uppstå på grund av felaktigheter inom ett 
system, som i sin tur försvårar för människan att utföra en uppgift felfritt. Enligt 
Mattsson & Jonsson (2013) är det information som styr aktiviteter inom en montering. 
Det krävs därför att information förmedlas och presenteras på ett sätt som får 
mottagaren att bearbeta informationen som planerat. Författarna anser att 
informationsflödet har den centrala delen i resultatet. Detta då brister i 
informationsflödet som identifierats inte bara står i relation till materialflödet, utan också 
resterande delar av monteringen. Informationsunderlag till monteringsarbetet är många 
gånger otydligt och extra tid går åt för att tolka informationen, vilket är icke 
värdeskapande. Den icke enhetliga informationen bidrar till osäkerheter hos operatörer 
som ökar risken för felmontering och därmed uppkomsten av defekta produkter och 
omarbeten.  

Rutiner 

Förhållanden som råder i fallföretagets montering karaktäriseras av många varianter 
dörrar och ökar därmed andelen material att hantera och montera. I dagsläget saknas 
specifika monteringsinstruktioner på fallföretaget eftersom det inte anses hållbart sett till 
antalet varianter som finns. Inte heller specifika monteringsuppgifter ingår i 
upplärningen. De dörrar som ska monteras under denna tidsperiod är de som operatören 
får lära sig att bearbeta. Avsaknad av rutiner kopplat till instruktioner och upplärning 
anser författarna påverka uppkomst av defekta produkter och omarbeten. Detta då 
komplexiteten i monteringsarbetet många gånger är hög. Operatörer lär sig moment olika 
snabbt och kräver olika stöd i upplärning. Om upplärning inte varit tillfredställande, på så 
vis att operatören saknar den kunskap som krävs, är risken större att defekter och 
omarbeten uppstår.  
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Ökad komplexitet i monteringsarbetet bidrar till att fler dörrpallar hamnar i returstation 
på grund av felmontering och osäkerheter. Returer som orsak identifierades via 
fallstudien och författarna anser att andelen pallar som transporteras till returstationen är 
önskvärt att minska då omarbeten är icke värdeskapande.  

Personal 

Enligt fallstudien framkommer att problem med defekta produkter och omarbeten löses 
med hjälp av verbal kommunikation mellan operatörerna, vilket aktivt bör användas då 
instruktioner saknas. Många gånger innebär verbal kommunikation att operatörer 
behöver lämna sin arbetsstation och pausa arbetet, vilket kan ses som icke 
värdeskapande. Samma möjlighet för operatörerna på kvällsskiftet saknas, vilket leder till 
att defekta produkter och omarbeten är mer förekommande under detta skift. Därav 
anses brist i verbal kommunikation och skift vara sammankopplade och båda orsaka 
defekta produkter och omarbeten.   

Material 

Då fallföretagets höga grad av kundorderstyrning leder till ökad andel material att hantera 
och montera, ställs krav på operatören använder rätt material. Eftersom material kan vara 
liknande kan en ouppmärksam operatör plocka och montera fel material. Detta är inte 
bara en följd av ouppmärksamhet, utan kan även grunda sig i att operatören inte har fått 
rätt förutsättningar under upplärning att se skillnaden. Material blir ibland felplacerat vid 
stationen då platserna för materialet inte är tydligt avskilt i hyllorna. Även material som är 
felplacerat ökar risk för att oavsiktligt plocka och montera fel material. När materialbrist 
uppstår vid stationerna kommer en operatör främst att skicka pallen till returstationen. 
Detta görs för att snabbare kunna arbeta vidare med en annan pall. En pall som skickas 
till returstationen ses som icke värdeskapande tid då omarbeten måste utföras. 
Operatören kan i vissa fall hämta materialet själv, dock ses även detta som icke värde-
skapande tid, därav bör materialflödet effektiviseras. 

Författarna hade till avsikt identifiera möjliga orsaker till defekta produkter och 
omarbeten, därmed anses första frågeställningen vara besvarad. De orsaker som 
identifierats utgör en tillräcklig grund för vidare arbete med andra frågeställningen, där 
förändringsalternativ kommer presenteras. 

6.1.2 Alternativ till material- och informationsflöden 
För att besvara studiens andra frågeställning har teori kring metoder för hantering av 
material- och informationsflöden studerats. Teorin har sedan analyserats i jämförelse med 
empirin för att finna tänkbara förbättringsalternativ passande för situationen.  

Informationsflöden 

Författarna anser att störst fokus bör ligga i att förändra informationsflödena. Tydliga 
instruktioner samt rutiner för arbetet i montering bör upprättas då detta är en 
huvudsaklig orsak gällande defekter och omarbeten. I första hand bör en ny standard för 
pallspecifikationen upprättas där samtliga berörda förstår koderna och övrig informations 
innebörd. I nuläget råder viss förvirring kring benämningarna som bidrar till defekter. 
Det bör säkerställas att pallspecifikationen innehåller rimlig mängd text och benämningar 
för att operatören lättare ska kunna sortera och hantera informationen. Det kan vara 
fördelaktigt att operatörerna som verkligen arbetar utefter pallspecifikation får deltaga i 
utformandet av denna. Detta då operatörerna har kunskap om vad som är otydligt, vad 
som fungerar samt vad som kan förbättras. Utförandet av pallspecifikationen ligger 
utanför studiens avgränsningar vilket innebär att författarna inte granskat detta på djupet. 
Vidare bör rutiner kring upplärning av nyanställda ses över. I dagsläget råder stor 



Diskussion och slutsatser 

 35  

osäkerhet kring utförandet av monteringsarbetet hos nyanställda samt kvällsskiftet, då 
den breda variantfloran bidrar till en mängd moment att lära sig. Vissa moment är 
säkerligen mer viktiga att behärska, vilket bör säkerställas att de inkluderas i upplärning av 
en nyanställd. Författarna anser att upplärningsperioden skulle kunna utökas för de 
operatörer som efterfrågar det, som en del i att minska osäkerhet.  

Alternativet att införa RFID även i monteringen bör ses över. Författarna anser att detta 
är mest fördelaktigt i ett längre perspektiv sett till informationsdelning. Detta skulle 
minska den manuella hanteringen som i dagsläget sker på grund av scanning av varje 
dörr. Införandet skulle innebära att en RFID-antenn samt en dator måste installeras vid 
varje monteringsstation vilket kan bli kostsamt. Skulle RFID användas kan 
pallspecifikationen i pappersform fasas ut eftersom monteringsinformation återfinns i 
datorn istället. Genom att använda datorn skulle mer utförlig information kunna 
struktureras upp för varje kundorder, som därmed kan minska feltolkning hos 
operatörer. En minskning av feltolkning minskar i sin tur risken för att operatören 
monterar fel material. Ytterligare bonus med RFID-systemet kan vara att till varje 
kundorder lägga till en ritning för dörren som finns kopplad i chipet. Vid osäkerheter hos 
operatören finns då möjligheter att via datorn klicka sig in på dörrens ritning för en 
tydligare beskrivning av dörrens utformande. Detta anses väsentligt specifikt för 
singelbanorna där glas, karmar och brevinkast med mera monteras, för att minska 
felmontering och omarbeten.  

Fallföretaget bör även fokusera på att hindra att defekterna når ut till kund eftersom det 
kan påverka deras framtida kundrelationer och därmed försäljning. Operatörer bör inte 
vara tillåtna att montera på chansning utan sträva efter hundraprocentig kvalitet. Uppstår 
osäkerhet är det bättre att skicka pallen till retur, även om det orsakar längre ledtid och 
omarbeten. Om förbättringar görs främst i informationsflödena skulle mindre osäkerhet 
uppstå automatiskt.  

Materialflöden 

Fallföretaget försörjer i dagsläget monteringen med material utefter en princip anpassad 
för massproduktion. Detta överensstämmer inte med fallföretagets kundorderstyrda 
verksamhet. Författarna anser att en kombination av materialförsörjningsprinciper bör 
tillämpas för olika banor och material i monteringen. Eftersom att det material som 
räknas som standard är många, anser författarna att en undersökning bör göras för att 
avgöra vilket material som används så frekvent att de anses vara standardmaterial. Vidare 
kan detta material lagras vid stationerna och dess påfyllnad styras via kanban. Därmed 
kan onödig materialhantering för förråd och därmed hanteringskostnader minskas. 
Övrigt material bör avlägsnas från station och endast lagras i förrådet. För detta material 
bör kittning användas och levereras till sin specifika kundorder i samspel med att 
kundordern anländer till montering. Detta anses kunna ske till samtliga monteringsbanor 
och förmontering. Kittning från förrådet kan därmed även inkludera specialmaterialet. 
Detta kräver således en förändring i informationsflödena för att förrådet ska kunna 
förbereda kittning för varje kundorder.  

För att effektivare hantera överdimensionering och materialbrist som i sin tur riskerar 
uppkomst av defekter och omarbeten, bör en kombination av kanban och kittning 
införas. Kittningen skulle bidra till att operatörerna inte monterar fel material till en 
kundorder, samtidigt som yta frigörs till mer ordningsam lagring för det verkliga 
standardmaterialet vid stationerna. Det verkliga standardmaterialet som styrs med kanban 
kan därmed ges strukturerade och uppdelade lagerplatser vid stationerna. Struktureringen 
skulle tydliggöra för operatören vid montering och minska risken för att plocka och 
montera fel material. Metoderna kräver dock en del uträkningar så att rätt mängd artiklar 
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försörjs via kanban samt att förrådet ska hinna färdigställa kit till respektive kundorder i 
tid.  

Genom att förändra material- och informationsflödena enligt ovanstående diskussion 
anses effektivare flöden uppnås där mindre defekter och omarbeten uppstår. På så vis har 
andra frågeställningen besvarats och därmed studiens syfte uppnåtts.  

6.2 Implikationer 
För verksamheter med liknande upplägg inom montering som fallföretaget, är 
tillämpning av de förändringsalternativ som presenterats möjliga. Generellt sett är brister 
inom material- och informationsflöden orsakande till defekta produkter och omarbeten, 
vilket påvisas i resultatet. En verksamhet med liknande problem måste dock säkerställa 
sina specifika brister inom dessa flöden för att uppnå kunna uppnå effektivisering. 

Viktigt att beakta sett till de presenterade förbättringsalternativen, både för fallföretag 
och liknande verksamheter, är kostnadsaspekter. Att investera i eller utöka redan befintlig 
RFID-teknik är kostsamt, vilket innebär att det kan vara mindre lämpligt för mindre 
tillverkande verksamheter. Det bör genomföras beräkningar för att undersöka om en 
investering som denna är ekonomiskt försvarbar för verksamheten. Lämpligast är det för 
verksamheter med hög produktivitet och som vill minska manuell identifiering av ett 
monteringsobjekt. Även vid förändringar i materialhantering bör kostnad vara en aspekt 
att ta i beaktning. Att använda kittning kan kräva större yta att hantera materialet än 
tidigare och då kräva ombyggnad av layouten. En kombination av kittning och kanban 
kräver noggrann övervägning över vilket material som passar för respektive material-
försörjningsmetod.  

Studien etablerar inte någon ny teori inom ämnesområdet. Istället sammanställs och 
bekräftas befintliga teorier angående defekta produkter och omarbeten samt hantering av 
material- och informationsflöden. Teori kring defekta produkter och omarbeten samt 
förändringsalternativ kopplat till returer och skift är begränsad och inga påtagliga 
samband har identifierats mer än i fallstudien. Vid praktisk tillämpning av förändrings-
alternativ relaterat till dessa orsaker, bör hänsyn tas till rådande situation. Detta för att 
säkerställa att problemet är generaliserbart. 

6.3 Metoddiskussion 
Genom att kombinera litteraturstudier samt fallstudie har olika synvinklar på problemet 
kunnat studeras. Kring empiriinsamlingen på fallföretaget anser författarna att intervjuer, 
observationer och dokumentstudier varit fördelaktigt i genomförandet av studien. Detta 
då metoderna bidragit till författarnas besvarande av frågeställningarna och därmed 
uppfylla studiens syfte. 

Intervjuerna är den data som utgjort störst grund för den empiri som redovisats. Då flest 
intervjuer genomförts med operatörer i monteringen, hade det varit av intresse att 
genomföra intervju med samma frågor med en ledares roll i monteringen. Detta för att 
vidga perspektiven. Författarna ansåg att information kring hur operatörerna upplever 
flödena i monteringen och dess brister bidrog till viktig fakta. Anledningen var att 
operatörerna är de som utför arbetet och har god uppfattning kring vad som hjälper samt 
stjälper i det dagliga arbetet. Att ta hänsyn till synpunkter från operatörer med olika 
erfarenhet var av vikt eftersom erfarna har mycket kunskap om monteringsavdelningen 
samt dörrarna. Erfarna operatörer hanterar och löser enklare de problem som uppstår 
när material- och informationsflödena brister. Nyanställda blir mer beroende av 
information och instruktioner då inte denna kunskap och självsäkerhet finns, vilket bidrar 
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till att de tydligt känner av brister i material- och informationsflödena. Alla intervjuer 
med operatörerna genomfördes enskilt för att ge respondenten trygghet i att svara fritt. 
Genom att genomföra en gruppintervju hade möjligtvis en diskussion kunnat uppstå 
mellan operatörerna som bidragit till andra insikter hos författarna likväl som 
operatörerna. Författarna anser dock att en gruppintervju inte hade påverkat 
empiriinsamlingen i den grad att de genererat annorlunda resultat. 

Under observationer valde författarna att dokumentera det som ansågs väsentligt under 
genomförandet. Detta för att observationerna endast låg till grund för att tydliggöra 
monteringens uppbyggnad och dess flöden. Mer strukturerade observationer hade kunnat 
generera mätningar på antal defekter och omarbeten som uppstår under exempelvis en 
dag. Dock saknas författarnas kunskaper kring monteringsarbetet för att kunna 
uppmärksamma när en defekt uppstår. Författarna anser att mätningarna inte skulle 
genererat ett annorlunda resultat och valde därav att fokusera på material- och infor-
mationsflödena.  

Det fanns intresse av att klargöra vilka typer av defekter som uppkom mer frekvent för 
att tydliggöra kopplingar till identifierade orsaker. Dock var information som fanns att 
tillgå i dokument kring uppkomna defekter och omarbeten svårtolkad sett till orsakerna. 
Detta förhindrade analyseringen och författarna valde därför att exkludera detta från 
studien. Om analysering hade kunnat genomföras skulle förändringsalternativen kunna 
fokuseras kring anledningarna till de defekter och omarbeten som är mest 
förekommande.  

Via författarnas användning av triangulering vid analysering har datainsamlingsmetoderna 
styrkt varandra. Det författarna uppmärksammat via observationer har bekräftats genom 
intervjuer och dessa har i sin tur styrkts av litteraturstudier. Vidare har respondenternas 
svar i intervjuerna styrkt varandra. Utifrån detta anser författarna att validiteten i 
rapporten är hög och därmed trovärdig. Genom att ha jämfört empiri med teori via 
mönsterpassning och därmed styrkt fallstudiens resultat med teori anses rapportens 
reliabilitet vara hög. Studiens resultat anses generaliserbart med anledning att fallstudien 
bekräftats med teori och bör därför kunna påträffas med liknande resultat i andra fall. 
Därmed anses inte heller författarnas tidigare kännedom om företaget ha påverkat 
resultatet. I åtanke bör finnas om mönsterpassning orsakat att författarna haft för stort 
fokus på data som styrkts av både teori samt empiri och därmed missat andra väsentliga 
orsaker som påverkar uppkomst av defekter och omarbeten. Författarna anser dock att 
orsakerna som påvisats har så pass stor inverkan på effektiviteten att resultatets 
reliabilitet är god. 

Då fallstudien var av enskild karaktär minskas rapportens generaliserbarhet eftersom 
verklighetssynen endast tagits från ett fall. Om författarna genomfört fallstudier på ett 
flertal företag hade dess utfall kunna jämföras mot varandra för att utvinna ett än mer 
generaliserbart resultat. Författarna valde dock att endast fokusera på ett fallföretag för 
att kunna studera problemet mer djupgående och på så vis skapa hög trovärdighet.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Efter genomförd studie konstateras att material- samt informationsflöden har en 
betydande inverkan på ett företags effektivitet. Med bristande material- och infor-
mationsflöden uppstår defekta produkter och omarbeten vilket är icke värdeskapande för 
en verksamhet. Att anpassa dessa flöden utefter verksamhetens situation blir därför 
väsentligt för att minska defekta produkter och omarbeten. 
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De identifierade orsakerna som framkommit är otydligheter och brister i informations-
underlag samt i verbal kommunikation. Brister i informationsflöden anses vara den 
centrala orsaken till att defekta produkter och omarbeten uppstår, detta då informations-
flöden har påvisats påverka även materialflöden. För att hantera detta bör tydligare 
rutiner för monteringsarbetet införas kopplat till instruktioner, upplärning samt andra 
informationsunderlag. Tydlig information skulle minska osäkerhet kring utförandet av 
monteringsuppgifterna. Pallspecifikationen bör utformas så att inga otydligheter 
förekommer hos operatören vid montering. Samtliga åtgärder skulle minska antalet 
kundorder som blir returer vilket är av intresse för att på så sätt minimera icke 
värdeskapande tid. I bästa fall implementeras RFID i monteringsavdelningen för att 
undvika den manuella hanteringen och utföra än tydligare beskrivningar av arbetet och 
på så vis minska otydligheter. 

Materialbrist orsakar onödiga omarbeten samtidigt som överdimensionering av material 
ökar risk för defekter. Detta för att överdimensionering bidrar till mindre översikt av 
materialet som ska användas. Kanban bör införas för material som används så frekvent 
att lagerhållning vid station är nödvändigt. Vidare bör materialets lagerhållning org-
aniseras vid stationen för att enklare särskilja materialet åt. Det övriga materialet bör 
förses till stationerna via kittning från förråd. Därmed minskas risken för att operatören 
använder fel material till kundordern men även brist på material vid station undviks. 
Viktigt är att ett kvalitetstänk finns hos varje operatör så att en defekt produkt inte når 
kund då de påverkar verksamhetens försäljning. Operatören ska, om osäkerhet uppstår, 
stanna processen för att ta reda på hur arbetet ska utföras. Finns inte möjligheten att 
finna den kunskapen vid den tidpunkten bör pallen skickas vidare till retur och inte 
monteras på chansning.  

Genom att beakta de förändringsalternativ som presenterats anses effektivare material- 
och informationsflöden kunna uppnås som minskar defekta produkter och omarbeten.  

6.5 Vidare studier 
Fallstudien genomfördes endast på ett fallföretag vilket minskar generaliserbarheten. I 
vidare studier är det av intresse att utföra en liknande empirisk undersökning på 
verksamheter med liknande förutsättningar som fallföretaget. Detta skulle kunna bekräfta 
samt utveckla studiens resultat.  

Författarna hade inte till avsikt att presentera samtliga orsaker till uppkomst av defekta 
produkter och omarbeten, utan möjliga orsaker. Studien har fokuserat på defekter och 
omarbeten relaterat till material- och informationsflöden i en kundorderstyrd montering. 
Det anses intressant att i vidare studier granska ytterligare orsaker för att vidga 
perspektiven. Även att studera avdelningar utanför studiens avgränsningar, så som 
bearbetning, då detta säkerligen bidrar till ytterligare orsaker.  

I studien specificeras inte fördelningen av de defekter som uppstår. Att undersöka detta 
grundligt skulle kunna resultera i mer kunskap om vad som behöver förändras för att 
därmed resultera i effektivare flöden. Då utformning av informationsunderlag låg utanför 
studiens omfång är det av intresse att ytterligare undersöka hur standarder i detta 
avseende kan införas.  

Att kombinera materialförsörjningsprinciper ses som fördelaktigt. I vidare studier kan 
standardmaterial utredas gentemot specialmaterial för att kunna optimera användandet av 
kanban och kittning. Studien avgränsades från materialhemtagning men kan vidare 
undersökas för att tydliggöra hur stor påverkan på defekta produkter och omarbeten 
detta genererar. 
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