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Abstract 

i 

Abstract 

Purpose – Purpose of this work is to examine which material supply policies in an 

assembly can provide a more efficient and safer working and reduced resource 

consumption. In order to answer the purpose, it has been broken down to the two 

following questions: 

1. Which material supply policies in the assembly could make more efficiency 

of the assembly? 

 

2. How large are the savings of the proposed material supply principles? 

Method – To fulfill the purpose of the study, a case study was performed at Proton 

Lighting AB in Värnamo. With the help of interviews, observations and document 

studies, empirical data was collected wich has been analyzed and interpreted against 

the theory which was collected through literature. Analysis of the data has been 

generated to the study’s result. 

Findings – Material supply principles which is proposed in an assembly is kitting, 

continuous supply, batching and supermarket together with the tow truck which 

would result reduction of personnel which was calculated to save up to 27 000 

SEK/week. Suggested materials supply principles bring needs to layout changes. The 

proposal is to get FIFO-racks, kanban systems and towing trucks so that effective 

methods and materials handling process can be achieved. Bringing together two 

assembly halls gives the company an empty hall and the other hall can be used at 

maximum way, material supply occurs in one assembly hall and employees feel 

community. By creating the inventory reduces truck transportation in the work area 

and saves time when the long transportation distance and pallets wrapping disappear. 

Implications – In this study, it appears that with one assembly hall, savings can be 

achieved with the proposed material supply principles based on Lean principles. 

Limitations – There are not many specific articles or many others that write about 

material supply policies in an assembly hall which lifts the value of this report. The 

study showed that the time was not enough to carry out studies on the test stations 

thus it was decided to omit the challenge of test stations in this study. 

Keywords – Logistics, supply chain, materials management, Lean Production 
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Sammanfattning 

Syfte – Syfte med detta arbete är att undersöka vilka materialförsörjningsprinciper i 

en monteringshall kan ge ett effektivare och säkrare arbetssätt samt minskad 

resursåtgång. För att kunna besvara syftet har det brutits ned till två problemfrågor: 

1. Vilka materialförsörjningsprinciper vid monteringsverksamhet skulle kunna 

effektivisera monteringen? 

 

2. Hur stora är besparingarna för de föreslagna materialförsörjningsprinciperna? 

 

Metod – För att uppfylla studiens syfte utfördes en fallstudie på Proton Lighting AB i 

Värnamo. Med hjälp av intervjuer, observationer och dokumentstudier samlades in 

empirisk data, som har analyserats och tolkats gentemot teori, som samlades in via 

litteraturstudie. Analys av data har genererat studiens resultat. 

 

Resultat – Materialförsörjningsprinciper som föreslås till en monteringshall är 

kittning, kontinuerligt försörjning, batchning och supermarket ihop med dragtruck 

som resulterar minskning av personalbehov vilket beräknades att spara upp till 27 000 

kr/vecka. Föreslagna materialförsörjningsprinciperna tillför behov till 

layoutförändringar. Förslag är att skaffa FIFU-banor, kanbansystem och dragtruck så 

att ett effektivt arbetssätt och materialhanteringsprocess kan uppnås. Att föra ihop två 

monteringshallar ger företaget en tom golvyta så att den gemensamma hallen kan 

används på ett optimalt sätt, materialförsörjning sker i en monteringshall och anställda 

känner gemenskap. Genom att skapa mellanlager minskas trucktransporterna i 

arbetsområdet, samt att de sparar tid då den långa transportsträckan och inplastningen 

av pallar försvinner. 

Implikationer – Inom denna studie framgår det att besparingar kan uppnås i en 

monteringshall med de föreslagna materialförsörjningsprinciperna som utgår från 

Lean-principer. 

Begränsningar – Det finns inte så många specifika artiklar eller många andra som 

skriver om materialförsörjningsprinciper i en monteringshall då lyfts värde av denna 

rapport. Under studie visade sig att tiden inte räckte till för att utföra undersökningar 

gällande provstationer därmed bestämdes det att utelämna utmaningar över 

provstationer i denna studie. 

Nyckelord – Logistik, materialförsörjning, materialhantering, Lean Production
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1 Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 

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

studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

1.1 Bakgrund 
Moderna tillverkande organisationer är verksamma i en global konkurrensutsatt miljö 

(Stansfield & Longenecker, 2006). Tillverkande organisationer behöver både förbättra 

kundtillfredsställelse och service samtidigt som de behöver minska kostnader, 

förkorta ledtider och förbättra kvaliteten. Möjligheter till att förbättra produktiviteten 

genom förbättrad arbetseffektivitet och minskade produktionsförluster är avgörande 

för organisatorisk överlevnad. Dessa ansträngningar kan drivas genom en mängd 

initiativ för produktivitetsförbättringar (Stansfield & Longenecker, 2006). 
 

Syftet med logistik är att företagets effektivitet ska förbättras på så sätt att ett positivt 

resultat uppnås (Jonsson & Mattsson, 2011). Effektiviteten kan formuleras med hjälp 

av olika effektivitetsvariabler, som påverkar företagets intäkter, kostnader, tillgångar 

och miljö. Ibland kallas logistik även läran om effektiva materialflöden och flöde från 

råmaterial till produkt för kund har traditionellt setts som logistikens primära flöde. 

Ett effektivt materialflöde utnyttjar resurserna produktivt och realiserar kundens 

exakta önskemål. I logistiksystemet är informationsflödet en förutsättning för 

effektiva materialflöden. Det behövs information om kundens behov, tillgänglig 

kapacitet, beläggning och material i det egna företaget samt leverantörernas förmåga 

att leverera för att balansera tillgång och användning av nödvändiga resurser (Jonsson 

& Mattsson, 2011). 

 

I ett monteringssystem med ett brett produktsortiment, hög differentiering av 

slutprodukter och hög produktionsvolym krävs en rationell hantering av 

materialförsörjningen (Lolli, Gamberini, Giberti, Rimini & Bondi, 2015). 

Materialförsörjningens uppgift är att försörja produktionen med de insatsvaror 

(råvaror, komponenter med mera) som behövs. Materialförsörjningen har direkta 

relationer med leverantörer och det egna företagets produktionssystem (Aronsson, 

Ekdahl & Oskarsson, 2006; Jonsson & Mattsson, 2011). 

 
Lean Production, oftast förkortat till Lean är ett grundläggande begrepp. Ordet 

”production” har medfört en hel del feltolkningar, som att Lean endast är tillämpbart i 

tillverkande verksamheter. Men Lean är tillämpbart inom en mängd olika branscher. 

Lean är en strategi för hur verksamheten ska bedrivas alltså det är ingen aktivitet eller 

metod som gått att genomföra för att sedan vara klar (Petersson, Johansson, Broman, 

Blücher & Alsterman, 2012). Det krävs ett sätt att tänka som fokuserar på 

värdeökande processer samt på företagskultur där alla strävar efter ständiga 

förbättringar (Liker, 2012). Lean-principerna är en grund för en verksamhets 

utveckling mot Lean och hjälpmedel för att hitta konkreta lösningar i verksamheten. 

Syfte är att eliminera slöseri, vilket är ett långsiktig och ständig arbete i verksamheter 

som vill sträva mot Lean (Petersson et al., 2012). 
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1.2 Problembeskrivning 
Varje organisation vill vara både konkurrenskraftig och lönsam (Petersson et al., 

2012). Organisationen måste då säkerställa att resurser används effektivt och att det 

ständigt reduceras slöseri. Alltfler organisationer börjar nu analysera sin verksamhet 

utifrån vad som är bäst för flödet. Det är viktigt att i detalj ta reda på hur 

verksamheten fungerar idag för att skapa en korrekt bild av dagens verksamhet innan 

förändringsarbetet är risken stor att fel förändringsåtgärder vidtas. Möjligheter till 

stärkt lönsamhet och konkurrenskraft genom ökad produktivitet och flexibilitet är 

någonting som kan uppnås genom eliminering av slöseri. Inom Lean finns det sju 

olika slöseri: överproduktion, väntan, transport, överarbete, lager, rörelse, produktion 

av defekta produkter (Petersson et al., 2012). 
 

Materialförsörjning i kombination med anläggningars layout är ett mycket svår 

optimeringsproblem, där en stor del av arbetet inriktats på heuristik (Gau & Meller, 

2010). Traditionellt har målet vid layoutproblem varit att minimera 

hanteringskostnader av materialet för att det har varit viktigt att minska 

materialhantering (Azadivar & Wang, 2010). Lagerhållning och materialhantering är 

kritiska problem för industrier eftersom kostnad, effektivitet, vinst, miljöpåverkan, 

säkerhet och ergonomi blir påverkad av detta (Manzini, Bozer & Heragu, 2015). 

Dessutom är lagerhållning och materialhantering i huvudsak icke-mervärdeskapande 

aktiviteter enligt Manzini et al. (2015). Azadivar och Wang (2010) skriver att under 

de senaste tre årtionden har olika metoder föreslagits för att optimera 

produktionsuppläggningen. Författaren anser dock att litteraturen ofta fokuserar på 

maskinbearbetande processer och att det finns få artiklar som skriver om montering 

och materialförsörjning. 

 

Omformande av materialförsörjning är utan tvekan den mest utmanande uppgiften vid 

processförbättring enligt Zammori, Braglia och Castellano (2015). En pålitlig och 

flexibel materialförsörjning är avgörande eftersom materialbrist orsakar 

produktionsstopp där utökade buffertar av material ökar lagerkostnader och hindrar 

monteringsprocessen på grund av bristen på utrymme inom anläggningen (Zammori 

et al., 2015). Oftast ligger problemet i layouten för att med begränsat utrymme kan det 

vara svårt att tillämpa olika principer för materialförsörjning och 

arbetsplatsutformning. Arbetsfördelningen i monteringen är ett problem i många 

företag eftersom montörer inte bör ta hand om materialhantering. Problemet kan 

sammanfattas i layout, arbetsplatsutformning, materialförsörjning, arbetsfördelning, 

materialhantering och materialstyrningsprinciper. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
I bakgrunden och problembeskrivning framgår det att om organisationer vill vara 

konkurrenskraftiga och lönsamma så måste deras resurser användas på ett effektivt 

sätt. Förändring av materialförsörjningsprinciper kan ge effektiviseringsmöjligheter. 

För att hitta eventuella lösningar så måste hantering av material, monteringsmetoder, 

trucktransporter och provstationers användning hanteras. Dessutom finns inte så 

mycket beskrivet om materialförsörjning i monteringssystem. 
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Utifrån ovanstående kan vi formulera studiens syfte: 

 

Syfte med detta arbete är att undersöka vilka materialförsörjningsprinciper i 

en monteringshall kan ge ett effektivare och säkrare arbetssätt samt minskad 

resursåtgång. 

 

För att kunna besvara syftet har det brutits ned till två problemfrågor. Första 

frågeställning är kring förändringarna i materialförsörjning och är ner skriven på 

följande sätt: 

 

1. Vilka materialförsörjningsprinciper vid monteringsverksamhet skulle kunna 

effektivisera monteringen? 

 

För att vara säker på att framtagna förändringar ska vara positiva i form av 

besparingarna skall dessa analyseras djupare. Därmed är andra frågeställningen 

utformad på följande sätt: 

 

2. Hur stora är besparingarna för de föreslagna 

materialförsörjningsprinciperna? 

 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Examensarbetet är begränsat till materialförsörjning i monteringen, där eventuella 

materialförsörjningsmöjligheter undersöktes. Fokus ligger på det fysiska systemet och 

på styrningen av systemet. Figur 1 visar materialförsörjningssystemets olika delar där 

markerade områdena är omfånget för detta arbete. 

Figur 1 Studiens omfång och avgränsningar 

Analysen är begränsad till att fastställa besparingarna i form av effektivisering i 

materialflöde och trucktransporter i monteringshall men investeringskostnader för att 
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utföra valt materialförsörjningsprincip som leder till layoutförändring inkluderas inte. 

Under arbetsgång har inga förändringar genomförts. 

Under studiens gång visade det sig att uppgiften över antalet provstationer ska 

utelämnas på grund av tidsbrist. Samma anledning är arbetet även avgränsat till en 

monteringsgrupp, eftersom alla grupper anses vara likadana. 

1.5 Disposition 
Detta arbete är indelat till sex kapitel. Första kapitel presenterar arbetets bakgrund till 

effektivisering vilket följs av problembeskrivning till materialhantering och arbetssätt. 

Efter detta introduceras studiens syfte och frågeställningar sedan kommer omfång och 

avgränsningar diskuteras. Sist i detta kapitel är disposition över arbetet. Kapitel 2 ger 

en översiktlig beskrivning över arbetsprocessen där det beskrivs kopplingar mellan 

frågeställningar och metod som använts för att komma fram till svar. Olika 

datainsamlings tillvägagångssätt redogörs vilket följs av dataanalys och trovärdighet. I 

kapitel 3 presenteras det teoretiskt ramverk som studien bygger på. Kapitel 4 

beskriver fallföretaget och empiri som har samlats in under studiens gång. I femte 

kapitlet besvaras frågeställningar utifrån teori och empiri och analyserar fram svar för 

problemfrågor. Sista kapitlet presenterar studiens resultat vilket följs av implikationer 

och begränsningar. I slutet av detta kapitel beskrivs slutsatser och rekommendationer 

samt ges förslag för vidare forskning. 
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Frågeställning 1 

• Observation 

• Intervjuer 

• Dokumentundersökning 

• Litteraturstudie 

Frågeställning 2 

• Litteraturstudie 

• Dokumentundersökning 

• Observationer 

• Beräkningar 

• Mätningar 

2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs 

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

Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara frågeställningar har en fallstudie och litteraturstudie genomförts i ett 

belysningsföretag. Nedan presenteras metoder som har använts för att besvara 

studiens problemfråga ett och två. Olika tillvägagångssätt att samla information har 

kopplats samman med frågeställningar. 

 

1. Vilka materialförsörjningsprinciper vid monteringsverksamhet skulle kunna 

effektivisera monteringen? 

 

Första frågeställning besvarades genom analysering av nuläget för att få uppfattning 

hur monteringshallen fungerar idag samt en sammanfattning över arbetssätt och 

metoder för materialhanteringen. För att få fram tillämplig information genomfördes 

observationer, intervjuer och dokumentundersökningar. Det utfördes även 

litteraturstudie. Baserat på insamlade data ska materialförsörjningsprinciper som leder 

till layoutförändring läggas fram. 

 

2. Hur stora är besparingarna för de föreslagna 

materialförsörjningsprinciperna? 

 

Andra frågeställning besvarades genom djupare analys och reflektioner för att kunna 

komma fram hur stora skulle besparingarna vara om förändringarna ska genomföras. 

Det genomfördes litteraturstudie, dokumentstudie, observationer, beräkningar samt 

mätningar. Figur 2 nedan visar kopplingar mellan frågeställningar och datainsamlings 

metoder. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Koppling mellan frågeställningar och metod 

2.2 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen för denna studie är delad i olika faser som redovisas i Figur 3. Den 

första fasen, litteraturstudien började nästan samtidigt med den andra fasen, som var 

fallstudien. I Figur 3 nedan visas även de fyra olika delmoment som tillhör fallstudien 

för att få en bättre bild över arbetsomgången. Det första momentet är en förstudie för 
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att skapa en överblick över problemområdet genom informationsinsamling i 

fallföretaget. Det andra momentet är att undersöka materialförsörjningsmöjligheter i 

fallföretaget som kan kopplas till den första frågeställningen samt det tredje momentet 

som är val av materialförsörjningsprinciper. Fjärde moment är en djupare analys av 

besparingarna med de föreslagna materialförsörjningsprinciperna som leder till 

layoutförändringar och kan knytas till frågeställning två. Rapportskrivning har skett 

kontinuerligt under hela arbetsprocessen. Figur 3 nedan visar alla delar som ingår i 

arbetsprocessen och omfattar tiden för alla faser. 

 

Figur 3 Studiens arbetsprocess 

2.3 Ansats 
I detta arbete har författaren genomfört en litteraturstudie för att samla in befintlig 

teori  om effektiva materialförsörjningsprinciper i monteringen för att sedan ge ett 

förslag. Ett alternativt sätt som forskaren kan arbeta med är deduktivt arbetssätt som 

kännetecknas av att utifrån allmänna principer och befintliga teorier dras slutsatsen 

om enskilda företeelser (Patel & Davidson, 2012). I denna studie beskrivs nutid 

grundligt och detaljerat för att få grund till första frågeställning så att rätt förslag till 

materialförsörjning kan läggas fram som enligt Patel och Davidson (2012) är 

deskriptiv studie om det beskrivs vad som existerar just nu. Vidare påstår Patel och 

Davidson (2012) att undersökningar kommer att vara deskriptiva när det redan finns 

en viss mängd kunskap inom ett visst problemområde som författaren anses ha efter 

tre års utbildning inom logistik. 

 

För att besvara studiens första problemfrågeställning har kvalitativt inriktad forskning 

utförts som enligt Patel och Davidson (2012) innebär att datainsamlingen fokuserar på 

intervjuer, observationer och oftast verbala analysmetoder. I denna studie var det 

viktigt med observationer för att få en detaljerad bild över dagsläget så att effektivaste 

förslag för materialförsörjning i monteringen kunde läggas fram. Enligt Patel och 

Davidson (2012) innebär kvantitativt inriktad forskning mätningar vid datainsamling 

och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. För att besvara första 

frågeställningen behövdes mätningar i monteringshallarna. 

2.4 Design 
Det här arbetet har utförts som en fallstudie, vilket innebär att en undersökning 

genomförs på en mindre avgränsad grupp där processer och förändringar studeras 

(Patel & Davidson, 2012). För att besvara studiens frågeställningar har intervjuer 

utförts som är en av de viktigaste informationskällorna i en fallstudie enligt Yin 

(2007). 

2016

Litteraturstudie

Fallstudie

        - Förstudie

        - Materialförsörjningsmöjligheter

        - Val av materialförsörjningsprincip

        - Djupare analys av besparingarna

Rapportskrivning

Februari Mars April Maj
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För studien har valts ett fallföretag som vill ständigt utveckla sig och vara 

konkurrenskraftigt, men som står inför ett antal utmaningar i den interna 

produktionen. Brist på lageryta, effektivisering av materialflöde och minskning av 

säkerhetsrisker är några problemområden som företaget upptäckt vilket kan förbättras 

utifrån Lean-principer som lyfter upp intresset för denna studie.  

2.5 Datainsamling 
För att samla in den väsentliga informationen för arbetet genomfördes en 

litteraturstudie och empiriinsamling i fallföretaget. Intervjuer, observationer och 

dokumentstudier är inkluderade i empiriska data. 

2.5.1 Litteraturstudier 
Litteraturstudie genomfördes för att skapa det teoretiska ramverket om 

problemområdet vilket i denna studie är effektiviseringsmöjligheter i materialflödet, 

arbetssättet samt utrymme. För litteraturinsamling användes mest böcker och 

vetenskapliga artiklar inom logistik och Lean. Böcker användes mest för att det inte 

gick att hitta så många artiklar som önskats eftersom det finns inte många som skriver 

specifikt om det problemområde som studien fokuserar på. Sökmotorer som användes 

var högskolebibliotekets databaser såsom Primo och Scopus. För att hitta relevant 

information användes tillämpliga sökord och olika kombination av begrepp för att 

begränsa sökområde. Mest användbart resultat gav kombination av sökord på 

engelska såsom effeciency in production, layouts change, warehouse management, 

line stocking, kanban och Lean production. 

2.5.2 Intervjuer 
Intervjuer är en metod att samla in information som bygger på frågor (Patel & 

Davidson, 2012). För att uppnå studiens syfte så utfördes flertal personliga intervjuer i 

fallföretaget. Det finns olika typer av intervjuer beroende på om de har hög eller låg 

grad av strukturering och standardisering (Patel & Davidson, 2012). De flesta av de 

intervjuer som genomfördes för fallstudien hade låg grad av strukturering som enligt 

Patel och Davidson (2012) lämnar större utrymme att svara inom. 

För att samla in information inom studiens problemområde så genomfördes en 

kvalitativ intervju med produktionschefen och produktionsledare som enligt Patel och 

Davidson (2012) är intervju där intervjuare och intervjuperson är båda medskapare i 

en konversation. En andra form av intervju är det öppet, där man kan fråga både om 

fakta och intervjupersonens åsikt (Yin, 2007). Öppna intervjuer genomfördes med 

några anställda för att få en bättre bild över dagens arbetssätt samt att samla in 

informationen för djupare analys inom eventuella besparingarna.  

I denna studie har de flesta av intervjuerna genomförts i samband med observationer 

för att få en bättre uppfattning av nuläget. Författaren ställde frågor till medarbetarna 

parallellt med att observationerna utfördes och intervjuerna var öppna för att samla in 

fakta samt åsikter från medarbetarna. Alla genomförda intervjuer i fallstudien har 

sammanställts i Tabell 1. 
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Tabell 1 Genomförda intervjuer 

2.5.3 Observationer 
Observationer är en av de vetenskapliga metoder som används för att samla in 

information och under fallstudier på fältet finns det möjlighet till direkta observationer 

(Patel & Davidson, 2012; Yin, 2007). Några observationer som utfördes under 

empiriinsamling var ostrukturerade, som enligt Patel och Davidson (2012) har till 

syfte att man ska kunna ta in all tänkbar information inom problemområdet.  

För att få grund för studiens första frågeställning så genomfördes observationerna där 

författaren var känd och deltagande för att skapa en uppfattning över 

materialförsörjning samt arbetssätt i problemområde. Enligt Patel och Davidson 

(2012) är observatören deltagande genom att ta del i den situation som observeras. 

Alla genomförda observationer har sammanställts i Tabell 2. 

Tabell 2 Genomförda observationer 

Datum Syfte Sysselsättning Metod Tid (tim) 

2016-03-08 Problemområde Produktionschef 

Produktionsledare 

Ostrukturerad 

Kvalitativ 

2 

2016-03-29 Arbetssätt Montör Ostrukturerad 

Öppen 

0,5 

2016-04-01 Arbetssätt Montör Ostrukturerad 

Öppen 

0,5 

Datum Syfte Metod Tid 

(tim) 

2016-03-09 Materialhanterings-

processer samt arbetssätt i 

monteringshall 1 

Ostrukturerad 

Deltagande och känd observatör 

2,5 

2016-03-10 Materialhanterings-

processer samt arbetssätt i 

monteringshall 2 

Ostrukturerad 

Deltagande och känd observatör 

1 

2016-03-29 Spagettidiagram, 

materialflöde och -

försörjning 

Strukturerad 

Deltagande och känd observatör 

4 

2016-03-31 Värdeflödesanalys och 

SMED 

Strukturerad 

Deltagande och känd observatör 

1,8 

 

2016-04-01 Värdeflödesanalys och 

SMED 

Strukturerad 

Deltagande och känd observatör 

4,25 

2016-04-06 Materialflödesschema Strukturerad 

Deltagande och känd observatör 

4,5 

2016-04-11 

till  

2016-04-20 

Materiallagring av artiklar 

på hyllorna idag samt 

förslag för ny förpacknings 

möjligheter i det föreslagna 

materialflödet 

Strukturerad 

Deltagande och känd observatör 

16,5 
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2.5.4 Dokumentstudier 
I Tabell 3 har sammanställts alla dokumentstudier som har utförts i fallföretaget. För 

att få förståelse på företagets nuvarande layout så undersöktes ritningar över hela 

företaget och mer specifikt monteringshallarnas läge. Frekvensstudier över 

fördelningstid och produktivitet, fanns i ett Power-Point dokument och som gav en 

detaljerad bild över problemområdet. För att det skulle vara enklare att besvara första 

frågeställning så undersöktes excel-dokument som visade materialplacering, lagring 

och prognoser under längre tid kontinuerligt under fallstudien. 

Tabell 3 Genomförda dokumentstudier 

*Excel-dokumenter analyserades och användes kontinuerligt under empiri insamling 

2.6 Dataanalys 
Den empiriska datainsamlingen och analys av dokument medförde att orsaker till 

ineffektiva arbetsprocesser och materialflöde identifierades. Genom litteraturstudie 

och fallstudie besvarades den första frågeställningen. För att komma fram till de bästa 

materialförsörjningsprinciperna så togs flera förslag fram med hänsyn till 

effektivisering av problemområdet. Första frågeställning låg till grund för andra 

frågeställning. Djupare analys av besparingarna utfördes via dokumentstudie, 

observationer och mätningar. Enligt Yin (2007) är dokumentstudier stabila för att det 

finns möjlighet att granska data flera gånger. 

Figur 4 visar hur datainsamling har skett genom fallstudie och litteraturstudie. 

Fallstudie innebär intervjuer, observationer samt dokumenstudier som har genererat 

till empiri och litteraturstudie har skapat den teoretiska databasen. Från teori valdes 

lämpliga teorier ut för denna studie, som tillsammans utgör det teoretiska ramverket 

och därefter kunde dataanalys genomföras. Den dubbelriktade pilen visar utbyte 

mellan teoretiska ramverket och dataanalys för att ibland var det nödvändigt att 

anpassa det teoretiska ramverket. Till sist togs resultat fram utifrån dataanalysen. 

Datum Syfte Metod Tid 

(tim) 

2016-03-07 Övergripande förståelse av layout Undersökning av 

ritning över företaget 

med riktning till 

monteringshallar 

1 

2016-03-08 Faktainsamling av fördelningstid och 

produktiviteten 

Läsning av utförd 

frekvensstudie 

0,5 

 

2016-05-09 

till 

2016-05-18 

Faktainsamling av lagertransaktioner Undersökning av 

tidsstudie för 

lagertransaktioner 

6 

2016-03 

till 

2016-05 

Förståelse av materialplacering, 

lagring och prognoser 

Läsa och analysera 

excel-dokumenter 

* 
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Figur 4 Studiens dataanalys 

2.7 Trovärdighet 
Fallstudier är ett exempel på en empirisk samhällsvetenskaplig undersökning och det 

finns fyra kriterier som har kommit till användning: begreppsvaliditet, intern validitet, 

extern validitet och reliabilitet (Yin, 2007). 

För att öka begreppsvaliditeten då låter man enligt Yin (2007) en nyckelperson 

granska utkastet till fallstudierapporten och därför har i denna studie olika moment 

utförts med produktionschefen för att ge en översikt av arbetet och ta emot 

kommentarer. Dessutom har handledare från fallföretaget och högskola kritiskt 

granskat rapporten flera gånger för att se till att författaren är på rätt väg och gav 

tillämplig råd över arbetet så att studien håller hög standard. 

Yin (2007) anger att interna validiteten stärks om empiriskt grundat mönster jämförs 

med ett förväntad eller förutsagt mönster. Dokument av tidigare studier i fallföretaget 

har jämförts med insamlad empiri såsom observationer som gav ett förväntat resultat 

vilket överensstämmer med företagets egen frekvensstudie. 

Extern validitet innebär att resultatet från en undersökning kan generaliseras utöver 

den aktuella fallstudien (Yin, 2007). Detta arbete ger förslag till olika effektiviserings 

möjligheter i produktionen som alla företag strävar efter. Fallföretaget var ett 

belysningsföretag och studien utfördes i monteringen där olika, men allmänna 

materialförsörjningsprinciper gavs som förslag. Det anses att övriga belysningsföretag 

samt företag från andra branscher kan applicera föreslagna 

materialförsörjningsprinciper. Layoutförändringar som en följd av 

materilaförsörjningsprinciper kan generaliseras till en viss grad eftersom, det flesta 

anläggningar har ett liknande layoututseende. 

Datainsamling 

Empiri Teori 

Resultat 

Fallstudie Litteraturstudie 

Dataanalys Teoretiskt 

ramverk 
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Reliabilitet innebär att i fallstudie tillvägagångssätt ska dokumenteras så noggrant 

som möjligt så att en undersökning ska vara möjligt att upprepa och uppnå samma 

resultat (Yin, 2007). Under examensarbets gång har information från 

empiriundersökning skrivits ner och dokumenterats. 
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3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och 

frågeställningar som formulerats. 

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

frågeställningar. Figur 5 illustrerar koppling mellan frågeställningar och teori.  

 

Figur 5 Koppling mellan frågeställningar och teori 

 

Teoretiskt ramverk inleds med introduktion till teori om logistikmål och 

logistiksystemet som anses vara viktigt inom logistik och denna studie. Under 

logistikmål beskrivs kort om kundservice, kostnader, kapitalbindning och 

leveransförmåga. Produktionssystem, materialförsörjning och materialhantering 

beskrivs under logisiksystemet som anses vara relevanta för studie. 

 

För att ge en teoretisk grund till den första frågeställningen ”Vilka 

materialförsörjningsprinciper vid monteringsverksamhet skulle kunna effektivisera 

monteringen?” beskrivs följande områden i det teoretiska ramverket: 

 Materialförsörjningssystem. Olika materialförsörjningsprinciper, 

materialhanteringsmöjligheter och plockningsprinciper presenteras för att hitta 

den bästa lösningen för att besvara frågeställningen. 

 Lean Production. Först var det viktigt att kartlägga nuläget för att veta vilka 

slöserier det finns i företaget idag så att rätt förslag kunde läggas fram samt 

vilka Lean-principerna skulle kunna företaget använda. För att få uppfattning 

av nuläget då olika Lean-verktyg användes. 

Introduktion 

3.2. Logistikmål 

3.3. Logistiksystemet 

Frågeställning 1 

3.4. Materialförsörjningssystem 

3.5. Lean Production 

Frågeställning 2 

3.2. Logistikmål 

3.5. Lean Production 

3.4. Materialförsörjningsssystem 
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För att ge en teoretisk grund till den andra frågeställningen ”Hur stora är 

besparingarna för de föreslagna materialförsörjningsprinciperna?” beskrivs följande 

områden i det teoretiska ramverket: 

 

 Logistikmål berör de olika besparingarna som nås efter föreslagna 

förändringar. 

 Materialförsörjningssystem, för att jämföra det föreslagna sätt för 

materialförsörjning till det som företaget har idag samt ska materialhantering 

och utplockningsprinciper jämföras för att komma fram till besparingarna. 

 Grundläggande Lean-värderingar för att förstå värdeskapande och möjliga 

slöserier. 

 Lean-verktyg. För att kartlägga nuläget då olika verktyg användes som 

jämfördes mot föreslagna materialförsörjningsprinciper för att komma fram 

till hur stora skulle besparingarna vara. 

3.2 Logistikmål 
Kundservice 

En god kundservice skapas med hjälp av aktiviteter som sker i samband med 

kundkontakt och leverans av produkter och tjänster (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Kundservice består av olika serviceelement till exempel lagerservicenivå, leveranstid 

och leveransflexibilitet. Materialflödesinformation, som tillför kundservice, har som 

syfte att minska planeringsosäkerheten för inblandade parter som tillför kundservice 

(Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

Kostnader 

Kostnader som påverkar logistiksystemet är i form av personal-, material-, drift och 

avskrivningskostnader som kan hänföras till den fysiska hanteringen, förflyttningen 

och lagringen av material samt alla transporter inom anläggningen. Administrationen 

av logistik ger upphov till kostnader för administrativ personal och 

informationssystem. Vidare leder det bundna kapitalet längs materialflödet till 

logistikkostnader (Aronsson et al., 2006; Jonsson & Mattsson, 2011). Till kostnaderna 

räknas också bristkostnader på grund av uteblivna intäkter (Aronsson et al, 2006). 

 

Kapitalbindning 

Ur ett logistikperspektiv åstadkoms av det material som binds i råvaru- och 

komponentlager, under produktion, i färdigvaru- och distributionslager och under 

transport (Jonsson & Mattsson, 2011).  

 

Leveransförmåga 

Leveransförmåga kan uttryckas som leveransservice, ledtid, punktlighet eller 

servicenivå eller lagertillgänglighet. Lagertillgänglighet innebär sannolikheten att 

kunna leverera från lagret till kund i enlighet med kundönskemål eller materialet finns 

i lagret för att uppfylla tillverkningsorder (Jonsson & Mattsson, 2008, 2011). 
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3.3 Logistiksystemet 
Produktionssystem 

Med produktion avses ett system som styr materialflödet i produktionen genom 

information om hur mycket och när skall produceras i och av maskiner och personal 

samt ser till möjlighet att utnyttja materialet och komponenter. Produktionssystemet är 

anpassat till materialförsörjningsystemet så att en effektiv produktionsprocess uppnås 

med produktionssystemet som kopplar ihop maskiner, personal och material. (Jonsson 

& Mattsson, 2011). 

 

Materialförsörjning 

Grunden för materialförsörjningen är information om kunders och produktionens 

behov. Målet är att ge en kostnadseffektiv leveransservice, vilket kräver leverantörer 

med rätt förmåga och kapacitet. Företaget ska försörjas med insatsvaror på ett 

effektivt sätt i enlighet med det interna önskemål och det överenskommelse med 

leverantörer (Aronsson et al., 2006; Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

Materialhantering 

Enligt Jonsson och Mattsson (2011) avser materialhantering förflyttning och hantering 

av materialet internt, vilket normalt är en integrerad del av lagersystemet. Varorna 

hanteras på olika sätt och detta påverkar kostnader samt leveransservice. Här menar 

Aronsson et al. (2006) att ineffektiv plockning leder till längre ledtid och till exempel 

felplock och hanteringsskador påverkar leveranssäkerheten. Kostnader för inlagring, 

plockning, emballering med mera ska hållas nere genom rutinerna. Exempelvis bör 

varornas placering i lagret ske med en lämplig princip och varorna ska plockas i en 

bestämd ordning (Aronsson et al., 2006). 

3.4 Materialförsörjningssystem 

3.4.1 Materialförsörjningsprinciper 

Kittning 

Kittning är ett alternativ för materialförsörjningssystem vid montering (Limére, 

Landeghem, Goetschalckx, Aghezzaf & McGinnis, 2012). Kittning grupperar 

samman olika komponenter i en sats enligt ett monteringsschema och levererar dessa 

kit till monteringsstationerna. Den exakta mängden av komponenter som krävs lagras 

i kitbehållare nära monteringen, och påfyllningar genomförs i enlighet med 

monteringsschemat, som bygger på monteringscykel eller takttid. Ett kit är en specifik 

uppsättning av komponenter och underenheter som tillsammans stödjer en eller flera 

monteringsverksamheter för en given slutprodukt. Det finns två typer av kit: 

stationära och mobila kit. Ett stationärt kit levereras till en arbetsstation och förblir där 

tills komponenterna är slut. Ett mobilt kit följer med slutprodukten och matar flera 

arbetsstationer innan det är tömt (Limére et al., 2012). 

 

Den största nackdelen med kittning är att man måste hantera materialet ytterligare för 

att komponera ihop kitten (Limére, Landeghem & Goetschalckx, 2015). Vidare kräver 

kittning utrymme och ytterligare transport kan vara nödvändigt om kit framställs i ett 

separat område som inte är kopplat till antingen lagring eller montering (Hanson, L. 

Medbo & P. Medbo, 2012). Emellertid finns det uppenbara fördelar för operatören vid 

linjen eftersom det inte längre finns något behov att söka och välja rätt delar, eftersom 

de har redan varit utvalda. Dessutom är kit placerade så nära operatören som möjligt 
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så att gångavståndet är minimerat. (Limére et al., 2015). Om både fördelar och 

nackdelar tas i beaktande, har kittning sagts vara att föredra i situationer där 

produktionsvolymerna är låga och där produktsortiment är brett, medan kontinuerlig 

försörjning kan vara lämpligare i situationer där produktionsvolymerna är höga och 

produktsortimentet är smalt (Hanson et al., 2012). Figur 6 illustrerar 

materialförsörjning med kittning. 

 

Figur 6 Materialförsörjning med kittning (Janusson, D. & Porarinsson, V.A, 2011) 

Kontinuerlig försörjning 

Vid kontinuerlig försörjning levereras komponenter till monteringsstationer i 

lastbärare (ofta lådor, pallar eller behållare) som till flera behov av samma del 

(Limére et al., 2015). För effektiviteten matas material till linjen i ursprungliga 

förpackningar från leverantören och därför lagras fulla behållare vid monteringslinjen. 

När förpackningen är en enhetslast (det vill säga en pall eller en speciell behållare) 

och endast en enhetsförpackning kan hanteras åt gången, används vanligen 

gaffeltruckar för interna transporter till monteringslinjen. Enhetslasten kommer 

vanligtvis att lagras som en enda pall vid monteringslinjen och påfyllning kommer att 

styras av en beställningspunkt. Den största fördelen med kontinuerlig försörjning är 

att ingen ytterligare materialhantering måste göras inom anläggningen. Men fulla 

behållare tar upp en betydande mängd av utrymme på linjen och utöver gångsträckan 

mot rätt behållare, måste operatören söka och välja rätt komponent för den aktuella 

produkten (Limére et al., 2015). 

Batchning 

Batchning innebär att större förpackningar av det urval artiklar som kommer att 

förbrukas under en viss tid förs fram till monteringslinjen motsvarande de potentiella 

behoven för montering av ett parti av slutprodukter (Jonsson & Mattsson, 2011; Sali, 

Sahin & Patchong, 2015). Artiklar som tas från lager ska flyttas fram till produktionen 

med samma lastbärare som den ursprungliga (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Sekvensering 

Sekvensering är ett sätt för materialförsörjning där endast de specifika komponenterna 

för monteringssekvensen iordningställs och levereras till arbetsstationerna enligt Sali 

et al. (2015). Även om sekvensering innebär en beredningsprocess innan monteringen 

kan påbörjas, så möjliggör sekvensering att spara utrymme vid monteringslinjen och 

att förbättra monteringsoperatörernas arbetsvillkor. Användningen av sekvensering 

för materialförsörjning är endast möjligt när monteringssekvensen av slutprodukter är 

känd under en rimlig horisont. Sekvensering kan betraktas som en särskild form av 

stillastående kit där sortimentet består av en och endast en viss typ av komponent 

(Sali et al., 2015). 
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Tvåbingesystem 

Tvåbingesystem används av många företag för materialförsörjning och innebär att två 

lådor används i produktionsbuffert för en artikel som står bakom varandra (Aronsson 

et al., 2006). När allt material från den första lådan använts placeras den på en 

påfyllnadsplats och den tomma lådan körs till lagret för påfyllning och ställs sedan 

tillbaka på buffertplatsen. Det är viktigt att ta hänsyn till mängden av komponenter i 

lådan eftersom den påfylld lådan måste hinna komma tillbaka innan den första lådan 

tar slut. Tvåbingesystemet är egentligen en variant av kanban-system där tomma lådor 

är en signal för truckföraren att påfyllning behövs (Aronsson et al., 2006). 

Supermarket 

Enligt Lolli et al. (2015) supermarket är ett decentraliserat lager eller 

förvaringsutrymme som i allmänhet försörjer en del av monteringslinjerna som i sin 

tur fylls med material från ett centrallager. Dragande system med JIT-filosofi och 

kanban (se vidare avsnitt 3.5.2), som är baserade på kontinuerlig försörjning, är 

kopplade till en supermarket för att säkerställa snabb leverans av material i små satser. 

Som en flödeskontrollmekanism är kanban kapabel att styra den korrekta mängden 

och den rätta tidpunkten för materialflödet mellan monteringslinjerna och supermarket 

samt mellan supermarket och centrallagret, vilket resulterar till betydliga 

kostnadsbesparingar (Lolli et al., 2015). 

3.4.2 Materialhantering 

FIFU-bana, rullbana hyllor 

FIFU-(först-in-först-ut)-banor fungerar så att material fylls på i ena änden och att 

material plockas ut i den andra. På så vis kommer det först inlagda materialet också 

att plockas först. FIFU-banor placeras i direkt anslutning till monteringslinjen och 

serverar montörerna med nödvändigt material som behövs för produktionen. FIFU-

banor går att få olika längder och djup och kan därmed ges en hög lastkapacitet (SSI 

SCHÄFER, u.å.). Material ska lagras i smala lådor som skulle väljas i enlighet med 

respektive komponents storlek och form. Dessa behållare kan placeras bakom 

varandra på lägre vikt, rörlig ”flöde” genom rullställ. Detta möjliggör en reserv där 

låda väntar bakom varje tillgänglig "i användning" komponentplacering. Smalare 

lådor innebär att ett större antal olika komponenter kan passa in i ett mindre utrymme 

(Neumann & Medbo, 2010). Enligt Neumann och Medbo (2010) ger användning av 

smala lådor stora och betydande minskningar i materialförsörjningen, det krävs 

mindre materialområde, gångavstånd blir kortare och det ger lägre cykeltid i 

monteringen. Figur 7 illustrerar en vanlig FIFU-bana. 

 

 

Figur 7 REB Storage Systems International. (2016) FIFU-bana 
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Helpall och halvpall 

För att förenkla hanteringen är det viktigt att använda standardiserade 

enhetslastbärare. Det är vanligt att använda helpallar som är 0,8 m breda och 1,2 m 

långa eller halvpallar som är hälften av den helpallar (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Trucksystem 

Dragtruck 

Dragtruckar används ofta inom logistik. Dragtruck benäms även som lager lastbil 

därför det kan transportera varor och material tillsammans i ett företag (Engström, 

2016). Ett exempel kan vara specialdesignade trailers från BT Movit för att passa 

användning. BT Movit dragtruckar ger ett effektivt och unikt lösning för stående 

förare eftersom orderplockning och materialhantering kräver att man ofta går i och ur 

trucken. Användning av 4-hjulsstyrning dragtruckar för att transportera rullhyllor 

säkerställs transport i standard gångar med högintensiv materialhantering. 

Dragkapacitet upp till 5 ton innebär att flera kan sättas på samman laster för att nå den 

maximal plock effektiviteten (Toyota Material Handling, u.å.). Figur 8 illustrerar en 

Movit S-serien dragtruck från BT Products AB. 

 

  

Figur 8 Toyota Material Handling. (u.å.) BT Movit dragtruck [fotografi]. 
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Autopilot 

Autopilotsystem är ett utmärkt val för företaget eftersom det erbjuder enkel 

automatisk drift där noggrannhet i transport, stapling eller plockning säkerställs. 

Systemen passar för hantering av gods i lager, buffertlager eller produktionsområde. 

Automatiserade processer är ett effektivt sätt att minska driftkostnaden, förbättra 

produktiviteten, minska risken för arbetsrelaterade skador samt att de kräver mindre 

arbetskraft. Dessutom minskar det skador på maskiner, infrastruktur och 

komponenter. Autopilotsystemet placerar alltid materialet på rätt plats vilket ökar 

effektiviteten (Toyota Material Handling, u.å.). Figur 9 illusterar en Autopilot från BT 

Autotrucks AB.  

 

 

Figur 9 Toyota Material Handling. (u.å.) BT Autopilot [fotografi]. 

3.4.3 Utplockningsprinciper 

Orderplockning 

Orderplockningsmetoden, även kallad man-till-material-metoden, innebär att en eller 

flera personer förflyttar sig i lagret och plockar artiklar för beställningsorder direkt 

från lagerplatserna (Jonsson & Mattsson, 2011). Order som är små med några få 

orderrader kan då samlas ihop och vid varje plocktillfälle plockas artiklar samtidigt 

till flera order. Order som innehåller många orderrader plockas lämpligen var för sig. 

Plockordningen bestäms av plockare efter artiklarnas lokalisering i lagret, så att 

gångavståndet är effektivast (Jonsson & Mattsson, 2011). Figur 10 illustrerar ett 

exempel för orderplockning. 
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Figur 10 Plockordningen för artiklar (Roodbergen. K.J., u.å.) 

Zonplockning 

Zonplockning är en vanlig plockningsstrategi som innebär att order delas upp i mindre 

plockorder så att det involverar plockning på flera olika områden eller zoner. Efter 

delplockningar sammanställs ordern som innebär en hel del arbete men fördelen är att 

det totala förflyttningsavståndet i lagret minimeras samt att köerna i ett lager med 

smalgångar vid plockning med högplocktruckar elimineras (Aronsson et al., 2006; 

Jonsson & Mattsson, 2011). 

Artikelplockning 

Artikelvis plockning innebär att utplockning av artiklar sker vid ett tillfälle där 

exempelvis dagsbehovet av respektive artikel tas ut ur lagret. Uttag och förflyttningar 

kan ske mer eller mindre automatiskt med truck eller transportband till plocknings- 

eller sorteringsplatserna. Nackdelen är att artiklarna sorteras till olika kundorder i ett 

senare steg, vilket ökar sorteringsaktiviteten och kan kräva ganska avancerade 

metoder (Aronsson et al., 2006; Jonsson & Mattsson, 2011). 

3.5 Lean Production 

3.5.1 Grundläggande Lean-värderingarna 

Mura 

Den japanska termen mura betyder ojämnhet som orsakas av oregelbunden 

produktionsbeläggning eller varierande produktionsvolymer. Vid produktion måste 

utrustning, material och personal vara tillgängliga för maximal produktionsnivå 

(Liker, 2012). Mura är också variation i form, passning och funktion av material, 

metod, process, produkt eller tjänst (”GEMBA KAIZEN versusMUDA,MURA, MURI”, 

2012). 

Muri 

Muri betyder överbelastning av människor eller utrustning. Om människor beläggs 

med mer arbete än kapaciteten tillåter är följden säkerhets- och kvalitetsproblem och 

överbelastning av maskiner leder till stopp i produktionen samt felaktiga produkter 

(Liker, 2012; Petersson et al., 2012). 
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Muda 

Muda är ett centralt Lean-begrepp som betyder slöseri och det är icke värdehöjande 

(Liker, 2012; Petersson et al., 2012). Varje slösaktig aktivitet eller inaktivitet eller 

eventuella hinder att utjämna flödet av produktion betyder muda (”GEMBA KAIZEN 

versusMUDA,MURA, MURI”, 2012). Muda omfattar de sju olika former av slöseri 

men det finns också ett åttonde typ av slöseri. 

1. Överproduktion ses som den värsta formen av slöseri. Produktion av enheter 

som kunden inte har beställt, snabbare eller tidigare tillverkning inför nästa 

process eller tillverkning av större partier än det behövs leder till alla andra 

former av slöseri såsom onödiga kostnader för lagerhållning och transport 

(Liker, 2012; Petersson et al., 2012). 

 

2. Väntan på behövliga förutsättningar innebär outnyttjad tid och det är en vanlig 

form av slöseri i alla verksamheter enligt Petersson et al. (2012). 

 

3. Onödiga transporter eller förflyttningar tillför inget värde och kunden brukar 

inte vilja betala för det vilket gör att den interna transporten är ett rent slöseri 

(Petersson et al., 2012).  

 

4. Överarbetning är onödiga åtgärder för att behandla enheterna så att 

produkterna ska ha högre kvalitet än nödvändig enligt Liker (2012).  

 

5. Överlager innebär onödiga mängder råvaror, produkter i arbete eller färdiga 

produkter som binder upp kapital, tar upp yta eller döljer kvalitetsproblem 

(Liker, 2012; Petersson et al., 2012). 

 

6. Onödiga arbetsmoment är rörelse som anställda gör för att leta, sträcka sig 

efter material samt gående är en form av slöseri där materialet är opraktiskt 

utplacerade med långa gångavstånd som följd (Liker, 2012; Petersson et al., 

2012). 

 

7. Produktion av defekta produkter är slöseri med hantering, tid och energi för att 

rätta till sådant som inte blev rätt från början (Liker, 2012; Petersson et al., 

2012). 

 

8. Outnyttjad kompetens hos de anställda tillför risken för verksamheten att mista 

medarbetare eller idéer om förbättringar (Liker, 2012). 
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3.5.2 Lean-principerna 

Dragande system 

Ett dragande system styrs utifrån kundernas behov, där produkter som produceras 

”dras” fram genom processerna av kundernas efterfrågan och behov (Sörqvist, 2013). 

Enligt Petersson et al. (2012) i ett dragande system följer informationsflöde det 

fysiska flödet så att produktionen startas först när en efterföljande process i flödet 

signalerar ett behov. Om företaget utgår ifrån dragande system så handlar det om Just-

In-Time (JIT) som är en av huvudprinciperna i Lean (Petersson et al., 2012). JIT-

system hanterar och säkerställer flödet och materialproduktionen i ett 

produktionssystem som kan realiseras med kanban-system (Liker, 2012). Figur 11 

illustrerar ett dragande system, där kundprocessen skickar information om verkligt 

behov uppströms i flödet. 

 

Figur 11 Principen dragande system (Petersson et al., 2012) 

 

Just-In-Time 

Just-In-Time (JIT) är en tillverkningsfilosofi utvecklad i Japan, som betonar på 

kvalitet i alla faser av produktionscykeln (Alcaraz, Macias, Luevano, Fernandez, 

Lopez & Macias, 2016). Det omfattar alla aspekter av produktionsprocesser däribland 

organisationsutveckling, planering, flexibelt arbete i produktion, lagerhantering, 

råvarutransporter och hög kvalitet i förhållande med leverantörer. Ett tillvägagångssätt 

för JIT beskriver det som möjligheten att ha rätt material vid lämplig tidpunkt och 

antal. Meningen med JIT är att eliminera slöserier för att erhålla största möjliga nytta 

och minimera materialförflyttningar, buffertar och färdigvarulager, samt att upptäcka 

andra allvarliga brister längs tillverkningsprocessen (Alcaraz et al., 2016). 

 

Kanban-system 

Kanban-system är ett verktyg för att realisera JIT-filosofin. I enlighet med Lean 

production-filosofi kan en monteringslinje tillföras material med hjälp av ett Kanban-

system, som reglerar och förenklar flödet av material mellan linjerna och lager (Lolli 

et al., 2015). Kanban är ett system för produktionsstyrning som signalerar bakåt till 

början av tillverkningscykeln (Liker, 2012). Kanban-metoden har utvecklats vid 

Toyota i Japan och bygger på direktavrop (Jonsson & Mattsson, 2011). Det finns två 

typer av kanbanmetoder: 

 fysisk eller visuell signal i form av kort, tom kanban-låda eller en markering 

på golvet 

 elektronisk kanban där signalen skickas via nätet (Jonsson & Mattsson, 2011; 

Petersson et al., 2012). 

Varje kanban-låda innehåller endast en typ av monteringsdelar och det är samma i 

varje del av systemet och dessutom är förknippad med ett kanbankort (Lolli et al., 

2015). Det ska finnas ett begränsat antal kort i omlopp och det ska vara en 

fördefinierad standardkvantitet i varje lastbärare. Standardkvantiteten skall även vara 

angiven på kortet och varje kanban-låda som innehåller material måste innehålla ett 

kanbankort. Dessa regler hjälper till att kontrollera mängden material i lager 
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respektive under transport eller produktion (Jonsson & Mattsson, 2011). Enligt Lolli 

et al. (2015) ankomsten av ett kanban innebär att en tom kanban-låda väntar på att 

hämtas av en truck vid den förbrukande stationen eller en supermarket för att sedan 

ersättas av en full låda. Kanban-system är vanliga för att mata monteringslinjer på 

grund av deras förmåga att kontrollera materialflöden genom enkel, effektiv visuell 

styrning, i enlighet med JIT-principerna och det är ett sådant matningssystem som ofta 

används i kombination med en supermarket (Lolli et al., 2015). 

Kontinuerligt flöde 

Kontinuerligt flöde är en strävan att material och produkt ska vara i konstant rörelse 

så att antalet stopp och stopptiderna minimeras för att minimera väntetid och behov 

för lageryta som båda ses som en form av slöseri (Petersson et al., 2012). Helt 

kontinuerliga flöden är omöjliga att uppnå, men för att komma närmare detta bör 

strävan vara att skapa: 

 kort avstånd mellan operationer, där en effektiv layout i denna riktning kan 

reducera slöseri. 

 små buffertar som är ett sätt för att reducera mellanlagring vilket i sin tur 

medför mindre avbrott i flödet och ledtiden kortas ner. 

 små förpackningsenheter för att minimera buffertbehov. 

 frekventa transporter, där detaljerna inte packas inne i flödet, utan de 

transporteras direkt vidare en och en till nästa operation med hjälp av kort 

rullbana till exempel (Petersson et al., 2012). 

Utjämnad produktion 

Heijunka 

Heijunka innebär att beläggningen av flödet ska planeras på ett sätt att det ska vara så 

jämn som möjligt vilket leder till förbättrade möjligheter som effektiv taktning, jämn 

och hög kvalitet samt resursutnyttjande. 

Utjämning med hänsyn till produktionsvolym medför att lika många produkter 

produceras per tidsenhet som även skapar ett jämnt kapacitetsbehov. 

Resursutnyttjande ska vara högt för att undvika slöseri genom att bestämma omfånget 

av resurser i form av människor och maskiner. Arbetsbelastning ska vara jämn och 

harmoniskt för att undvika stresstoppar och höja kvaliteten (Petersson et al., 2012). 
 

Takt 

Takt anger den produktionsvolym per tidsenhet som ska produceras vilket innebär att 

takten utjämnar produktionshastigheten i flödet (Petersson et al., 2012). Takt uttrycks 

ofta som takttid, som är tiden mellan två produkter. För ett effektivt flöde ska lika 

många produkter tillverkas i varje tidsintervall. I ett taktat flöde kan ett jämnt 

arbetstempo upprätthållas under hela arbetsdagen. Visualisering av takttiden ger 

möjlighet för anställda att följa hur de ligger gentemot takttiden vilket kan görs till 

exempel med en elektroniskt ljustavla. Små avvikelser blir lättare att upptäcka med en 

enstycksnivå som är taktat. Det finns även en positiv påverkan för ledningen och 

styrning om de arbetar med takt för att det finns behov för frekvent och systematiskt 

information hur verksamheten ligger till samt vad som har planerats för att fatta rätt 

beslut i rätt tid. Daglig styrning stödjer detta behov med förekommande möten där 

läget avstäms gentemot vad som planerats. Det blir positivt effekt för beslutsfattarna i 

organisationen för att de får bättre överblick hur den egna verksamheten fungerar och 

vilka problem som uppstår dagligen (Petersson et al., 2012). 
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Standardiserat arbetssätt 

Standard relaterar till överenskomna, bäst kända sätt att genomföra arbetsmoment, 

materialförvaring eller föreläggande produktion (Petersson et al., 2012). 

Standardisering är viktigt för att upptäcka avvikelser, bidra till förutsägbarhet och att 

skapa lärande. Avvikelse är möjligt att upptäcka när det är definierat hur något ska se 

ut till exempel var gods ska förvaras eller hur många detaljer det ska ligga i varje 

förpackningsenhet så att det känns till ett läge som är normalt. Inom Lean är 

förutsägbarhet ett ledord för att möjligheterna att driva ut slöserier ur flödet är hög. 

Arbetssättet ska vara standardiserat till det bäst kända och överenskomna sättet och 

detta innebär att kunskapen ska spridas ut samt visar det behov för 

kompetensutveckling (Petersson et al., 2012). 

Enligt Petersson et al. (2012) metodstandard innefattar det manuella arbetet i 

processen att tillverka produkten dock beskriver det inte produktens konstruktion. 

Däremot påverkar produkten metodstandardens innehåll. Det finns tre argument 

varför verksamheter borde arbeta med metodstandard: 

 Säkerhet/ergonomi bör ha högsta prioritet i alla verksamheter. Arbetssätt och -

plats ska vara säkra för att hälsa eller liv inte ska utsätts för risk. Att 

standardisera användning av lyftverktyg är ett sätt att öka säkerheten och 

ergonomi. 

 Jämn kvalitet på produkten skapas genom metodstandard för att det genererar 

till arbete som utförs på liknande sätt. 

 Effektiviteten ökas genom arbete som görs på det bästa kända sättet vilket 

medför en viss tidåtgång som bidrar till att upptäcka tidsavvikelser (Petersson 

et al., 2012). 

 

3.5.3 Lean-verktyg 

Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys (VSM) är ett visualiseringsverktyg för att identifiera och eliminera 

slöserier och förbättra materialflödet. VSM hjälper till att förstå och effektivisera 

arbetsprocesser samt bidrar till analysering av data enligt Lean-mätvärderna 

(Domingo, Alvarez, Peña & Calvo, 2007). VSM visar både värdeskapande och icke 

värdeskapande steg i hela flödet. VSM kan utföras på processnivå, där en enskild 

process är i fokus, på flödesnivå där interna flöde är i fokus, mellan fabriker eller på 

leveranskedjenivå där flöde från råmaterial till fabrik och vägen ut till kund ska 

undersökas. Värdeflödesanalys ska genomföras i två steg. Först en karta över det 

nuvarande värdeflödet och sedan skapas en ny karta över det önskade framtida 

värdeflödet (Petersson et al., 2012). 

Spagettidiagram 

Spagettidiagram används för att komplettera flödeskartläggningen. Utifrån layouten 

för verksamheten kan operatörens eller artikels/produktens fysiska förflyttning följas 

genom hela flödet. Förflyttningar registreras med antal streck vilket demonstrerar 

varje förflyttning. (Petersson et al., 2012). 
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Materialflödesschema 

Materialflödesschema kan man använda för att få en överblick över materialflödet i 

verksamheten (Jonsson & Mattsson, 2011). Materialflödesschema är ett bra verktyg 

att tillämpa om målet är att utforma en effektivare layout eller om den nuvarande 

layouten måste förändras på grund av förändring av produktionsmetoder. Denna 

metod innehåller en skalenlig skiss över verkstaden där olika lager, 

förädlingsaktiviteter och materialförflyttningar ska ritas in med olika standardiserade 

symboler för de olika typer av aktiviteter som förekommer. I Figur 12 visas som 

exempel på vanliga symboler (Jonsson & Mattsson, 2011). 

 

Figur 12 Exempel på vanliga symboler för kartläggning av materialflöden (Jonsson & 

Mattsson, 2011) 

SMED 

”Single-digit Minute Exchange of Die” förkortas till SMED som är en metod för att 

reducera ställtid vilket definieras som tiden mellan färdigställandet av den sista 

detaljen i ett parti och färdigställandet av den första felfria detaljen i nästa parti 

(Petersson et al., 2012). SMED bygger på intern ställtid, som är tiden för 

omställningsarbete som begär stopp i utrustningen, och extern ställtid, som är tiden 

för de moment som ska utföras under ställtid medan utrustningen kan fortsätta med 

tillverkning. Metoden SMED är relevant på de flesta omställningsprocesser och den 

innehåller enligt Peterson et al. (2012) åtta steg: 

1. Separera intern ställtid och extern ställtid 

2. Omvandla intern ställtid till extern ställtid 

3. Funktionell standardisering 

4. Funktionella fästanordningar 

5. Förhandsjusterade fixturer 

6. Parallellisera operationer 

7. Eliminera justering 

8. Mekanisera 
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5S 

5S är ett av de Lean-verktyg som eliminerar den sortens slöseri som bidrar till 

misstag, defekter och skador på arbetsplatser (Liker, 2012; Petersson et al., 2012). 

Metoden 5S handlar om att utforma en välorganiserad och funktionell arbetsplats, 

som är baskrav för standardisering av arbetssätt, och att skapa rätt attityd och 

beteende. Stor andel av arbetstiden läggs på att leta efter verktyg, hämta material och 

vänta på information. Dessa slöserier kan reduceras genom att arbeta med 5S, vilket 

leder till en ökning av produktiviteten. 5S har blandats ihop med Lean tillverkning 

men egentligen används 5S i Lean som stöd för att jämna ut flödet enligt takttid. 

Enligt Liker (2012) och Petersson et al. (2012) består metoden 5S av fem olika 

moment som kallas för fem S:en för att alla börjar med bokstaven S: 

1. Seiri – Sortera. Rensa ur sällan använda artiklar genom att märka dem. 

2. Seiton – Strukturera. Organisera och märk upp en plats för varje sak. 

3. Seiso – Städa. Systematisk städning för att se till att allt är i ordning. 

4. Seiketsu – Standardisera. Skapa regler för att upprätthålla de tre första S:en. 

5. Shitsuke – Skapa en vana/självdisciplin. Ledningen ska granska regelbundet 

för att upprätthålla disciplinen. Detta steg ses som svåraste att uppnå. 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom fallstudieobjektet. 

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

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Företagsgruppen Proton Group bildades 1990 och är en privatägd koncern med 14 

företag inom fem olika affärsområden, Proton Caretec, Engineering, Finishing, 

Lighting och Technology. Proton Group bedriver verksamhet i flera olika branscher 

som fordonindustrin, belysning och belysningslösningar för offentlig miljö, inredning 

och tillbehör till sjukvården, ytbehandling för fordon samt är som underleverantör till 

fordonsindustrin (Proton Group, u.å.). 

Examensarbete utfördes på Proton Lighting, som har huvudkontor och tillverkning i 

Värnamo, där belysning och belysningslösningar i alla dess former för till exempel 

industri, kontor, skola, bostad och butik utvecklas, produceras och säljs (Proton 

Group, u.å.). Proton Lighting omsätter idag ca 190 miljoner kronor och har 100-110 

anställda inklusive tjänsteman. Företaget tillverkar 350 - 400 000 armaturer per år och 

den populäraste produkten är allroundarmatur som heter ”Naiad” (T. Jönsson, 

personlig kommunikation, 12 april, 2016). Armaturen visas på Figur 13. 

Företaget har två olika varumärken, Exaktor med omsättning 150 miljoner och 

Solutions med 40 miljoner kronor. Exaktor är ett starkt varumärke i Proton Lighting 

med fokus på tekniska belysningsarmaturer för industri, interiör och Brands. Exaktor 

säljs via elgrossister och största kunder är Rexel, Ahlsell och Solar. Solutions står för 

lösningar och företaget utvecklar, tillverkar och säljer kundanpassade och 

professionella armaturer och hela belysningskoncept. Största affärsområde är 

badrums- och butiksinredning och Solutions säljs direkt till slutkund (Proton Group, 

u.å.; T. Jönsson, personlig kommunikation, 12 april, 2016). 

Företaget använder en visuell verksamhetsmodell som beskriver hur anställda 

förväntas vara, tänka och göra samt handlar det om människorna och deras 

gemensamma förhållningssätt, hur de förhåller sig till varandra och deras kunder. 

Verksamhetsfilosofi handlar om gemensamma värderingar, principer och metoder, det 

som gör Proton unikt och ger de deras identitet. Figur 13 illustreras Proton Lighting 

verksamhetsmodell (Proton Group, u.å.). 

                                   

     

Figur 13 Allroundarmatur "Naiad" Figur 14 Visuell verksamhetsmodell 
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4.2 Materialförsörjningssystem 

4.2.1 Dagsläge för materialförsörjning 
Företaget har två olika monteringshallar som författaren har fokuserat på, vilka är 

markerade i Figur 15. Två monteringshallar betyder att materialet måste lämnas till 

två olika hallar som tillför extra transport. 

 

Figur 15 Layouten över hela fallföretaget 

Metoder för materialförsörjning i produktionen är batchning som betyder beställning 

från lager och plockprincip som används är orderplockning. Idag körs det helpallar 

med materialet till montörerna och det kvarstående lämnas tillbaka till lagret för att 

inte ta upp plats vid montering. För de artiklar som beställs från höglager finns det 

angiven tid hur långt innan beställning måste ske: 

 Prio 1 – beställning sker 4 timmar innan den gamla ordern blir klar och 

truckförarna har 4 timmar på sig att köra fram materialet 

 Prio 2 – beställning sker 2 timmar innan den gamla ordern blir klar och 

truckförarna har 2 timmar på sig att köra fram materialet 

 Prio 3 – beställning sker NU, truckförarna har 45 minuter på sig att köra fram 

materialet 

 Akut – beställning är akut och materialet behövs så snabbt som möjligt, 

truckförarna har 15 minuter på sig att köra fram materialet 

Det flesta av artiklarna orderplockas av montörerna, vilket leder till ojämnhet där 

variationer som uppstår är ”leta efter material”. Hanteringsförluster visar sig genom 

hämtning och sträckning efter material, även den långa distansen eller stor golvyta 

påverkar hanteringsförluster. Idag ligger materialet långt borta från 

monteringslinjerna. Figur 16 illustrerar den nuvarande monteringslayouten för 

layouten med monteringsbord och hyllor för materialplock samt truckväg. 

Montering 1

Kontor

Rep. Verkstad

Lackering

Plåtverkstad

Lager

Kontor Montering 2 Samhall Fritid

Höglager Utlastning
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Figur 16 Monteringens dagsläge för layouten 

Företaget genomförde en frekvensstudie för att undersöka aktiviteterna och deras 

påverkan på fördelningstid och produktivitet. I Tabell 4 har sammanställts aktiviteter 

som är aktuella i denna studie. Tompallhantering, att hantera och hämta material är 36 

min/dag/anställd. Idag jobbar det 40 anställda i monteringen, som lägger 1440 

minuter/dag för att hantera pallar, hantera och hämta material. Företagets mål är att 

minska detta till 450 minuter/dag. 

Tabell 4 Aktuella aktiviteter från frekvensstudie 

Aktivitet Dagsläge, 

min 

Dagsläge, 

40 anställda 

Mål, 

min 

Mål, 

40 anställda 

Tompallshantering 4,5 180 2,25 90 

Hantera material 15,5 620 9,00 360 

Hämta material 16,0 640 0 0 

Summa 36,0 1440 11,25 450 
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4.2.2 Analys av materialflöde 
För att underlätta förståelse av materialflöde och bidra till analys av data utfördes en 

VSM (bilaga 4) för material som beställs från höglager för en order. Montören skriver 

ut tillverkningsorder (TO) och beställer materialet inom den föreskrivna tiden, som är 

två timmar innan den gamla ordern blir klar. Truckförarna har två timmar på sig att 

köra fram materialet, men helst ska det köras fram cirka halv timme innan ny order 

ska påbörjas för att inte ta upp lagringsplatser vid monteringslinje. Men VSM visade 

att allt material kördes fram redan efter 45 minuter. Montörerna kör en del av 

materialet in i monteringen men lämnar även kvar material som tar upp plats på 

lagringsplatsen. När TOn är klar måste resterande material köras till lagringsplats UT 

så att truck kan lämna tillbaka restmaterialet till höglagret. I det fall som observerades 

kördes resterande material inte till plats UT, utan istället placerades material på 

lagringsplats IN eftersom montörerna har tittat i planeringen och vet att det snart 

kommer en liknande order där det behövs samma material som i den gamla TOn. De 

sparar materialet på plats IN och tar därmed upp lagringsyta. Eftersom montörerna 

inte följde flödet så kunde författaren inte göra en fullständig VSM. 

För en djupare förståelse av materialförsörjningen i produktionen ritades ett 

spagettidiagram, som visar montörernas förflyttning emellan lagerplatserna och 

monteringslinjerna för att plocka ihop nödvändig material samt rörelserna för att 

hantera det material som har hämtats. Sammanlagt är det 340 meter som montören 

måste gå för att hämta och hantera material för en order. Dessutom ritades ett 

spagettidiagram för två artiklar som beställs av montör från höglager och lämnas av 

truckförare nära monteringslinjen. Montören kör detta material in till montering med 

handtruck som medförde ytterligare 24 m att gå. Spagettidiagrammet som ritades 

under observation finns i bilaga 1. 

Materialflödesschema användes för att underlätta förståelsen av det fysiska 

materialflödet samt att se den nuvarande layouten. På schemat (bilaga 2) visas alla de 

aktiviteter i monteringshallen som förekommer för att producera en armatur. Det 

visade sig att lagring är den mest förekommande aktiviteten, följt av transport. 

Hantering av material är en förlust som syns även på materialflödesschemat. 

Arbetssättet i monteringen är standardiserat efter 5S-metoden. Det finns linjer på 

golvet, så att allt har sin egen bestämd plats, layouten på bordet är kompakt för att den 

ska rymma många artiklar. Allt har sin egen plats och etikett, hyllorna har tydliga 

etiketter för att det skall vara enkelt och snabbt att hitta materialet. Några hyllor är 

utrustade med flyttbara pallar (man kan dra ut pallen och sedan skjuta tillbaka in) 

samt finns det flyttbara hyllor med lådor som montörerna kan plocka ifrån. I dagsläget 

har operatörerna tappat fokus att fullfölja 5S. 

4.3 Företagets slöserier 
Av de åtta former av slöseri som nämdes i teorin har företaget framförallt fyra av 

dem: 

 Väntan – ibland måste montörerna vänta på material om det är en ny sorts 

armatur som de måste montera och det visar sig att det är behov av nya 

artiklar. Även informationsbrist tillkommer här för att montörerna måste 

vänta tills produktionsledaren har stämt av vilka artiklar ska ingå i den nya 

armaturen. 
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 Transport – interna transporter, som materialhämtning med vagn, är ett 

slöseri. Även transport från lagerplats IN/UT in till monteringen är en onödig 

transport. 

 Lager – det finns mellanlagerplats IN/UT bredvid montering som tar upp yta. 

Alla hyllor är inte utnyttjade på maximalt sätt för att några hyllor står tomma 

eller har pallar som är halvtomma. 

 Rörelse - ibland finns det bara en pall med stommar som lämnas vid ena 

montören och då måste det andra montörerna hämta från denna pall och 

oftast många gånger per order. Ibland finns det två pallar med stommar där 

den ena är fylld med stommar och den andra har bara en del i pallen. Då 

lyfter montören stommar från den ena pallen till den andra så att båda kan ha 

varsin pall. Vid hämtning av material med vagn måste montörerna ibland 

fylla lådor med artiklar för att det inte alltid finns färdigpackat material på 

pallarna och ibland måste de räkna fram exakta antalet av några artiklar som 

behövs för en order. Efter det att materialet har hämtats så delas det upp 

mellan två bord och det är mycket oorganiserat gående mellan de två borden, 

vilket tillför slöseri. 

4.4 Materiallagring och förpackningar i monteringen 
Material som lagras i monteringen finns på 20 olika hyllor där montörerna kan plocka 

det nödvändiga materialet själva. Om materialet tar slut så fylls det på av truckförarna 

med samma förpackning som det kommit från leverantörerna eller i de plastlådor som 

finns på hyllorna. Material från egen tillverkning och lackering är oftast packade på 

hel- eller halvpallar och lagras i höglagret eller på hyllor i monteringen. Observationer 

visade att många hyllplatser är tomma och inte används på maximalt sätt. Under 

studien undersöktes materiallagring av artiklar på hyllorna samt deras packsätt för att 

kunna ge förslag till nya förpackningsmöjligheter i det föreslagna materialflödet. 

Dessutom samlades information in från exceldokument över artiklar som används i 

olika grupper för att bestämma lämplig materialförsörjningsprincip. För att gruppera 

artiklarna användes olika parametrar såsom stora och små artiklar, hög och låg volym 

samt årsprognos. Efter gruppering av artiklarna och övervägning kunde packsätt 

bestämmas (FIFU-bana) för en materialförsörjningsprincip som presenteras i Tabell 5. 

Tabellen visar att små artiklar med hög volym ska packas i fem olika storlekar av 

lådor (bilder för olika storlekar av lådor finns i bilaga 3). Lådstorlekarna beror av 

komponenternas storlek. Summa av alla lådbredder är nästan 8 meter. 
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Tabell 5 Packsätt för olika artiklar 

 Styck Bredd, cm Summa, cm Avrundat, cm 

Låda 1 5 11 55 60 

Låda 2 13 16 208 220 

Låda 3 10 21 210 220 

Låda 4 2 32 64 70 

Låda 5 2 40 80 100 

Plats för tomma lådor 3 40 120 120 

Summa 37 100 737 790 

4.5 Transport och personal 
Företaget  har fyra olika typer av truckar: sittstaplare, ståstaplare, höglagertruck och 

motviktstruck. Till och från samt genom monteringshallen kör sitt- och 

ståstapeltruckar. Transport från plåtverkstad och lackering till höglagret sker genom 

montering, vilket tillför mycket trucktransport i arbetsområde, vilket i sin tur minskar 

säkerheten för montörerna som förflyttar sig mellan monteringslinjerna och 

supermarketerna. Dessutom visade lagerstransaktionerna att det är sammanlagt 106 

förflyttningar per vecka från plåt-och lacktorg. Varje förflyttning att transportera 

materialet till höglagret tar 5 minuter. Dessutom ska pallar plastas in innan de ska 

lagras på hyllor i höglagret. 

Av Tabell 6 framgår att det finns 10605 min/vecka tillgänglig tid i lager och att det 

utförs 2144 förflyttningar/vecka. Det betyder att en förflyttning tar ca 5 minuter. 

Kostnad är 220 kr/tim, vilket motsvarar 3,7 kr/min, vilket betyder att kostnaden för en 

förflyttning är 18,1 kr. Lagertransaktioner visade att det görs 831 förflyttningar/vecka 

i monteringen, vilket motsvarar 4110 min/vecka och en totalkostnad för en vecka på 

15 KSEK. 

Tabell 6 Totalkostnadsberäkning för materialförflytt i monteringen 

Vecka 11 Beräkning 

Tid, min/vecka 10605 

Förflytt, st/vecka 2144 

Förflytt, min 4,9 

Kostnad, kr/min 3,7 

Kostnad per förflytt, kr/st 18,1 

Antal flytt i monteringen, st/vecka 831 

Tid, min/vecka 4110 

Totalkostnad, kr/vecka 15 072 

 



Analys 

33 

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

med teoretiskt ramverk. 

5.1 Frågeställning 1 
Vilka materialförsörjningsprinciper i monteringsverksamhet skulle kunna effektivisera 

monteringen? 

Fallföretagets monteringslinjer är belägna i två olika hallar med liknande 

materialförsörjningsprinciper och materialhantering. Enligt Gau och Meller (2010) är 

anläggningars layoutproblem ett mycket svårt optimeringsproblem där mesta av 

arbetet inriktats på heuristik. Observationer, mätningar och analys har visat att det 

finns möjlighet att flytta två hallar till en gemensam golvyta och ha gemensamma 

materialförsörjningsprinciper. Att föra monteringshall 2 till monteringshall 1 tillför 

många fördelar, såsom: företaget får en tom golvyta som kan användas till exempel 

för lagring, golvytan i monteringshall 1 kan användas på maximalt sätt, 

lagerpersonalen behöver inte köra beställt material till två olika hallar och anställda 

känner mer gemensamhet. Företaget skulle med andra ord kunna få fördelar med 

genom att flytta ihop monteringshallarna. 

Azadivar och Wang (2010) hävdar att det vid ett layoutproblem är viktigt att 

minimera hanteringskostnader av materialet. Fallföretaget använder batchning som 

materialförsörjningsprincip och orderplockning som utplockningsprincip, vilket 

medför hög andel tid som spenderas på materialhantering, vilket även den 

frekvensstudie som företaget har utfört visar. Under studien ritades ett 

spagettidiagram, som visar montörernas väg att hämta och hantera material. På 

diagrammet, som finns i bilaga 1, syns att det är långa gångavstånd till lagerplatserna 

och mycket rörelse mellan monteringsbord för att dela upp hämtade material, vilket 

enligt Liker (2012) samt Petersson et.al. (2012) är en form av slöseri.  

Materialhämtning medför även en annan form av slöseri, onödiga transporter eller 

förflyttningar som Petersson et al. (2012) anger är en icke-mervärdeskapande aktivitet 

som kunden är inte beredd att betala för. Materialflödesschemat, som finns i bilaga 2, 

ritades under observation, som enligt Jonsson och Mattsson (2011) ska användas för 

att få en överblick över materialflödet i verksamheten, visade att den mest 

förekommande aktiviteten är lagring, följt av transport. Även på detta schema syns 

materialhantering, som är en icke-mervärdeskapande aktivitet. Interna transporter ses 

som rent slöseri enligt Petersson et al. (2012). Efter föreslagna förändringar finns det 

möjlighet att minska hantering av material, transport och lagring eftersom montörerna 

då inte behöver dela upp materialet mellan två bord och hämta material från hyllor 

som är långt borta. 

Det finns 6 olika materialförsörjningsprinciper som har diskuterats under teori som 

möjliga förslag: kittning, kontinuerlig försörjning, batchning, sekvensering, 

tvåbingesystem och supermarket. Med hänsyn till den stor artikelfloran, artiklarnas 

olika storlek kommer en kombination av olika materialförsörjningsprinciper föreslås. 

Föreslagna principer för materialförsörjning samt tillämpbar materialhantering, 

utplocknings- och Leanprinciper har sammaställts i Tabell 7 nedan. 
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Tabell 7 Föreslagna materialförsörjningsprinciper 

 

Kittning är enligt Limére et al. (2015) ett bra sätt för materialförsörjning eftersom 

montörerna då inte behöver söka och välja rätt delar samt är de placerade på nära 

arbetsstationer så att gångavstånd blir minimerad, vilket är ett sätt att minska en typ av 

slöseri som muda omfattar. Däremot skriver Limére et al. (2015) att nackdelar med 

kittning är att det kräver ytterligare materialhantering. Men fallföretagets mål är att 

minska den totala materialhanteringen. Författarens förslag är att kitta ihop ordrar som 

är upp till 10 armaturer på en hel- eller halvpall och köra fram med dragtruck enligt 

Hanson et al. (2012) som fann att kittning är att föredra i situationer där 

produktionsvolymerna är låga och produktsortimentet är brett. Utplockningsprinciper 

med kittning blir orderplockning, eftersom lagerpersonal ska plocka ihop artiklar från 

lagerplatserna och det blir även zonplockning för att artiklar från lackering ska 

plockas från mellanlager. Tillämpning av Leanprincip JIT i kittning ger möjlighet att 

ha rätt material vid lämplig tidpunkt och antal enligt Alcaraz et al. (2016). 

För att försörja monteringslinjerna med små artiklar med hög volym kan en 

kontinuerlig försörjning med hjälp av FIFU-banor och dragtruck, vara tillämplig. 

Neumann och Medbo (2010) visar att användning av små lådor som lagras på FIFU-

banor kräver mindre materialområde, minskar gångavstånd och cykeltiden kortas ner. 

Vidare kortas materialhantering och -hämtning för montörerna ner. Författaren 

utförde observationer och mätningar angående komponenternas packsätt till olika 

storlekar av lådor som kan lagras på FIFU-banor. Summan av lådbredderna, som är 

nästan 8 meter, användes för att bestämma FIFU-banornas storlek. Företaget bör utgå 

ifrån dragande system som handlar om JIT, vilket kan realiseras med kanban-system 

för att då, enligt Lolli et al. (2015), regleras och förenklas flödet av material mellan 

monteringslinjerna och lagret. Lolli et al. (2015) menar även att man med 

kanbansystem kan styra materialflöden genom enkel, effektiv visuell styrning, ofta i 

kombination med supermarket. Företaget bör skapa en supermarket i höglagret där 

fyllda lådor lagras så att en dragtruck enkelt kan plocka och utföra snabba leveranser 

av materialet till monteringslinjerna. Lolli et al. (2015) hävdar att det är möjligt till 

stora kostnadsbesparingar genom kanban, som har en flödeskontrollmekanism genom 

att kanban har förmåga att reglera den korrekta mängden och den rätta tidpunkten för 
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materialflöde mellan monteringslinjerna och supermarket samt mellan supermarket 

och centrallagret. 

Idag kör fallföretaget fram materialet med helpallar till monteringen, vilket enligt 

Jonsson och Mattsson (2011) samt Sali et al. (2015) benämns batchning för att större 

förpackningar av det urval artiklar som förbrukas under en viss tid kommer att föras 

fram till monteringslinjerna. Idag är det truckförarna som kör fram olika storlekar av 

artiklar med olika volym från höglagret till supermarket eller monteringen. Ibland 

även från supermarket till monteringen. Förslaget är att fortsätta försörja produktionen 

genom batchning för stora artiklar och artiklar med låg volym. Stora artiklar är 

packade på helpall eller halvpall och ska flyttas fram till montering med ursprungligt 

lastbärare med hjälp av dragtruck. Förslag är att skapa mellanlager för stora artiklar 

från lackering och plåtverkstad för att minska trucktransport i arbetsområde och spara 

tid. Artiklar med låg volym ska köras fram vid behov så att de inte ska ta upp onödig 

plats vid monteringlinjerna. Under empiri-insamling genomfördes en VSM som 

visade att montörerna brukar lämna materialet kvar vid monteringslinjerna för 

kommande ordrar. Detta tar upp lagringsyta och kan skapa avvikelser i lagret. Allt 

material som blir kvar ska förflyttas tillbaka i lagret, men i detta fall undvek 

montörerna att göra detta. Enligt Petersson et al. (2012) ska arbetssättet vara 

standardiserat, vilket skapar förutsägbarhet och bidrar till att upptäcka avvikelser, 

vilket är ett ledord inom Lean. 

För att implementera de föreslagna materialförsörjningsprinciperna krävs förändringar 

i layouten. Som nämnts tidigare är förslaget att flytta monteringshall 2 till 

monteringshall 1. Idag används bara en sida av den långa banan som transporterar 

färdiga armaturer till automatiskt förpackning. Men för att få en optimal användning 

av banan så kan den flyttas till mitten så att båda sidor utnyttjas. För att tillämpa 

kontinuerlig materialförsörjning med dragande system med hjälp av kanban-system så 

ska det finnas FIFU-banor nära monteringlinjerna. Vidare bör företaget sträva efter 

kontinuerligt flöde för att minimera väntetid och behov av lageryta, som båda enligt 

Petersson et al. (2012) ses som en form av slöseri. Petersson et al. (2012) hävdar att 

avstånd mellan operationer bör vara korta för att reducera slöseri, vilket kan uppnås 

med effektiv layout, små buffertar för att minska mellanlagring samt små 

förpackningsenheter för att minimera buffertbehov.  

Figur 17 illustrerar ett förslag till monteringslayout utifrån föreslagna 

materialförsörjningsprinciper. Eftersom den långa banan bör vara i mitten med 

monteringsgrupper på båda sidor, så ska FIFU-hyllor finnas nära monteringlinjen där 

montörerna hämtar på ena sidan och dragtrucken fyller på på andra sidan av hyllorna. 

Supermarket i monteringen, som företaget har idag, ska tas bort för att lämna plats till 

monteringsgrupperna, FIFU-hyllor och väg för dragtruck. Några hyllor, som inte är i 

vägen ska lämnas kvar samt att några hyllor flyttas till en tom golvyta som finns 

direkt efter lackeringsverkstaden så att ett mellanlager skapas för lackade artiklar. 
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Att minska trucktransporterna i arbetsområdet är en utmaning för företaget, men en 

möjlighet till besparingar och säkerhet. I dagsläget sker det mycket trucktranporter 

inom arbetsområdet i form av förflyttningar från plåt-och lacktorgen till höglagret via 

monteringen. Montörerna förflyttar sig mellan monteringlinjen och supermarketen för 

att hämta material, vilket minskar säkerheten på grund av många trucktransport 

mellan hyllgångarna och arbetsområde. För att helt eliminera trucktransporter i 

arbetsområdet är omöjligt, men genom förändrade av materialförsörjningsprinciper 

tillsammans med layoutförändringar har företaget goda möjligheter att minska 

trucktransport i arbetsområdet. Detta resulterar även i högre säkerhet för de anställda. 

Enligt Toyota Material Handling (u.å.) är det viktigt med just-in-time leveranser av 

material för att säkerställa en optimerad montering och lagerhantering, vilket kan 

uppnås genom användning av dragtruckar. Genom att investera i dragtruck kan en 

kontinuerlig försörjning tillämpas vid gränsen av monteringslinjen och påfyllning 

kommer att kontrolleras av beställningspunkt med hjälp av kanban-system. 

Figur 18 illustrerar ett förslag för hur dragtrucken skulle kunna förflytta sig genom 

fabriken. Pilarna visar dragtruckens väg som kan börja till exempel från höglager där 

man plockar fyllda lådor och pallar från supermarketen och kör ut i monteringen för 

att fylla på och plocka tomma lådor. En till två gånger om dagen kör dragtrucken 

genom lackerings- och plåtverkstäderna för att hämta fyllda lådor samt lämna tomma 

för påfyllning och fortsätter genom höglager där den kan lämna material som inte 

behövs direkt i monteringen. I Figur 18 visas även de mellanlager som nämts tidigare, 

där artiklar från lackering eller plåtverkstad lagras. 

Figur 17 Förslag till layout i monteringen 
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5.2 Frågeställning 2 
Hur stora är besparingarna för de föreslagna materialförsörjningsprinciperna? 

Kostnader som påverkar logistiksystemet är skapad av den fysiska hantering, 

förflyttningen och lagringen av material samt alla transporter inom anläggningen 

(Aronsson et al., 2006; Jonsson & Mattsson, 2011). Idag gör företag 831 

förflyttningar/vecka i monteringen, vilket motsvarar 4110 minuter. Totalkostnaden för 

en vecka är 15 KSEK. Antalet förflyttningar som görs från plåt- och lacktorg genom 

monteringen för att transportera materialet till höglagret är 106 per vecka. Dessutom 

ska pallarna plastas in innan de ska sättas på hyllor. Genom att skapa ett mellanlager 

mellan lackeringsverkstad och monteringslinje kan besparingarna nås genom att 

transportsträckan blir kortare, vilket sparar tid, trucktransporterna i arbetsområdet 

minskas och behovet av inplastning av pallar försvinner. 

Kostnader samt leveransservice påverkas av hur varorna hanteras i samband med all 

lagring och transport. Långa ledtider kommer från ineffektiv plockning och 

leveranssäkerheten påverkas av felplock och hanteringsskador (Aronsson et al., 2006). 

Idag är det 4,5 personer i företaget som jobbar med lagerförflyttningar och påfyllning 

av supermarket i monteringen. Vid tillämpning av materialförsörjningsprinciper som 

kontinuerligt försörjning, kittning, batchning och supermarket med hjälp av dragtruck 

uppskattas behovet av lagerpersonal att minska, vilket visas i Tabell 8. 

  

Figur 18 Färdväg för dragtruck för materialförsörjning 



Analys 

38 

Tabell 8 Behov för lagerpersonal vid förslaget med till dragtruck 

  Lagertimmar Lagerpersonal 

Förflyttningar med dragtruck 6,0   

Påfyllning av lådor i höglager 5,0   

Höglagertruck 8,0   

Förflyttningar från lacken 1,0   

Utkörning från montering 1,5   

Beställningsförflyttningar 2,0   

Totalt, tim/dag 23,5   

Personal, st/dag  3,0 

Fördelningstid, tim/pers  0,75 

Total fördelningstid, tim/dag  2,2 

Totalt behov för pers. i lager   3,2 

 

 Förflyttning med dragtruck tar ca 6 tim/dag. 

 Påfyllning av lådor i höglager tar 5 tim/dag. Analysen och beräkningar visade 

att det tar ca 3 timmar att fylla på lådor för dagsbehovet i monteringen, men 

ytterligare 2 timmar har lagts till som säkerhetstid. 

 Idag kör höglagertrucken 8 tim/dag. Samma tid uppskattas gälla i framtiden. 

 Förflyttningar från lacken uppskattas att ta 1 tim/dag. Idag körs lackade 

artiklar in i höglagret men förslaget är att lagra dessa artiklar i mellanlager vid 

monteringen. Det betyder minskad truckkörning i monteringen och kortare 

sträcka att transportera lackade artiklar samt ingen behov att plasta in pallar. 

 Utkörning från montering har uppskattats till 1,5 timmar för truck och 2 

timmar för beställningsförflyttningar. Det är tiden för att flytta tomma pallar 

eller köra in beställningar med truck. 

 Totalt har tidsåtgången uppskattats 23,5 tim/dag för lagerpersonal, vilket 

motsvarar 3 personer. 

 Fördelningstid som tillkommer för tre personer är 2,2 tim/dag som har räknats 

ut där frekvensstudie ligger som grund. Totalt behov för personalen i lager är 

3,2 personer/dag. 

Idag lägger företaget 7,2% per dag på materialhantering, hämtning och 

tompallshantering, vilket motsvarar 3 anställda/dag. Med föreslagna 

materialförsörjningslösningar i monteringen behövs det 1,6 personer/dag eftersom 

montörer inte behöver hämta material från supermarket, tompallshantering minskas 

samt att de inte behöver lägga lika mycket tid på att hantera material. Beräkningar för 

framtida personalbehov visas nedan i punktform: 

 3,3%+0,45% = 3,75% (företagets mål för materialhantering och –hämtning + 

tompallshantering) 

 3,75 % x 5 min = 18,75 min/dag/person (1 % = 5 minuter/dag/person) 

 40 personer x18,75 min/dag/person = 750 min/dag (40 personer arbetar i 

monteringen) 

 750 min/dag = 12,5 tim/dag 

 12,5 tim/dag =1,6 person/dag 
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Tabell 9 visar personalbesparingarna med de föreslagna 

materialförsörjningslösningarna i monteringen och dragtruck som hjälpmedel. Idag är 

det 4,5 personer i lager och 2,2 personer i monteringen som lägger tid på att hantera, 

hämta material och hantera tomma pallar. Med de föreslagna lösningarna kommer det 

bara behövas 3,2 personer i lager, vilket framgår av Tabell 8 och 1,6 personer i 

monteringen. Den sammanlagda besparingen blir 3,1 personer/dag, som jobbar 40 

tim/vecka med 220 kr/tim, vilket gör lite mer än 27 KSEK/vecka. 

Tabell 9 Besparingar i materialhantering, -hämtning och tompallshantering 

 Idag Förslag 

Lager, st/pers 4,5 3,2 

Montering, st/pers 3,0 1,2 

Totalt, st/pers 7,5 4,4 

Besparing, st/pers 3,1 

Besparing, KSEK/vecka 27,5 

 

Arbetsplatserna i monteringen är standardiserade efter 5S-metoden men arbetssättet är 

inte helt dokumenterat och överenskommet därmed dagsläget har företaget tappat 

fokus. Enligt Liker (2012) och Petersson et al. (2012) läggs ofta stor andel av tiden på 

att leta verktyg, hämta material och vänta på information. Dessa slöserier kan 

reduceras genom att arbeta med 5S, vilket leder till en produktivitetsökning. Om 

företaget tillämpar föreslagna materialförsörjningslösningar så skapas en 

välorganiserad och funktionell arbetsplats där arbetssättet blir mer standardiserat. 

Petersson et al. (2012) hävdar att företag bör arbeta med metodstandard för att öka 

säkerheten och för att ergonomi och kvalité på produkterna ska bli jämnare och 

effektiviteten ska öka. Här antar författaren att arbetssättet blir effektivare med 

föreslagna materialförsörjningslösningar, vilket ger besparingar i det långa loppet. 

Författaren nämnde ovan fördelar med att kombinera två tillgängliga monteringshallar 

till en gemensam golvyta som tillför besparingar. Monteringshall 2 blir tomt och kan 

användas för att lagra material eller produkter. Eftersom det finns plats att flytta 

monteringshall 2 till monteringshall 1 då tyder det på att golvyta inte används på ett 

optimalt sätt. Utnyttjandegraden av golvytan skulle därmed kunna höjas. Besparingar 

kommer även i form av minskade transporter då lagerpersonal bara behöver förflytta 

material till en monteringshall istället för till två olika hallar. 
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 

studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 

rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultat 
Studiens syfte har varit att undersöka vilka materialförsörjningsprinciper i en 

monteringshall som kan ge ett effektivare och säkrare arbetssätt samt minskad 

resursåtgång. För att besvara syftet har det brutits ned i två frågeställningar. 

Vilka materialförsörjningsprinciper i monteringsverksamhet skulle kunna effektivisera 

monteringen? 

För att besvara denna frågeställning så samlades empiri in genom observationer och 

intervjuer för att få en uppfattning över dagsläget. Vidare hämtades lämpliga förslag 

till materialförsörjningsprinciper i monteringen in via litteraturstudier. 

I detta arbete fokuserade författaren på monteringshall 1. Förslaget är att föra samman 

monteringshall 1 och 2 till en gemensam yta. Eftersom monteringshall 1 är större och 

kan rymma den andra monteringen, så föreslår författaren att flytta ihop de två 

monteringlinjerna, vilket skulle ge många fördelar. För det första får företaget en tom 

golvyta, för det andra kommer golvytan i monteringshall 1 att användas på ett 

optimalt sätt, för det tredje behöver materialet inte flyttas till två olika hallar, eftersom 

materialförsörjningen blir gemensam, och slutligen kommer anställda känna mer 

gemenskap. 

Företaget erbjuder många olika armaturer och belysningslösningar, vilket innebär att 

artikelutbudet är stort samt att orderstorlekarna ofta varierar. Utifrån detta föreslås 

fyra olika materialförsörjningsprinciper i monteringen. Kittning är att föredra om 

produktionsvolymerna är låga och produktsortimentet är brett, det vill säga när 

ordrarna är små. Detta innebär effektivisering av montörernas 

materialhanteringsprocess då materialet körs fram till arbetsstationer med dragtruck 

behöver inte montörerna söka och välja rätt delar. Kontinuerlig försörjning föreslås 

för att försörja monteringslinjen med små artiklar som har hög volym. För att tillämpa 

kontinuerlig försörjning bör FIFU-banor, dragtruck och dragande system användas för 

att förenkla materialflödet mellan monteringlinjen och lagret. FIFU-banor kräver 

mindre yta, gångavstånden minskas, cykeltiden blir kortare och materialhantering blir 

minimalt för montörer, samt att de anställdas säkerhet ökar eftersom trucktransport 

sker utanför montörernas arbetsområde. Dragande system handlar om JIT och detta 

föreslås att realiseras med kanban-system kombinerat med supermarket i höglagret. 

Därmed blir materialflödet enkelt att styra och den korrekta mängden av materialet 

kommer fram vid den rätta tidpunkten. Batchning är en materialförsörjningsprincip 

som företaget har idag och som författaren föreslår att företaget fortsätter att tillämpa, 

men för stora artiklar och artiklar med låg volym. Stora artiklar bör flyttas fram till 

monteringslinjen med ursprungligt lastbärare med hjälp av dragtruck och artiklar med 

låg volym ska flyttas fram vid behov för att spara lagringsyta i monteringen. 

 

Layoutförändringarna i monteringen som illusteras i Figur 17 är en konsekvens av 

föreslagna materialförsörjningsprinciper. För att tillämpa kontinuerlig 

materialförsörjning med FIFU-banor, kanbansystem och dragtruck så är en möjlighet 

att flytta den långa rullbanan till mitten av monteringshallen och att monteringsbord 
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på båda sidor av banan. FIFU-hyllor bör finnas nära monteringlinjen så att montörer 

har kort gångavstånd för att hämta materialet och dragtruck kan fylla på hyllorna utan 

att köra in i montörernas arbetsområde, vilket ökar säkerheten för de anställda. För att 

få plats med layoutförändringarna då bör de flesta av hyllorna tas bort från 

monteringen. Förslaget är att även skapa ett mellanlager i ett område efter lackering, 

vilket även illustreras i Figur 17 och Figur 18. Författaren ger även förslag hur 

dragtruck kan förflytta sig genom fabriken som illustreras på Figur 18. Detta 

layoutförslag effektiviserar montörernas arbetssätt och materialhanteringsprocessen, 

eftersom materialhantering och –hämtning minskas samt trucktransport minimeras i 

arbetsområdet. Med detta anses studiens första frågeställning vara uppfylld. 

Hur stora är besparingarna för de föreslagna materialförsörjningsprinciperna? 

Den första frågeställningen ligger som grund för den andra frågeställningen. För att 

komma fram till besparingarna så var det viktigt med dokumentundersökningar för att 

få fram fakta till beräkningar och det framkom även andra former av besparingarna. 

All fysisk hantering, förflyttning och lagring av material samt alla transporter kostar 

pengar för företaget. Ett sätt att uppnå besparingarna på är genom mellanlager som 

föreslogs redan under den första frågeställningen. Eftersom det är en lång 

transportsträcka till höglagret och pallarna måste plastas in innan de lagras i höglagret, 

så är ett mellanlager en möjlighet till besparingarna. Genom att lagra materialet från 

plåt- och lacktorg mellan lackeringsverkstad och monteringslinje så försvinner den 

långa transportsträckan, samtidigt som trucktransporterna i arbetsområde minskar och 

behovet av inplastning av pallar försvinner. 

De föreslagna materialförsörjningsprinciperna är kontinuerlig försörjning, kittning, 

batchning och supermarket som föreslås att försörjas med hjälp av dragtruck. Studien 

har visat att det behövs 3,2 personer istället för de 4,5 personer som jobbar i lagret 

idag. Samt att de 2,2 personer som lägger tid på att hantera och hämta material i 

monteringen uppskattas att minska till 1,6 personer. Besparingarna med föreslagna 

materialförsörjningsprinciper och trucksystem har beräknats upp till 27 KSEK/vecka. 

Under observationerna framkom det att arbetssättet i monteringen inte är 

standardiserat trots att företaget försöker att skapa standardisering genom 5S-

metoden. Om företaget tillämpar föreslagna materialförsörjningsprinciperna så skapas 

en välorganiserad och funktionell arbetsplats där arbetssättet blir mer standardiserat, 

samtidigt som besparingar i form av jämnare kvalité på produkterna, ökad säkerhet 

och förbättring av ergonomin för operatörerna tillförs. 

Att optimera layouter är ett komplex problem. I detta fall kunde layouten förbättras 

genom att kombinera två monteringshallar till en gemensam golvyta. Detta tillför 

besparingarna i form av en tom hall, som kan användas för annat, den gemensamma 

golvytan kan bli utnyttjad på maximalt sätt och transport av material kan ske till den 

gemensamma monteringshallen istället för två olika hallar som företaget har idag. 
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6.2 Implikationer 
Denna studie har undersökt olika förslag för materialförsörjning i en monteringshall 

och uppskattat hur stora besparingana skulle kunna bli för de olika föreslagen. Efter 

att olika förslag för materialförsörjning formulerats, valdes för verksamheten lämpliga 

förslag ut, för att sedan identifiera besparingarna för de föreslagna 

materialförsörjningsprinciper. 

De olika förslag för materialförsörjning som presenterades i studiens analys är 

kittning, kontinuerlig försörjning, batchning och supermarket. Redan i dagsläget 

använder företaget en av principerna (batchning) för materialförsörjning, medan andra 

principer inte är möjliga att implementera omgående. För de senare behövs det först 

förändringar i monteringshallens layout. För att implementera de olika 

materialförsörjningsprinciperna föreslås en investering i en dragtruck, vilket skulle 

som underlätta materialförsörjningen till monteringlinjen. Införandet av de föreslagna 

materialförsörjningsprinciperna har en positiv påverkan på personalkostnaderna, 

eftersom personalbehovet minskar. Även arbetssättet i monteringen påverkas, 

eftersom behovet av att hämta och hantera material minskar samt att arbetssättet blir 

mer standardiserat. 

Ett annat förändringsförslag är att skapa ett mellanlager mellan lackering och 

monteringslinje. Eftersom förflyttningar från plåt- och lacktorg till höglagret sker 

genom monteringen leder detta till mycket trucktransporter i arbetsområdet, vilket 

också minskar säkerheten för anställda. Ett mellanlager har en positiv påverkan för 

transporterna eftersom transportsträckan minskar vilket sparar tid, det blir säkrare i 

arbetsområde med mindre transporter och den fysiska hanteringen att plasta in pallar 

innan de ska lagras i höglagret försvinner, eftersom behovet av inplastning i 

mellanlagret elimineras. 

Under studien har ingen ny teori eller modeller utvecklats. Det är snarare en 

sammanställning av det som tidigare författare har beskrivit. Däremot har författaren 

försökt tillämpa teorin till en monteringsverskamhet.  Teorier inom logistik, 

produktionenseffektivitet och Lean har använts i en ny kontext som gör studien 

relevant. 

6.3 Begränsningar 
Det teoretiska ramverket har byggts upp utifrån teorier från böcker och vetenskapliga 

artiklar. De teorier som använts betraktas vara pålitliga, vilket ökar resultatets 

trovärdighet. Dock är utbudet av artiklar begränsad inom materialförsörjningsystem 

vid montering. Därmed har litteraturstudien till stor del fått utgå från böcker som 

innehåller de traditionella teorier inom materialförsörjning. Eftersom det inte finns så 

många specifika artiklar eller många andra som skriver om detta problemområde så 

lyfts värdet av denna rapport. 

Datainsamling genom fallstudie gav möjlighet att studera problemområdet i 

verkligheten på Proton Lighting AB. För att få grundförståelse för det område studien 

behandlade så genomfördes en förstudie i fallföretaget. Därefter utfördes 

observationer, vilka enligt Patel och Davidson (2012) lägger grunden för vidare 

studier med andra tekniker för att samla information. Intervjuer har genomförts under 

observationer, där intervjusvaren antecknades direkt. Patel och Davidson (2012) anser 

att videoinspelning kan vara ett alternativ om intervjuerna kombineras med 

observationen, vilket har fördelen att svar från intervjupersoner registreras exakt. Här 
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konstaterar författaren att det hade ökat intervjuernas trovärdighet om ljudinspelning 

hade genomförts. 

I början av studie formulerades syfte och frågeställningar där det togs hänsyn till 

företagets önskemål att minska antalet provstationer i arbetsplatser. Under tiden 

visade sig att tiden inte räckte till för att utföra undersökning gällande provstationerna. 

Produktionschefen och författaren enades då om att utelämna utmaningar över 

provstationerna. Eftersom syfte och problemfrågor var formulerade redan i början av 

studie då bestämde författaren att inte formulera om syfte och frågor. Under avsnitt 

”omfång och avgränsningar” togs detta därför upp som avgränsning för detta arbete. 

Detta betyder inte att studiens syfte inte kunde uppnås. Istället blev syftet för de 

områden som studien fokuserade på uppfyllt och utmaningar över provstationer kunde 

lämnas som förslag till vidare studier. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Enligt Gau och Meller (2010) är anläggningars layoutproblem ett komplext 

optimeringsproblem, men studien visar att lämpliga och effektiva 

materialförsörjningsprinciper kan hjälpa till att nå optimerad layout. De 

materialförsörjningsprinciper som föreslås utifrån Leanprinciper är kittning, 

kontinuerlig försörjning, batchning och supermarket. Genom att implementera 

föreslagna materialförsörjningsprinciper i monteringen medför detta förändringar i 

layouten. Studien rekommenderas att utföra layoutförändringar i monteringen  för att 

uppnå effektivare materialförsörjning, vilket resulterar i effektivare och säkrare 

arbetssätt samt att golvytan utnyttjas optimalt. En annan positiv påverkan är 

besparingarna som nås genom föreslagna förändringar. Kostnaden för personal 

minskas, transporterna reduceras i arbetsområdet samt att behovet av lagring i 

höglagret minskar genom att skapa ett mellanlager. 

Genom att undersöka effektiva materialförsörjningsprinciper i monteringen utifrån 

Leanprinciper samt genom att uppskatta effekterna av de föreslagna 

materialförsörjningsprinciperna anses studiens syfte ”Syfte med detta arbete är att 

undersöka materialförsörjningsprinciper i en monteringshall som kan ge ett 

effektivare och säkrare arbetssätt samt minskad resursåtgång” vara uppfyllt om vi 

utelämnar undersökningen av minskad resursåtgång på grund av minskningen av 

antalet provstationer. 

6.5 Vidare forskning 
Studien använder etablerade teorier för materialförsörjningsprinciper i montering, 

vilket bör ses som relativt outforskat område vilket innebär att vidare forskning 

rekommenderas för att säkerställa att lämpliga principer har tagits fram för en 

montering. Eftersom studie omfångar en monteringsgrupp så finns ett behov av vidare 

utredning för att se till att föreslagna materialförsörjningsprinciper kan implementeras 

i alla grupper i monteringen. På grund av tidsbrist utelämnades utmaningen att minska 

antaler prosvstationer i abetsplatser, då ses detta som ett förslag för vidare studie. 

Eftersom företag vill vara konkurrenskraftigt i framtiden, vilket innebär investeringar 

i ny utrustning, så bör företaget undersöka möjligheten att centralisera 

provstationerna. Denna studie gav endast förslag gällande dragtruck, men företaget 

bör även utforska till exempel autopilotsystemet eftersom det är ett effektivt sätt att 

minska driftkostnaden, förbättra produktiviteten och att minska risker för 

arbetsrelaterade skador, samt att det kräver mindre arbetskraft. Studien är begränsad 

till materialförsörjning i monteringen, där eventuella materialförsörjningsmöjligheter 
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undersöktes. Företaget bör undersöka även hur andra delar av verksamheten påverkas, 

till exempel beställning och transport från leverantörer till råvarulager och transport 

till färdigvarulager och kunder. 
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Bilagor 
Bilaga 1 - Spagettidiagram 

 

Spagettidiagram som visar montörernas förflyttning emellan lagerplatserna och 

monteringslinje samt valde författaren ut två artiklar som körs ut från höglagret som 

beställningsmaterial. 
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Bilaga 2 – Materialflödesschema 

Materialflödesschema för dagsläge och tabell över alla aktiviteter 

  

Transport  

Operation  

Hantering 

Kontroll  

Lagring  



Bilagor 

51 

Steg Beskrivning Art.nr      Tid, s Truck, 
m 

Handtruck, 
m 

Vagn, 
m 

Band, 
m 

Värde-
kod 

1 Lagring i 
höglager 

4102510     x      I 

2 Transport till 
monteringsplats 

4102510  x    42 55    I 

3 Lagring vid 
montering 

4102510     x      I 

4 Material 
uppdelning 

4102510   x        I 

5 Transport in i 
montering 

4102510  x    30  10   I 

6 Lagring in i 
montering 

4102510     x      I 

7 Lagring på hylla 4102531     x      I 

8 Låda fylls med 
material 

4102531   x        I 

9 Transport till 
nästa hylla 

4102531  x    20   19  I 

10 Lagring på hylla 7310066     x      I 

11 Låda fylls med 
material 

7310066   x        I 

12 Transport in i 
montering 

4102531/7310066  x    22   23  I 

13 Lagring in i 
montering 

4102531/7310066     x      I 

14 Montering 4102510 x     13800     V 

15 Lagring på banan 4102510     x 18480     I 

16 Transport via 
bana 

4102510  x    15/4680    7 I 

17 Provning 4102510    x  50/4680     S 

18 Slutmontering 4102510 x     10/4680     V 

19 Manuell 
packning 

4102510 x     13/4680     V 

20 Transport via 
långa bana 

4102510  x    135/18542    43 I 

21 Automatiskt 
packning 

4102510 x     55    10 V 

22 Packning på pall 4102510 x     8     V 

23 Lagring 4102510     x      I 

24 Transport till 
färdigvarulager 

4102510  x    52 75    I 

 41 st produkter som monterades. Montörer bestämmer själv hur många lampor 

de ska lagra på banan innan de ska provas. 

 Första lampa läggs på banan kl 10.10 och är slutmonterad och packad på pall 

kl 15.20 (5,15 timmar) 

 För att montera de 41 lampa tar 3,8 timmar, steg 14 

 Steg 15, lagring på banan från tiden den första lampa läggs på bandet tills den 

samma lampa tas från bandet är 5,1 timmar (först monterad lampa blir sist som 

provas). 

 Steg 16, transport via bana tar 1,3 timmar för alla 41 st lampor där det räknas 

tiden från moment bana kör fram lampor tills moment det sista lampa tas från 

banan. För att köra fram bara en lampa tar 15 sekunder. 

 Steg 17, provning tar 1,3 timmar för alla 41 st lampor och 50 sekunder för en 

lampa. 
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 Steg 18, slutmontering tar 1,3 timmar för alla 41 st lampor och 10 sekunder för 

en lampa. 

 Steg 19, manuell packning tar 1,3 timmar för alla 41 st lampor och 13 

sekunder för en lampa. 

 Steg 20, transport via långa bana tar 5,15 timmar från det första lampan som 

läggs på tills det sista lampan har åkt fram till packning. För en lampa tar det 

2,25 minuter att åka fram till automatiskt packning. 

 

  



Bilagor 

53 

Bilaga 3 - Lådor 

 

Bilder över de olika storlekar av lådor där den minsta benäms som låda 1 och största som 

låda 5. 

 

 
  

1 2 
3 4 

5 
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Bilaga 4 - Värdeflödesanalys 

 

 Värdeflödesanalys är begränsad för material som är beställd från lager och körs fram 

av truckförarna. Materialet som hämtas av montör analyseras inte här. 

 Att skriva ut TO tar 1 minut och att beställa material tar 2 minuter. Cykeltid emellan är 

0,5 minuter 

 Efter materialet har beställt körs första pallen in med material efter 17 minuter och 

sista pallen anländer efter 46 minuter.. Cykeltiden emellan beställning och moment där 

material börjas köra in är 17 minuter. 

 Cykeltiden för material transport av truckförare är 29 minuter från det första pallen 

tills det sista pallen har kört in i lagringsplats vid montering. 

 Beställd material står kvar på lagringsplats 16,2 timmar innan det börjas hantera av 

montör därav 14,5 timmar är tiden som räknas inte som arbetstid. Om vi räknar bara 

arbetstid då står pallar orört 1,7 timmar. 

 Att transportera in en del av materialet med handtruck tar 5 minuter. Några pallar står 

kvar på lagringsplats och materialet hämtas från pallen med vagn vid behov. 

 Materialet står vid monteringsbord 22 minuter innan det börjas hantera av montör. 

Under denna tid plockar montörer materialet från hyllorna med vagn, delar upp 

materialet vid två bord och gör ordning vid arbetsplats. 


