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Produktionsprocessen 
 

                     
 
 
 
 

 
 
Montering på Kablage 
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Arbetsstationerna 
 
Tabell 1; beskriver de befintliga arbetsstationernas benämning, samt antalet 
produktionsarbetare och vilken verksamhet och produktslag som dominerar vid 
respektive station. 
 
Arbetsstation Antal 

produktionsarbetare 
Verksamhet och produktslag 

Inleverans och artikellager 1 Inleverans och plockning av artiklar  
Kapning (+ Megomat) 1 Kapning av kabel (Megomat stiftar) 
Kablage 8 Montering av mindre kablage 
Motoman 3 Montering av större kablage 
Eubanks 1 Tillverkning av kundspecifika 

kablage 
Automation 5 Montering av styrskåp 
Utleverans 2 Utleverans och testning 
Specialskåp 1 Montering och bearbetning av 

kundspecifika styrskåp, undergrupp 
till automation 

Totalt          22   
 
 
Tabell 2; beskriver det förväntade antalet produktionsarbetare och arbetsbänkar. 
 
Arbetsstation Antal produktionsarbetare Antal arbetsbänkar 
Inleverans och artikellager 1 2 
Kapning  1 1 
Kablage 8-10 10 
Motoman 6-7 7 
Eubanks 1 2 
Automation 4-8 6 
Utleverans 2 2 
Specialskåp 1 1 (ljudisolerad) 

Totalt          24-31  
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Kalkyler 
 
Tidsbesparingar     
   h/år kr/år 
Kortare transport av trading och outsourcing  4,3 1 505 
Kortare transport av material och stiftmaskiner  9 3 150 
Frigjord tid vid försäljning av Megomat  600 210 000 
Snabbare tidstämpling och bokning av jobb  120 42 000 
  total 733,3 256 655 
 
Förlorade intäkter     
     
Antal produktionsarbetare 22    
Antal timmar per arbetsdag 8  22 * 8 * 350 = 61 600 kr/dag 
Intäkter per timme 350    
     
Eftersom man förlorar 61 600 kr/dag som man stänger ner produktionen 
är det av intresse att  
utföra så mycket av förändringarna som möjligt på kvällar och helger.   
 
Arbetskostnader      
      
Kostnadsförslagen har tagits fram i samråd med Hasse Waldemarsson    
Priserna är ungefärliga och förutsätter att arbetet utförs av en privat byggfirma som Mega tidigare anlitat. 
      
Elinstallationer  70 000    
Målning av golv  80 000    
Utbyggnad av kontor  40 000    
Ventilation för lödutsug  20 000    
Ljudisolering stiftrummet 25 000    
Pneumatik   30 000    
 total 265 000 kr   
      

 

Bilaga 4  



Bidragskalkyl försäljning av Megomat 
 
arbetstid h/mån  50 
materialkostn idag kr  190 000 
reparationskostnad kr/år  20 000 
outsourcing av produkt kr/år  210 000 
intäkt från försäljning av maskin kr  50 000 
driftskostnad  försumbar 
 
Särintäkter (år 1) kr  Särintäkter (år 2-) kr 
Försäljningspris 50 000  Materialkostnad 190 000 
Reparationskostnad 20 000  Reparationskostnad 20 000 
Materialkostnad 190 000  Utökad produktion 210 000 
Utökad produktion 210 000     
Total 470 000  Total 420 000 
     
Särkostnad (år1)   Särkostnad (år 2-)  
Outsourcing -210 000  Outsourcing -210 000 
     
Operativt resultat 260 000  Operativt resultat 210 000 
 
 
Investeringskalkyl   
   
intäkter   
Tidsbesparingar exklusive Megomat 46 655  
Operativt resultat år 1 Megomat 260 000  
 306 655  
kostnader   
Arbetskostnader -265 000  
   

resultat 41 665  
 
Materialkostnader (bord, stolar etc.) och eventuella förlorade intäkter tillkommer vid 
förändringen av layouten. 
 
 
Bidragskalkyl försäljning av Megomat exklusive frigjord tid  
 
Särintäkter (år 1) kr  Särintäkter (år 2-) kr 
Försäljningspris 50 000  Materialkostnad 190 000 
Reparationskostnad 20 000  Reparationskostnad 20 000 
Materialkostnad 190 000     
Total 260 000  Total 210 000 
     
Särkostnad (år1)   Särkostnad (år 2-)  
Outsourcing -210 000  Outsourcing -210 000 
     
Operativt resultat 50 000  Operativt resultat 0 

 
Kalkylen visar att outsourcing är lämpligt även att man inte utnyttjar frigjord tid. 
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Visualisering i PowerPoint 

 
 

 
              =  pallplatser för varor som ska gå inom kort 
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Layoutritningar 
 
Befintlig layout 
 

 
 
A-C = Färdigvarulager 
D-G = Förråd 
 
 
 
Ny layout 
 

 
 
1-2 = Färdigvarulager 
3-4 = Förråd 
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Flödesbeskrivning 
 
 
Befintlig layout  

 
 
Flödet i befintlig layout är onaturligt. 
 
 
 
Ny layout 

 
 
Flödet i ny layout är rakare och enklare. 
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Spagettidiagram 
 
Nedan åskådliggörs material- och produktflödena i befintlig respektive ny layout.  
 
Rött = material 
Grönt = egentillverkat 
Blått = trading och outsourcing 
 
 
Befintlig layout 
 

 
Material och produkter flödar onaturligt. 
 
 
Ny layout 
 

 
Rakare och enklare flöden möjliggörs. 

Bilaga 8  



Förlustanalys 
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Lagerberäkningar  
 
Avrundning till två värdesiffror har gjorts i svaret eftersom det är den noggrannhet 
mätmetoden ger. 
 
Volym i befintliga lager (endast pallställ)   
       

  bredd m längd m höjd m volym m3   

            

Färdigvarulager           

A 1,2 3,98 4,4 21,01   
B 1,2 7,86 5,5 51,88   
C 1,2 5,92 5 35,52   
        110   
            

Förråd           
D 1,2 5,84 3,2 22,43   
E1 1,2 3,91 4,9 22,99   
E2 1,2 3,91 4,85 22,76   
E3 1,2 3,91 4,15 19,47   
F 1,2 2,04 5,15 12,61   

G1 1,2 7,76 5,65 52,61   
G2 1,2 1,94 4,85 11,29   
G3 1,2 2,04 2 4,9   

        170   
       
       
Tillgänglig lagervolym i ny layout (endast pallställ)  
       

  bredd m längd m höjd m volym m3   

            

Färdigvarulager           
1 2,4 10 4,6 110,4   
2 1,2 10 4,6 55,2   

        170*   
            

Förråd           
3 1,2 17,53 4,6 96,77   
4 1,2 10,47 5,65 70,99   

        170   
       

* Kapaciteten för färdigvarulagret ökar med 60 m3 (170 - 110 = 60)  
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Dålig ordning och reda 
Lådor i gångarna 

 
 
Blockerad port 
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Intervjuunderlag – förbättringsarbete på Mega  
 
Datum för intervju: 2008-03-28 
 
Informerat samtycke:  Frivillig medverkan, anonymitet, inga konsekvenser.  
 
Genomförande: Intervjuerna sker enskilt och spelas in i sin helhet.  

Resultatet presenteras i rapporten. 
 

Intervjufrågor 
 

1. Upplever du att produktionen på Mega Teknik kontinuerligt utvecklas? 
 

2. På vilket sätt kan du påverka din egen arbetssituation? 
 

3. Upplever du att du har möjlighet att framföra dina synpunkter gällande 
produktionen? 
 

4. Upplever du att förslag på förbättringar som lämnas verkligen genomförs? 
 

5. Upplever du att du får tillräcklig information angående: 
 
  a. planering för produktionsverksamheten?  
  b. mål för produktionsverksamheten? 
  c. resultat från produktionsverksamheten? 
 

6. Vilken sorts information saknar du? 
 

7. På vilket sätt kan du påverka Mega Tekniks resultat? 
 
”Jag kommer driva en förbättringsgrupp på cirka 5 personer ur produktionen i en månad 
under denna våren. Det blir ett forum för synpunkter och ett steg mot att arbeta aktivt 
med utveckling i produktionen. Mötena kommer vara cirka en timme och ske en dag i 
veckan på arbetstid då ni kommer stämpla ut för mötestid. Ledningen stödjer er 
medverkan och kommer ha överseende med den förlorade tiden i produktionen. 
Resultatet av arbetet kommer utvärderas av mig och presenteras i min rapport.” 
 

8. Skulle du vara intresserad av att engagera dig som gruppmedlem i en 
förbättringsgrupp? 
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CAD-modell av ny layout 
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Sammanställning av protokoll från förbättringsmöten  

B
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Foton från förbättringsmöte 
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Informationstavlor 
 
Befintlig informationstavla 
 

 
 
 
Förslag på tydlig informationstavla 
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Transport trading och outsourcing 
 
 

 
Både transporterna i befintlig och ny layout ritas i bilden som visar befintlig layout för att 
lättare kunna se förändringen. 
 
Lila linje = transportsträcka i befintlig layout = 50 m 
 
I den nya layouten går transporten först längs lila linje, sedan viker den av längs grön 
linje för att åter ansluta till lila linje. Detta gör att transportsträckan blir totalt 30 meter, 
vilket innebär en förkortning med 20 meter. 
 
Transporten sker på pallar med hjälp av en handtruck i en hastighet av 1 meter per 
sekund.  
=> tidsbesparing på 20 s/pall 
 
15 pallar trading och outsourcing per vecka transporteras denna sträcka. 
=> 15 * 20 s = 300 s/v  
=>  300 s * 52 v = 15600 s/år  
=> 15600/3600 = 4,3 h/år 
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Transport av material och stiftmaskin på kablage 
 
Exemplet nedan beskriver tidsbesparingen för ordrar på arbetsstationen kablage. En order 
innebär både att material skall transporteras från artikellager till station en gång och att 
stiftmaskinen ska transporteras till arbetsstationen en gång. Det är alltså här man kan 
åstadkomma de största besparingarna. Endast den aktiva förflyttningen av material och 
maskin beaktas.  
 

 
 
Bilden visar endast ritningen av den befintliga layouten trots att transport längs de 
streckade linjerna sker i den nya layouten. Anledningen är det ska bli lättare att se 
skillnaden. 
 
Blå heldragen linje = transport av stiftmaskin i befintlig layout = 36 m 
Blå streckad linje = transport av stiftmaskin i ny layout = 18 m 
=> förkortas 18 m 
 
Röd heldragen = materialtransport från artikellager i befintlig layout = 42 m 
Röd streckad = materialtransport från artikellager i ny layout = 35 m 
=> förkortas 7 m 
 
Summan av förkortningen av transporterna är 18 + 7 = 25 m 
 
Transporten sker till forts en gång per order. Både material och stiftmaskiner 
transporteras med en vagn på hjul som dras med en hastighet av 1 m/s  
=> tidsbesparing på 25 s/order 
 
Antalet ordrar = 1250 st/år => 1250 * 25 = 31250 s = 31250/3600 = 8,68 h = cirka 9 h 
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