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Abstract 
 
The production system at Mega Teknik AB in Landskrona, Sweden, is organized in a 
way that provides possibilities to improve order, losses and flows. The company has 
substantially expanded over the years to a current turnover of 63,3 million Swedish 
krona. The production site has not developed at the same rate as the sales, which implies 
a need for improvement. The layout has been changed since the start of the production 
activity and does no longer follow the indication lines on the floor. There is no 
functioning proposal activity and no production manager in charge with time for 
implementing improvements. 
 
The purpose of this final thesis was to improve the production system by presenting a 
concept for a new layout. The aim was also that the company in the future should be able 
to work with continuous improvements in an organised way and that the operators were 
to be involved in this task. 
 
A description of the present situation has been carried out through observations and 
interviews, which gave priority to two areas of improvement. An improvement group was 
formed in order to engage the operators in the improvement work and a model of a new 
layout was created.  
 
The conclusion was that production system can in fact be improved by changing the 
layout and increasing the involvement of the operators in the improvement work. The 
losses were decreased and better order and flows were attained. A yearly time saving of 
more than 700 hours was achieved through the new layout. The result brought 
economical as well as work environmental and psychological effects. Assumed that the 
final proposal will be implemented, the production site has a possibility to develop at the 
same rate as the sales in the future there. 



 
 

Sammanfattning 
 
Produktionssystemet på Mega Teknik AB i Landskrona är organiserat på ett sätt som 
erbjuder förbättringsmöjligheter vad gäller ordning, slöserier och flöden. Verksamheten 
har över åren expanderat kraftigt till en omsättning på 63.3 miljoner kronor. Produktionen 
har inte utvecklats i takt med försäljningen och det finns därför behov av förbättring. 
Layouten har förändrats sedan verksamheten startade och följer inte längre de 
markeringar som finns på golvet. Det finns ingen fungerande förslagsverksamhet och 
saknas en ansvarig produktionsledare med tid att driva igenom förbättringar och 
förändringar. 
 
Syftet med examensarbetet var att förbättra produktionssystemet. Ett förslag på en 
layoutförändring skulle tas fram. Målet var även att företaget i framtiden skulle arbeta 
organiserat med ständiga förbättringar av systemet och att produktionsarbetarna skulle 
vara delaktiga i förbättringsarbetet. 
 
Med hjälp av observationer och intervjuer gjordes en nulägesanalys som resulterade i att 
två förbättringsområden prioriterades. En förbättringsgrupp drevs för att involvera 
produktionsarbetarna i förbättringsarbetet och ett förslag på layoutförbättring togs fram.  
 
Slutsatsen blev att produktionssystemet kan förbättras genom att förändra layouten och 
öka produktionsarbetarnas delaktighet i förbättringsarbetet. Slöserierna minskades och 
bättre ordning och flöden uppnåddes. En årlig tidsbesparing på drygt 700 timmar kan 
uppnås i och med förslagen. Resultaten erbjuder möjligheter till såväl ekonomiska som 
arbetsmiljömässiga och psykologiska effekter. Förutsatt att förbättringen genomförs finns 
det möjlighet för produktionen att hädanefter kunna utvecklas i takt med försäljningen. 
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1 Inledning 
 

Examensarbetet utfördes  i samarbete med Mega Teknik AB i Landskrona under 
våren 2008. Inledningen syftar till att ge inblick i bakgrunden till och behovet av 
detta examensarbete. Arbetets upplägg och de avgränsningar som gjorts beskrivs 
även i detta kapitel. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Mega Teknik AB (fortsättningsvis kallat Mega) tillverkar och säljer systemlösningar 
inom elektromekanik såsom kablage, styrskåp och kopplingslådor. Produkterna riktar sig 
mot tillverkare av avancerade process- och maskinanläggningar och andra beställare inom 
industrin. Exempel på kunder är Motoman, Besam, Nederman, Tetra Pak och Arjo.  
 
Verksamheten startade år 1989 och har över åren expanderat kraftigt till en omsättning på 
63,3 miljoner kronor. Mega är privatägt och har totalt 29 anställda. Produktionen består 
av 22 produktionsarbetare, en inköpsansvarig och en kvalitetsansvarig. Det finns för 
närvarande ingen produktionschef men rekrytering pågår och ekonomichefen har tills 
vidare ansvaret för produktionsverksamheten. År 1996 flyttade företaget till nuvarande 
lokaler men produktionen har sedan dess inte utvecklats i takt med försäljningen och det 
finns därför ett starkt behov av att förbättra systemet.  
 
Fabrikslayouten har förändrats allt eftersom efterfrågan på olika typer av produkter 
varierat och är idag indelad i olika arbetsstationer för montering och materialhantering. 
Företaget värnar om att erbjuda god service och hög flexibilitet samt att hålla en nära 
relation till kunderna. Verksamheten är certifierad mot ISO 9001.  
 
Produkter som säljs i hög volym köps in från samarbetspartners i Asien, arbetsintensiva 
produkter läggs ut till en fabrik i Polen och specialanpassade lösningar tillverkas i 
fabriken i Landskrona. För att kunna hålla servicenivån till kunderna, som framförallt 
finns i regionen, är det viktigt att produktionen av komplexa produkter i låga volymer kan 
fortsätta utföras i Landskrona trots att lönekostnaderna är högre där. Systemet måste 
därför förbättras så att man på lång sikt kan stå upp mot konkurrensen från 
låglöneländerna.  
 

1.2 Problembakgrund 
 
Produktionsanläggningen upplevs som rörig med material och färdiga produkter staplade 
i gångarna. Arbetsstationerna är inte ordnade så att flödena blir naturliga och det råder 
platsbrist på flera ställen. Utrustning och material finns utspridda i lokalen så att de måste 
transporteras till den plats de ska användas på. Maskiner och utrustning står ställda på 
andra platser än innanför de markeringar som finns på golvet. Man strävar efter att 
förbättra ordningen genom att introducera 5S men har inte kommit långt i arbetet. Det 
saknas en produktionsansvarig som har tid och möjlighet att leda arbetet med att förbättra 
produktionen. Detta leder fram till frågan: Hur kan Megas produktionssystem förbättras? 
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1.3 Syfte 
 
Syftet med studien är att förbättra Megas produktionssystem. Layouten ska göras om så 
att flödena förbättras, slöserierna minskas och bättre ordning och reda uppnås. Målet är 
att företaget ska arbeta strukturerat med att förbättra produktionsverksamheten och att 
produktionsarbetarna ska vara delaktiga i förbättringsarbetet. 
 

1.4 Projektplan 
 
Vid projektstarten bestämdes att det övergripande tillvägagångssättet för examensarbetet 
skulle följa fas A till E i det arbetssätt för utveckling av produktionssystem som Bellgran 
och Säfsten (2005, s. 234-235) beskriver. 
 
Utformningen av produktionssystemet görs enligt denna modell i två etapper; först 
förberedande och sedan specificerande utformning. I den förberedande utformningen görs 
en bakgrundstudie där produktionssystemet analyseras och en förstudie där den 
förväntade utvecklingen analyseras. Den förberedande utformningen resulterar i en 
kravspecifikation som ligger till grund vid den specificerande utformningen.  
 
En tidplan för examensarbetet presenteras i bilaga 1. 
 

1.5 Avgränsning 
 
Det visade sig tidigt under examensarbetet att den planerade projektplanen var svår att 
arbeta efter i praktiken. Den innehöll inga konkreta metoder för genomförandet av 
förbättringen och materialet blev stort och svårt att greppa. Dessutom var det svårt att 
följa tidplanen eftersom studien skulle utföras parallellt med den befintliga verksamheten 
och inte påverka den alltför mycket.  
 
En ny strategi valdes därför som innebar att en nulägesanalys av produktionssystemet 
gjordes utifrån de teorier som beskrivs i kapitel 3 Teori. På detta sätt blev det lättare att 
strukturera informationen och arbetet ledde fram till att två förbättringsområden 
föreslogs; ökad delaktighet i förbättringsarbetet för produktionsarbetarna och ny layout 
som medför minskade slöserier, bättre ordning och reda samt bättre flöden.  
 
Ett studiebesök hos en av Megas kunder gjordes i syfte att ge inblick i hur de arbetar med 
förbättringar. Tyvärr resulterade besöket inte i någon användbar information. 
 
Det övergripande arbetssättet behölls i åtanke när den nya layouten togs fram, men för att 
begränsa omfattningen på examensarbetet utfördes den specificerande utformningen med 
viss modifiering av modellen. Istället för att utforma olika konceptuella layouter 
arbetades endast ett förslag fram. Den nya layouten utformades stegvis med hjälp av en 
rationell metod som beskrivs nedan.  
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1.5.1 Rationellt arbetssätt  
 
Produktionssystem kan enligt Hågeryd m fl. (2005, s. 17) effektiviseras genom rationella 
metoder. Eftersom systemen ofta är komplicerade är det lämpligt att arbeta stegvis och att 
successivt definiera problem, samla in fakta och komma fram till lösningsförslag. Målet 
och problemområdet definieras allt bättre under arbetets gång. 
 

1.5.2 Förbättring 
 
När jag knöt kontakten med Mega inför examensarbetet visades jag runt i 
produktionsanläggningen för att se de problem som fanns. Därefter fick jag i stort sett 
helt fria händer att föreslå hur problemen kunde åtgärdas och hur jag ville lägga upp mitt 
arbete. I ett tidigt stadium av examensarbetet var tanken att kalla projektet för en 
effektivisering av systemet och att fokusera på mätvärden från produktionen. Under 
arbetets gång har fokus dragits mer åt förbättringsarbetets organisation och utformning av 
en ny layout, varför jag valt att sätta titel och syfte som de är idag.   
 

1.5.3 Fysiska avgränsningar 
 
Den nya layouten skulle befinna sig inom befintliga lokaler och inte medföra några 
tillbyggnader. Arbetet behandlar fördelningen av ytorna och förändringen av lokalerna, 
men beskriver inte de eventuella inventarier som behöver köpas in. 
 
Parallellt med denna studie utförs ett projekt på Mega där en ny typ av arbetsstation tas 
fram. Detta har inneburit att jag har varit tvungen att föra en dialog angående 
fördelningen av ytorna så att resultatet av de båda projekten blir genomförbara.  
 
Arbetsstationen Motoman kommer inte få en ny layout eftersom framtiden för denna 
arbetsstations verksamhet är alltför oviss. Flödesbeskrivningar etcetera har därför inte 
gjorts för denna arbetsstation. 
 

1.6 Begreppsdefinition 
 
Ett system är en samling av människor, maskiner och metoder, som behövs för att 
genomföra en specifik aktivitet (Bellgran och Säfsten, 2005). Det allmänna 
produktionssystemet kan enligt Hågeryd, Björklund och Lenner (2005) betraktas som ett 
system i vilket material, arbete och kapital matas in och varor eller tjänster kommer ut 
från. Med layout avses den fysiska placeringen av utrustning i produktionssystemet. 
 
I teorin benämns de personer som ingår i produktionssystemet som medarbetare men jag 
har valt att kalla dem produktionsarbetare för att förtydliga att jag avser de personer som 
arbetar med själva produktionen av produkter. När det rör sig om en specifik grupp av 
produktionsarbetare som jobbar med montering kallar jag dem för montörer. 
 
Delaktighet innebär i detta examensarbete att vara delaktig i förbättringsarbetet.
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2 Metod  
 
I detta kapitel beskrivs forskningsansatsen och de metoder som ledde fram till 
examensarbetets resultat. 
 

2.1 Forskningsansats 
 
Det existerar två övergripande ansatser vid akademiska studier: induktiv och deduktiv 
(Jacobsen, 2002, s. 42). Den deduktiva ansatsen innebär att man utifrån teorier skapar sig 
en bild av verkligheten och är den övervägande ansatsen i detta examensarbete. 
 
Kunskapen om Megas produktionssystem är liten och frågeställningen anses därför vara 
explorativ (Jacobsen, 2002, s.56). Jacobsen skriver att man vid explorativa 
frågeställningar bör sträva efter att välja metoder som gör att man får fram många 
nyanser, vilket ofta kräver att man koncentrerar sig på några få enheter (intensiv 
uppläggning). Exempel på sådana metoder är intervjuer och observationer, även kallade 
kvalitativa undersökningsmetoder.  
 

2.2 Genomförande av nulägesanalys 
 
För att samla fakta till nulägesanalysen gjordes observationer och intervjuer, vilket 
resulterade i att ett antal kriterier för det framtida produktionssystemet definierades i en 
kravspecifikation. 
 

2.2.1 Observationer 
 
Observationer lämpar sig väl när man vill beskriva beteenden (Jacobsen, 2002, s.180). 
För att få bättre förståelse för produktionsverksamheten och vilka olika produkter som 
ingick i sortimentet utfördes även deltagande observation, vilket innebar att jag deltog i 
monteringen av olika typer av produkter.  
 
Den befintliga layouten kartlades enligt beskrivning i kapitel 4 Nulägesanalys. 
 

2.2.2 Intervjuer 
 
För att ta del av produktionsarbetarnas syn på produktionssystemet utfördes 
ostrukturerade intervjuer, samtal, som en viktig del i datainsamlingen. Även strukturerade 
intervjuer utfördes för att ge samtliga 22 en chans att förmedla sina åsikter i enrum.  
 

2.3 Förslag på förbättringar togs fram 
 
Efter genomförd nulägesanalys prioriterades de två förbättringsområdena ny layout och 
ökad delaktighet. 
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2.3.1 Ny Layout 
 
Förslaget på ny layout togs fram med kravspecifikationen som grund och visualiserades i 
PowerPoint och Catia V5. Förslaget arbetades rationellt fram i samråd med Hasse 
Waldemarsson så att det skulle bli praktiskt genomförbart. För att säkerställa att systemet 
skulle bli användarvänligt togs hänsyn till trucktransporter och att det skulle finnas 
tillräckligt med utrymme för montering (både vid befintliga monteringsbord och den nya 
typen av arbetsstation på kablage).  
 

2.3.2 Ökad delaktighet 
 
Produktionsarbetarna har mycket kunskap om verksamheten och det var viktigt för mig 
att vara lyhörd och lyfta fram deras synpunkter och önskemål inför förbättringen av 
produktionssystemet. 
 
För att göra produktionsarbetarna mer delaktiga i förbättringsarbetet organiserades 
förslagsverksamheten genom att jag startade och drev en förbättringsgrupp. Deltagandet 
var frivilligt och kravet för att få vara med var att ha en vilja att engagera sig i att 
förbättra produktionen. Jag ledde arbetet och gruppen bestod av fem produktionsarbetare 
och kvalitetsansvarige. Tanken var att få in en rutin för förbättringsarbetet och att 
gruppen skulle få fortsätta vara verksam även efter examensarbetet avslutats. Strategin för 
att sätta ihop gruppen var att den skulle representera alla delar av produktionen och 
samtidigt täcka in olika kompetenser och erfarenhetsnivåer.    
 
Gruppen träffades fyra gånger i april månad och arbetade efter den välkända PDCA-
modellen (Sörqvist, 2004, s. 313). Vid första mötet gjordes en bainstorming där alla 
deltagare fick skriva ner vilka förslag på förbättringar av produktionssystemet de hade 
spontant på Post-It och sätta upp dem på en anslagstavla. Förslagen grupperades sedan 
och respektive åtgärder definierades. Ansvarsområden delades ut så att de själva fick 
påverka genomförandet av förbättringarna. Hur de olika områdena utvecklats och vilka 
effekter som åstadkommits följdes upp och dokumenterades vid varje möte. Information 
om vad gruppen åstadkommit förmedlades till övriga produktionsarbetare på ett möte där 
alla var samlade. Deltagarna uppmanades att förmedla information i båda riktningarna. 
De skulle ta in förslag från alla som inte ingick i gruppen och framföra dem på mötena. 
Dessutom skulle de förmedla vad som hände på mötena tillbaka till de övriga. 
Förbättringsmötena användes även som ett forum för att lära deltagarna att se slöserier 
genom att de fick göra en så kallad slöserijakt. Tanken var att det genom att öka gruppens 
kunskaper om slöserier skulle bli lättare för dem att bidra med bra förslag och att 
välkomna framtida förändringar av produktionssystemet.  
 

2.4 Beslutsunderlag togs fram 
 
För att påvisa de konsekvenser som förslagen på förbättringar skulle resultera i togs ett 
beslutsunderlag fram. En verifiering (Bellgran och Säfsten, 2005, s. 158) gjordes för att 
säkerställa att förslagen verkligen uppfyllde kriterierna i kravspecifikationen. 
Flödesbeskrivningar, spagettidiagram och beräkningar gjordes för att jämföra den 
befintliga och föreslagna nya layouten. 
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3 Teori 
 
Här presenteras aktuell teori inom området för examensarbetet. Teorin är 
inhämtad från litteratur och ligger till grund för nulägesanalysen i följande 
kapitel. 
 

3.1 Produktionssystemets huvudfaktorer  
 
Det ingår fyra huvudfaktorer i ett produktionssystem: produkt, maskiner och utrustning, 
medarbetare och lokaler (Hågeryd m fl., 2005, s. 15). Dessa faktorer är sammanflätade i 
ett integrerat system och om man ändrar en av dem påverkas de övriga. Det går att 
organisera produktionssystemet så att den mest optimala lösningen erhålls.  
 

3.2 Ständiga förbättringar 
 
Kaizen betyder ständiga förbättringar och är ett koncept som samlat många filosofier och 
tekniker som visat sig framgångsrika i japanska företags förbättringssatsningar (Sörqvist, 
2004, s. 42-43). Grundtanken är att alla medarbetare ska vara delaktiga i 
förbättringsarbetet och att det ska utgöra en naturlig del av arbetstiden (Meland m fl., 
2006).  
 
Ett sätt att driva förbättringsarbete är genom lokala forum med regelbundna gruppmöten 
(Sörqvist, 2004, s. 260). Medarbetarna får då chans att lämna förslag på vad som behöver 
förbättras och fördelen med detta är att de själva vill genomföra dem och därför är mer 
positiva och engagerade (Sörqvist, 2004, s. 127). Det är viktigt med hög 
genomförandegrad för att skapa ett klimat där medarbetarna uppmuntras att engagera sig i 
arbetet (Sörqvist, 2004, s. 262). För att skapa förmåga att genomföra förbättringar krävs 
det att förbättringsarbetet är välorganiserat och sammankopplat med den 
förslagsverksamhet som finns. 
 

3.2.1 Delaktighet 
 
Människan drivs av att få vara med och påverka och har lättare att tro på det som hon 
deltagit i (Sörqvist, 2004, s.156). Sådant som andra utfört betraktas mer kritiskt och 
följaktligen har delaktighet stor betydelse för att motverka negativa attityder och 
motstånd. Delaktighet kan skapas genom fysiskt deltagande i förbättringsarbetet. En 
individ som är medlem i en förbättringsgrupp deltar i problemlösningen och 
genomförandet av förbättringarna. Men en upplevelse av delaktighet kan även skapas 
genom att individen till exempel hålls informerad och tillfrågas om förbättringsarbetet. 
Bergman och Klefsjö (2001) menar att delaktighet och engagemang skapas genom 
delegering av ansvar och befogenheter. 
 
Grundläggande för ett framgångsrikt förbättringsarbete är att medarbetarna är engagerade 
och delaktiga (Sörqvist, 2004, s. 127). Företags resultat påverkas både av hur 
medarbetarna utför sitt arbete och hur de uppträder. Motivation beror på drifter, önskemål 
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och behov och påverkar individens prestationer (Sörqvist, 2004, s. 151). Det är vanligt att 
medarbetarna har många goda idéer och uppslag på förbättringar och genom att involvera 
dem i förbättringsarbetet tas deras naturliga drivkrafter att genomföra dessa tillvara. 
Målet är att förbättringsarbetet ska vara en naturlig del av det vardagliga arbetet och det 
är viktigt att ledare avsätter resurser och agerar föredömen. Delaktigheten är ofta en 
förutsättning för att kunna påverka medarbetarna och få dem att acceptera förändringar. 
Misslyckas detta riskerar man istället att förbättringsinitiativ upplevs som hot, vilket kan 
leda till ett förändringsmotstånd. 
 

3.3 Layout 
 
Produktionsanläggningens layout innebär den fysiska placeringen av utrustning i 
systemet (Bellgran och Säfsten, 2005, s. 81) Layouten påverkar flödena, slöserierna och 
ordning & reda. 
 

3.3.1 Flöde 
 
Produktionsflödet innebär flödet från råvara till färdig produkt och det omfattar alla 
aktiviteter som krävs för att den färdiga produkten ska framställas ur råvaran (Hågeryd m 
fl., 2005, s. 14).  
 
Hur flödet är utformat och flyter samt hur lång tid aktiviteterna förbrukar påverkar 
verksamhetens effektivitet och förmåga (Sörqvist, 2004, s. 107). Flödet bör vara så enkelt 
och rakt som möjligt, vilket uppnås genom att aktiviteterna organiseras efter det totala 
flöde de tillhör. För att analysera flödet kan man göra en flödesbeskrivning. Onödigt 
arbete, slöseri, bör elimineras så att det inte stör flödet. 
 

3.3.2 Slöserier 
 
Allt arbete utöver det nyttiga definieras som slöserier (Hågeryd m fl., 2005, s. 54). 
Japanerna delade in slöserierna, eller förlusterna som de också kallas, i sju olika 
kategorier enligt nedan (Sörqvist, 2004, s 40).  
 

• Överproduktion 
• Väntan  
• Transporter 
• Brister i processer 
• Mellanlager och förråd 
• Onödiga rörelser och förflyttningar 
• Fel, omarbete och kassationer 

 
Idag görs även tillägget oanvänd kreativitet hos de anställda (Bellgran och Säfsten, 2005, 
s. 40).  
 
Som stöd i arbetet med att eliminera slöserierna kan man utföra en förlustanalys 
(Sörqvist, 2004, s 40). 
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3.3.3 Lager 
 
Med lager avses material som står stilla (bundet) och som inte förflyttas längs flödet 
(Mattson och Jonsson, 2003, s.35). Beroende på var i materialflödet man befinner sig 
pratar man om olika lagertyper som förråd, produkter i arbete och färdigvarulager 
(Bellgran och Säfsten, 2005, s.275).  
 

3.3.4 Ordning & reda 
 
Ett visst inslag av oordning och oreda är vanligt förekommande i verksamheter (Sörqvist, 
2004, s. 535). Smuts, trasiga verktyg och överflödiga saker skapar störningar i 
förbättringsarbetet och döljer många av de verkliga problemen. 5S är en metod med 
avsikt att skapa ordning och reda i verksamhetens alla delar som innebär att man på ett 
strukturerat och planerat sätt skapar ordning och säkerställer att denna bibehålls. Fördelar 
med 5S-arbetet som kan nämnas är att det ger kunden ett positivt intryck, minskar 
slöserier samt ökar arbetsglädje, säkerhet och motivation.  
 
De fem S:en står för: 
 

1. Sortera Sortera ut det som är överflödigt. 
2. Strukturera  Skapa struktur för det som ska finnas kvar. 
3. Städa  Storstäda och eliminera orsaker till smuts. 
4. Standardisera Upprätta städscheman och rutiner för 1-3 ovan. 
5. Självdisciplin Se till att rutinerna följs och ständigt förbättra arbetet. 

 

3.4 Processorientering 
 
En process är en begränsad mängd samordnade aktiviteter som tillsammans har ett 
bestämt syfte (Sörqvist, 2004, s. 101).  
 
Fokus på processer är idag vanligt förekommande i olika typer av verksamheter 
(Sörqvist, 2004, s. 58-59). Syftet kan vara att skapa ett processorienterat ledningssystem 
eller organisation. Processarbetet har skapat möjligheter för förbättringsarbetet eftersom 
problem och brister ofta beror på gränssnitt som uppstår mellan olika enheter och 
funktioner. Förbättringsarbetet är dock enligt Sörqvist ofta alltför svagt i processarbetet. 
Det läggs mycket tid på att definiera och kartlägga processer, utse processägare och 
införa mätning och uppföljning etcetera. Att systematiskt lyfta fram processernas brister 
och lösa dessa på ett kraftfullt sätt så att bättre resultat kan uppnås läggs det däremot 
väldigt lite tid på. Detta leder till att processarbetets framgång uteblir och att medarbetare 
och chefer tappar förtroende för arbetsmetoden. Ett framgångsrikt processarbete bör 
därför enligt författaren inledas med en mycket stark fokus på att genomföra förbättringar 
och att uppnå goda resultat. Detta framgår tydligt när man studerar verksamheter som 
lyckats väl med sina processatsningar.
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4 Nulägesanalys  
 
Detta kapitel beskriver Megas befintliga produktionssystem, 
produktionsarbetarnas åsikter och den kravspecifikation analysen resulterade i. 
 

4.1 Det befintliga produktionssystemets huvudfaktor er  
 
Produktsortimentet består av tre produktkategorier, vilka benämns enligt följande: 
 
Outsourcing   
Arbetsintensiva produkter som tillverkas av en samarbetspartner i Polen. 
 
Trading            
Produkter som köps in från samarbetspartners i Asien och sedan säljs under Megas namn. 
 
Egentillverkat  
Kundspecifika produkter som monteras i egna produktionsanläggningen i Landskrona. 
Står för 61 % (38,6 miljoner kronor) av den totala omsättningen. Delas i sin tur in i olika 
produktslag som tillverkas på särskilda arbetsstationer (se tabell 1 i bilaga 3).  
 
Produktionsprocessen i Landskrona (se bilaga 2) går översiktligt ut på att montera 
elektromekaniska produkter av komponenter som antingen köps in i färdigt format eller 
som halvfabrikat. Det är framförallt kabel som köps in i halvfabrikat och då utförs 
kapning till önskad längd. Efter montering skickas produkterna till utleverans där vissa av 
dem testas innan de slutligen packas och går till kund. Monteringen är indelad i olika 
typer av monteringsstationer enligt bilaga 2, där även ett foto av montering på stationen 
kablage visas. Kablage har en omsättning på 13,9 miljoner kronor (22 % av totala 
omsättningen eller 36 % av omsättningen från Egentillverkat). 
 
Förväntad framtida verksamhet är viktig att definiera med avsikt att skapa ett 
produktionssystem som inte bara idag utan även på längre sikt kan fungera väl. Man 
förväntar sig att fler produkter kommer köpas in från Asien och att det därför kommer 
behövas fler lagerplatser i anslutning till utleverans. Det är osäkert att uttala sig om hur 
stor efterfrågan på de olika produktslagen kommer vara och därmed gäller detsamma för 
antalet produktionsarbetare och arbetsstationer. En grov uppskattning av görs i tabell 2 i 
bilaga 3.  
 
De maskiner och verktyg som är av intresse att uppmärksamma är följande: 
På kablage samsas man om några få mobila stiftmaskiner som förvaras i ett separat rum 
och transporteras dit den behövs. Den totala beläggningen på dem är relativt låg så det 
finns ingen anledning att köpa in fler så att man kan ha en på varje arbetsbänk.  
 
På kapningen finns en skrymmande maskin, Megomaten, som kapar och sätter stift på 
kablar. Den körs endast 50 timmar i månaden (varav 10 är ställtid) och tillverkningen är 
högljudd. Dessutom har man haft höga reparationskostnader på maskinen.  
 
På specialskåp händer det att man behöver borra hål i metallskåp, vilket även det är en 
högljudd process. 
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Produktionsanläggningen består av en huvudbyggnad och en extern byggnad (Marieberg) 
cirka 50 meter bort. I Marieberg finns lager av varor som används mer sällan och 
tillverkning till en specifik kund. Alla övriga lager och tillverkningsstationer finns i 
huvudbyggnaden som är 1152 m2 till ytan (48 x 24 meter). Takhöjden varierar mellan 5 
och 7.5 meter. På flera ställen begränsas takhöjden till 4.6 meter av balkar som löper 
parallellt med bredden.  
 

4.2 Layout 
 
Det fanns ingen komplett ritning över layouten att tillgå och därför var det nödvändigt att 
göra en grundlig kartläggning. Först åskådliggjordes layouten i PowerPoint (se ”FÖRE” i 
bilaga 5). Därefter mättes inventarier och avstånd så att en ritning kunde göras i CatiaV5 
(se befintlig layout i bilaga 6). 
 

4.2.1 Flödesbeskrivning 
 
Produktionsflödet är inte enkelt och rakt (se befintlig layout i bilaga 7). En spagettikarta 
ritades för att beskriva material- och produktflödena (se befintlig layout i bilaga 8).  
 

4.2.2 Slöserier på Mega 
 
En förlustanalys gjordes med utgångspunkt från flödesschemat över 
produktionsprocessen (se bilaga 9). Med förlustanalysen som utgångspunkt gjordes en 
mer detaljerad beskrivning av slöserierna: 
 
Överproduktion; Det förekommer att man producerar mer än man behöver för stunden. 
Megomaten tar lång tid att ställa in och därför kör man stora volymer som man lägger på 
lager när man väl kör maskinen.  
 
Väntan; Montörerna bokar själva vilket jobb de ska utföra härnäst i ett MPS-system. Det 
finns ett begränsat antal datorer i produktionen, vilket ibland leder till köer och 
tidsförlust. I perioder då man har mindre att göra arbetar man med ordrar som ska 
levereras långt fram i tiden. Det händer att detta leder till att man får stå och vänta på 
material och därför inte kan slutföra jobbet. Detta ökar antalet produkter i arbete. 
 
Transporter; Arbetsstationerna är utspridda i olika delar av fabriken och ligger i vissa 
långt ifrån artikellagret. Material levereras till respektive arbetsstation av personal på 
inleverans och måste därför ibland transporteras en lång sträcka (se röd heldragen linje i 
bilaga 19). Säkerhetslagret i Marieberg transporteras cirka 50 meter enkel stäcka.  
 
15 pallar med trading och outsourcing transporteras 50 meter med handtruck från 
inleverans till färdigvarulagret (se lila linje i bilaga 18). Transporten är onödigt lång 
eftersom man måste runda två pallställ. 
 
Stiftmaskinerna som används på kablage måste i vissa fall transporteras upp emot 40 
meter (se blå heldragen linje i bilaga 19). 
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Brister i processer; Plockning av komponenter på artikellagret görs manuellt istället för 
att momentet automatiserats med hjälp av att installera till exempel ett paternosterverk. 
 
Mellanlager och förråd; Leveranstiden är osäker när man handlar från Asien. Detta 
medför att man väljer att ta hem varorna i god tid, vilket ökar lagervolymen. Det krävs 
även att man beställer hem större kvantiteter vid handel med Asien för att transporten ska 
bli ekonomiskt försvarbar, vilket bidrar till en större lagervolym.  
 
Onödiga rörelser och förflyttningar; Tidstämpling görs varje gång montering av en ny 
order påbörjas, men även vid raster, möten etcetera. Uppskattningsvis görs detta cirka sju 
gånger per montör och dag på kablage. På grund av det begränsade antalet datorer 
innebär detta en förflyttning och därmed som innebär slöseri. 
 
Fel, omarbete och kassationer; Test sker på en specifik arbetsstation men om man 
utförde testning i anslutning till monteringen hade felen upptäckts där de uppstod och 
kunde snabbare åtgärdas. 
 
Oanvänd kreativitet hos de anställda; Produktionsarbetarna har många idéer och 
synpunkter om produktionen men jag upplever att deras kreativitet utnyttjas dåligt. Det 
finns inget kontinuerligt forum för montörerna att komma med förslag på och själva 
genomföra förbättringar. Dock hålls det produktionsmöten cirka en gång per år där de får 
komma med önskemål och synpunkter. 
 

4.2.3 Lager 
 
Förråden är spridda i lokalen och kan delas in i artikellager (förråd för mindre 
komponenter i anslutning till inleverans) och pallställ där större komponenter och kabel 
förvaras. Det finns pallställ med säkerhetslager i ett externt lager (Marieberg) dit man kör 
och hämtar och lämnar varor med truck. Det pågår inventeringar i syfte att rensa ut 
material som inte använts på länge och därför beräknar man klara sig med samma 
lagervolym även i framtiden. Idag finns det cirka 170 m3 varor på pallställ i förråden D-G 
(se befintlig layout i bilaga 6 och volym i befintliga lager i bilaga 10). 
 
Färdigvarulagret finns vid utleveransen och där finns det för lite plats för färdigpackat 
material som ska hämtas inom de närmaste dagarna. Detta leder till att pallar ställs mitt 
framför porten för utleverans, vilket ger ett stökigt intryck och försvårar 
framkomligheten. Eftersom man beräknar köpa in mer och mer tradingprodukter från 
Asien finns det ett behov att öka lagervolymen på färdigvarulagret. Idag finns det cirka 
110 m3 varor i färdigvarulagren A-C (se befintlig layout i bilaga 6 och volym i befintliga 
lager i bilaga 10). 
 

4.2.4 Dålig ordning & reda 
 
Intrycket man får av produktionsmiljön är att den är rörig och ostrukturerad. 
Arbetsstationer och pallställ står uppställda lite varstans och man har inte haft någon 
övergripande strategi när man inrett lokalen. Detta beror till stor del på variationer i 
produktsortimentet. Man har helt enkelt tvingats anpassa arbetsstationerna efter vilket typ 



4 Nulägesanalys 
 

 
 12

av ordrar man fått och förändrat dem för att kunna tillverka det som efterfrågats, vilket i 
sin tur påverkat layouten. 
 
Lådor och pallar med produkter står ute i gångarna på flera ställen i produktionen (se 
lådor i gångarna i bilaga 11). Vid utleveransen är det dåligt med plats för pallar med 
färdigpackade produkter som ska levereras till kund inom några dagar. För att underlätta 
för transportfirman som hämtar produkterna ställs pallarna så nära utleveransporten som 
möjligt. Detta innebär att de hamnar i truckgången mitt framför porten som blockeras och 
försämrar framkomligheten (se blockerad port i bilaga 11).  
 
Det finns en städrutin som talar om 5S men enligt min mening är det ren städning den 
beskriver. Det verkar som man har uppfattningen att 5S är något man kan göra på en dag 
och sen lägga arbetet åt sidan tills nästa gång det är dags. Det räcker inte att göra en 
storstädning emellanåt, utan för att lyckas med 5S måste man arbeta systematiskt över tid. 
 

4.3 Produktionsarbetarnas åsikter 
 
Som en del i nulägesanalysen utfördes strukturerade intervjuer. Här fick 
produktionsarbetarna svara på frågor angående verksamheten och möjlighet att anmäla 
sitt intresse av att delta i förbättringsgruppen. 19 av de 22 produktionsarbetarna 
intervjuades. Tre stycken var frånvarande vilket innebar ett litet bortfall och därmed anser 
jag att resultatet kan betraktas som rättvisande. Intervjuunderlaget finns i bilaga 12 och 
följande slutsatser kunde dras: 
 
Produktionen på Mega utvecklas genom att man vid behov uppdaterar verktyg och 
hjälpmedel. Utvecklingen av produktionsverksamheten i övrigt, till exempel att förbättra 
ordningen eller effektivisera processerna, går dock trögt och det saknas en drivande kraft 
som kan prioritera arbetet. Det råder en viss skepsism kring ledningens avsikter vad gäller 
att verkligen göra en förändring av fabrikslayouten och att inleda en satsning på 
förbättringsarbete. 
 
Om synpunkter behöver framföras görs det direkt till överordnade och detta är alltid 
accepterat. Det är även på detta sätt man kan påverka sin arbetssituation. Utöver det har 
man även möjlighet att välja vilka ordrar man ska tillverka härnäst i MPS-systemet, vilket 
upplevs som positivt eftersom det möjliggör större variation i arbetet. 
 
Det råder delade meningar huruvida de förslag som lämnas verkligen genomförs. Vad 
gäller konkreta problem som verktyg och hjälpmedel genomförs förslag som är bra. Mer 
organisatoriska förslag som gäller hela produktionsverksamheten har däremot inte fått 
genomslagskraft. 
 
Gällande information om produktionsverksamheten kan man sammanfattningsvis säga att 
produktionsarbetarna är nöjda med att få information på de möten som hålls på fredagar. 
De får tillräckligt med information om planering, mål och resultat, men informationen 
skulle kunna förmedlas något oftare. Det verkar dock som att informationen brister vad 
gäller att ge konkreta strategier för att nå målen så att var och en vet exakt vad som krävs 
av dem.  
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Det spontana sätt man uppger kunna påverka Megas resultat på är genom att jobba 
snabbare, ta eget ansvar, vara positiv och vara noggrann med att göra rätt. Det fokuseras 
alltså mycket på vad som kan göras i de specifika arbetsmomenten och mindre på att 
förbättra processerna eller dylikt.  
 
Genom ostrukturerade intervjuer förstod jag att produktionsarbetarna tidigare lämnat 
förslag som inte genomdrivits och att detta gjort att somliga tappat lusten att komma med 
synpunkter. För att förändra denna attityd bör ledningen öka genomförandegraden. Detta 
är viktigt för att tydligt visa att de menar allvar med sina avsikter att förbättra 
produktionssystemet och att de faktiskt tar hänsyn till produktionsarbetarnas åsikter. Det 
framkom även att det finns önskemål om att få bättre inblick i företagets ekonomiska 
situation och vad kunderna tycker om produkterna. Det finns ett stort missnöje angående 
att det inte finns någon produktionschef och många frågor angående hur 
rekryteringsprocessen går. Den informationstavla som finns i produktionen (se bilaga 16) 
upplevs som otydlig och uppmärksammas inte av alla. Det råder viss osäkerhet om vilken 
typ av information som verkligen anslås där. Det finns en förslagslåda vid anslagstavlan 
men det är ingen som tömmer den och därmed ingen som lägger förslag i den. 
 
Megomaten och specialskåpstillverkningen upplevs som störande på grund av att de för 
oväsen. 
 
Värt att nämna är även att jag vid upprepade tillfällen fick höra synpunkter på ergonomin 
i produktionen. Det framfördes önskemål om att slippa tunga lyft och att kunna variera 
höjden på arbetsytorna.  
 

4.4 Kravspecifikation 
 
De kriterier som förbättringen av Megas produktionssystem måste uppfylla är: 

 
• Organiserad förslagsverksamhet  

 
• Kortare transporter av material och stiftmaskiner 

 
• Ökad lagervolym på färdigvarulagret 

 
• Bättre ordning och reda på utleverans 

 
• Kontorsplats för en produktionschef 

 
• Ge plats för ny typ av arbetsstation på kablage 

 
• Minskad störning (oväsen) från Megomat och specialskåpstillverkning 

 
• Snabbare tidstämpling och bokning av jobb  
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5 Resultat 
 
Här presenteras förslagen på förbättringar av produktionssystemet och ett 
beslutsunderlag som beskriver vilka konsekvenser förslagen får. 
 

5.1 Förslag på förbättringar 
 
Med kravspecifikationen som grund togs följande förslag på förbättringar fram: 
 

5.1.1 Ny layout 
 
Förslaget på ny layout åskådliggörs i bilden ”EFTER” i bilaga 5. Bilden är visar en 
ungefärlig fördelning av ytorna. ”Flexibel” i bilden är en monteringsyta som kan 
användas av automation och kablage vid behov. Det finns fyra stora arbetsbänkar avsedda 
enbart för automation men utnyttjas den flexibla ytan uppgår det totala antalet 
arbetsbänkar till sex. På kablage finns tio arbetsbänkar (sex av den nya typen och fyra av 
den befintliga). CAD-modellen av den nya layouten finns i bilaga 13. En ritning av 
layouten finns i bilaga 17 (här syns inte pallplatserna för varor som ska gå inom kort). 
 

5.1.2 Ökad delaktighet 
 
Det finns många idéer bland produktionsarbetarna men en del har gett upp att lämna 
förslag eftersom de anser att de sällan genomförs. För att inte riskera att denna attityd 
sprider sig är det viktigt att börja arbeta aktivt med att göra medarbetarna delaktiga i 
förbättringsarbetet. Jag föreslår att man arbetar vidare med den förbättringsgrupp som 
startats under examensarbetet och tar bort förslagslådan som ändå inte används. 
Eventuellt kan vissa förändringar göras på medlemmarnas begäran.  
 
Resultatet av brainstormingen där förslag skrevs ner på Post-It och grupperades finns i 
bilaga 15. Där finns även ett foto från ett av mötena. Medlemmarna fick lämna nya 
förslag ifall sådana dök upp, vilket resulterade i att totalt 25 förslag lämnades. En 
sammanställning av mötesprotokollen finns i bilaga 14. Här beskrivs förslagen i detalj 
och respektive förslags status vid projektets avslut. Arbetet hade då påbörjats för nästan 
alla förslag och tre förslag hade avslutades helt. Gruppmedlemmarna var aktiva i hela 
genomförandeprocessen och fick till exempel själva lägga fram sina förslag för ansvarige 
för respektive område, boka elektriker och smörja dörröppnaren. Inför framtiden har 
gruppen fått i uppgift att förmedla sina önskemål angående arbetsupplägget till ledningen. 
 
Ett annat sätt att öka delaktigheten är att se till att produktionsarbetarna får tydlig och 
regelbunden information om förbättringsarbetet. I bilaga 16 finns en modell för hur en 
informationstavla kan se ut. Notera att det finns avsatt utrymme för information från 
förbättringsgruppen. Det finns en kaffeautomat i anslutning till tavlan i layoutförslaget så 
att man kan ta en kopp samtidigt som man inhämtar senaste info. Eftersom 
fredagsmötena är omtyckta och att inte alla uppmärksammar skriftlig information är det 
även viktigt att informera om förbättringsarbetet på dessa möten.  
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5.2 Beslutsunderlag 
 
Här presenteras de fakta som ska ligga till grund vid beslutsfattande angående förbättring 
av produktionssystemet. Det är inte helt enkelt att uppskatta vilka ekonomiska effekter 
som förbättringen medför. Detta beror på att Mega tillverkar kundspecifika produkter 
med stor variation mellan ordrarna och alltså inte massproducerar likadana produkter. I 
den utsträckning det varit möjligt har förbättringarna uppskattats i pengar men i vissa fall 
har de beskrivits på andra sätt. 
 

5.2.1 Ekonomi 
 
I bilaga 4 presenteras kalkyler som beskriver vilka ekonomiska effekter 
layoutförändringen får. 
 

5.2.2 Verifiering mot kravspecifikation och beskrivning av konsekvenser 
 
Organiserad förslagsverksamhet 
En förbättringsgrupp har startats vilket erbjuder produktionsarbetarna möjlighet att aktivt 
påverka förbättringsarbetet. På bara en kort tid lämnades 25 förslag, varav tre 
genomfördes. Slöserier i form av outnyttjad kreativitet minskas och negativa attityder 
mot ledningen motverkas genom att en förbättringsgrupp finns. 
 
Kortare transporter av produkter, material och stiftmaskiner  
Produktionsflödet blir rakare och enklare i den nya layouten, vilket åskådliggörs i  
bilaga 7. Även produkt- och materialflödet förbättras (se spagettidiagram i bilaga 8).  
Transportsträckan för trading och outsourcing förkortas i och med den nya layouten med 
20 meter (se bilaga 18), vilket medför en tidsbesparing på 4,3 timmar per år. Mega 
fakturerar för 350 kronor per arbetstimme, vilket genererar 1 505 kronor per år om man 
förutsätter att hela tidsbesparingen avsätts till montering. 
 
Transportsträckan för material från artikellagret och stiftmaskiner till en order som 
tillverkas på kablage (den station som har störst volymer) förkortas enligt beräkningar i 
bilaga 19. Detta resulterar i en tidsbesparing på 9 timmar per år, vilket i sin tur genererar 
3 150 kronor per år (enligt samma antagande som i exemplet ovan). 
 
Ökad lagervolym på färdigvarulagret  
I den nya layouten ökas kapaciteten på färdigvarulagret med 60 m3 (se ny layout i bilaga 
6 och tillgänglig lagervolym i ny layout i bilaga 10), vilket ger plats för större volymer 
trading. Volymen för förråd i pallställ är oförändrad i förslaget (se ny layout i bilaga 6 
och tillgänglig lagervolym i ny layout i bilaga 10). I volymberäkningarna har endast 
hänsyn tagits till yttermåtten på pallställen och volymen varor som lagret rymmer är 
därför något mindre. Eftersom det pågår inventering där överflödigt material rensas ut 
från förråden, kommer det frigöras lagervolym där. Detta möjliggör att man successivt 
kan flytta in säkerhetslagren från det externa lagret Marieberg. Det tar cirka två minuter 
att köra och hämta en pall med truck och denna tid skulle kunna användas till montering 
som generar intäkter. 
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Bättre ordning och reda på utleverans 
Det görs plats för tio färdigpackade pallar vid pallställens kortsidor. Denna förbättring är 
omöjlig att uppskatta i pengar men sannolikt leder den till tidsbesparingar. 
 
Kontorsplats för en produktionschef 
Kontoret byggs ut mot utleveransporten och väggen mellan de två befintliga kontoren 
rivs så att ett enda kontorslandskap med plats för en produktionschef skapas.  
 
Ge plats för ny typ av arbetsstation på kablage 
Hänsyn har tagits till dimensionerna på den nya typen av arbetsstation så att det finns 
tillräcklig plats för att montera. 
 
Minskad störning från Megomat och specialskåpstillverkning 
För att minska störningen från Megomaten föreslås en försäljning av den. Försäljningen 
av maskinen medför att 50 timmar per månad frigörs på stationen, tid som kan användas 
till annan tillverkning. Om man antar att den frigjorda tiden avsätts till montering 
genererar detta 17 500 kronor per månad, det vill säga 210 000 kronor per år, enligt 
samma antagande som ovan. Första året kommer Mega tjäna 260 000 kronor på att sälja 
maskinen och outsourca tillverkningen (se bidragskalkyl i bilaga 4). Följande år kommer 
företaget att tjäna 210 000 kronor. Försäljningen får ytterligare positiva effekter. Yta 
frigörs så att pallställ med förråd kan flyttas. Dessutom förhindras överproduktion i och 
med att man kan köpa in precis de volymer man behöver istället för att tillverka stora 
volymer som läggs på hyllan. 
 
Störningnen från specialskåpstillverkningen minskar när aktiviteten flyttas in i ett avskiljt 
rum. När störningen försvinner förbättras arbetsmiljön, vilket kan leda till tidsbesparingar 
på övriga arbetsstationer. 
 
Snabbare tidstämpling och bokning av jobb  
Tidstämpling och bokning av jobb kommer att ske vid den arbetsbänk man monterar vid. 
Om man antar att detta utförs sju gånger per dag av samtliga åtta montörer på kablage blir 
det sammanlagt 14 560 gånger per år. Antar man vidare att tidsbesparing på en halv 
minut per gång erhålls (inklusive kötid) sparar man 7 280 minuter, det vill säga cirka 120 
timmar, per år. Om man antar att hela tidsbesparingen avsätts till montering genererar 
detta enligt samma princip som i tidigare exempel 42 000 kronor per år. 
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6 Diskussion 
 
I detta kapitel presenteras slutsatser, kritisk granskning av examensarbetet samt 
förslag på vad som kan göras i framtiden. 
 

6.1 Slutsatser 
 
Förbättringen av produktionssystemet innebär en investering för Mega men den kan få 
positiva effekter för verksamheten på både kort och lång sikt. Det nya systemet har 
potential att skapa förutsättningar för framtida ekonomiska fördelar, förutsatt att 
ledningen avsätter resurser för att implementera det nya systemet och lyckas väl med att 
få produktionsarbetarna med sig.  
 
Responsen från Mega har varit positiv och ekonomichefen Hasse Waldemarsson har varit 
mycket samarbetsvillig. Examensarbetet har fört ämnet produktionsutveckling till ytan på 
Mega och skapat fokus på förbättringsarbete. Det är tydligt att det skett en förändring i 
inställningen till att genomföra en förbättring av produktionen. Tidigare fanns en önskan 
men endast vaga planer. Idag märks det att ledningen verkligen menar allvar med sina 
planer och faktiskt tänker genomföra förbättringen. En produktionschef har tillsatts som 
blir verksam under sommaren och då ska även den fysiska förändringen av 
produktionssystemet inledas.  
 
Jag upplever att förbättringsgruppen fungerat bra ihop och att de tagit seriöst på sina 
uppgifter. De har visat förtroende och respekt för mig och vi har tillsammans bidragit till 
att produktionsarbetarna kunnat påverka utvecklingen av Megas produktionssystem. För 
mig personligen har arbetet inneburit att fått tillfälle att träna mig på att leda en grupp och 
att kommunicera med gruppen på en passande nivå som främjar en god dialog. En viktig 
del av mitt arbete har gått ut på att marknadsföra förbättringsarbete internt för att skapa 
ett intresse från produktionsarbetarnas och deras överordnades sida.  
 
Mega är ett litet företag med en platt organisation, det vill säga motsatsen till hierarki, 
med ett klimat där alla känner alla. Att föreslå förändringar som skulle innebära att 
personal friställdes skulle kunna resultera i ett stort missnöje. Jag har därför valt att 
värdera den frigjorda tiden i form av ökad kapacitet att producera snarare än som 
möjligheter till ekonomiska besparingar i form av minskade personalkostnader. Av 
samma anledning har jag valt att inte gå vidare med planerna på att installera ett 
paternosterverk på artikellagret för att automatisera plockningen. 
 
Megas produktionssystem kan förbättras genom att förändra layouten och öka 
produktionsarbetarnas delaktighet i förbättringsarbetet. Flödena blir rakare, transporterna 
minskas och bättre ordning och reda uppnås i och med den nya layouten. Färdigvarulagret 
utökas och därmed ges plats för större volymer trading. Störningen från Megomaten och 
specialskåp försvinner, tidstämplingen kan utföras snabbare och det görs plats för en 
produktionschef på kontoret. Förbättringen har såväl ekonomiska som arbetsmiljömässiga 
och psykologiska effekter. Genom att öka delaktigheten motverkas negativa attityder och 
produktionsarbetarnas kreativitet tas tillvara. I framtiden finns det därför möjlighet för 
produktionen att kunna utvecklas i takt med försäljningen. 
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6.2 Kritisk granskning av examensarbetet 
 
Det finns stor kompetens på Mega vad gäller att tillhandahålla elektromekaniska 
produkter. Kunskapen om moderna produktionsteorier är däremot begränsad och det 
pågår inget organiserat arbete med att förbättra produktionsprocessen på ett övergripande 
plan. Det hör till saken att det inte finns någon produktionschef som arbetar heltid  med 
produktionen (varken med att leda och planera eller att utveckla den) och att 
ekonomichefen som för tillfället står som ansvarig inte har den tid han skulle behöva för 
att kunna prioritera den. Om man ser till syftet med examensarbetet upplevdes detta som 
positivt eftersom det fanns det många intressanta områden att förbättra. Men det har 
samtidigt inneburit att det hindrat mig på så vis att jag behövt fokusera på att skapa 
förutsättningar att börja arbeta med förbättringar snarare än att införa mätvärden och 
effektivisera produktionsprocessen.  
 
Under arbetets gång har jag insett hur komplext ett produktionssystem är i verkligheten. 
Trots att Mega är ett relativt litet företag var arbetet med att förbättra systemet omfattande 
och tidskrävande. Det hade möjligen varit en god idé att tidigt avgränsa arbetet och utreda 
en del av systemet mer i detalj. 
  
Det faktum att man tillverkar många kundspecifika produkter med stor variation i 
material- och arbetsinsats har försvårat arbetet med att beskriva flödena på ett tydligt sätt 
som ger möjlighet att påvisa den förbättring mina förslag resulterat i. 
 
Om man betraktar resultaten individuellt kan somliga av dem anses innebära en relativt 
liten ekonomisk förbättring i sig. Det är därför nödvändigt att istället betrakta resultaten i 
sin helhet för att kunna göra en rättvis bedömning av nyttan för företaget. Att förbättra 
Megas produktionssystem innebär mycket mer än bara frigjord tid. Det gäller att inte 
underskatta den psykologiska aspekten i form av ökad motivation hos 
produktionsarbetarna, vilket med all sannolikhet kommer avspeglas i deras prestationer. 
 

6.3 Framtid 
 
Som jag ser det står Mega inför en förändring i två steg: 
 
Första steget innebär att genomföra den fysiska förändringen av produktionssystemet och 
att låta förbättringsgruppen fortsätta träffas så att förbättringsarbetet tillåts bli en naturlig 
del av verksamheten. För att lyckas med implementeringen gäller det att satsa på 
utbildning av medarbetarna så att förändringen ger resultat och välkomnas av samtliga 
inblandade. För att skapa och bibehålla ordning i det nya systemet är det viktigt att införa 
5S. Ett försök till detta har gjorts men jag anser inte att man satsat på att verkligen införa 
metoden fullt ut. I framtiden gäller det att sätta upp en konkret handlingsplan för att 
verkligen fullfölja arbetet och börja se resultat. För att inte riskera att ta sig vatten över 
huvudet och ge upp kan man införa några S i taget (stegvis införande) och vara noga med 
att ha en tydlig ansvarsfördelning. Ytterligare fördelar som kan erhållas som följd av 5S-
arbetet är att kunder kan få ett positivare intryck när de besöker Mega, att slöserierna 
ytterligare kan minskas samt att arbetsglädjen och motivationen kan ökas. 
 
I steg två gäller det att inför tydliga mätvärden för att kunna inleda arbetet med att 
förkorta ledtider och jobba mot kundorderstyrd produktion. Det är viktigt att införa icke 
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finansiella mätvärden som komplement till de finansiella. Under förutsättning att 
lagervolymen minskas finns det möjlighet att avskaffa det externa lagret Marieberg och 
sälja av byggnaden. Eventuellt skulle man, under förutsättning att annan sysselsättning 
för personalen på inleverans skapas, kunna installera ett paternosterverk på artikellagret 
för att effektivisera plockningen.  
 
En förutsättning för att uppnå goda resultat med förbättringsarbetet på Mega är att 
fokusera på att identifiera och att lära känna verksamhetens processer. Det är dock viktigt 
att detta arbete inte utförs på bekostnad av ett kraftfullt förbättringsarbete med hög 
genomförandegrad. Processarbetet bör snarare bedrivas i syfte att tydliggöra vilka 
problem och behov av förbättringar som finns.   
 
Fortsatta studier skulle kunna göras i syfte att förbättra ergonomin i systemet. Det finns 
ett behov att eliminera tunga lyft och att kunna variera höjden på arbetsytorna. När 
framtiden för arbetsstationen motoman blir tydligare är det av intresse att se över 
layouten även där. De strukturerade intervjuerna som gjordes skulle kunna upprepas i 
syfte att undersöka om det skett någon förändring när förbättringsarbetet pågått en tid och 
rutinerna blivit väl inarbetade. Dessutom skulle man kunna studera 
produktionsplaneringen för att ta fram alternativ till att tillverka ordrar som ligger långt 
fram i tiden under perioder då man har mindre att göra.  
 
Att applicera produktionsteorier från utbildningen i praktiken och att leda en verklig 
förbättringsgrupp har varit mycket lärorikt och är goda erfarenheter att ta med mig in i 
framtiden. 
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