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Sammanfattning 

Detta arbete är utfört hos Hellgrens Lastvagnsservice i Skellefteå. Företaget tillverkar mest flisvagnar 

och påbyggnationer för flisbilar. Produkterna är relativt komplexa och består av många olika 

delmoment och produkter. I detta arbete kommer fokus ligga på en specifik kundorder vid skapande av 

en resursplanering.  

Uppgiften bestod i att utifrån en befintlig tillverkningsorder plocka ut ett antal delprodukter och utifrån 

dessa analysera de produktionsresurser, framförallt timmar, som krävs för varje delmoment. Detta 

skedde genom att analysera nuläget, genom intervjuer med personal samt ta fram en nuvarande 

produktionsplanering om hur arbetet utförs idag. Målet med projektet var att ta fram ett förslag till en 

resursplanering som företaget sedan kan tillämpa på andra ordrar. 

Idag använder företaget ingen resursplanering utan allt går via produktionsansvarige. De har tidigare 

haft en resursplanering men som inte är använd sedan 2016. På grund av att de inte har någon tydlig 

resursplanering leder detta ofta till att arbetarna är helt beroende av produktionsansvarig, samt att dem 

inte har någon koll alls när de olika delmomenten för ett bygge ska vara klart. Detta ledde ofta till 

ökad arbetsbelastning och långa övertider när personalen inte hunnit klart ett delmoment innan nästa 

operation efterfrågade denna del.  

Under arbetets gång identifierades problemområden inom produktionsplanering, resursbehov och 

arbetsbelastning. Utifrån problemområdena och via intervjuer med personalen skapades en 

kravspecifikation över vad resursplaneringen bör förbättra och visualisera, dess områden var, tydlig 

bild över vem som gör vad, hur lång tid momenten tar, jämnare arbetsbelastning, möjlighet att påbörja 

slutmonteringen så tidigt som möjligt samt att ha inget eller så litet mellanlager som möjligt. De 

framtagna kraven viktades utifrån egna åsikter samt från intervjuerna med tillverkningspersonalen, för 

att bestämma vilka krav som är viktigast att planeringen uppfyller.  

Genom en kreativ process skapades tre olika koncept, ett koncept som fokuserade på att visualisera de 

olika delmomenten i bygget med hur många arbetare som behövdes vid varje operation. Det andra 

konceptet låg största fokusen på att få ett så litet mellanlager som möjligt. Det sista konceptet byggde 

på att fördela arbetsbelastningen mellan arbetarna så lika som möjligt för att minska övertid för 

personalen. 

Utifrån utvärderingen hamnade koncept 2 minskat mellanlager och koncept 3 jämnare 

arbetsbelastning väldigt nära varandra. Detta ledde till att ett koncept inte kunde väljas enbart utifrån 

viktningen. Valet av slutgiltiga konceptet skedde då genom att gå tillbaka till intervjuerna med 

personalen och nulägesanalysen från företaget, för att se vad som verkade vara det största problemet.  

Det som flest arbetare efterfrågade var en tydlig planering där dem kunde se vad som skulle göras och 

när allt skulle vara klara, detta för att inte vara beroende av produktionsansvarig, samt att de enklare 

kan se om de hinner klart i tid.  

Koncept 2 minskat mellanlager uppfyllde inte kravet av jämnare arbetsbelastning lika bra som koncept 

3 jämnare arbetsbelastning gjorde. Men vid koncept 2 minskat mellanlager bildades nästan inget 

mellanlager alls. Eftersom alla i personalen efterfrågade någon typ av planering som visa vem som 

skulle göra vad och när det skulle vara klart, bedömde jag kravet jämnare arbetsbelastning som 

viktigare än kravet att inget eller ett litet mellanlager skapas.  Det slutgiltiga konceptet blir därför 

koncept 3 då den uppfyller detta krav bäst.  

Företaget bör använda sig av koncept 3 Jämnare arbetsbelastning som en mall för att lägga upp en 

planering för andra byggen. Detta koncept ger arbetarna en möjlighet att själva planera sitt arbete 

bättre och kan själv hålla reda på vad som ska göras och slipper vara helt beroende av 

produktionsansvarig.  



Abstract 

This project has been performed at Hellgrens Lastvagnsservice in Skellefteå. The company 

manufactures most wood chip trucks and bodyworks for wood chips trucks. The products are 

relatively complex and consist of many different parts and products. In this work, the focus will be on 

a specific customer order when creating a resource plan.  

The task consisted of selecting several sub-products based on an existing production order and 

analyzing the production resources, especially the hours required for each component. This was done 

by analyzing the current situation, through interviews with staff, and looking into the current 

production plan on how the work is performed today. The aim of the project was to make a proposal 

for a resource planning that the company then can apply to other customers orders. 

Today, the company doesn’t use a resource planning. Everything goes through the production 

managers. They have previously had a resource planning, but it has not been used since 2016. Because 

of that they do not have a resource planning, the workers are completely dependent on the production 

manager and that they have no idea at all when the various parts of one project should be finished. 

This often led to increased workload and long overtime when the staff hadn’t completed a sub-product 

before the next operation requests it. 

During this work, problem areas were identified in production planning, resource needs and workload. 

From the problem areas and through interviews with staff, a requirement specification was created 

about what resource planning should improve and visualize. Clear picture of who does what, how long 

the different moments take, even workloads between workers, the ability to start the final assembly as 

early as possible and to have no or as little inventory as possible is examples of some requirement they 

had. The requirements were weighted against, own opinion and from the interviews with the 

manufacturing staff, to determine which requirements are most important for the resource planning to 

meet. 

Through a creative process, three different concepts were created, a concept that focused on 

visualizing the various parts of the project with the number of workers needed in each operation. The 

second concept was the focus on getting as little inventory as possible. The last concept was based on 

allocating workload between workers as much as possible to reduce overtime for staff. 

Based on the evaluation, concept 2 “minskat mellanlager” and concept 3 “jämnare arbetsbelastning” 

both got almost the same score. As a result, a concept could not be chosen solely based on weight of 

the requirement specification.  To choose of the final concept I returned to the interviews with the staff 

and the current state analysis done on the company earlier in this project, to see what appeared to be 

the biggest problem. What most workers demanded was a clear plan where they could see what would 

be done and when everything would be done, not depend on production managers and something they 

could easily see if they were on time with their work. 

Concept 2 “minskat mellanlager “didn’t meet the requirement of even workload for the staff as good 

as concept 3 “jämnare arbetsbelastning” did. But at concept 2, “minskat mellanlager “, almost no 

inventory was formed at all. Because everyone in the staff requested  some kind of plan to show who 

would do what and when it should be ready, I considered the requirement evener workload more 

important than the requirement that nothing or a small inventory be created. Consequently, the 

definitive concept becomes concept 3 as it meets this requirement best. 

The company should use concept 3 “jämnare arbetsbelastning” as a template for setting up a planning 

for other projects. This concept gives the workers an opportunity to plan their work better and can 

keep track of what to do and they do not have to depend on the production manager. 
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Inledning 
Examensarbetet (A0014A) är sista delen i utbildningen för högskoleingenjör inom teknisk design, med 

inriktning produktionsdesign vid Luleå Tekniska Universitet. Arbetets omfattning motsvarar 15hp och 

utförs under våren 2017.  

Arbetet utförs på Hellgrens Lastvagnsservice i Skellefteå. Företaget producerar i första hand flisvagnar 

och påbyggnationer för flisbilar. Produkterna är relativt komplexa med många delmoment och 

delprodukter. Företagets intresse ligger i att skapa en resursplanering då detta kan hjälpa till att öka 

effektiviteten.  

Bakgrund 

Tillverkningspersonalen och produktionsansvarig har efterfrågat ett tydligare informationssystem där 

varje anställd kan se vad som ska göras och hur lång tid de olika momenten beräknas ta. Detta skulle 

göra att personalen vet vad de ska prioritera och vet på ett ungefär när något ska vara klart. Det blir 

även lättare för både tillverkningspersonalen och produktionsansvarig att se om något halkar efter eller 

kommer ta längre tid än vad som var planerat och på det sättet blir det enklare att flytta runt personalen 

till de moment där dem behövs mest vilket ökar effektiviteten.   

Intressenter 
Huvudintressenten för arbetet är företagsledningen vid Hellgrens Lastvagnservice som är ute efter att 

skapa en tydligare resursplanering för att få en bättre överblick över hur lång tid en tillverkningsorder 

kommer ta, vilket är ett måste om man vill dubbla omsättningen och så småningom expandera.  

Övriga intressenter är tillverkningspersonalen som berörs av en tydligare resursplanering i form av att 

personalen vet vad som ska göras och när det ska vara klart. En tydligare planering kan leda till en 

förbättrad arbetsmiljö då personalen kan planera sin tid bättre och behöver inte känna sig oro för att de 

inte vet vad de ska göra eller att de ej vet när saker och ting ska vara klara, det ger en tydligare och 

bättre arbetsstruktur. 

Kunderna berörs av arbetet i den mån att de i framtiden kan ta in fler tillverkningsordrar och vet hur 

mycket resurser som krävs för att hålla leveranstiderna till kunderna. 

Syfte och mål 
Syftet med projektet är att upprätta en resursplanering för ett bygge. Visualiseringen ska vara tydlig så 

att alla arbetare enkelt förstår vad som ska göras och på så sätt minska beroendet av 

produktionsansvarig.  

Målet med projektet är att med hjälp av litteraturstudie och nulägesanalys ta fram en lättförståelig 

resursplanering för en befintlig tillverkningsorder som visar resursbehoven för de olika delmomenten. 

Vidare är målet att den upprättade resursplaneringen ska kunna tillämpas på andra tillverkningsordrar i 

framtiden och ge tillverkningspersonalen en tydligare bild över vad som behöver göras på företaget. 

Avgränsningar 
Detta arbete omfattar 15hp, i examensarbetet (A0014A) för högskoleingenjör inom Teknisk Design 

med inriktning Produktionsdesign. Projektet syftar till att ta fram en modell över en resursplanering 

som sedan kan implementeras hos företaget inför framtida tillverkningsordrar.  Data i form av tider, 

kapacitet och behov kommer tas från en befintlig tillverkningsorder från företagets MPS-system. Egna 

mätningar har utförts i den mån det är möjligt pga. långa tillverkningstider. Nulägesanalysen och 

beräkningar av tider kommer ske för delprocesser i produktionen och ej på komponentnivå då det 

skulle bli för omfattande under den tiden som arbetet pågår. Ingen analys på hur planeringen för inköp 

av delar och dess leveranstider kommer göras, på grund av tidsbegränsningen för examensarbetet.  
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Teori 
För att kunna upprätta en resursplanering behöver man börja med att förstå vad produktionsutveckling, 

produktionssystem samt ha koll på viktiga begrepp inom området så som kapacitet, resurser, processer 

osv. Beskrivning av dessa finns nedan.   

Produktionssystem 
För att kunna utföra en resursplanering måste man först veta vad ett produktionssystem är. Enligt 

Bellgran och Säfsten (2005) omfattar ett tillverkningssystem hela verksamheten i ett 

tillverkningsföretag som bidrar till att en produkt blir till. Medan ett produktionssystem beskrivs enligt 

Bellgran och Säfsten (2005) som den process där en produkt blir verklighet. På Hellgrens är detta, 

montering, lackering och svetsning. Ett produktionssystem är alltså bara en del av ett 

tillverkningssystem medan ett tillverkningssystem innehåller alla delar som behövs för att skapa en 

produkt.  

De delar som enligt Bellgran och Säfsten (2005) ingår i ett produktionssystem är framförallt lokaler, 

människor, maskiner och utrustning samt programvaror och olika tillvägagångssätt. Dessa delar är 

något som kommer att analyseras i Hellgrens produktionssystem. En annan sak som också är viktig att 

ha med i beaktning i detta arbete är produktionsstyrning. Bellgran och Säfsten (2005) beskriver 

produktionsstyrning som den delen i produktionen som bland annat bestämmer vad som ska tillverkas, 

när en serie ska påbörjas, hur stor en serie är.    

Kapacitet 
Kapacitet beskrivs av Bellgran och Säfsten (2005) som den graden på förmågan att utföra en aktivitet 

under en viss tidsperiod. Kapacitet uttrycks ofta i volym eller antal. För att justera kapaciteten kan man 

jobba med tre olika kategorier, personal, teknik eller köpa och sälja kapacitet. Hellgrens har som mål 

att dubblera deras omsättning till 2020 vilket innebär att en ökning av deras kapacitet är ett krav, 

förändring av de tre olika kategorierna beskriver Bellgran och Säfsten (2005) som att öka eller minska 

personal, skiftarbete, övertid. Inom kategorin teknik bör man kolla på ny eller förändrad 

produktionsutrustning för att öka kapaciteten. Sista delen för att höja kapaciteten är att köpa eller sälja 

den, det vill säga att man låter något annat företag tillverka eller att man tillverkar produkter åt något 

annat företag.   

Det finns olika strategier för att klara av ändringar i efterfrågan, Bellgran och Säfsten (2005) beskriver 

två metoder, ledande strategi (lead) kan användas om ett företag inte vill eller klarar av att hamna i en 

situation med för låg kapacitet, strategin innebär att kapaciteten ligger före efterfrågan. Den andra 

strategin kallas för eftersläpande strategi (lag), denna strategi innebär att man ligger lite efter 

efterfrågan i sin kapacitet. Risken med eftersläpande strategi är enligt Bellgran och Säfsten (2005) att 

chansen att man har för lite kapacitet större än att ha för mycket. Vilken strategi som bör användas 

baseras på kostnaden att ha får hög kapacitet kontra kostnaden av att inte kunna leverera i tid. Finns 

möjligheten för företaget att ligga nära den verkliga efterfrågan brukar man prata om att kapaciteten är 

i takt med efterfrågan.  

Organisation och arbetskraft. 
Bellgran och Säfsten (2005) skriver att för att uppnå uppsatta mål och vara konkurrenskraftiga är det 

viktigt med en bra organisationsstruktur. För att uppnå detta bör man analysera, systematisera och 

fördela arbetsuppgifterna i företaget på ett sådant sätt att alla resurser används på bästa sätt för att 

kunna uppnå företagets mål. En annan viktig sak att titta på enligt Bellgran och Säfsten (2005) är 

arbetsdelningen och arbetsorganisationen. Med arbetsorganisation menar Bellgran och Säfsten (2005) 

hur arbetskraft och teknik är ordnade för att kunna göra en produktion möjlig, alltså hur man bör 

utforma detta arbete på bästa sätt för att både tillfredsställa arbetarnas behov och samtidigt uppnå nog 

hög effektivitet i produktionen.  



3 
 

Produktionsstyrning  
Det är viktigt att veta hur man ska planera och styra en produktion för att undvika olika typer av 

produktionsbortfall från tex. Dålig planering, oönskade stopp etc. Cichos och Aurich (2016) menar att 

man kan undvika oönskade produktionsstopp, som uppstår på grund av otillräcklig resursplanering, 

genom olika produktionsplanering och kontrollmetoder.  

Hellgrens har i stort sätt bara kundordrar som är olika från gång till gång. Väldigt få byggen som 

utförs är exakt likadana. Därav kan det vara svårt att upprätta produktionsplaner och tidsplaner när 

tillverkningstid och resurser skiljer sig från gång till gång. Att tillverka mot order är att föredra för 

företaget då alla deras byggen är olika från gång till gång.  Yeh (2000) beskriver tillverkning mot 

order som en produktionstyp som används av många industrier idag. Den innebär att tillverkningen 

endast sker utifrån kundorder, ingen order - ingen produktion. Det är även vanligt att företagen 

använder sid utav standardmaterial och komponenter för alla byggen med att dessa anpassas eller 

ändras för att uppfylla kundens efterfrågan.  

Yeh (2000) menar att de flesta industrier liknande Hellgrens, det vill säga dem som tillverkar unika 

produkter i 1st eller små satser, använder sig av så kallade processorienterade layouter. Detta gör att 

flexibiliteten i företaget blir stor och företaget kan då tillverka många olika produkter med specifika 

krav från kunderna. Däremot för att kunna erbjuda ett tillförlitligt leveransdatum menar Yeh (2000) att 

det krävs detaljerade, realistiska och flexibla verksamhetsplaner tillsammans med någon typ av 

kontrollmetod som enkelt håller koll på produktionsstatus för de olika kundorderna.  

Yeh (2000) går vidare med att beskriva att ett vanligt datasystem använder två typer av strukturer, 

stycklista (BOM) och route, för att få ordning på relevant produktionsdata som krävs vid en 

produktionsplanering och kontroll utav detta. Enligt Yeh (2000) används stycklistan för att specificera 

de råmaterial och komponenter som behövs för att göra en produkt. Routeing för en produkt eller 

komponent beskriver Yeh (2000) som den sekvens av operationer vid varje arbetsstation som krävs för 

att det ska bli en produkt.  

Hellgrens produkter har fler nivå struktur, detta innebär att man tillverkar olika delar för sig först för 

att sedan montera ihop detta till en enda produkt. Vid dessa typer av produktion menar Yeh (2000) att 

det krävs två speciella driftegenskaper, en uppsättning av produktionsjobben med varierande routening 

och materialkrav. Yeh (2000) menar även för att underlätta skapandet av produktionsjobb för 

produkter som består av en fler nivå-struktur och för att kunna hantera flera kundordrar kan man 

använda något som kallas för Bill of Manufacture (BOMfr).  Med (BOMfr) menar Yeh (2000) att man 

inte bara tar med material och antal av varje sort som en vanlig BOM utan man lägger även till vilka 

operationer som behöver vilka material eller komponenter och i viken ordning detta behövs. I 

exempelvis Hellgrens fall kan det vara att först monteras flaket ihop, sedan behöver lackeringen den 

och efter det ska det gå vidare monteringen på bilen och detta visas då i en BOMfr. Alltså en del kan 

behöva gå igenom olika processer innan det kan monteras ihop till en färdig produkt och BOMfr visar 

vilka processer och i vilket ordning något måste utföras.  

Schemaläggning av produktion. 
Företag som arbetar mot kundorder kan ha svårt att lägga upp ett produktionsschema då deras arbeten 

ser olika ut från gång till gång. Enligt Yeh (2000) kan man använda sig av ett jobborienterat 

schemaläggningssystem som innebär att man schemalägger jobben individuellt vid en viss tidpunkt, 

denna tidpunkt baseras enligt Yeh (2000) på orderns prioritet, tex förfallodatum eller den dagen som 

ordern släpptes. Yeh (2000) beskriver även det som att alla operationer i ett jobb är planerade 

successivt före nästa jobb. Jobborienterad schemaläggning kan enligt Yeh (2000) i sin enklaste form 

liknas vid ett gantt schema.  

Yeh (2000) beskriver två typer av jobborienterad schemaläggning nämligen framåt planering och 

bakåtplanering.  
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Med framåtplanering menar Yeh (2000) att man schemalägger alla operationer av ett jobb från 

schemats startdatum till dess att alla operationer är utförda. Denna metod syftar enligt Yeh (2000) till 

att man planerar för att slutföra jobbet så fort som möjligt men den kan även användas för att ta reda 

på huruvida den kortaste genomförbara produktionstiden uppfyller kundens krav.  

Bakåtplanering beskriver Yeh (2000) som att man schemalägger alla operationer för ett jobb från 

beräknat slutdatum för ordern. Man börjar med att planera från den sista operationen och går sedan 

bakåt tills man planerat för alla operationer. Målet med denna typ av planering är enligt Yeh (2000) att 

man vill slutföra jobbet på slutdatumet eller så nära det som möjligt.  

På grund av att varje jobb planeras enskilt kan enligt Yeh (2000) ett företag använda sig av både 

framåt- och bakåtplanering för olika ordrar i samma schema, detta för att kunna uppfylla specifika 

behov för olika kundordrar. Yeh (2000) menar att detta ger en flexibilitet vid olika 

schemaläggningssituationer och att det bidrar till en effektiv kontroll av kundordrar i 

produktionsprocessen. Resultaten av en jobborienterad schemaläggning är enligt Yeh (2000) en 

genomförbar, detaljerad tidsperiods produktionsschema. Schemat visar start- och sluttider för varje 

operation för de planerade jobben. 

Affärssystem 
Affärssystem används mer och mer av företag för att underlätta hanteringen av olika typer av 

information i ett företag. Ett affärssystem består av flera programvaror i ett och samma system. 

(Dillard & Yuthas, 2006). De olika typer av programvaror som kan ingå i ett sådant system är enligt 

Dillard och Yuthas (2006) redovisning, schemaläggning av produktion och resurser, lagerhantering 

etc. 

Enligt en studie utförd av Davenport, Harris och Cantrell (2004) använder de flesta företag de 

finansiella modulerna i ett affärssystem medan mindre än hälften av alla företag använder sig av 

moduler som har med mänskliga resurser och dess produktionskedja att göra. Studien visade även att 

inget av de studerade företagen använder sig av alla moduler i ett affärssystem. (Davenport, Harris, & 

Cantrell, 2004) 

Vid upprättande av en resursplanering i affärssystemet är det bra att ha koll på hur några viktiga 

moduler i systemet fungerar. Dessa presenteras nedan.  

Materialplanering (MPS) - modulen används enligt Pyramid Business studio (2017) för planering av 

tillverkningsordrar och olika typer av strukturer i form av material och operationer. Planeringen ser 

genom olika parametrar för operationer och resursgrupper. Ett grafiskt schema i form av ett gantt-

schema visar sedan kapacitet och beläggningen och hur detta förändras med tiden. (Pyramid Business 

studio, 2017) 

Pyramid Business studio (2017) beskriver även ett tillägg till MPS modulen för affärssystemet 

Pyramid. Modulen kallas för grafisk planering (även kallad EQ-plan). Denna modul visar en grafisk 

bild över företagets produktionsflöde. (Pyramid Business studio, 2017) Vid någon typ av 

produktionsstörning i planeringen finns ett skyddsnät som gör att företaget snabbt och enkelt kan 

omorganisera produktionen. (Pyramid Business studio, 2017) Denna modul har inte Hellgrens i 

dagsläget med inför en framtida och mer utförlig resursplanering är modulen grafisk planering att 

rekommendera.  

Andra funktioner i modulen är enligt Pyramid Business studio (2017) möjligheten att simulera 

förändringar i produktionen, och en kontinuerlig utvärdering om hur företaget använder sig av 

produktionsresurserna finns att tillgå i modulen. Ganttschemat har drag- och drop-funktion vilket 

innebär att man enkelt kan flytta om och justera olika operationer bland de tillgängliga resurserna i 

schemat. (Pyramid Business studio, 2017)   
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Metod och genomförande 

Process 
Projektets process och utförande har baserats på projektspiralen (Prevent 1995). Projektspiralen 

beskrivs enligt Prevent som en bra process vid ett utvecklingsarbete. Detta eftersom processens olika 

steg upprepas några gånger, allt eftersom arbetet fortsätter framåt. Genom att använda sig av en 

cyklisk process ökar enligt Prevent chansen att ”hamna rätt.”  

De delmoment som ingår i projektspiralen och som använts under projektets gång redovisas nedan.  

1. Planera uppgiften 

2. Diagnostisera - kartlägg och analysera problemet. 

3. Upprätta kravspecifikation 

4. Konceptframtagning, söka idéer. 

5. Utvärdera alternativen 

6. Utveckling och detaljarbete av valt koncept 

7. Genomför förändringen stegvis 

8. Följ upp och utvärdera. 

De två sista delmomenten har inte använts i arbetet eftersom det inte var aktuellt att genomföra 

förändringar i produktionen under tiden för examensarbetets genomförande.. 

 

Planering 
Projektet började med ett besök hos Hellgrens i Skellefteå, där en presentation av företaget samt en 

rundvandring i företagets lokaler utfördes av ledningen på företaget. Därefter upprättades en 

beskrivning från ledningen om deras önskemål kring projektet. Efter företagsbesöket upprättades en 

uppdragsbeskrivning samt ett GANTT-schema för att få en överblick över projektets olika delar och 

dess tidsåtgång.  

Telefonmöten med handledaren planerades in ca 1 gång varje/varannan vecka. Där beskrivning av vad 

som utförts och vad nästa steg i projektet skulle vara. Uppstod frågor eller funderingar utöver detta 

skedde kommunikationen via mail. Projektet har pågått under våren 2017. Under hela projektets gång 

har möjligheten att vara på företaget funnits. I början av projektet spenderades tiden med att sätta sig 

in i företagets affärssystem samt att introduceras för personalen. Därefter fortsatte arbetet med att 

intervjua personalen, samla ihop tider för de olika delmomenten, samt utfört observationer. 

Allteftersom projektet fortskred sammanställdes all insamlad information och sedan analyserades 

informationen. Om frågor eller oklarheter uppstod under analyseringen av informationen utfördes 

ytterligare intervjuer eller observationer av de berörda delarna. 

Kontextundersökning 
Enligt Osvalder, Rose och Karlsson (2010) är intervju den mest grundläggande metod för att samla in 

information. Enligt Osvalder, Rose och Karlsson (2010) får man genom en intervjukunskap om en 

persons upplevelser, erfarenheter, värderingar osv. över tex en viss situation. Metoden användes för att 

få en förståelse över hur personalen arbetar, hur de får information om vad som ska göras, samt deras 

åsikter över hur det fungerar idag. Även ledningen intervjuades för att få deras syn på problemet och 

om ledningen och personalen upplever problemet på olika sätt. Intervjuerna utgick från förutbestämda 

frågor, följdfrågor ställdes vid behov för att få en djupare förståelse. Intervjuerna utfördes under hela 

projektets gång, allteftersom nya frågor uppstod.  

Observation beskriver Osvalder, Rose och Karlsson (2008) som en metod för att samla in info om hur 

tex olika uppgifter utförs, hur en person agerar i en viss situation. Observationer användes för att 

samla in information kring hur produktionsflödet såg ut. Observationerna skedde samtidigt som frågor 
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ställdes kring hur vissa moment utfördes eller hur informationsflödet mellan ledning och personal, 

samt mellan personal och personal såg ut. Anteckningar fördes om hur arbetsmomenten och hur 

informationsflödet fungerade.   

Därefter utfördes en litteraturstudie för att ta fram relevant teori till arbetet. Litteraturstudien utfördes 

genom sökningar efter tidskrifter, artiklar och böcker i databasen LIBRIS. När teorin var insamlad 

sammanställdes detta och jämfördes sedan med informationen som fåtts från företaget genom 

intervjuer och observationer.  

Idéutveckling 
Idéarbetet börjades med att först visualisera produktionsprocessen som den ser ut idag med hjälp av 

Post-it lappar. Varje post-it lapp representerar en komponent/operation för ett bygge. De gula lapparna 

utförs av personalen på avdelningen, Bure, medan de blåa lapparna är lackering och utförs av en annan 

del i företaget. Gröna lappar utförs externt. Processen börjar från vänster och avslutas med en 

slutlackering. Vissa delar kan tillverkas samtidigt så som gavlar och täckning samt lucka och sidor, 

övriga delar utförs i den ordning nedan som bilden visas.  

Delmomenten som sitter under processen är sådana delar som kan utföras lite när som helst i 

processen och har ingen bestämd plats i processen. De utförs vid olika tidpunkter vid varje projekt.  

 

Figur 1: Visualisering av nuvarande produktionsprocess.  

Dessa lappar kunde sedan tillsammans med all insamlad information användas för ta fram olika 

förslag på koncept. Lapparna flyttades runt på olika sätt för att skapa några olika idéer på planering. 

Därefter upprättades en kravspecifikation på vad planeringen bör innehålla.  

Alla idéer analyserades med hjälp av kravspecifikationen, några togs bort, andra slogs ihop med 

varandra till dess att tre koncept hade skapats utifrån idéerna.   

I Detaljutvecklingsfasen har koncepten jämförts med kravspecifikationen och med varandra. Utifrån 

viktning av kraven i kravspecifikationen och hur bra de olika koncepten uppfyller kraven har en 

utvärdering gjorts för att sedan komma fram till ett slutligt koncept. 
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Resultat 
 

Resultat av kontextundersökning 
Bilden nedan visar ett exempel på hur en flisbil kan se ut. Gavlarna är de ljusgröna delarna som sitter 

runt väggarna. Luckan är den väggen som är öppningsbar, den delen som ligger högst upp på bilden. 

Taken har vikits ner så det ligger jämns med den andra sidoväggen. Chassi, (underrede) är den delen 

på lastbilen som håller ihop allting. Hjälpramen är den delen som sitter mellan skåpet och chassit. 

Hjälpramen är oftast anpassad för att passa en viss typ av chassi. Flaket är den delen som ligger 

ovanpå hjälpramen och som sedan golvet monteras på. Hydrauliken är den delen som sitter på 

bakstammen och gör så att taket och väggen samt vikningen av flaket fungerar som det ska. 

 

Figur 2 Sidtipp Foto från: http://www.hellgrens.se/flisvagnar/ 2018-09-23 19:36 

 

Beskrivning av produkten 

Flak 

Passning och punktning av de olika delarna till flaket tar längst tid. Personalen uppskattar den tiden till 

80 h. Anledningen till att det tar så lång tid är att allt måste vara 90 grader och inget får vara snett då 

det ger följdfel vid slutmonteringen. Efter punktningen är gjord tar svetsningen ca 1 dag.  

Det är bra om flaket är klart tidigt då det är en av de första delarna man monterare på chassit och är det 

då ej klart när det är dags för monteringen finns det risk för stopp i produktionen då man ej kan bygga 

på chassit om flaket inte finns tillgängligt.  

Chassi 

En person arbetar med chassit och det är en av de sakerna som utförs först. Även här är det 

punktningen som tar längst tid. Personalen uppskattar den tiden till ca 3 dagar. Vid helsvetsningen av 

chassit jobbar två personer tillsammans och det brukar ta ca 16h.  

http://www.hellgrens.se/flisvagnar/
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Elhytt/Chassi 

Elen kopplas först i hytten och sedan på chassit. Samtidigt som detta görs brukar nån annan i 

personalen montera dit olika tillbehör, tex sidoskydd, belysning etc.  

Täckning/tak 

Här är det svetsning och passningen som tar längst tid. Hörnen svetsas både på utsidan och insidan 

vilket gör att när man svetsat ena sidan måste man vända på täckningen för att kunna svetsa andra 

sidan. Tiden för svets tar ca 1 dag och passningen uppskattade personalen till det dubbla, alltså ca 2 

dagar. Revbenen på täckningen popnitas fast och tiden det tar har inte personalen koll på men absolut 

inte mer än 1h. 

Gavlar 

Mycket passning och svetsning på gavlarna, personalen uppskattar tiden för detta på ca 40-50h. 

Sidor/lucka 

Svetsningen tar ca 1 dag och borrning av hål har också ca 1 dag. Personalen nämnde även att 

materialhanteringen för sidor och luckor tar lång tid. De måste hämta allt material som behövs och 

detta kan ta uppemot en halv dag då mycket av delarna finns i en annan del av företaget.  

Hjälpram 

Hjälpramen börjas med att svetsas ihop för att sedan skickas på blästring. Efter blästringen kan 

hydrauliken monteras på hjälpramen.  

Övrigt 

Gavlar, tak och sidor går att göra när man vill, om man har allt material till dessa delar, då dessa inte 

är ”beroende” av något annat förrän det ska monteras ihop.  

Tidigare arbetade två personer med svetsning på täckning och sidor och lucka men detta togs bort då 

personalen sa att det var så stor risk att man pratade med varandra och på så sätt fick mindre gjort än 

om man arbetade själv.  

Monteringen utförs av två personer samtidigt på olika delar av bygget så att de ej är i vägen för 

varandra. Delar som har blästrats försöker de aldrig ha stående i lager, utan dem försöker att använda 

delarna så fort de kommer från blästringen. Det kan tex vara att de monterar på andra delar på dem 

eller att de monterar fast dem på slutbygget. 

Intervju och observationer 
Hellgrens har i stort sett bara kundordrar som är olika från gång till gång. Detta gör även att tiderna för 

de olika delmomenten kan skilja sig från gång till gång, oftast är det tiden för tillbehören som ändras 

mest från gång till gång. Tillverkningstiden påverkas även av vem som utför arbetet, några av 

arbetarna kan utföra ett delmoment på en snabbare tid än andra. Detta gör det svårt för dem att 

upprätta någon typ av produktionsplanering eller resursplanering då den skulle se olika ut från gång 

till gång. Detta har lett till att ledningen har haft väldigt dålig koll på hur lång tid vissa saker tar att 

utföra och på så sätt inte kunna planera framtida tillverkningsordrar eller var de ska placera 

personalen.  

I tillverkningen arbetar totalt 6 personer plus produktionsansvarig. Tre arbetare brukar arbeta med ett 

projekt i taget. Alltså har företaget oftast igång två projekt samtidigt med tre personer vid varje bygge. 

Personalen roterar lite då och då inom de olika delmomenten inom projektet (de byter ej projekt). De 

ser var det behövs och vad som är ogjort. De får information om vilket bygge som ska påbörjas efter 

att man är klar med ett bygge av produktionsansvarig. Personalen tycker detta fungerar bra.  

Problemet enligt personalen ligger i att ingen tidsplanering över de olika delmomenten finns. De vet 

tex. Inte när ett flak ska vara klart och då kan någon från lacken komma och säga att de ska ha flaket 
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imorgon för att lacka det men då är flaket endast halvfärdigt. Detta gör då att arbetsbelastningen stiger 

då dem måste arbeta övertid för att hinna klart flaket i tid. Personalen beskriver arbetsbelastningen 

överlag som väldigt ojämn, om situationen ovan inträffar ökar arbetsbelastningen drastiskt och vid 

andra tillfällen är arbetsbelastningen så låg att personalen inte vet vad dem ska göra.  Personalen 

efterfrågar därför en jämnare arbetsbelastning så att perioderna när det är jättestressigt minskar och 

även att de perioder när de inte vet vad de ska göra minskas. De vill ha tydligare deadlines för de olika 

delmomenten i produktionen för att veta när saker ska vara klara och för att kunna prioritera saker som 

ska vara klara först, samt att de även kan säga till i tid om det behövs mer personal eller om de 

behöver jobba övertid.  

Tillverkningspersonalen och produktionsansvarig har även efterfrågat ett tydligare informationssystem 

där varje anställd kan se vad som ska göras och hur lång tid de olika momenten beräknas ta. Detta 

skulle göra att personalen vet vad de ska prioritera och vet på ett ungefär när något ska vara klart. 

Detta leder till att de stressiga perioderna och övertid minskas. Det blir även lättare för både 

tillverkningspersonalen och produktionsansvarig att se om något halkar efter eller kommer ta längre 

tid än vad som var planerat och på det sättet blir det enklare att flytta runt personalen till de moment 

där dem behövs mest vilket ökar effektiviteten.   

De har inga regelbundna morgonmöten eller liknande. Någon gång har de haft möten men de har 

diskuterat detta och arbetslaget känner att de skulle vilja ha ett kort möte typ en gång varje vecka där 

man går igenom vad som ska göras den kommande veckan.   

Kommunikationen mellan arbetslaget är väldigt bra och de hjälper varandra med sådant som kräver 

flera personer, de pratar med varandra om vad som är gjort och inte gjort.  

Alla i arbetslaget kan utföra alla delmoment i produktionen men några är lite bättre på installation av 

el och hydrauliken, annars varierar dem väldigt mycket i sina arbetsuppgifter.
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Nedan visas hur arbetet utförs idag.

Figur 3 Nuvarande Produktionsprocess 
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Nulägesbeskrivning 
Fram till dags dato har resursplaneringen, i den omfattning den utförts, skötts med hjälp av ett 

Exceldokument. Detta dokument användes dock senast februari 2016. Ingen utförlig resursplanering 

finns utan tidigare har dokumentet använts som en grov beräkning av hur många anställda som behövs 

för varje delmoment men inget utöver detta finns. Säljarna sätter ett leveransdatum till kund, utifrån 

den totala tiden för att bygga ett objekt. Företaget har ett MPS-system Pyramid som de använder vid 

beredning av objekt men tiderna för de olika momenten som finns utskrivet i programmet är långt 

ifrån korrekta enligt ledningen. De flesta processtiderna för varje delmoment har man höftat för att gå 

ett ungefärligt tidsspann på hur lång tid en tillverkningsorder skulle ta.  Dessa tider används inte på 

något sätt mer än att få fram ett leveransdatum. 

Tabellen nedan visar ett urklipp från deras affärssystem för ett bygge. Inte nog med att benämningen 

för de olika momenten är väldigt diffusa, varken produktionsansvarig eller ledningen som tillsammans 

upprättat planeringen kan svara på vad som ingår under varje moment enligt tabellen nedan. Vid 

frågor av vad som innebar med tex. arbetstid normal och arbete fick jag det diffusa svaret att det hade 

något med övrigt arbete som inte var med i tabellen nedan med att göra. Flera av tiderna nedan är för 

långa för att kunna uppnås med enbart 3 personer per bygge. Tex. Täckning tar 50h och arbetet får inte 

ta längre än 2 dagar. 3 arbetare, á 8h = 24h per dag, 2 dagar=48h men täckning kräver 50h. Alltså 

krävs minst 1 person på det momentet för att hinna klart inom utsatt tid. Kolumnen resursgrupp visar 

vem som ska utföra vad. 217, resp. 221 visar att det är en specifik person som utför dessa moment. 

Resursgruppen som kallas för PROD går alla arbetare som arbetar i produktionen in under, detta visar 

alltså bara att momenten ska utföras i produktionen, inte hur många som måste utföra varje moment 

eller vem som ska utföra momenten.  

Tabell 1 Exempel på resursplanering från företagets Affärssystem. Källa: Från Hellgrens affärssystem. 

Benämning Återstår timmar Startvecka Färdigvecka Resursgrupp 

HJÄLPRAM 29 17133 17145 PROD 

HJÄLPRAM 3,712 17233 17253 217 

Hydraulik 24 17135 17135 
 

Hydraulik 1 17135 17135 
 

FLAK 75 17154 17173 217 

Golvläggning 3,5 17133 17133 221 

GAVLAR 70 17145 17183 PROD 

SIDOR 33 17133 17133 PROD 

SIDOR 30 17133 17133 PROD 

TÄCKNING 50 17133 17134 PROD 

El arbete chassie 6 17133 17133 
 

El arbete chassie 15 17133 17133 
 

El arbete chassie 8 17133 17133 
 

ELARB. I HYTT 16 17133 17133 PROD 

ARBETSTID 

NORMAL 

3,15 17133 17133 PROD 

TILLBEHÖR BURE 7,2 17133 17133 
 

BILCHASSIE 5 17133 17133 PROD 

Arbete 10 17133 17133 PROD 

Montering 

vågklocka 

4 17133 17133 PROD 

FLAK 7,5 17133 17133 PROD 

SIDOR 1,5 17133 17133 PROD 
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TILLBEHÖR BURE 2 17133 17133 
 

Tillbehör Bure 2 17133 17133 
 

GAVLAR 1 17133 17133 PROD 

FLAK 1,5 17133 17133 PROD 

FLAK 3 17133 17133 PROD 

ARMAR 8 17133 17133 
 

ARMAR 8 17133 17133 
 

GAVLAR 12 17133 17133 PROD 

GAVLAR 6 17133 17133 PROD 

ELARB. I HYTT 1 17133 17133 PROD 

 

 

Produktionsansvarig är i dagsläget den enda som har koll på vad som ska göras och när allt ska vara 

klar, ingen skriftlig dokumentation används, inte ens den information för de olika delmomenten som 

finns i pyramid idag används, utan den ansvariga har allt i huvudet. Kort sagt det enda tider som 

används idag är start och slutdatum för hela produkten och tiderna för de olika delmomenten används 

ej idag. Detta har lett till att ledningen har haft väldigt dålig koll på hur lång tid vissa saker tar att 

utföra och på så sätt inte kunna planera framtida tillverkningsordrar eller var de ska placera 

personalen.  

BOMfr 
I BOMfr nedan visas alla delmomenten från processen, i den ordningen som de tillverkas. Varje del är 

indelat i olika operationer där operationsnumret visar i vilken ordning en del måste genomgå varje 

operation. Till exempel gavlarna måste man börja med operation 1 som är hopsättning för att sedan gå 

vidare till operation 2 osv. tills alla operationer för just den delen är utförd. Inga tider för hur lång tid 

varje del tar i slutmonteringen fanns bara en totaltid som visas längst ner i tabellen. Den sista 

operationen slutlackering utförs efter att slutmonteringen är klar och tiden för den operationen visas 

även nedan.  

BOMfr visar alla operationer som utförs och i vilken ordning de utförs. BOMfr visar även vilka 

operationer som en komponent måste gå igenom och i vilken ordning dessa operationer måste utföras. 

Tex. Gavlar börjas med att monteras ihop till gavlar för att sedan skicka dem vidare till lackeringen 

och efter dem har lackerats så skickas dem vidare till slutmonteringen.  
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Tabell 2: BOMft för tillverkningsordern. 

 

 

 

 

  

Del Operation nr. Operation Tid (h) 

Gavlar 1 Hopsättning 105 
 

2 Lackering 16 
 

3 Slutmontering 
 

Täckning 1 Hopsättning 50 
 

2 Lackering 16 
 

3 Slutmontering 
 

Bilchassi 1 Hopsättning 5 
 

2 Slutmontering 
 

Lucka 1 Hopsättning 33 
 

2 Slutmontering 
 

Sidor 1 Hopsättning 33 
 

2 Slutmontering 
 

El chassi 1 Slutmontering 29 

El hytt 1 Slutmontering 17 

Flakbotten 1 Hopsättning 87 
 

2 Lackering 16 
 

3 Slutmontering 
 

Hjälpram 1 Hopsättning 32,7 
 

2 Lackering 16 
 

3 Slutmontering 
 

Hydraulik 1 Slutmontering 
 

Tillbehör 1 Slutmontering 
 

Golv 1 Slutmontering 
 

  
Slutmontering 85 

  
Slutlackering 16 
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Resultat av idé- och konceptutveckling 
Kravspecifikationen är framtagen utifrån personalens önskemål från intervjuer samt egna åsikter för en 

bra produktionsplanering. Kraven är placerade med det viktigaste kravet först och det minst viktiga 

sist.  Viktningen av kraven är satta efter personalens önskemål samt egna åsikter. Där 3 är minst 

viktigt och 5 är mest viktigt.  

 

Kravspecifikation 

• Tydlig planering – En plan över vad som ska göras, i vilken ordning som de olika momenten 

ska utföras, samt hur många som behövs på varje moment. Detta var ett önskemål från 

tillverkningspersonalen, med hjälp av en bra planering kan dem de vad som ska göras, när det 

ska göras osv. och inte vara helt beroende av produktionsledaren, vilket dem är idag.  

Viktning: 4,5 

• Jämnare arbetsbelastning. – Går ihop lite med det övre kravet. Har personalen en bättre bild 

över hur lång tid varje moment tar är det enklare för dem att planera sitt arbete, samt att dem 

tidigt kan märka om de inte kommer hinna klart inom utsatt tid utan måste ta hjälp av någon 

annan arbetare. Risken för att behöva jobba övertid på grund av att något ska lackeras 

nästkommande dag minskar då dem ser hur lång tid de olika momenten bör ta. Viktning: 3,5 

• Litet eller inget mellanlager – Personalen vill gärna ha så lite mellanlager som möjligt. 

Största anledningen till detta är att delarna kan vara uppemot 9–10 meter långa, (lastbil utan 

släp är i snitt 10m lång), detta kräver därför stora lediga ytor att placera delarna på. Vilket dem 

inte har plats för.  Viktning: 3 

• Möjlighet att påbörja slutmonteringen så fort som möjligt. – Detta hör också ihop med 

kravet ovan. Kan de montera delarna allteftersom på bil slipper de mellanlager med delar som 

bara står och tar plats. Personalen kan även arbeta med slutmonteringen de gånger de inte har 

något att göra. Tex. Om de hinner klart inom utsatt tid eller att någon del måste lackeras.  

Viktning: 3 

 

Utifrån hur arbetet utförs i dagsläget, samt intervjuer från personalen har tre koncept tagits fram. 

Koncepten är gjorda för att tre personer ska kunna utföra ett helt bygge. Vissa delar utförs av två 

personer samtidigt för att kunna korta ner operationstiderna. Flaket är den operation som tar längst tid 

att tillverka och även den delen som personalen behöver så fort som möjligt. Detta för att kunna börja 

med monteringen av de olika delarna så fort som möjligt och för att inte vissa delar ska behöva stå still 

i mellanlager i flera dagar. Därför är flaket lagt långt fram i planeringen för alla koncepten. Vid 

konceptframtagningen fick hänsyn tas till att vissa delmoment måste utföras före något annat moment 

kan påbörjas, som tex. Hjälpramen måste vara klar innan hydrauliken kan påbörjas. Detta ledde även 

till att det vart ”hål” i de olika koncepten, det innebär att en eller flera av arbetarna inte kommer kunna 

göra något på bygget under en viss period då någon annan del måste utföras innan arbetaren kan återgå 

till bygget.  

Lackeringen tar inte upp arbetarnas tid då detta utförs av en annan del i företaget. Däremot är 

lackeringen med i planeringen ändå för att man ska få en bättre bild över när delarna kan börja 

lackeras, samt när delarna är färdiglackerade och när de då kan skickas vidare i produktionslinan. 

 

 



15 
 

Koncept 1 - Parallellplanering 

 

Figur 4: Koncept 1: Parallelplanering. 

Parallellplaneringen är ett koncept där alla tre arbetare jobbar med var sitt produktionsmoment 

samtidigt och när dem är klara med ett moment går dem vidare till nästa moment i planeringen. 

Ovanför varje moment visas hur många arbetare som ska vara på varje moment, stationerna med 

samma färg på arbetarna i planeringen visar vilka moment som en arbetare ska utföra.  I detta fall 

jobbar alla arbetare ensamma på en station i taget. Parallellplaneringen ger en lång genomloppstid på 

bygget eftersom varje arbetare jobbar ensamma på en station.  Momenten som är direkt beroende av 

varandra utförs av samma person och efter varandra. Tex. Hjälpramen måste vara klar innan 

hydrauliken kan påbörjas. Personen som följer den röda arbetarens planering, börjar då med att 

färdigställa hjälpramen och sedan kan arbetaren direkt fortsätta med att fixa hydrauliken och behöver 

inte vänta på att någon annan arbetare att slutföra deras moment. Flakbotten är den delen som enligt 

arbetarna inte är beroende av någon annan del men monteringen kan inte påbörjas förrän flakbotten är 

klar. I dagsläget påbörjas inte flakbotten förrän i mitten av bygget, vilket gör att många delar får ligga i 

lager tills flaket är färdigställt. I parallellplaneringen är flakbotten en av de delar som byggs ihop först, 

detta för att personalen ska kunna påbörja monteringen av alla delar mycket tidigare. De delar som 

måste blästras och lackeras ligger också långt fram i planeringen för att minska väntetiden för 

personalen. De kan alltså fortsätta med andra delar av bygget medan de väntar på att lackeringen ska 

bli klar.   
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Koncept 2 – Minskat mellanlager. 

 

Figur 5: Koncept 2: Minskat mellanlager. 

I konceptet så arbetar två personer med flakbotten samtidigt, detta för att minska på tillverkningstiden 

på flakbotten, då den idag är väldigt hög. Detta innebär även att monteringen av delarna kan påbörjas 

mycket snabbare och utföras allteftersom de olika delarna blir klara. I planeringen är dock 

arbetsbelastningen väldigt olika för alla tre personer. Den som följer den gröna arbetaren kommer att 

hinna klart sina delmoment betydligt snabbare än den blåa och röda arbetaren. Då bör den gröna 

arbetaren antingen påbörja slutmonteringen/hopsättningen av alla delar eller hjälpa den blåa arbetaren 

då denne utför några moment som tar längst tid. Delarna som kräver lackering utförs längst fram i 

planeringen för att undvika lagerbildning samt lång väntetid för arbetarna om de inte kan fortsätta med 

bygget för att delarna är på lackering. 
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Koncept 3 – Jämnare arbetsbelastning 

 

Figur 6: Koncept 3: Jämnare arbetsbelastning. 

I konceptet jämnare arbetsbelastning är som det låter, en jämnare arbetsbelastning prioriterat. Här blir 

alla tre arbetare klara ungefär klara samtidigt och kan då hjälpas åt med slutmonteringen av bygget. De 

två delarna som tar längst tid är flakbotten och gavlarna, där arbetar nu två personer tillsammans på 

dessa moment för att minska tillverkningstiden på de enskilda momenten men även för 

arbetsbelastningen för varje arbetare ska bli mindre, så att inte någon behöver utföra ett moment som 

tex. Tar 10 h längre än de andra momenten. Precis som det förra konceptet så tillverkas flakbotten 

först, för att man sedan ska kunna påbörja hopsättningen av hela bygget så snabbt som möjligt och för 

att så lite lager ska bildas som möjligt. Fördelen med det här konceptet är att alla tre är klara ungefär 

samtidigt med sina delar och då kan alla tre hjälpas åt med slutmonteringen av skåpet. 

Slutmonteringen innebär ett mycket tyngre arbete, förflyttning med travers och liknande så att vara fler 

än en person på slutmonteringen underlättar, vilket dem kommer vara med den här planeringen.  

Utvärdering av koncepten. 
Nedan visas tabeller för varje koncept med de olika kraven, viktning av kraven samt poängsättningen 

över hur väl koncepten uppfyller kraven. Sedan har viktningen och poängen multiplicerats för att få ut 

en summa för varje krav, för att slutligen addera summorna från kraven till en totalsumma för att ge en 

tydlig bild över vilket koncept som uppfyller kraven bäst. 

Tabell 3: Utvärdering av koncepten. 

Koncept 1: Parallelplanering. 

Krav  Poäng 0-5 Viktning (3-5) Summa 

Tydlig planering 4 4,5 18 

Jämnare arbetsbelastning 2 3,5 7 

Litet el. inget mellanlager 2 3 6 

Påbörja slutmont. Tidigt. 2 3 6 

  Totalsumma 37 
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Koncept 2: Minskat mellanlager.  

Krav  Poäng 0-5 Viktning (3-5) Summa 

Tydlig planering 4 4,5 18 

Jämnare arbetsbelastning 2 3,5 7 

Litet el. inget mellanlager 5 3 15 

Påbörja slutmont. Tidigt. 3 3 9 

  Totalsumma 49 

    

Koncept 3: Jämnare arbetsbelastning. 

Krav  Poäng 0-5 Viktning (3-5) Summa 

Tydlig planering 4 4,5 18 

Jämnare arbetsbelastning 4 3,5 14 

Litet el. inget mellanlager 3 3 9 

Påbörja slutmont. Tidigt. 3 3 9 

  Totalsumma 50 

 

Koncept 1, parallellplanering uppfyller kravet, tydlig planering väldigt bra.  De andra kraven uppfyller 

inte konceptet något vidare. Konceptet ger en tydlig bild över vem som ska göra vad och i vilken 

ordning de olika delarna ska tillverkas. För parallellplaneringen är flaket ett av de delar som är klar 

först och detta innebär att slutmonteringen kan påbörjas allt eftersom de olika delarna blir klara. Den 

blåa arbetarens delar, täckning och lucka kommer dock få ligga i lager fram tills gröna arbetaren är 

klar med gavlarna, eftersom gavlarna måste vara klara innan lucka och täckning kan monteras på 

bygget, därav uppfylls ej kravet om lite/inget mellanlager. Jämnare arbetsbelastning uppfylls inte 

heller då blå arbetare endast kommer arbeta 116h på bygget medan gröna arbetaren måste arbeta 184h 

på bygget. 

Koncept 2, Minskat mellanlager, uppfyller kravet tydlig planering väldigt bra och kravet litet/inget 

mellanlager till fullt ut. Konceptet ger en tydlig bild över i vilken ordning de olika momenten ska 

utföras. I detta koncept är momenten placerade i sådan ordning att i princip inget mellanlager bildas 

under hela processen.  Först göres flakbotten klar och sedan hinner även blåa arbetaren göra klart 

hjälpramen innan gröna arbetaren är klar med gavlarna. Flakbotten monteras på hjälpramen, så fort 

hjälpramen är klar kan den alltså monteras ihop med flakbotten. Gavlarna monteras sedan på 

flakbotten och alla de övriga delarna i bygget kan monteras ihop allt eftersom dem blir klara. Detta 

koncept uppfyller inte kravet om en jämnare arbetsbelastning mellan de olika arbetarna. Här arbetar 

den röda 172,5h på bygget medan blå arbetare endast arbetar 105,5 h på bygget.  

 

Koncept 3, jämnare arbetsbelastning, uppfyller tydlig planering och jämnare arbetsbelastning väldigt 

bra, de andra kraven uppfyller konceptet någorlunda bra.  Även detta koncept ger en tydlig bild över 

arbetets gång, vem som ska göra vad och hur lång tid alla moment kommer ta. Här kommer dock ett 

mellanlager att bildas för bilchassit och efter att all el är kopplat, då bilchassit hinner bli klart innan 

flakbotten och hjälpramen är klara. Dock är bilchassit enkelt att förflytta och bara köra ut på gården, 

på så sätt tar det inte upp någon plats inne i lokalerna. Därefter kan alla delar monteras på bygget 

allteftersom dem blir klara. Arbetsbelastningen på detta koncept blir betydligt jämnare än de andra två 

koncepten. Här arbetar blå och röd 145,5h vardera på bygget och grön arbetar 154h på bygget. Vilket 

motsvarar ca 1 arbetsdag extra som grön arbetar på bygget.  
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Diskussion 

 

Reflektion 
Det var svårt att hitta bra artiklar och övriga källor som känns relevanta för arbetet, speciellt i början 

av arbetet då något kan dyka upp under arbetets gång som gör att man behöver ytterligare någon källa.  

Idéarbetet tyckte jag var svårt då man var själv vid idéframtagningen. Tycker det är enklare om man är 

flera för då kan diskutera med varandra, samt att man bygga på varandras idéer. Hade jag gjort om 

arbetet hade jag nog gjort någon form av idéarbete tillsammans med någon. Tex. Göra brainstorming 

med personalen på företaget eller med några vänner för att få andra tankesätt och idéer från fler olika 

håll.  

Det som gick bra med arbetet var att samla in information från personalen. Det kändes som att de 

visste vad som var problemet och kunde förklara hur de upplevde problemet väldigt bra, detta hjälpte 

mig mycket vid skrivandet av nulägesanalysen, samt vid skapandet av kravspecifikationen.  

Rekommendation 

 
Företaget bör utgå ifrån koncept 3 då detta fick högst poäng i utvärderingen av koncepten. Detta 

konceptet uppfyller de två viktigaste kraven, en tydlig planering och en jämnare arbetsbelastning. 

Utveckling av konceptet är möjligt. Går man in i de olika delmomenten i planeringen mer noggrant 

kan man säkert hitta saker som gröna arbetaren utför idag och som blå och röd kan utföra istället, detta 

för att få arbetsbelastningen för alla tre arbetare lika hög. Planeringen går givetvis göra tydligare med 

att tex. Markera vem som är vem i planeringen, men detta har undvikits för att inte peka ut någon 

arbetare samt att företaget efterfrågade en generell planering som skulle kunna funka på andra byggen, 

samt oavsett vem som utför arbetet.  

Utifrån utvärderingen hamnade koncept 2 minskat mellanlager och koncept 3 jämnare 

arbetsbelastning väldigt nära varandra. Detta ledde till att ett koncept inte kunde väljas enbart utifrån 

viktningen. Valet av slutgiltiga konceptet skedde då genom att gå tillbaka till intervjuerna med 

personalen och nulägesanalysen från företaget, för att se vad som verkade vara det största problemet.  

Det som flest arbetare efterfrågade var en tydlig planering där dem kunde se vad som skulle göras och 

när allt skulle vara klara, detta för att inte vara beroende av produktionsansvarig, samt att de enklare 

kan se om de hinner klart i tid.  

Koncept 2 minskat mellanlager uppfyllde inte kravet av jämnare arbetsbelastning lika bra som koncept 

3 jämnare arbetsbelastning gjorde. Men vid koncept 2 minskat mellanlager bildades nästan inget 

mellanlager alls. Eftersom alla i personalen efterfrågade någon typ av planering som visa vem som 

skulle göra vad och när det skulle vara klart, bedömde jag kravet jämnare arbetsbelastning som 

viktigare än kravet att inget eller ett litet mellanlager skapas.  Det slutgiltiga konceptet blir därför 

koncept 3 då den uppfyller detta krav bäst.  

Företaget bör använda sig av koncept 3 Jämnare arbetsbelastning som en mall för att lägga upp en 

planering för andra byggen. Detta koncept ger arbetarna en möjlighet att själva planera sitt arbete 

bättre och kan själv hålla reda på vad som ska göras och slipper vara helt beroende av 

produktionsansvarig.  

Alla tider är ej uppmätta utan dessa kommer från personal och deras affärssystem, på grund av detta 

kan tiderna i teorin och i praktik skiljas mer eller mindre på vissa delmoment, därför rekommenderar 

jag att företaget mäter tiderna vid ett bygge och jämför med tiderna i planeringen, detta för att få en så 

verklighetstrogen planering som möjligt. Detta kan då leda till att man måste se över planeringen 
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ytterligare en gång om de uppmätta tiderna skiljer sig mycket från de tiderna som finns i 

affärssystemet idag.  

Jag rekommenderar att avvakta med att köpa in tillägget till affärssystemet som låter en göra dessa 

typer av planering direkt i affärssystemet. Detta eftersom företaget bör fokusera på att först få mer 

korrekta tider på alla delmoment i ett bygge samt få personalen att klara av att utläsa och förstå en 

planering liknande koncept 3, fixar dem detta kommer dem inte heller vara lika beroende av 

produktionsansvarig, innan dem införskaffar ett dyrt tilläggsprogram.  

 

Slutsatser 
Resultatet blev att företaget bör i första hand använda koncept 3, jämnare arbetsbelastning, som en 

mall för deras andra tillverkningsordrar. Alla koncepten uppfyller kraven på sitt sätt, vissa krav 

uppfylls bättre av ett koncept och sämre av något annat, vilket betyder att företaget kan använda sig av 

alla tre koncepten för att skapa en resursplanering och behöver inte följa rekommendationerna givna i 

rapporten. Resursplaneringen kunde inte visualiseras i företagets MPS-system då det krävs en 

tilläggsmodul som företaget inte har idag. Den visualiseringen som gick att utföra i programmet utan 

tillägget var så pass begränsad att det inte skulle ge en tydlig planering en tillverkningsorder.  
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