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Abstract 

Abstract 
The company where the assignment is executed at is a total supplier of aluminum 
extrusions and offers customized solutions in large and small series. The space 
where the processing takes place in the current situation is not optimal as it was 
long ago the company reviewed its layout, and changes has occurred in the 
enterprise since then. Therefore, a proposal for a new layout of the production 
space will be presented . The proposal should contain the existing space and 
machines, i.e. no investments except for necessary rebuilding should be done. It 
will put emphasis on the operators work situation, there should be short distances 
between the machines and departments in order to make the most of any 
downtime occurred. The proposal will also contribute to a smoother flow of 
material supplied from Asia since this product group is considered to increase 
significantly in coming years.  

Methods used to develop the proposal include among other things: process flow 
analysis and Simplified Systematic Local Planning. Data used to implement the 
methods are taken from the company's business system and through interviews 
and conversations with the staff concerned. By using FSLP, four different 
proposals are submitted and evaluated according to various valuation factors. After 
the valuation is made a final layout will be obtained. 

The result was a combination of a process layout and cellular layouts. The process 
layout in the proposal consists of a division between the majority of the 
departments, i.e. the cutting department, the material stock, the finished product 
stock, the punching department, the CNC- department and the packaging 
department. The wash- and tumble department is a separate department but is 
integrated with the CNC- department to be staffed by existing staff in this area. 
Cells are formed for the reason that certain products where manufactured in larger 
volumes and had their own product flows. For two flows, the machines are located 
with respect to their product flow, but are still not pure cells. These are not 
separated from the rest of the production but are integrated in the CNC-
department instead to be staffed when needed by existing operators in this area. 
The proposal also contains a cell for the product group where material is arrived 
from Asia. The distance for this flow has been reduced considerably compared to 
the previous flow as the group is more concentrated. The distance of the other 
flows have not changed significantly but the advantage has instead been less 
distance between some operations to get a more flexible manning of these 
machines. The proposal does not involve any major reconstruction except for 
location change of a few departments and demolition of an office. 

Key words 
Simplified Systematic Localplanning, Process flow analysis, Process layout, Job 
design, Lean production
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Sammanfattning 

Sammanfattning 
Företaget som uppdraget är utfört hos är en totalleverantör av aluminiumprofiler 
och erbjuder kundanpassade lösningar i stora och små serier. Produktionsytan där 
bearbetning sker i dagsläget är inte optimal då det var länge sedan företaget såg 
över sin layout, och förändringar i verksamheten har skett sedan dess. Därav ska 
ett förslag på en ny layout av produktionsytan presenteras. Förslaget ska innehålla 
befintligt utrymme och maskiner d.v.s. inga investeringar förutom eventuella 
ombyggnationer skall göras. I detta förslag ska stor vikt läggas på operatörens 
arbetssituation, det ska vara korta avstånd mellan maskiner och avdelningar för att 
kunna utnyttja eventuell spilltid som uppstår. Förslaget skall även bidra till ett 
smidigare flöde för material som levereras från Asien då denna produktgrupp anses 
öka kraftigt de närmsta åren.  

Metoder som används för att ta fram förslaget är bl.a. processflödesanalys och 
Förenklad Systematisk Lokalplanläggning (FSLP). Data som använts för att 
genomföra metoderna är hämtad från företagets affärssystem samt via intervjuer 
och samtal med berörd personal. Genom FSLP tas fyra olika förslag fram och 
värderas med hänsyn till olika värderingsfaktorer. Efter värderingen erhålles en 
slutlig layout. 

Resultatet blev en kombination av funktionell verkstad och en flödesgrupp. Den 
funktionella verkstaden i förslaget består av en uppdelning mellan större delen av 
företagets avdelningar, d.v.s. kapavdelningen, profillagret, färdigvarulagret, 
stansavdelningen, CNC-avdelningen och packningsavdelningen. Tvätt- och 
trumlingsavdelningen är en egen avdelning men är integrerad med CNC-
avdelningen för att kunna bemannas av befintlig personal i detta område. 
Flödesgrupperna bildades p.g.a. att vissa produkter tillverkades i större volymer 
och hade egna produktflöden. För två flöden är maskinerna placerade med hänsyn 
till produktflödet men utgör inte renodlade flödesgrupper. Dessa befinner sig inte 
avskilt från den övriga produktionen utan är integrerade i CNC-avdelningen för 
att kunna bemannas vid behov av befintlig personal i detta område. I förslaget 
finns även en flödesgrupp för produktgruppen där material ankommer från Asien. 
Sträckan för detta flöde har förkortats avsevärt jämfört med tidigare då 
flödesgruppen är koncentrerad. Sträckan av övriga flöden har inte förändrats 
betydligt utan fördelen har istället varit kortare avstånd mellan vissa operationer 
för att få en mer flexibel bemanning av maskinerna. Förslaget som tagits fram 
medför inga större ombyggnationer förutom platsbyte av några få avdelningar och 
rivning av ett kontor.  

Nyckelord 

Förenklad Systematisk Lokalplanläggning, Processflödesanalys, Funktionell 
verkstad, Arbetsutformning, Lean produktion 
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1 Inledning 
Rapporten har genomförts som en avslutande del i högskoleingenjörsutbildningen 
i Maskinteknik med inriktning Industriell ekonomi och Produktion. Arbetet är 
utfört inom området produktionsekonomi och är ett layoutförslag över ett företags 
produktionsyta. Omfattningen av examensarbetet är 15 högskolepoäng.  

1.1 Bakgrund 
Företaget är sedan 30 år en totalleverantör av aluminiumprofiler. De vägleder 
kunden från skiss till färdig produkt och tar ansvar för hela logistiken. Produkter 
som erbjuds är kundanpassade lösningar i små och stora serier. Idag har företaget 
ca 30 anställda och omsätter mer än 50 miljoner kronor årligen.  

Produktionen börjar i kapavdelningen där profiler kapas med stor precision. 
Därefter bearbetas detaljerna i press eller CNC-maskiner. I nästa steg ytbehandlas 
och monteras produkterna enligt önskemål. Efterfrågas större volymer av kunden 
har företaget ett samarbete med leverantörer i Asien och produktionen sker då via 
leverantören. Denna typ av produktion via Asien har vuxit kraftigt de senaste åren 
och förväntas att växa ännu mer i den närmsta framtiden.  

Den nuvarande layouten anses inte optimal av företaget. De anser att vissa 
operatörers arbetsuppgifter medför att mycket spilltid uppträder, denna kan inte 
utnyttjas i dagsläget eftersom avdelningarna befinner sig långt ifrån varandra. 
P.g.a. det långa avståndet bedömer operatören att det inte lönar sig att gå till andra 
avdelningar som behöver bemanning. Verksamheten har förändrats de senaste 
åren, företaget erbjuder numera produktion via Asien för kunder som efterfrågar 
större volymer. Däremot har layouten inte förändras på senaste åren och det finns 
ett behov av en ny metodiskt genomförd layout. Maskiner och annan utrustning 
som används i dagsläget anses tillräcklig och likaså befintligt utrymme.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att föreslå en ny layout av företagets produktionsyta. 
Förslaget ska innehålla befintligt utrymme och utrustning, vara koncentrerad där 
alla operatörer finner det naturligt att arbeta med alla ingående sysslor och skapa 
ett smidigare flöde för ankommande gods från Asien.  

Målen med examensarbetet är att: 

 Med hjälp av Förenklad Systematisk Lokalplanläggning föreslå en ny 
layout. 

 Genomföra en nulägesanalys av verksamheten som innehåller en 
kartläggning och en processflödesanalys.  

 Analysera förslaget med avseende på närheten mellan avdelningarna och 
operatörens roll i det nya förslaget. 

Uppdragsgivare är VD:n på företaget. 
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1.3 Avgränsningar 
Processflödesanalysen baseras på ett urval av produkter som görs med hjälp av 
företagets affärssystem för att informationen skall vara hanterbar samt p.g.a. 
tidsbegränsning.  

Metoden som används för framtagning av förslaget är Förenklad Systematisk 
Lokalplanläggning, eftersom den är lämplig för funktionella verkstäder och 
resurser ej finns för metoder som kräver programvara. 

1.4 Disposition 
Rapporten inleds med en teoretisk bakgrund som ökar förståelse för ämnen som 
rör examensarbetet, metoder som används och resonemang som förs i analysen. 
Därefter följer ett kapitel där metoder som används vid genomförandet nämns, 
dessa är Förenklad Systematisk Lokalplanläggning och nulägesanalys. I 
genomförandet redovisas det hur metoderna använts för att resultera i ett 
layoutförslag som presenteras och analyseras i resultatdelen. Sista avsnittet av 
rapporten innehåller en slutsats och diskussion där ett resonemang förs kring 
huruvida syftet och målen uppnås. 
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras den bakomliggande teorin som rapporten baseras på. 
Avsnitten ”Produktionssystem”, ”Ledtid och genomloppstid” och ”Lean 
produktion” ökar förståelse för problemet och syftet medan ”Processflödesanalys”, 
”ABC-klassificering” och ”Förenklad Systematisk Lokalplanläggning” beskriver 
metoder som skall användas i genomförandet mer ingående. Avsnittet 
”Arbetsutformning” beskriver teorin bakom analysen som presenteras i kapitlet 
”Resultat”.  

2.1 Produktionssystem 
Det finns fem stycken grundtyper för val av produktionssystem och är nedan 
beskrivna i ordning efter ökande flödesorientering.  

 Fast position 
 Funktionell verkstad 
 Flödesgrupp 
 Lina 
 Kontinuerlig tillverkning 

Därefter beskrivs olika utformningsaspekter av produktionssystemet. 

2.1.1 Fast position 

Denna layout används när stora, tunga och otympliga produkter är svåra att flytta 
vid tidigt tillverkningsstadium. Exempel på sådana produkter kan vara fartyg, 
flygplan, broar och andra sorts byggnader. Vid fast positions layout måste 
material, maskiner och verktyg transporteras till och från den aktuella produkten 
som ska tillverkas. (Waller, 2003) De operatörer som arbetar vid fast positions 
layout är oftast väldigt skickliga på sitt arbetsområde. Fördelarna med denna 
layout är att den är väldigt flexibel när det gäller produktändringar, nackdelarna är 
att det förekommer mycket transporter, högt PIA (Produkter i Arbete) och kräver 
ofta en stor arbetsyta. (Scallan, 2003) Efterfrågan på det som tillverkas vid fast 
position är ofta väldigt låg, antingen tillverkas få produkter per år eller så handlar 
det om tillverkning av en enda unik produkt. (Olhager, 2000) 

2.1.2 Funktionell verkstad 

Funktionell layout innebär att maskiner med samma tillverkningsfunktion är 
samlade i samma avdelning. Layouten är maskinorienterad och det är också efter 
maskinens funktion den har fått sitt namn. Avdelningarna som finns i en 
funktionell verkstad är väldigt flexibla och tillåter företaget ha en stor produktmix. 
Det finns operatörer på varje avdelning med speciella kunskaper vad gäller 
maskinen och dess verktyg, det går också enkelt att ställa om maskinerna mellan 
produkter som skiljer sig stort. Eftersom en funktionell verkstad är väldigt flexibel, 
är det inga problem att ändra på operationsföljderna, och de kan varieras stort 
mellan olika produkter. Nackdelen med funktionell layout är att det skapas lager 
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mellan de olika avdelningarna vilket leder till längre genomloppstider och högt 
PIA. Maskiner och personal vid varje avdelning är begränsade resurser, därför vill 
företaget ha en hög beläggningsgrad vid varje avdelning vilket leder till ökad 
kapitalbindning i produkterna. Denna produktionstyp är därför lämpligast då 
företaget tillverkar mindre partier i en stor produktmix. Företag som använder sig 
av en funktionell verkstad är ofta leverantörer till större företag, det kan också vara 
mindre specialverkstäder där efterfrågan varierar stort. Om företaget tillverkar egna 
produkter varierar oftast dess modeller stort. (Russel & Taylor, 2008) 

2.1.3 Flödesgrupp 

Den här produktionstypen är produktorienterad, varje produkt har sitt eget flöde 
som är uppbyggt efter produktens operationsföljd. Eftersom flödet är uppbyggt 
efter en viss typ av produkt köps det ofta in specialmaskiner som är anpassade just 
efter den enskilda produkten. Detta leder till att en verkstad som använder sig av 
flödesgrupper inte är så flexibel, om en produkt ändras måste hela flödeskedjan 
göras om. Flödesgrupper tillämpas därför bäst på massproduktion där 
produktvariationen är låg och efterfrågan är konstant hög. Produktionsformen har 
sitt ursprung i den funktionella verkstan men den har utvecklats genom att försöka 
minska genomloppstider, förenkla planeringen och decentralisera arbetsformerna. 
(Olhager, 2000) Detaljplanering och arbetsfördelning sker inom gruppen, 
operatörernas arbetsuppgifter varieras inom gruppen vilket leder till mindre 
bundenhet mellan maskin och människa. Det finns knappt några lager inom 
gruppen vilket leder till kortare genomloppstider och mindre PIA. En flödesgrupp 
är oftast uppbyggd efter en styrande maskin som utför själva huvudoperationen, 
detta är oftast en specialmaskin som är inköpt för en enskild produkt, eller att dess 
verktyg är specialtillverkade. Denna maskin är oftast flaskhalsen och leder till att 
kapacitetsutnyttjandet i de andra maskinerna i kedjan kan bli lågt. Om ett företag 
ska göra en övergång från funktionell verkstad till att använda sig av flödesgrupper 
vägs investering i nya maskiner samt lägre kapacitetsutnyttjande i vissa maskiner 
mot lågt PIA och kortare genomloppstider. (Russel & Taylor, 2008) 

2.1.4 Lina 

Denna layout kallas även produktlayout och är anpassad för massproduktion, det 
förekommer endast ett sorts flöde som är kontinuerligt. Råmaterialet kommer in i 
produktionslinjen och operationsföljderna sker sekventiellt tills det kommer ut en 
färdig produkt. Produkten förflyttas hela tiden genom kedjan av operationer. För 
att kunna tillämpa denna produktionsform krävs att vissa krav ska vara uppfyllda. 
Det krävs en jämn efterfrågan på produkten, produkten ska vara standardiserad, 
det vill säga att den inte får finnas i för många olika utföranden. Det måste också 
finnas en kontinuerlig råmaterialförsörjning. När dessa krav är uppfyllda fås en 
layout som är väldigt effektiv och med låga tillverkningskostnader för produkten. 
Några nackdelar med denna layout är att maskinerna som köpts in är anpassade 
för en viss produkt och det kan därför krävas större inköp av verktyg vid små 
produktändringar. Om en maskin i kedjan skulle gå sönder skulle detta påverka 
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hela kedjan och flera maskiner skulle då stå stilla. Produktlayout är mest vanlig vid 
monteringsoperationer. (Shim & Siegel, 1999) 

2.1.5 Kontinuerlig tillverkning 

När produkten mäts i ton, liter eller meter är tillverkningen processartad, 
produktionsmomenten är ofta fysiskt sammanbundna. Produktsortimentet är ofta 
begränsat och produkterna har genomgående stor volym. Exempel på produkter 
tillverkade med detta produktionssystem är: pappersindustri, bryggeri, tillverkning 
av bensin och färgframställning. (Olhager, 2000) 

2.1.6 Utformningsaspekter 

Syftet med produktionssystemets utformning och planering är högt 
kapacitetsutnyttjande, korta genomloppstider och hög flexibilitet. Om de olika 
produktionsavsnitten anpassas efter efterfrågan fås ett högt kapacitetsutnyttjande. 
Eventuell överkapacitet placeras långt bak i produktionskedjan för att få ett ”sug 
genom verkstaden”. Korta genomloppstider ger minskade order samtidigt i 
produktionen och liten mängd PIA. Detta fås genom att skapa så enkla 
materialflöden som möjligt, helst raka och undvika korsande flöden. Flexibilitet 
handlar om att anpassa produktionen för framtida ändringar av förhållanden. På 
lång sikt handlar det om att snabbt kunna integrera nya produkter och på kort sikt 
avses volym- och produktmixflexibilitet. 

Produktionssystemet anpassas efter företagets produkter och vilka processer som 
ingår i produktionen, främst i vilken form av volym och vilka varianter. Val av 
produktionsprocess kompletteras med en layout d.v.s. att fastlägga var varje 
enskild maskin och resurs fysiskt ska placeras i produktionen. Layoututformningen 
är en viktig del i utformningen av produktionssystem. Det krävs ofta stora 
kapitalinsatser för anskaffning av byggnader och maskiner och innebär bindningar 
för lång tid men påverkar effektiviteten stort på kort sikt. 

Uppdelning av produktionssystemet i mindre enheter som tillverkar färdiga 
produkter eller komponenter och har egna resurser även för administration skapar 
möjlighet för att kunna överlåta ansvar och personalens arbete blir mindre bundet 
till enskilda maskiner. Man försöker skapa arbetsuppgifter som ger omväxling och 
som ger personalen möjlighet att utnyttja sitt kunnande. 

Det finns några övergripande kriterier som utmärker ett bra produktionssystem: 

 Små självständiga produktionsenheter 
 Frikoppling mellan människa och maskin 
 Engagerade arbetsroller 
 Pålitliga, snabba produktionsflöden (Olhager, 2000) 

2.2 Ledtid och genomloppstid 
Ledtid är ett tidsbegrepp som avser den tid från det att ett behov av en aktivitet 
eller grupp av aktiviteter uppstår tills det att aktiviteten eller aktiviteterna har 
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Figur 1.Olika kundorderpunkter (Olhager, 2000)  

slutförts. Det finns tre typfall av ledtid: ledtid för produktutveckling, ledtid för 
leverans från kundens perspektiv och produktionsledtid utifrån det tillverkande 
företagets perspektiv. Den totala tiden som är kopplad till produktionen av en 
produkt kallas för genomloppstid. (Olhager, 2000) 

2.2.1 Kundorderpunkt 

Det är förhållandet mellan genomloppstid och leveransledtid som avgör om 
företaget kan invänta en kundorder eller om företaget istället väljer att tillverka i 
förväg d.v.s. mot prognos. Det är marknaden som avgör leveransledtiden, om den 
överstiger genomloppstiden kan alla produktionsaktiviteter såsom inköp, 
tillverkning och montering ske helt enligt kundorder. Om leveransledtiden skulle 
understiga genomloppstiden måste delar av produktionsaktiviteterna istället ske i 
förväg. Om marknaden kräver omedelbar leverans måste förtaget använda sig av 
ett lager och tillverka mot prognos. Det är kundorderpunkten som avgör vart i 
produktionskedjan man startar produktionen vid en kundorder. Se figur 1. 

Produktion mot lager – Här befinner sig kundorderpunkten i färdigvarulagret, alla 
produktionsaktiviteter sker innan kundordern inkommit. 

Montering mot kundorder – Mot denna kundorderpunkt tillverkas olika delar till 
produkten enligt prognos och färdigställs vid en kundorder. 

Produktion mot kundorder – Råmaterial och komponenter köps orderbundet mot 
kundorder. Vid produktion mot kundorder är grundkonstruktionen klar och det 
tillkommer endast viss beredning samt inköp. 

Konstruktion mot kundorder – Alla produktionsaktiviteter sker efter det att 
kundordern inkommit. (Olhager, 2000) 

2.2.2 Ledtidsreduktion 

En form av ledtidsreduktion är överlappning av operationer. Det innebär att ett 
delparti som är klart vid en operation skickas vidare till nästa operation innan hela 
partiet är klart, detta kan också göras med enstaka produkter. Överlappning leder 
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till kraftigt reducerade ledtider och kötider mellan operationerna sjunker. Vid 
regelbundet användande av överlappning kan ledtiderna förkortas avsevärt. 
Överlappning används främst vid repetitiv produktion såsom flödesgrupper där 
det korta avståndet mellan de olika operationerna gör att det går lättare att planera 
in överlappning. Användande av överlappning i funktionella verkstäder kan leda 
till känslighet för störningar, men vid enskilda lite större order kan det leda till 
ledtidsförkortning. En negativ aspekt av att använda sig av överlappning är att 
transporterna mellan olika operationer ökar. (Olhager, 2000) 

2.3 Processflödesanalys 
Processflödesanalys är en metod för att dokumentera aktiviteter detaljerat som 
underlag för att öka förståelse för processen. För att beskriva och analysera 
processen används olika slags scheman och diagram, beroende på vad syftet är med 
processflödesanalysen kan detaljeringsgraden och informationen som tas med 
variera mellan olika analyser. Med en processflödesanalys kan man minska på 
klyftorna mellan hur processen uppfattas och hur den i praktiken ser ut. Det finns 
olika steg i processflödesanalysen, det första är identifiera och kategorisera 
processaktiviteterna. Därefter dokumenteras processen som helhet för att senare 
kunna analyseras. I scheman och diagram för processflödesanalys används olika 
symboler för olika processaktiviteter. 

       = Operation 

En operation är en processaktivitet som avsiktligt förändrar ett insatsmaterial, det 
kan gälla fysikaliska egenskaper eller att en detalj monteras på en annan detalj. 

       = Transport 

Transport innebär att objektet förflyttas mellan olika platser, det påverkar 
materialets lokalisering men gör ingen påverkan på dess egenskaper. 

       = Kontroll 

En kontrollaktivitet kontrollerar resultatet av någon annan aktivitet. 

       = Lagring 

Lagring innebär att materialet ligger i förråd eller ett lager i väntan på en aktivitet. 

       = Hantering 

Hantering är kortare transporter från t. ex. lagring vid operationsplats till 
operation. (Olhager, 2000) 

 



Teoretisk bakgrund 

12 

Figur 2. Layoutflödesdiagram (Olhager, 2000) 

2.3.1 Layoutflödesdiagram 

Layoutflödesdiagram är ett sätt att presentera sin processflödesanalys och visar hur 
de olika arbetsstationerna är placerade i förhållande till varandra. Att illustrera 
detta tydliggör främst riktningen på transportvägar mellan olika operationer och 
längden mellan dessa. Se figur 2. (Olhager, 2000)  

2.4  Lean produktion 
Lean Production är en filosofi som handlar om att använda företagets resurser 
effektivt, det är en förlängning av Toyota Production Systems och är fortfarande i 
utveckling.  Grundkonceptet med Lean är att identifiera processer som inte skapar 
värde för kunden, eliminera dessa, och vidare även förebygga att de inte uppstår 
igen. Taichi Ohno, skaparen av Toyota Production Systems sammanställde sju 
former av slöseri som förekommer hos tillverkande företag. (Bicheno, Anhede, 
Hillberg & Lindberg Howard, 2006) 

2.4.1 Sju typer av slöseri 

Slöseri vid överproduktion - Överproduktion uppstår då man tillverkar för 
mycket, för tidigt eller för säkerhets skull. Målet är att matcha tillverkningen med 
efterfrågan exakt, med perfekt kvalitet och precis i rätt tid (Just in Time). Att 
tillverka snabbt och hastigt för att sedan lagra färdigvaror  motverkar kvalitet och 
produktivitet, det leder även till att fel upptäcks för sent och uppkomsten av 
orimligt många PIA-buffertar. Problemet med överproduktion löses lämpligast 
genom att upprätta en rimlig tidsplan där man arbetar mot delmål, man börjar 
med att minska överproduktionen inom en vecka, sedan inom en dag och slutligen 
inom en timme. 

Slöseri med väntan – Inom Lean är produktflödet i fokus och så snart värde inte 
tillsätts för komponenten i arbete ses det som slöseri. Detta sker bl.a. då en 
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komponent inte befinner sig i arbete utan väntar på nästa operation, målet är att få 
ner väntetiderna till noll. Även maskinoperatörer och andra anställda upplever 
väntetid vilket också räknas som slöseri med tid, målet är att använda denna tid 
konstruktivt med andra arbetsuppgifter, underhåll etc.  Ett koncept som belyser 
detta är Nagara Systemet. 

Slöseri med onödiga rörelser – Exempel på onödiga rörelser kan vara att sträcka sig 
efter material, böja sig för att plocka upp komponenter samt behöva gå långa 
sträckor mellan olika arbetsstationer. Denna sorts slöseri är väsentlig då det även 
rör sig om en hälso- och säkerhetsfråga. En lösning kan vara att optimera layouten 
av arbetsplatsen samt layouten av hela tillverkningen. 

Slöseri vid transporter - Ännu en aktivitet där värde ej tillförs i kedjan är vid 
förflyttning av produkter. Det erfaras exempelvis inom den egna fabriken i form av 
transport av material och halvfärdiga komponenter mellan olika operationer.  
Områden att förbättra i det fallet kan vara materialhantering och layout av 
produktionen.  

Slöseri med felaktiga processer - En felaktig process är en som stör produktflödet, 
investering i en stor maskin som utför flera sorters operationer är inte lika lätt att 
anpassa efter efterfråga som ett antal mindre maskiner som endast utför en sorts 
operation. En stor maskin bidrar även till att man vill utnyttja den maximalt vilket 
medför problem som nämndes ovan, onödiga transporter. Det är oerhört 
betydelsefullt med ett långsiktigt perspektiv och investeringar i flexibla maskiner 
som kan klara av förändringar. 

Slöseri med lager - Det finns tre sorters lager; råmaterial, PIA och färdiga 
produkter. Kostnaden av extra lager handlar främst om det kapital som binds upp. 
Lager av råmaterial och färdiga produkter kan vara nödvändigt till viss del medan 
PIA är något man alltid har full koll över. PIA bidrar dessutom till att det blir 
svårare att upptäcka problem i produktionen då dessa döljs av extra buffertar. 

Slöseri med defekter - Produkter med fel och brister kostar pengar, både på kort 
och lång sikt. Ju tidigare felen upptäcks desto mindre blir kostnaderna, därför är 
det optimala att förebygga felen vid källan inte bara upptäcka det och åtgärda det i 
efterhand. (Bicheno et al., 2006) 

2.4.2 Nagara systemet 

Nagara Systemet är ett produktionssystem inom Toyota Production System som 
förespråkar parallell utföring av operationer. Vidare utvecklat kan obesläktade 
operationer utföras samtidigt av samma operatör. (Conner, 2002) Det finns tre 
drag som kännetecknar ett Nagara System; 

Även den minsta möjliga tid som blir över utnyttjas till annat. En situation som 
påminner om detta är då en svetsare även har hand om en press som befinner sig i 
närheten av hans arbetsstation då spilltid uppträder. 

Synkronisering är nyckelordet. Om efterfrågan är en komponent per minut finns 
det ingen avsikt med att tillverka fler under samma tid, här kan man investera i en 



Teoretisk bakgrund 

14 

maskin som tillgodoser behovet istället föra att investera i en dyr maskin som 
behöver utnyttjas maximalt. Operatören kan då utöva två procedurer samtidigt 
eftersom det är längre cykeltid för den ena. 

Systemet motbevisar att en komponent med en viss typ av bearbetning måste 
utföras i tillhörande avdelning. Ett sammanhängande flöde överglänser funktions 
avdelningar som följer tillverknings processen. 

Shingo har även observerat att uppmärksamheten i vissa fall har enbart ägnats åt 
en av aspekterna, effektivt tidsutnyttjande. Det han emellertid anser är att 
meningen med Nagara Systemet egentligen stödjer sig på ett sammanhängande 
flöde av operationer ohämmade av avdelningar som befinner sig inom 
anläggningen. (Shingo 1989) 

2.5 ABC-klassificering 
ABC- klassificering är ett lämpligt verktyg för att analysera vikten av en viss artikel 
i relation till hela sortimentet. De flesta företag har ett stort produktsortiment, för 
att ha bättre kontroll över vilka artiklar som betyder mest utifrån en viss faktor, 
delas hela sortimentet in i olika klasser. Syftet med artikelklassificeringen måste 
alltid klargöras för att kunna hitta passande faktorer så att analysen blir 
användbar.(Ohlager, 2000) ABC-klassificering är väldigt passande vid 
sortimentanalyser, man kan då använda volymvärde som lämplig faktor att bygga 
klassificeringen på. ABC-principen baserar på en observation gjord av den 
italienska ekonomen Vilfredo Pareto, som även gett namn åt Pareto-diagrammet 
som är byggd på samma princip. Observationen var att ett fåtal objekt ofta svarar 
för en stor del av resultaten som åstadkommits oavsett situation. Vad gäller 
volymvärdet följer sortimentet oftast ett mönster där tre olika grupper kan 
identifieras, procentsatserna är dock approximativa och kan variera. 

Grupp A – Ca. 20% av artiklarna står för ca. 80% av omsättningen 

Grupp B - ca. 30% av artiklarna står för ca. 15% av omsättningen 

Grupp C - ca. 50% av artiklarna står för ca.5% av omsättningen 

En ABC-analys av lämpligtvis volymvärdet genomförs i fem steg. 

Steg 1: Fastställ den årliga försäljningsvolymen av varje artikel. 

Steg 2: Multiplicera den årliga försäljningsvolymen med dess artikelvärde för att få 
fram volymvärdet. 

Steg 3: Rangordna artiklarna med hänsyn til deras årsvolymvärde i fallande 
ordning. 

Steg 4: Beräkna den ackumulerade procentsatsen av årsvolymvärdet och antalet 
artiklar. 

Steg 5: Undersök fördelningen av det årliga volymvärdet och gruppera sedan 
artiklarna i A, B och C grupper baserade på den ackumulerade procentsatsen. 
(Arnold, Chapman & Clive, 2007) 
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2.6 Förenklad Systematisk Lokalplanläggning 
Ett flertal metoder för lokalplanläggning har framställts  men den som har erhållit 
mer uppmärksamhet än dom andra är metoden Förenklad Systematisk 
Lokalplanläggning. Målet med FSLP är att placera områden med hög frekvens och 
logiska samband i närheten av varandra genom ett metodiskt utförande av sex steg. 
(Niebel & Freivalds, 2008) Metoden är utvecklad i USA av Richard Muther och 
John D Wheeler och har ett praktiskt tillvägagångssätt för att bestämma lämplig 
layout och den är i första hand riktad till mindre industrienheter. Omfattningen 
av lokalplanläggningen kan variera från att omorganisera maskiner i en befintlig 
anläggning, till att utforma en helt ny anläggning. Layout proceduren baseras på 
tre grundprinciper som oftast står i centrum vid all sorts lokalplanläggning; 

Samband – den relativa närheten som önskas eller krävs mellan olika områden. 

Utrymme - antalet, sorten och formen objekten som skall planläggas har, samt 
ytan man har till sitt förfogande. 

Anpassning - en disposition av objekten som på ett realistiskt sätt passar kraven 
bäst. (Hitomi, 1996) 

De sex stegen som Förenklad Systematisk Lokalplanläggning stödjer sig på följer 
nedan. 

2.6.1 Steg 1: Kartlägg sambanden mellan funktioner/aktiviteter 

För en effektiv layout eftersträvas minimering av materialflödet mellan olika 
funktioner,  av den orsaken analyseras närhetsbehovet med hänsyn till 
materialflödet i första steget. Detta görs lämpligen med hjälp av ett så kallat  
”Från/Till schema”  där de olika stationerna får ett inbördes närhetsbehov 
beroende på materialflödet mellan dessa funktioner. Närhetsbehovet med hänsyn 
till materialflöde kan även analyseras genom att ställa upp olika tillverkningsobjekt 
i operationsordning och få fram den mest realistiska placeringsordningen av 
maskinerna. (Hitomi, 1996) 

I nästa steg fastställs närhetsbehovet mellan stationer med hänsyn till andra orsaker 
än materialflödet. Dessa orsaker varierar från företag till företag och fastställs 
beroende på typen av anläggning som önskas.  

Närhetsbehovet som bestäms mellan två stationer anges ett närhetsvärde av 
följande; 

(A) Absolut nödvändig 

(E) Extra inflytelserik 

(I) Inflytelserik 

(O) Ordinär närhet 

(U) Utan betydelse 
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(X) Ej önskvärd 

Därefter sammanställs informationen med exempelvis ett sambandsschema 
(matrisdiagram) som är ett passande verktyg. (Hyer & Wemmerlov, 2001) 

2.6.2 Steg 2: Fastställ funktionskraven 

Funktionerna som används i sambandsschemat har olika krav på utrymme, speciell 
utrustning, service o.s.v. Det är viktigt att allt utrymme som behövs kring 
funktionen, och information om speciella byggtekniska krav  värderas realistiskt 
för att få en layout med en rättvisande bild i slutskedet.  Informationen ställs sedan 
samman i en blankett som benämns ”Utrymmeskrav och Servicebehov”. (Hitomi, 
1996) 

2.6.3 Steg 3: Rita/Skissa upp funktionernas samband 

För att få en överskådlig bild av förhållanden mellan de olika funktionerna ritas 
dessa upp som ett sambandsdiagram. Närhetsvärdet som fastställs i stegen ovan 
illustreras nu grafiskt enligt nedan: 

Absolut nödvändig  

Extra inflytelserik  

Inflytelserik 

Ordinär närhet 

Utan betydelse 

Ej önskvärd 

Sambandsdiagrammet utförs i två omgångar, i den första omgången ritas alla 
samband mellan funktionerna upp. I den andra omgången reds sambanden från 
första diagrammet upp för att få ett så förenklat slutligt sambandsdiagram som 
möjligt. Funktioner med inbördes A-närhet till varandra skall placeras så nära 
varandra som möjligt medan X-närhet innebär placering av funktioner långt ifrån 
varandra. (Hyer & Wemmerlov, 2001) 

2.6.4 Steg 4: Rita upp alternativa layoutplaner/blockplaner 

I det fjärde steget förs ytbehovet för de olika funktionerna över till skalenliga 
block. Med sambandsdiagrammet som referens placeras sedan blocken ut i det 
utrymme som finns till förfogande. 

Placeringen av blockplanerna är en subjektiv uppgift som underlättas av 
erfarenhet, det är därför lämpligt att olika kompetenser och personalkategorier 
yttrar sig i samband med detta arbete.  Verktyg för utformning av layouter kan 
t.ex. vara CAD-system eller skalenliga två- och tre dimensionella modeller. (Hyer 
& Wemmerlov, 2001) 
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2.6.5 Steg 5: Utvärdera de alternativa förslagen 

Efter att ett antal potentiella layouter har framarbetats blir det aktuellt att värdera 
dessa utifrån ett verktyg som benämns ”Värderingsschema”. Det viktigaste i detta 
steget är att ta fram välbetänkta värderingsfaktorer. Värderingsfaktorerna kan vara 
faktorer, överväganden och målsättningar som önskas av uppdragsgivaren. De ska 
vara klart definierade och vikten av varje faktor skall framgå genom en siffra, där 
de viktigaste faktorerna får vikten tio. De övriga faktorernas betydelse jämförs 
sedan i förhållande till de viktigaste och viktas därefter.  

Med värderingsfaktorerna som utgångspunkt värderas sedan de olika 
blockplanerna med avseende på hur väl varje faktor uppfylls. Vid värderingen 
används beteckningarna nedan: 

(A) – Absolut perfekt  = 4 värdeenheter 

(E) – Effektiv lösning = 3 värdeenheter 

(I) – Intressant lösning = 2 värdeenheter 

(O) – Ordinär lösning = 1 värdeenhet 

(U) – Utan betydelse = 0 värdeenheter 

(X) – Ej önskvärd = - 

När samtliga värderingar är avklarade multipliceras beteckningarnas värdeenhet 
med värderingsfaktors viktvärde. Produkten av faktorerna noteras och summeras 
slutligen för varje alternativ. Layouten med högst summa bedöms vara det 
lämpligaste alternativet. (Muther & Wheeler, 1964) 

2.6.6 Steg 6: Detaljutforma den valda planlösningen 

Det avslutande steget består av att göra en fullständig layout. Blockplanernas yta 
detaljeras skalenligt med all utrustning såsom maskiner, arbetsplatser etc. 
Detaljplaneringen bör vara väl genomtänkt och eventuella mindre justeringar görs 
vid behov.(Hyer & Wemmerlov, 2001) 

2.7 Arbetsutformning 
Traditionellt har effektivisering av produktionen varit i fokus och man har 
förenklat arbetsuppgifterna i så hög utsträckning som möjligt. Detta kan liknas vid 
en monteringslina där arbetaren har monotona och rutinmässiga arbetsuppgifter. 
(Sims, 2002) Med större förståelse för sambandet mellan hög arbetstillfredsställelse 
och ökad prestation har intresset för arbetsutformning ökat. Med det traditionella 
synsättet anpassades de anställda till arbetet medan det moderna angreppssättet är 
att anpassa arbetet till människan.  

Begreppet arbetsutformning innebär att innehållet i ett arbete utformas till att 
passa människans natur, såväl som att uppfylla arbetsuppgiftens funktion, främst 
med hjälp av motivationsteorier. Vanligen tillämpas tre huvudsakliga metoder för 
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omstrukturering av ett arbete för att förbättra individuell motivation; 
arbetsrotation, arbetsutvidgning och arbetsberikning. (Mullins, 2006) 

2.7.1 Arbetsrotation 

Arbetsrotation är den mest grundläggande formen av individuell 
arbetsutformning. Den bygger på att systematiskt flytta arbetare från en 
arbetsuppgift till en annan för att öka utmaningen och variationen i arbetet utan 
att påverka ansvarstagandet för arbetsuppgiften.(Rees & Porter, 2008)  Metoden 
kan exempelvis tillämpas på operatörer vid en monteringslina för bilar,  operatören 
spenderar första timman med att montera dörrar och nästa med att installera 
lampor o.s.v. (Sims, 2002)  

Arbetsrotation leder  till att man skaffar sig ytterligare färdigheter men det behöver 
inte betyda att man utvecklar nivån på färdigheterna, detta menar Mullins (2006) 
som också skriver att arbetsrotation nödvändigtvis inte behöver ingå i 
arbetsutformning. Anledningen är att varken arbetsuppgiftens karaktär eller metod 
rekonstrueras, men däremot ökar det arbetarens förmåga att identifiera sig med 
den slutgiltiga produkten eller tjänsten. För ytterligare öka förståelse för helheten 
kan man rotera i en större del av organisationen, det innebär att man byter till 
arbetsuppgifter utanför den egna avdelningen.(Forslin,  1996) Metoden kan enligt 
han också användas som en form av träning med syfte att etablera kontakter i 
organisationen. (Mullins, 2006) 

2.7.2 Arbetsutvidgning 

Arbetsutvidgning innebär att man utökar omfattningen av arbetet och omfånget 
av arbetsuppgifter som personen utför. Det uppnås i regel genom att kombinera 
relaterade operationer  på samma nivå  så att cykeltiden och variationen av 
arbetsuppgiften ökar, vilket i sin tur leder till minskad monotoni och ensidighet. 
Arbetsutvidgning är horisontell arbetsutformning;  den gör ett arbete strukturellt 
större. (Mullins, 1996) Ett exempel på ett område metoden kan tillämpas på är vid 
montering av stolar, operatören som endast skruvade fast benen på stolen tidigare 
utvidgar arbetet genom att montera benen innan fastskruvning och sätta fast 
stolsryggen. (Sims, 2002) 

2.7.3 Arbetsberikning 

Arbetsberikning är en förlängning av de mer grundläggande metoderna; 
arbetsrotation och arbetsutvidgning. Den bygger på Herzbergs  tvåfaktorsteori, där 
motivationsfaktorerna är de som påverkar graden av tillfredställelse och därav  
hamnar i fokus. Dessa är; Prestation, erkännande, själva arbetet, ansvar och 
avancemang. (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006)  

Syftet med metoden är att berika arbetet genom att införliva motivationsfaktorer 
såsom ökat ansvar och delaktighet, möjligheter till avancemang och känslan av 
åstadkommande. Detta innebär ett vertikalt arbetsutvidgande, och bidrar till större 
möjligheter för psykologisk utveckling.(Mullins, 2006) Det tidigare teorierna som 
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Herzberg presenterade på 50- och 60-talet utvecklades vidare av Hackman och 
Oldham på 70-talet genom en modell de kallar ”Job Characteristics Model” 
(JCM). Modellen innehåller fem faktorer man lägger tyngdpunkten på vad gäller 
själva arbetet: 

Arbetsuppgiftens krav på olika färdigheter - Att öka graden av färdigheter  som 
krävs för att utföra arbetet. 

Arbetsuppgiftens identitet - Att möjliggöra för individen att göra klart ett arbete 
från början till slut. 

Arbetsuppgiftens betydelse - I vilken omfattning arbetet har en inverkan på 
organisationen eller samhället. 

Befattningens autonomi - Att öka graden av beslutsfattande, och valmöjligheter 
vad gäller planering och utförande av arbetet. 

Feedback i arbetet - I vilken omfattning utövaren av arbetet får klar information 
om resultatet av arbetsinsatsen. (McKenna, 2006) 
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3 Metod 
Detta kapitel beskriver vilka metoder som använts vid genomförandet av 
examensarbetet.  

3.1 Nulägesanalys 
För att uppfylla syftet krävs tillräcklig kunskap och förståelse för verksamheten 
idag, detta fås genom en nulägesanalys.  

I första skedet görs en kartläggning av nuvarande utrymme och befintlig 
utrustning. Eventuella justeringar görs för att få en korrekt ritning som grund och 
den befintliga utrustningen förs in i ritningen för att öka förståelsen i efterföljande 
steg. Den nuvarande layouten skapas även med hjälp av ett grundläggande 
ritningsprogram, denna layout modifieras sedan i slutskedet då den slutliga 
layouten presenteras. I nästa skede blir det aktuellt med en fördjupning i företagets 
nuvarande produktionssystem och aktivitetsstyrning, denna information behövs 
vid utformningen av den nya layouten då funktionerna som grundar layouten 
beror på verksamhetens utseende. 

För analys av rådande produktflöden görs ett urval av produkter som studeras mer 
ingående, urvalet görs med hjälp av rangordning av tillverkningsvolymer, ABC-
klassificering, samt intervjuer. Data för framtagning av urvalet hämtas från 
företagets affärssystem Navision. För alla utvalda artikelnummer genomförs sedan 
en processflödesanalys där fokus läggs på operationsföljden.  

3.2 Förenklad Systematisk Lokalplanläggning 
För framtagning av ny layout används metoden Förenklad Systematisk 
Lokalplanläggning, eftersom den är lämplig för mindre industrienheter. Den 
utförs i sex steg där indata för de olika stegen delvis är information från 
nulägesanalysen men även ny information som fås genom intervjuer med 
operatörer och produktionsteknikern. Metoden bygger på ett antal funktioner som 
väljs beroende på företagets verksamhet. Dessa funktioners samband arbetas fram 
och placeringen av funktionerna har sin utgångspunkt i styrkan av sambandet. 
Genom metoden arbetas ett antal förslag fram som sedan värderas där den slutliga 
layouten får flest värdeenheter. Denna slutliga layouten skapas i ett 
ritningsprogram, presenteras och analyseras sedan i resultatet utifrån olika 
aspekter. 
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4 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs det hur metoderna som nämndes i föregående kapitel har 
genomförts för att komma fram till ett slutligt förslag. 

4.1 Nulägesanalys 
En stor vikt läggs på nulägesanalysen eftersom denna information skapar förståelse 
för verksamheten och kommer till stor användning i genomförandet av nästa 
metod. 

4.1.1 Kartläggning av nuvarande layout 

För att få en övergripande bild av verksamheten anskaffades en ritning över 
tillgängligt utrymme. Denna ritning var ej skalenlig och aktuell, p.g.a. detta 
gjordes en ny ritning. Allt utrymme som fanns till företagets förfogande måttsattes 
och skissades upp, därefter fördes informationen in i ritningsprogram och en ny 
ritning skapades som låg till grund för vidare arbete, se Bilaga 1. Efter att 
utrymmet måttsattes kartlades även all befintlig utrustning såsom maskiner, 
arbetsplatser, lager o.s.v. I samband med denna kartläggning utfördes även 
intervjuer för att få information om vilken utrustning som användes och hur 
denna användes. Därefter måttsattes all utrustning som utnyttjas inklusive 
arbetsyta, och placeringen av utrustningen dokumenterades. I samband med 
kartläggning av utrymme och utrustning gjordes också en kartläggning av 
avdelningarnas bemanning i antal anställda. (Bååth, 2009)  
Utrustningen bestod av (mått i m): 

Kapavdelning – 2 st. heltidsanställda operatörer som arbetar dagtid. 

 Bemannad Kap 1: 11,1 x 2,2 

 Bemannad Kap 2: 10,6 x 2,2 

 Automatiserad Kap1: 13,8 x 4,3 

 Packning (tillhör Automatiserad Kap 1): 7,7 x 2,7 

 Automatiserad Kap 2: 8,9 x 3,4 

 Huskvarna Kap: 9,5 x 2,2 

Stansavdelning – 1 heltidsanställd operatör som arbetar dagtid. 

 5 stycken Excenterpressar: 2,8 x 3,1 

 Borst maskin: 3,4 x 2,3 

CNC-avdelning – 8 st. heltidsanställda operatörer som arbetar 2 skift, (4 personer 
på varje skift). Samt 1 heltidsanställd operatör som arbetar dagtid. 

 7st CNC 1 maskiner: 6 x 2,4 

 CNC 2 maskin:  5,4 x 3,6 
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 CNC 3 maskin: 6,2 x 4,6 

Tvätt-/Trumlingsavdelning – 1 operatör som arbetar halvtid, samt 1 operatör som 
arbetar 80 %. 

 Tvätt: 3 x 3 

 Trumling: 5 x 5 

Packningsavdelning – Bemannas av andra avdelningar. 

 Packning 1: 13,2 x 7,3 

 Packning 2:4,1 x 3,8 

Asien gods – Bemannas av andra avdelningar. 

 Montering Asien: 11,6 x 6,2 

 Lager Asien: 13,5 x 7,4 

Lager – 1 heltidsanställd operatör i färdigvarulagret som arbetar dagtid. 

 Profillager: 21 x 9,3 

 Färdigvarulager: 17 x 25,4 

Uppgifterna fördes sedan in i ritningen som hade utformats och en överskådlig 
bild av nuvarande layout skapades, se Bilaga 2.  

4.1.2 Kartläggning av kundorderpunkt 

Efter kartläggning av nuvarande layout var det klart att produktionssystemet som 
används av företaget var funktionell layout, maskinerna var placerade i avdelningar 
som uppfyllde liknande funktioner. Med hjälp av intervjuer togs sedan 
aktivitetsstyrningen för verksamheten fram, det visade sig att det fanns tre olika 
typer av styrning för aktiviteter.  

Den första var konstruktion mot kundorder, detta sker när en kund efterfrågar en 
helt ny produkt som inte har tillverkats tidigare. Den andra typen av styrning var 
produktion mot kundorder, vid detta alternativ börjas produkten ej tillverkas 
förrän kundorder finns. Den tredje typen är montering mot kundorder, detta 
alternativ gäller för gods som köps in från Asien och monteras mot kundorder. Vid 
inköpet köps ett större parti in p.g.a. ekonomiska fördelar, partiet avlastas och 
lagras sedan fram tills att kundorder finns då montering och leverans sker. För 
denna typ av verksamhet väntas ännu mer ökning och speciellt utrymme för 
lagring och montering skall innefattas i den nya layouten (Grubesic, 2009).  

4.1.3 Urval av produkter 

Företagets tillverkning är främst kundorderstyrd och produktvarianter som 
framställs varierar kraftigt. Av den anledningen fanns inga standardprodukter att 
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analysera, utan ett urval av produkter krävdes för att kunna utföra en relevant 
processflödesanalys.  

Det första urvalet gjordes genom en rangordningen av företagets 
tillverkningsvolymer avseende föregående år. Anledningen till att just 
tillverkningsvolymer var relevanta var för att få reda på vilka aktiviteter som 
förekom mest i verksamheten, att påverka just dessa aktiviteter betyder mycket 
eftersom de är så frekventa. Information om volymerna hämtades från företagets 
affärssystem och rangordnades fallande med ett artikelnummer kopplat till varje 
volym. 15 stycken artikelnummer av de ca. 700 stycken som tillverkades i störst 
volym föregående år valdes ut. 

Nästa urval gjorde genom att utföra en ABC-klassificering, se Bilaga 3. Syftet med 
klassificeringen var att få fram en rangordning av produkter med hänsyn till 
lönsamhet för företaget. Lämplig faktor som valdes var volymvärdet, efter 
uträkning av volymvärdet för varje artikel rangordnades det i fallande ordning. 
Därefter uträknades den ackumulerade procentsatsen av årsvolymvärdet och 
antalet artiklar. Fördelningen undersöktes och grupperades enligt nedan; 

Grupp A - ca. 18% av antalet artiklar utgör ca. 42% av årsvolymvärdet 

Grupp B – ca. 42% av antalet artiklar utgör ca. 22% av årsvolymvärdet 

Grupp C – ca. 40% av antalet artiklar utgör ca. 36% av årsvolymvärdet 

Av grupp A valdes tio stycken artikelnummer som placerades högst upp ut, dessa 
är viktiga produkter då de tillverkas i relativt liten volym med hänsyn till alla 
artiklar men utgör en stor del av årsvolymvärdet. Likaså valdes tio stycken av de 
högst placerade artikelnumren i både grupp B- och C ut. Dessa artikelnummer 
valdes ut p.g.a. att artikelsortimentet för företaget varierar stort, som grupperingen 
visar utgör dessa grupper ca. 80% av antalet artiklar, det var därför relevant att 
även få med produkter ur dessa grupper.  

4.1.4 Processflödesanalys 

För urvalet i föregående steg utfördes en processflödesanalys för varje artikel med 
fokus på operationsföljden. Med hjälp av företagets affärssystem Navision och alla 
artikelnummer togs för varje utvald artikel operationsföljden fram. I affärssystemet 
hade företaget egen numrering av ingående operationer, dessa operationsnummer 
dokumenterades och fördes in i ett Excel ark. För att få fördjupad information 
kring betydelsen av alla operationsnummer för varje artikel utfördes en intervju 
(Bååth, 2009; Grubesic, 2009) där frågeställningar som besvarades var vad 
aktiviteten bakom numret var, vilka maskiner som användes vid aktiviteten och 
deras generella cykeltider. Därefter kunde operationsnumreringen i affärssystem 
kopplas till de olika objekten på den nya ritningen.  

När betydelsen av alla operationsnummer klargjordes upptäcktes det att det fanns 
ett par produkter vars flöde särskiljde sig. Ett flöde som enligt operationsnumret 
gick igenom kapavdelningen gick i verkligheten bara igenom en viss kapmaskin 
varje gång, liknande situation kunde noteras för ett flöde som gick igenom 
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Figur 3. Nuvarande placering av operationsnummer

stansavdelningen där flödet gick igenom samma excenterpress varje gång. Dessa 
flöden tillhörde produkter som låg högt upp på rangordningen i urvalet och var 
därför av vikt för företaget. Tillståndet kunde liknas vid produktflödet i en 
flödesgrupp varav nya operationsnummer gavs för dessa maskiner.  

Vid undersökning av vissa artikelnummer fanns ej tillräcklig information om 
operationer i affärssystemet, dessa artiklar tillhörde en produktgrupp vars 
komponenter levererades från Asien. Operationsföljden för denna produktgrupp 
fastställdes med hjälp av intervjuer, och nummer tilldelades de nya operationerna.  
Eftersom nya nummer hade framtagits för vissa operationer, anvisades alla 
identifierade operationer nya nummer för att få en övergripande bild. 
Processflödesanalysen av utvalda artiklar med operationsföljderna i fokus finns 
som Bilaga 4, Bilaga 5, Bilaga 6 och Bilaga 7. De nya operationsnumren användes 
som funktioner i nästa metod, se Figur 3.  

4.1.5 Operationsbeskrivning 
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1. Profillager - Hit levereras aluminiumprofilerna som företaget köper in från sina 
leverantörer. Profilerna köps in i sex meters längder och placeras på stallage. Från 

kapmaskinen som endast bearbetar en utvald produkt samt stansmaskinen som 
också bearbetar en enda utvald produkt. 

2. Kapavdelning - Här kapas aluminiumprofilerna till önskad längd. Det finns två 
stycken automatiserade kapmaskiner och två stycken manuella kapmaskiner som 
kräver operatörens närvaro. Vad gäller bemanning av operatör vid den automatiska 
kapen, kap 1 krävs oftast närvaro av operatör p.g.a. att det ibland är längre bitar 
som kommer ut från kapen som måste läggas rätt i pallen. Vid den andra 
automatiserade kapen, kap 2 fylls den på med sex meters profiler, detta tar ca fem 
minuter att göra. Därefter är bearbetningstiden en timme. Från kapavdelningen 
skickas sedan de kapade detaljerna vidare ut i produktionen.  

3. Stansavdelning - På stansavdelningen finns fyra stycken excenterpressar som 
stansar detaljerna till önskad form. 

4. CNC-avdelning - Här bearbetas detaljerna vid nio stycken olika CNC-
maskiner, exempel på typer av bearbetning är borrning och fräsning. 
Bearbetningstiden för CNC-maskinerna är från 10 sekunder upp till 5 minuter, 
och att ladda maskinerna tar ca. 30 sekunder. 

5. Asien montering - När kundorder finns på en viss produkt som är placerad på 
Asien lagret, hämtas den och montering av detaljen startar. Till denna operation 
hämtas bemanning från andra avdelningar, oftast packningsavdelningen eller 
CNC-avdelningen vid behov. 

6. Tvätt- och trumlingsavdelning - På denna avdelning sker tvätt och 
trumlingsoperationerna. Vid trumlingsmaskinen förs de olika detaljerna ner i en 
stor behållare som innehåller bitar som rundar av detaljerna så att den kantiga ytan 
på detaljerna försvinner. Att lägga i detaljerna i behållaren tar operatören ca. 5 
minuter, därefter är operationstiden för trumlingsmaskinen mellan 30 minuter 
upp till 2 timm r att få rena 

ar 
s de vidare till färdigvarulagret. 

 

och bemannas med samma personal som stansavdelningen.  

profillagret transporteras profilerna främst till kapavdelningen men också till 

detaljer används tvättmaskinen där operationstiden är ca. 20 minuter och den tar 
ca. 5 minuter att fylla respektive tömma.  

7. Packningsavdelning - Här packas de färdigbearbetade detaljerna i förpackning
som kunden önskar. Därefter transportera

ar. Att tömma maskinen tar ca. 10-15 minuter. Fö

Bemanning av denna avdelning sker från tvätt- och trumlingsavdelningen. 

8. Färdigvarulager - Hit kommer de färdiga detaljerna från produktionen för att 
senare transporteras ut till kunden. Bearbetning som exempelvis lackering sker på 
annan plats än på företaget d.v.s. legobearbetning, även dessa detaljer levereras ut
via färdigvarulagret. 

9. Borstmaskin - För att reducera vassa kanter som uppstår vid kapoperationerna 
borstas detaljerna. Denna operation sker ofta i samband med stansoperationerna, 
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10. Asien lager – På denna yta ställs inköpta produkter från Asien. Anledn
till att denna yta krävs är att företaget köper fler produkter än antalet 
som skall levereras till kunden p.g.a. ekonomiska fördelar.  

11. Kap HVA - Denna maskin bearbetar endast en unik produkt, därför har den 

ingen 
produkter 

ll 

a. 1 timme.  

igt att 

 

4.1.6 Utlästa huvudflöden 

lika 
 

 
s och packas detaljerna, till sist skickas de till 

A, sedan skickas  de 

ll 

 till 

avdelningen. Efter 
bearbetningen skickas detaljerna till färdigvarulagret.  

fått ett eget operationsnummer. Maskinen behöver med andra ord inte vara låst ti
kapavdelningen vid utformning av ny layout. Kap HVA är en automatiserad kap 
där det tar operatören ca. 5 minuter att ladda maskinen, därefter är 
operationstiden för maskinen c

12. Asien port - Asien godset anländer genom en egen port, det är vikt
snabbt kunna tömma containern för att onödiga utgifter inte påförs företaget. 

13 Stans HVA – Denna maskin är en automatiserad excenterpress som kapar och 
stansar detaljen. Operationstiden för maskinen är 4-6 min och att fylla på med 6
m profiler tar operatören ca 5 min. Denna maskin tillverkar en unik produkt 
därför har den fått ett unikt  operationsnummer. 

Med hjälp av processflödesanalysen kunde fem stycken huvudflöden med o
varianter utläsas. Dessa används som referenser i avståndsjämförelsen under
analysen av resultatet.  

Kap HVA flödet är alltid detsamma då maskinen endast bearbetar en sorts 
produkt. Detta flöde börjar från profillagret där profiler hämtas för att kapas i kap
HVA, därefter trumla
färdigvarulagret.  

Ett annat flöde som kunde utläsas var stans HVA flödet som börjar från 
profillagret där profiler hämtas och transporteras till stans HV
stansade detaljerna vidare till färdigvarulagret. Därifrån skickas de iväg för 
legobearbetning, och efter att bearbetningen är klar levereras detaljerna tillbaka ti
färdigvarulagret. Därefter skickas de till packningsavdelningen och transporteras 
slutligen till färdigvarulagret igen. 

Detaljerna som köps in från Asien går enligt Asien flödet. Detaljerna kommer först 
in till företaget via port Asien och placeras på ytan för Asien lager. Vid befintlig 
kundorder tas material från Asien lager och transporteras till Asien montering. 
Efter montering skickas detaljerna till färdigvarulagret. 

I stans flödet tas profiler från profillagret och kapas, därefter stansas och borstas 
materialet i stansavdelningen. Till sist packas detaljerna innan de transporteras
färdigvarulagret. 

CNC-flödet är ett generellt flöde där CNC-bearbetning ingår. Flödet ser olika ut 
från produkt till produkt men huvudflödet går enligt följande: Från profillagret 
transporteras profiler till kapavdelningen och vidare till CNC-avdelningen, 
därefter skickas detaljerna till tvätt– och trumlings
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Figur 4. Från/Till schema: materialflöde 

 

4.2 Förenklad Systematisk Lokalplanläggning 

4.2.1 Steg 1: Kartlägg sambanden mellan funktioner/aktiviteter 

llan två 
kan göras med hänsyn till olika faktorer, den första faktorn som 

 

sattes i 

entemot helheten. Från/Till schemat 
presenteras nedan, se Figur 4. 

Funktionerna som togs fram i processflödesanalysen användes som grund i den 
systematiska planläggningen. I detta steg togs sambanden fram mellan dessa 
funktioner eftersom styrkan av sambandet avgör närhetsbehovet me
funktioner. Detta 
användes var materialflöde. Ett ”Från/Till schema” utfördes av de utvalda
artiklarna och vikten av sambandet mellan operationerna avgörs av produktens 
placering i rangordningen. Produktens tillverkningsvolym och volymvärde 
relation till företagets hela tillverkningsvolymen under året och årsvolymvärdet, 
sedan multiplicerades dessa kvoter med varandra för att få fram ett värde som 
avgör vikten av en enskild produkt g

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
1     30,4                          3,1    3,4 
2        6,1  17,2  5,1  1,0  1,0    
3        1,0  2,0  1,0  1,0  1,0   
4        10,1 1,0  6,0  2,0   
5        6,1    
6     1,0  1,0     14,3 6,1    
7        20,7   
8     1,0  2,0  3,4       
9     3,0       

10     4,1       
11     3,1       
12     4,1      
13                       3,4                

 

Intervallen som avgör styrkan av sambandet sattes till: 

(A) Absolut nödvändig 15 - uppåt 

(E) Extra inflytelserik 10 - 15 

(I) Inflytelserik 3 - 10 

(O) Ordinär närhet 0 – 3 

Andra orsaker till närhet förutom materialflödet fastställdes genom intervjuer med 
både operatörer och företagets produktionstekniker (Bååth, 2009),  en 
sammanställning av alla orsaker och deras innebörd beskrivs nedan; 

Flöde – Intervallen ovan avgör styrkan av detta samband 



Genomförande  

28 

Samma pers al – et ns å t r av mb d, k e m  
ob a a h ma as oner efter behov, och funktioner som 
de  p son  m n unktio

D m  En orsak ill ör två tio  e  h tarkt närhetsbehov. Ett 
exempel är företagets packningsa ing, denna får ej ligga för nära CN -
avdelningen då det förekommer mycket oljedimma som inte är optimalt då renhet 
önskas vid packning. 

Buller – En orsak till varför fu io j b  ha starkt närhetsbehov uller 
förekommer mest runt kapavdelningen men detta går att lösa med t.ex. 
hörselskydd.  

Spilltid – Spilltid uppträder då operatören får tid över under t x. en ma ins 
b ngstid. Funktioner med långa bearbetningstider bör därför placeras nära 
funktioner s be ann s ko tan att per öre  ka han ra båda 

nktionerna samtidi a CNC maskiner 
som kan placeras när

Gemensam utrustning – Två funktioner kan dela på gemensamutrustning, detta 
. Stans HVA delar verktyg med hela 

tygen kan dock flyttas och utgör därför ingen större skillnad 

ner av fun  skrevs sedan upp och en värdering gjordes där 
t väg man till ett närhetsbehov mellan varje 

kombination, se Bilaga 8. Utfallet fördes sedan in i ett sambandsschema, se Bilaga 

rmation från 
rna 

ngavs i blanketten ”Utrymmeskrav och 

tta 

gen och 
vet på andra ställen. Därav finns inga större begränsningar vid 

on  D  fin  tv ype  sa an fun tion r so  är
em nn de oc be nn från andra funkti
lar er al ed a nan f n.  

am  –  t  varf funk ner j bör a s
vdeln C

 två nkt ner e ör . B

.e sk
earbetni

om ej behöver m a ns t så  o at n n te
fu gt. Långa bearbetningstider har t.ex. viss

a kapmaskinerna som inte kräver full bemanning.  

påverkar värderingen av närhetsbehov
stansavdelningen, verk
vid värderingen. 

Alla kombinatio ktioner
alla orsaker till närhe des sam

9. 

4.2.2 Steg 2: Fastställ funktionskraven 

Kraven för alla funktioner fastställdes med hjälp av intervjuer och info
utförd kartläggning i nulägesanalysen. Ytbehovet för de olika funktione
räknades med hjälp av den nya ritningen och måtten på alla maskiner från 
nulägesanalysen. Särskilda krav som a
Servicebehov”, se Bilaga 10, var; 

Hög takhöjd – Både profillagret och färdigvarulagret kräver hög takhöjd, de
begränsar utformningen av layouten då hög takhöjd i dagsläget endast finns i dessa 
utrymmen. 

Vatten och avlopp – Detta servicebehov krävs för tvätt– och 
trumlingsavdelningen, det finns dock möjlighet att flytta denna avdelnin
tillgodose beho
utformningen. 

Tryckluft – Tryckluft behövs för de flesta funktionerna men det finns tillgängligt 
på många ställen och utgör minimal begränsning. 
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Fundament och gropar – Automatiserad Kap 1 behöver en grop som i dagsläget 
befinner sig bakom kapmaskinen, denna går dock att flytta om kapmaskine
behöver flyttas. 

Brand– och explosionsrisk – Ordinär risk

n 

 finns för de flesta funktionerna men 

tort hinder för utformning av ny layout. 

er speciell elförsörjning men detta 
behov går att tillgodose på flera ställen.  

I första omgången skissades närhetsvärdet upp mellan de olika funktionerna, i 

ilaga 11. 

kilda block för varje maskin inklusive 

nalysen förstorades upp och 

rubesic, 2009) skapades fyra potentiella layouter med olika 
ras 

 inleveransen. De olika layoutförslagen samt deras 
egenskaper presenteras nedan. 

för HVA produkter. 

 Tvätt– och trumlingsavdelningen befinner sig nära CNC-avdelningen, 
likaså stans HVA och kap HVA. 

a lämplig port. Det 

utgör ingen begränsning. 

Speciell ventilation – Tvätt- och trumlingsavdelningen behöver speciell 
ventilation, likaså CNC-avdelningen där oljedimma förekommer, detta kan dock 
lösas och utgör inte s

Speciell elförsörjning – CNC-avdelningen kräv

 

4.2.3 Steg 3: Rita/Skissa upp funktioners samband 

andra omgången gjordes försök till att förenkla detta diagram och få det mer 
överskådligt. Det första, och det andra slutliga förenklade sambandsdiagrammet 
illustreras i B

4.2.4 Steg 4: Rita upp alternativa layoutplaner/blockplaner 

Utrymmeskraven som beräknades i steg 2 fördes över till skalenliga block. För 
CNC, kap och stansavdelningen gjordes ens
arbetsyta, detta för att kunna placera ut blocken i layouten med större frihet. Den 
nya ritningen som gjordes i samband med nulägesa
blocken kunde sedan placeras in i layouten. Placeringen av blocken gjordes med 
hjälp av det förenklade sambandsdiagrammet och servicebehoven.  Med hjälp av 
rådgivning från företagets produktionstekniker och  inköpsansvarig för Asien 
(Bååth, 2009; G
egenskaper. Vid detta möte fastställdes även att Asien produkterna skulle levere
ut genom samma port som

4.2.5 Layoutförslag 1 

Layoutförslag 1 presenteras i Bilaga 12. 

 Extra hänsyn har tagits till flödet 

 Asien lager- och monteringsavdelning befinner sig när
finns extra utrymme för väntad expansion av denna produktgrupp. 
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 Stansavdelningen är flyttad närmre färdigvarulagret för att få ett kortare 
avstånd på flödet från kapavdelning via stans till färdigvarulagret. 

 

inner 

rumlingsavdelningen 

4.2.8 Layoutförslag 4 

 Mycket utrymme för Asien lager –och monteringsavdelning. 

ns HVA och kap HVA befinner sig på samma yta. 

intlig layout. 

 Stansavdelningen är flyttad närmre färdigvarulagret för att få ett kortare 

r att ta fram välbetänkta värdefaktorer, 

företagets produktionstekniker (Bååth, 2009). Siffran framför varje faktor avgör 
en. 

närhetsvärdena skall uppfyllas. Det som 
 mellan tvätt –och trumlingsavdelning, 

4.2.6 Layoutförslag 2 

Layoutförslag 2 presenteras i Bilaga 13. 

 Platsbyte mellan färdigvarulager och profillager. 

 Öppen yta och bra närhet mellan CNC-avdelning, stans HVA, kap HVA
och den bemannade delen av kapavdelningen. 

 Närhet mellan avdelningar utan maskinbearbetning, d.v.s. 
packningsavdelningen och Asiens lager- och monteringsavdelning bef
sig på samma yta. 

 Asien lager och monteringsavdelningen befinner sig nära lämplig port. 

4.2.7 Layoutförslag 3 

Layoutförslag 3 presenteras i Bilaga 14. 

 CNC-avdelningen, kap HVA, stans HVA, tvätt– och t
och packningsavdelningen befinner sig på samma yta. 

 Packningsavdelningen befinner sig nära färdigvarulagret. 

 Asien lager– och monteringsavdelning befinner sig nära lämplig port. 

Layoutförslag 4 presenteras i Bilaga 15. 

 CNC-avdelningen, sta

 Små förändringar jämfört med bef

avstånd på flödet från kapavdelning via stans till färdigvarulagret. 

4.2.9 Steg 5: Utvärdera de olika förslagen 

De potentiella förslagen som arbetades fram i föregående steg värderades i ett 
värderingsschema. Det första som gjordes va
fem stycken faktorer, samt vikten av dessa fastställdes efter diskussion med 

vikten av faktorn vid värdering

Närhet - Faktorn får vikten 10 eftersom 
främst avgjorde värderingen var närheten
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CNC-avdelning och stans HVA samt kap HVA och närheten mellan profillagret 
och kapavdelningen. 

Byggvänlighet – Faktorn får vikten 4 eftersom den är en engångsföreteelse och bör 
ej avgöra valet av slutligt förslag. Förslagen värderas beroende på hur mycket 

ner 
kan t.ex. vara väggar som skall rivas, utrustning som skall flyttas och kontor som 

eftersom ett smidigt materialflöde utan 
et och 
lan CNC-

, 
även där måste framkomligheten vara bra. 

Dammskydd – Faktorn får vikten 2 eftersom det är relativt lätt att åtgärda detta 

öde inte berörs av andra 
g med både lager –och 

r. 

ck störst summa och valdes därför som 

utförslaget som erhölls i föregående steg detaljutformades i 

met 

ombyggnationer som behövs göras gentemot nuvarande layout. Ombyggnatio

skall flyttas. 

Framkomlighet – Faktorn får vikten 10 
störande faktorer prioriteras högt. Framkomligheten mellan profillagr
kapavdelningen bör vara bra eftersom profilerna är så pass långa. Mel
avdelningen och tvätt –och trumlingsavdelningen förekommer stort materialflöde

problem med t.ex. plastjalusi. Förslagen värderades främst efter hur 
packningsavdelningen och CNC-avdelningen har placerats. 

Asien flöde – Faktorn får vikten 8 eftersom detta fl
avdelningar och kan placeras relativt avskilt. Försla
monteringsavdelningen nära porten för Asien gods har värderats högt. 

Varje förslag har värderats genom att avgöra hur bra förslaget motsvarar varje 
värdefaktor, med hjälp av beteckningar som utgör olika många värdeenhete
Värderingen gjordes tillsammans med företagets produktionstekniker och finns 
bifogad som Bilaga 16. Layoutförslag 1 fi
mest lämplig, värderingsschemat finns som Bilaga 17. 

4.2.10 Steg 6: Detaljutforma den valda planlösningen 

Det mest lämpade layo
ritningsprogrammet där all utrustning fördes in i ritningen istället för 
blockplanerna. Mindre justeringar gjordes för att anpassa utrustning till utrym
på bästa sätt. Detaljutformningen presenteras i kapitlet ”Resultat”, se Figur 6.
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Figur 4. Från/Till schema: materialflöde 

Figur 6. Slutligt layoutförslag 

eter i 

 

5 Resultat 
I detta kapitel beskrivs resultatet, layoutförslaget som fick flest värdeenh
föregående avsnitt beskrivs och jämförs med den befintliga layouten. Kapitlet 
innehåller också en analys av layoutförslaget där hänsyn tas till avstånd och 
operatörens arbetssituation. 

5.1 Presentation av layoutförslag 
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Jämfört med den befin
packavdelningen, CNC

tliga layouten befinner sig kapavdelningen, 
-avdelningen och stans HVA på ungefär samma utrymme 

av 
ig vid 

lats med Asien monteringsavdelningen. Asien lagret 
 flyttats ned till Asien 

trymme.  

Layouten är en kombination av funktionell layout och flödesgrupp. De största 
avdelningarna utgör fortfarande en funktionell layout, men uppdelningen av stans 
HVA och kap HVA från respektive avdelningar liknar mer en flödesgrupp 
eftersom det är med hänsyn till produktflödet dessa har placerats. Även Asien 
avdelningen liknar en flödesgrupp då denna avdelning är placerad med hänsyn till 
den egna produktgruppens flöde. 

Förslaget ovan utmärkte sig från de andra och fick högst summa av värdeenheter 
vid värderingen p.g.a. att framkomligheten var så pass bra. Detta främst för att 
kapavdelningen inte flyttades ifrån profillagret och att framkomligheten mellan 
CNC-avdelningen och tvätt– och trumlingsavdelningen är bra eftersom 
avdelningarna befinner sig nära varandra på just detta förslag. 

5.2 Analys av layoutförslag 

5.2.1 Avståndsjämförelse av huvudflöden 

Avståndet mellan operationerna för fem stycken flöden jämfördes mellan den 
befintliga layouten och layoutförslaget som presenterades ovan, 
layoutflödesdiagram skapades för varje enskilt flöde. Transportsträckan räknades 
ut med hjälp av ritningsprogrammet och differensen av alla delsträckor, samt 
skillnaderna av de totala sträckorna finns presenterade i Bilaga 18. 

Kap HVA flöde – I det nya layoutförslaget blev det totala flödet för kap HVA fem 
meter längre. Profilerna transporteras från lagret ut till CNC-avdelningen där 
kapmaskinen befinner sig, och därifrån vidare till tvätt- och trumlingsavdelningen. 
Anledningen till ökning t mellan tvätt- och 
trumlingsavdelningen och packningsavdelningen har ökat med 30 meter, de andra 
delsträckorna har dock minskat. En ökning av fåtal meter av den totala sträckan 
gör ingen större skillnad gentemot fördelen att kapmaskinen kan bemannas av 
befintlig personal på CNC-avdelningen. 

Stans HVA flöde – Den totala sträckan för detta flöde blev sju meter kortare. 
Minskningen innebär ingen större skillnad och excenterpressen befinner sig på 
samma utrymme som tidigare. Däremot är hela stansavdelningen flyttad vilket 
innebär att bemanning skes av befintlig personal på CNC-avdelningen.  

Asien flöde – Detta flödet förändrades mest och blev hela 66 meter kortare. 
nledningen är främst för at kter sker genom samma 

port som inleveransen. Detta medför att Asien montering kunde flyttas ned 

som innan. Tvätt– och trumlingsavdelningen har flyttats ned bredvid CNC-
avdelningen och likaså kap HVA. Detta är möjligt eftersom kontoret i mitten 
utrymmet rivs och ytan öppnas upp. Stansavdelningen som tidigare befann s
CNC-avdelningen har bytt p
som tidigare befann sig till höger om kontoret i mitten har
porten vilket gör att Asien flödet har fått ett eget u

en av den totala sträckan är att avstånde

A t utleveransen av Asien produ
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bredvid Asien lager för att skapa en mer koncentrerad avdelningen 
än tidigare. Asien produkterna behöver med det nya förslaget inte störa den övriga 
produktionen genom att flöda genom hela fabriken utan utgör en egen enhet

Stans flöde – Sträckan för stans flödet har blivit totalt åtta meter kortare. 
Stansavdelningen är flyttad så att flödet blir mer koncentrerat kring kap- och 
packningsavdelningen. Fördelen med placeringen av stansavdelningen bredvid 
packningsavdelningen är att material inte behöver transporteras genom CNC-
avdelningen utan kan transporteras via kapavdelningen ut till stans

för Asien gods 

. 

avdelningen.  

 

nom den 
Lean produktion. 

stningen, så att 
inom fabriken. Eftersom profillagret och 

färdigvarulagret på den nya layouten befinner sig på samma plats som den 
tas avsevärt. Däremot 

förkortas den väldigt för Asien flödet då utleveransen sker via porten för inleverans 
En 

NC-avdelningen 

tioner.  

en 
r kortare, detta är en fördel då 

ste 
 

CNC-flöde –  Den totala sträckan har inte förändrats avsevärt för detta flöde, utan 
blivit endast elva meter kortare. En stor skillnad är däremot att tvätt- och 
trumlingsavdelningen befinner sig  närmre CNC-avdelningen. Anledningen är
dels att det är stort material flöde mellan dessa operationer och dels att tvätt- och 
trumlingsavdelningen kan bemannas av operatörer från CNC-avdelningen när 
spilltid uppstår. 

5.2.2 Följder av avståndsreducering 

En aktivitet som inte tillför värde för produkten är transport av material i
egna produktionsytan, även kallat slöseri vid transporter inom 
Transportsträckan kan minskas genom att placera om utru
detaljerna färdas så kort väg som möjligt 

befintliga kan inte den totala transportsträckan förkor

istället för att färdas genom hela produktionen och ut genom färdigvarulagret. 
minskning av transportsträckan som betyder mycket är mellan C
och tvätt- och trumlingsavdelningen, materialflödet mellan dessa operationer är 
stort och eftersom tvätt- och trumlingsavdelningen bearbetar begränsat antal 
detaljer åt gången förekommer mycket transport mellan dessa opera

Kortare avstånd mellan operationer underlättar möjligheten till överlappning. På 
den nya layouten är avståndet mellan kap HVA och tvätt- och trumlingen 15 
meter kortare än tidigare, detta underlättar överlappning då delpartier från kap 
HVA kan skickas till tvätt- och trumlingsavdelningen medan material fortfarande 
kapas i kap HVA. Eftersom tvätt- och trumlings maskinerna bara kan bearbeta ett 
visst antal detaljer åt gången är detta även ett bra sätt att minska kötiden för 
detaljerna mellan dessa operationer. Mellan CNC-avdelningen och tvättmaskin
är avståndet på den nya layouten 40 mete
materialflödet mellan dessa operationer är stort och överlappning är möjligt. Den 
negativa effekten av överlappning är att transporterna mellan stationerna ökar, 
därför är det väldigt viktigt med korta avstånd där mycket överlappning 
förekommer. 

Användning av överlappning kan även minska genomloppstider, men då må
överlappning ske för aktiviteter i hela operationsföljden annars finns det risk för att
detaljer t.ex. har kort genomloppstid i början av operationsföljden men eftersom 
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överlappning inte kan utnyttjas i slutet av följden uppstår istället kötid för 
detaljerna och totala genomloppstiden är fortfarande densamma.  

5.2.3 Operatörens roll i layoutförslaget 

Kötid innan bearbetning är en tid som inte tillför produkten värde, även kallat 
slöseri med väntan inom Lean produktion, denna kötiden skall förkortas så 
mycket som möjligt. Även då operatören väntar på att en detalj skall bearbetas 
tillförs ej värde till produkten, operatören kan då handha en annan maskin och 
ladda denna under tiden den första detaljen bearbetas. Nagara systemet belyser just 
detta, att samma operatörer kan utföra två operationer samtidigt. Operatio
behöver ej vara besläktade utan placeringen av utrustningen är det viktigaste. I d
nya layouten kan operatörer kombinera operationer på liknande sätt. För CNC-
maskinerna varierar bearbetningstiden väldigt, men i vissa fall kan den vara upp
5 minuter. Oper

nerna 
en 

 till 
atören kan i det fallet tänkas ladda kap HVA som är placerad i 

samma avdelning, den tar ca. 5 minuter att ladda och laddningen kan utföras 
 tar påfyllning av profiler ca. 5 
ter, denna operation kan vara svår 

inuter 
år att 

kor 
gen 

 operationer är integrerade i CNC-avdelningen är det viktigt att alla 

under två CNC-bearbetningar. För stans HVA
minuter och bearbetningstiden tar ca. 4-6 minu
att kombinera då påfyllningen tar flera minuter, men maskinen kan bemannas 
efter behov eftersom många operatörer befinner sig i denna avdelning. 
Operationsföljden efter CNC-bearbetning är oftast tvätt- och 
trumlingsavdelningen, denna befinner sig i samma avdelning som CNC-
maskinerna på den nya layouten. Tvätt– och trumlingsmaskinen tar ca. 5 m
att ladda och bearbetningstiden är mellan 20-30 minuter, dessa operationer g
kombinera och utföras av operatörerna på denna avdelning. Operatören som 
hämtar profiler från lagret med truck och transporterar dessa till kapavdelningen 
kan förse även HVA maskinerna med profiler, på detta sätt behöver operatörerna 
på CNC-avdelningen inte tänka på materialtillförsel.  

Slöseri med onödiga rörelser kan t.ex. vara då arbetarna behöver gå långa sträc
mellan arbetsstationer, den nya layouten innehåller avdelningar där utrustnin
är mer koncentrerad för att ge möjlighet till operatörer att kunna sköta flera 
operationer samtidigt.  

I den nya layouten kan arbetsutformning användas för att undvika rutinmässiga 
arbetsuppgifter och förbättra den individuella motivationen, genom att 
omstrukturera arbetet kan detta nås. Eftersom företaget inte är så stort och de 
anställda inte så många är det hanterbart att arbeta med arbetsrotation, 
arbetsutvidgning och arbetsberikning.  

Att tillämpa  arbetsrotation på lämplig nivå är en förutsättning för att den nya 
layouten skall kunna användas effektivt. Arbetsrotation leder till att operatören 
skaffar sig ytterligare färdigheter utöver de rutinmässiga arbetsuppgifterna. 
Eftersom flera
operatörer skall kunna utföra alla operationer för att få en flexibel bemanning av 
maskinerna. Även kap- och stansavdelningen bör kunna utföra operationer på 
CNC-avdelningen och vice versa för att kunna bemanna vissa maskiner vid behov. 
Alla operatörer bör även kunna arbeta i packningsavdelningen och Asien 
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monteringen då dessa avdelningar skall kunnas bemannas vid behov.  På de
ökar variationen av arbetsuppgifter för operatörerna och arbetet up

tta sätt 
plevs som 

mindre monotont. Arbetsutvidgning har ett liknande syfte, man utökar omfånget 
tören gör inte bara första 

operationen i följden utan även den andra för att minska ensidighet. I CNC-

ma 
A 

tare 

ga 

a sitt 
et skall 

av arbetsuppgifter som operatören utför. Opera

avdelningen är arbetsutvidgning väldigt aktuellt då operatörerna vid CNC-
maskinerna kan transportera de bearbetade detaljerna till tvättmaskinen i sam
avdelning och utöka omfånget av arbetsuppgifter på detta sätt. Då även kap HV
och stans HVA befinner sig i samma avdelning utökas arbetsuppgifterna 
ytterligare. Operatören i packningsavdelningen kan transportera detaljerna från 
tvätt- och trumlingsavdelningen till packningsavdelningen och sedan packa 
detaljerna i denna avdelningen för att utöka ett arbetsmoment i operationsföljden. 
Har alla operatörer kunskap om alla operationer underlättas detta samarbete och 
vid behov kan operatörerna utföra nödvändig operation. Arbetsberikning blir en 
följd av arbetsrotation och arbetsutvidgning i detta företag, utökade 
arbetsuppgifter leder till att det krävs större grad av färdigheter för att kunna 
utföra sitt arbete. En annan faktor i ”JCM” modellen är att möjliggöra för arbe
att göra klart ett arbete från början till slut, detta kan bäst tillämpas i företaget 
genom att operatören utför större delar av operationsföljden än tidigare. Att läg
tyngdpunkt på befattningens autonomi är en förutsättning för att 
arbetsutformningen skall lyckas. Operatörerna måste kunna ök
beslutsfattande och valmöjligheter vid utföring av arbetet för att samarbet
fungera. De ska kunna fatta beslut som rör bemanning och utföring av de olika 
operationerna sinsemellan .  
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6 Slutsats och diskussion 
Förslaget som presenterades i resultatet hade tagits fram med uppdragsgivarens 
önskemål i åtanke, dessa önskemål angavs i syftet i början av rapporten. S
uppnåddes och mycket fokus lades på att utnyttja operatörerna så bra som mö
Layouten som föreslogs innehåller befintligt utrymme och utrustning, inga 
investeringar har gjorts i det hänseendet. Den består även av en relativt 
koncentrerad avdelning där avdelningar som tidigare var avskilda har slagits ihop 
för att operatörerna skall kunna sköta flera sysslor samtidigt. Flödet för As
produkterna har förändrats avsevärt, det är mycket smidigare än tidigare då 
utleveransen sker från samma port som inleveransen istället för ett flöde geno
hela produktionen som tidigare. Produktflöden som analyserades vid 
utformningen av layouten var begränsade, ett urval på 45 av ca 700 olika artiklar 
gjordes. Även om urvalet av artiklarna var en stor avgränsning skapades en bra 
överskådlig processflödesanalys som angav en bild av verkligheten. U
processen har även samtal med berörd personal genomförts för att inte missa 
viktiga flöden. Vid analysen av materialflöden värderades produkterna olika 
beroende på hur stor tillverkningsvolymen och årsvolymvärdet var. Hade alla 
produkter tagits med i analysen hade informationen inte varit hanterbar och 
dessutom inte gjort så stor nytta, då vissa produkter endast tillverkades i enstaka 
serier och inte har lika stor betydelse inför framtiden som stabila prod

Layoutförslaget innehåller inga större ombyggnationer eller förändringar när det 
gäller att flytta avdelningar och maskiner. Det som behöver flyttas är främst 
stansavdelningen samt att kontoret vid CN

yftet 
jligt. 

nya 

ien 

m 

nder 

uktflöden. 

C-avdelningen vars funktion främst är 
förvaring av programvara till CNC-maskiner måste rivas för att ge plats åt en mer 
koncentrerad avdelning med CNC, kap HVA, stans HVA och tvätt- och 
trumling. Andra förändringar som måste göras är att flytta montering för Asien 
gods för att få ett smidigare flöde än tidigare. Servicebehoven som angavs i steg 2 
av metoden Förenklad Systematisk Lokalplanläggning har tillgodosetts på ett bra 
sätt. Kapmaskinerna befinner sig på samma plats som tidigare vilket löser 
problemet med gropen bakom Automatiserad Kap 1 då denna inte behöver flyttas. 
CNC- avdelningen har inte heller flyttats vilket underlättar mycket då denna 
kräver speciell elförsörjning och speciell ventilation, avdelningen befinner sig även 
avskilt från packavdelningen så att störande faktorer som oljedimma kan förbises. 
Detta blir dock ett litet problem för Asien montering då den befinner sig nära 
CNC-avdelningen, där kommer en plastvägg att sättas upp för att avskärma 
monteringen från oljedimma. Problemet med buller mellan CNC-avdelningen 
och Asien montering kommer dock inte lösas med hjälp av en plastvägg men 
denna faktor värderades inte högt då företaget ansåg att problemet löses med 
hörselskydd. Skulle detta upplevas som ett stort problem kan en vägg byggas upp 
och avskärma avdelningen helt. Tvätt- och trumlingsavdelningen har ett behov av 
vatten och avlopp, detta behov går att tillgodose vid CNC-avdelningen vilket var 
en förutsättning för att kunna flytta avdelningen. Företaget kommer att behöva 
förändra en del men det medför inga stora ombyggnationer.  

Vad gäller transportsträckan för de olika flödena som förekommer hos företaget 
har de inte förändrats så mycket, det är mest avstånd mellan vissa operationer 
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inom flödet som förändrats. Detta beror på att pr
befinner sig på samma plats som tidigare och flöd

ofillagret och färdigvarulagret 
ena börjar oftast från profillagret, 

 

la 
tt förkorta 

 
 

a 
 
VA 

tt 

are 

r 
are 
etta 

Engagerade arbetsroller är ännu ett kriterier som utmärker ett bra 
 i 

et 

bearbetas i någon av avdelningarna och slutar i färdigvarulagret. Det viktigaste i
detta fallet är dock att avståndet mellan vissa operationer inom flödet har minskat, 
detta var syftet med layouten då operatörer i vissa avdelningar skall kunna 
kombineras. Vinsten med layouten är med andra ord inte minskning av den tota
transportsträckan utan att kunna utnyttja operatörernas spilltid genom a
avstånd mellan vissa operationer. För Asien flödet var det däremot möjligt att byta
port för utleverans, det betyder att produkterna inte behöver flöda genom hela
fabriken och avståndet kan förkortas kraftigt.  

Eftersom företaget har en stor variation av produkttyper med relativt låg 
produktionsvolym av varje typ är funktionell layout det mest lämpade 
produktionssystemet för företaget. För funktionella layouter är metoden FSLP 
passande eftersom funktionerna som används i metoden kan kopplas till varje 
avdelning i produktionen. Efter nulägesanalysen visade det sig att vissa enskild
produkttyper hade relativt stora produktionsvolymer, för dessa produktflöden
kunde produktionssystemet flödesgrupp tillämpas till viss utsträckning. Kap H
och stans HVA var två produktflöden som hade en egen maskin i kap- och 
stansavdelningen, dessa två maskiner var inte låsta till respektive avdelning. 
Nackdelen med att se dessa maskiner som egna funktioner är att flödet utformas 
efter produkten och layouten blir därför inte lika flexibel för förändringar i 
framtiden. Maskinerna går dock att  placeras tillbaka till respektive avdelning då 
utrymme finns för dessa maskiner finns där.   

En viktig del i utformandet av den nya layouten var att ta stor hänsyn till 
företagets Asien flöde, som tidigare var uppdelat på flera platser i den befintliga 
layouten. Denna produktgrupp var en av de grupper som hade relativt stor 
produktionsvolym, dessutom har alla produkter i gruppen samma flöde. Till 
skillnad från tidigare layout sker utleveransen via samma port som inleveransen, 
denna port befinner sig i utkanten av produktionsytan vilket gör att en avskild 
flödesgrupp kunde bildas för denna produktgrupp. 

Ett utav kriterierna under ”Utformningsaspekter” i teoridelen som utmärker e
bra produktionssystem är att skapa pålitliga snabba produktionsflöden, detta 
passar väl in på Asien avdelningen där det nya förslaget har korta avstånd mellan 
operationerna. För de andra huvudflödena har ett försök gjorts att skapa snabb
pålitliga flöden genom att förkorta avstånden mellan operationer med stora 
materialflöden. Eftersom företagets produktion till stor del är kundorderstyrd ha
produktionsstyrning och planering en stor betydelse för att kunna skapa snabb
flöden. Ett annat kriterier är att skapa små självständiga produktionsenheter, d
gör att beslut kan fattas i större grad inom avdelningen. Asien avdelningen har 
uppfyllt detta kriterier då denna avdelning befinner sig avskilt och inte påverkas av 
den övriga produktionen. Ett plus är att det finns utrymme för väntad expansion 
av denna produktgrupp.  

produktionssystem. I resultatet har en analys genomförts där operatörernas roller
layoutförslaget analyseras. Det som främst varit i fokus metoder på hur företag
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kan arbeta med att öka operatörernas arbetsmotivation genom att samtidigt 
utnyttja deras förmågor på bästa sätt. Arbetsrotation, arbetsutvidgning och 
arbetsberikning är nyttiga metoder att arbeta med för att det nya förslaget skall 
fungera så bra som möjligt. Att även arbeta kring frågor som arbetsmiljö är viktiga 
vid förändringar i organisationen för att öka motivationen bland operatörer
kunna genomföra förändringen fullt ut. Just arbetsrotation och arbetsutvidgning 
är väsentliga begrepp att arbeta med i företaget då dessa är en förutsättning för att 
kunna placera vissa maskiner utanför deras respektive avdelningar. Bemanning 
skall vara flexibel och operatörerna skall kunna bemanna olika maskiner vid beh
detta gör att operationer kan utföras oberoende

na och 

ov, 
 av att rätt man finns på plats och 

delaktigheten i organisationen ökar för operatörerna. 
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Bilaga 1 Ritning 
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Bilaga 2 Detaljerad bild över nuvarande layout 
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Bilaga 3 ABC-klassificering 
Artikel vol. Värde ack. % av vol. Värde ack. % av Antal Antal
Produkt 1 1307419 3,54% 0,66% 13068
Produkt 2 1140129 6,63% 1,53% 17211
Produkt 3 632880 8,34% 2,87% 26700
Produkt 4 622565 10,03% 3,20% 6519
Produkt 5 594523 11,64% 3,45% 4942
Produkt 6 567148 13,17% 3,65% 3994
Produkt 7 550246 14,67% 3,73% 1537
Produkt 8 (ingår i produkt 7) 536395 16,12% 3,79% 1165
Produkt 9 536395 16,12% 3,79% 1165
Produkt 10 514354 18,91% 4,64% 3710
…       
Totalt ack. Klass A   42,02% 17,98%   
Produkt 11 216190 42,60% 31,54% 269000
Produkt 12 216000 43,19% 45,15% 270000
Produkt 13 212652 43,76% 45,18% 495
Produkt 14 212630 44,34% 45,20% 419
Produkt 15 210624 44,91% 45,98% 15419
Produkt 16 210506 45,48% 45,98% 139
Produkt 17 203010 46,03% 45,99% 100
Produkt 18 197460 46,56% 46,04% 914
Produkt 19 195588 47,09% 46,08% 959
Produkt 20 190574 47,61% 46,16% 1432
…       
Totalt ack. Klass B   64,11% 60,58%   
Produkt 21 92105 64,36% 60,91% 6500
Produkt 22 91845 64,61% 61,03% 2410
Produkt 23 91639 64,85% 61,06% 590
Produkt 24 90961 65,10% 61,17% 2091
Produkt 25 90622 65,35% 61,27% 2083
Produkt 26 88363 65,58% 61,93% 13170
Produkt 27 87175 65,82% 62,19% 5107
Produkt 28 87159 66,06% 62,28% 1709
Produkt 29 87062 66,29% 62,38% 2106
Produkt 30 86160 66,53% 66,77% 87000
…       
Totalt ack. Klass C   100,00% 100,00%   
SUMMA 36923513 100,00% 100,00% 1983546
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Bilaga 4 Processflödesanalys: klass A 
 
Artikelnummer   Operationsföljd 
Produkt 1 

Produkt 2 
 

Produkt 3 

Produkt 4 
 

Produkt 5 

Produkt 6 
 

Produkt 7 

Produkt 8 
 

Produkt 9 

Produkt 10 
 

 

  

 

   

 

 
1 - Profillager 5 - Asien m 9 - B 13 A
 - Kap avd. 6 - Tvätt- och trumlingsavd. 10 - Asien lager 
 - Stans avd. 7 - Packningsavd. 11 - Kap HVA 
 - CNC-avd. 8 - Färdigvarulager 12 - Port Asien 

ontering orstning - Stans HV  
2
3
4

1 2 4 7 8 

1 2 3 7 8 

1 2 4 6 8 

12 10 5 8 

1 2 4 6 7 8 

12 10 5 8 

12 10 5 8 

12 10 5 8 

12 10 5 8 

1 2 4 9 8 
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Bilaga 5 Processflödesanalys: klass B 
 
Artikelnummer Operationsföljd 
Produkt 11              

 Produkt 12 

 Produkt 13 

 Produkt 14  (Lego tillverkning)

 Produkt 15 

  Produkt 16

 Produkt 17 

  Produkt 18

 Produkt 19 

 Produkt 20 

 

 

 

 

 
 

1 - Profillager 5 - Asien montering 9 - Borstning 13 - Stans HVA 
2 - Kap avd. 6 - Tvätt- och trumlingsavd. 10 - Asien lager 
3 - Stans avd. 7 - Packningsavd. 11 - Kap HVA 
4 - CNC-avd. 8 - Färdigvarulager 12 - Port Asien 

1 3 8 7 8 

1 2 4 6 7 8 

1 2 4 8 

 1 2 4 8 

 1 2 4 8 

1 3 8 7 8 

8  8 8 

1  2 8 

1 2 4 6 7 8 

1 2 4 9 8 5 8 
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Bilaga 6 Processflödesanalys: klass C  
 
Artikelnummer Operationsföljd 
  Produkt 21            

 Produkt 22 

 Produkt 23 

 Produkt 24 

 Produkt 25 

 Produkt 26 

 Produkt 27 

 Produkt 28 

 Produkt 29 

 Produkt 30 

 

 

 

 

 

1 - Profillager 5 - Asien montering 9 - Borstning 13 - Stans HVA 
2 - Kap avd. 6 - Tvätt- och trumlingsavd. 10 - Asien lager 
3 - Stans avd. 7 - Packningsavd. 11 - Kap HVA 
4 - CNC-avd. 8 - Färdigvarulager 12 - Port Asien 

1 2 4 6 7 8 

 1 2 4 8 

1 2 3 4 6 8 

1 2 3 8 

1 2 4 6 5 8 

 1 2 4 8 

 1 2 4 8 

1 2 6 7 8 

1 2 3 6 8 

8 3 8 7 8 
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Bilaga 7 Processflödesanalys: Störst tillver ikn ngsvolym 
 
Artikelnummer Operationsföljd 
Produkt 31              

 Produkt 32 

 Produkt 33 

 Produkt 34 

 Produkt 35 

 Produkt 36 

 Produkt 37 

 Produkt 38 

 Produkt 39 

 Produkt 40 

 Produkt 41 

 Produkt 42 

 Produkt 43 

rodukt 44  P

 Produkt 45 

 9 13 - Stans HVA 
lingsavd. 1

1
4 - CNC-avd. 8 - Färdigvarulager 12 - Port Asien 

 
1 - Profillager 5 - Asien montering  - Borstning 
2 - Kap avd. 6 - Tvätt- och trum 0 - Asien lager 
3 - Stans avd. 7 - Packningsavd. 1 - Kap HVA 

1 3 8 7 8 

1 3 8 7 8 

1 3 8 7 8 

1 3 8 7 8 

1 2 6 7 8 

1 2 3 6 7 8 

1 2 6 7 8 

1 2 3 9 8 

1 11 6 7 8 

1 2 6 4 6 7 8 

1 2 6 8 6 7 8 

1 2 6 8 6 7 8 

1 3 8 7 8 

1 2 4 6 7 8 

7 1 2 8 
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Bilaga 8 Slutligt närhetsvärde (s. 1/2) 
 
Kombination Orsak: Flöde Annan orsak Slutligt närhetsvärde 
1-2  A Samma personal, Spilltid A 
1-3 U U 
1-4 U  U 

U U 1-5 
1-6 U  U 

U U 1-7 
1-8 U  U 

U 1-9 U 
1-10 U  U 
1-11 A A 
1-12 U  U 
1-13 I Spilltid E 
2-3 I Buller I 

Buller A 2-4 A 
2-5 U Buller U 

I Buller, spilltid I 2-6 
2-7 O Buller O 

O Buller O 2-8 
2-9 U Buller U 
2-10 U Buller U 
2-11 U Buller U 
2-12 U Buller U 
2-13 U Buller,spilltid O 
3-4 O O 
3-5 U Buller U 

O O 3-6 
3-7 O Buller O 

O O 3-8 
3-9 O S ma peam rsonal I 
3-10 U U 
3-11 U  U 
3-12 U U 

3-13 U 
Gemensam utrustning, samma 
personal I 

4-5 U U 
4-6 E Spilltid, damm E 
4-7 O Damm X 
4-8 I  I 

tid 4-9 O Spill O 
4-10 U  U 

inär närhet 
betydelse 

I – Inflytelserik X – Ej önskvärd

A – Absolut nödvändig O – Ord  
E – Extra inflytelserik U – Utan 
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Bilaga 8 Slutligt närhetsvärde (s. 2/2) 
 
Kombination Orsak: Flöde Annan orsak Slutligt närhetsvärde 
4-11 U Spilltid E 
4-12 U  U 
4-13 pilltid U S E 
5-6 O Spilltid O 
5-7 U Samma personal O 
5-8 I Samma personal I 
5-9 U U 
5-10 I  I 
5-11 U Buller U 
5-12 U  U 
5-13 U Buller, damm U 
6-7 E Spilltid E 
6-8 I I 
6-9 U  U 
6-10 U U 
6-11 I  I 
6-12 U U 
6-13 U  U 
7-8 A A 
7-9 U Damm U 
7-10 U U 
7-11 U Buller U 
7-12 U U 
7-13 U  U 
8-9 I I 
8-10 U  U 
8-11 U U 
8-12 U  U 
8-13 I I 
9-10 U  U 
9-11 U U 
9-12 U  U 
9-13 U U 
10-11 U  U 

2 (Asien gods, snabb avlastning) 10-1 I A 
10-13 U  U 
11-12 U U 
11-13 U  U 

3 
A – Absolut nödvändig O – Ordinär närhet  
12-1 U U 

E – Extra inflytelserik U – Utan betydelse 
I – Inflytelserik X – Ej önskvärd 
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Bilaga 11 Sambandsdiagram (s. 1/2) 
 
 

 
 

 
 
 
1 - Profillager 5 - Asien montering 9 - Borstning 13 - Stans HVA 
2 - Kap avd. 6 - Tvätt- och trumlingsavd. 10 - Asien lager 
3 - Stans avd. 7 - Packningsavd. 11 - Kap HVA 
4 - CNC-avd. 8 - Färdigvarulager 12 - Port Asien
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Bilaga 11 Sambandsdiagram (s. 2/2) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1 - Profillager 5 - Asien montering 9 - Borstning 13 - Stans HVA 
2 - Kap avd. 6 - Tvätt- och trumlingsavd. 10 - Asien lager 
3 - Stans avd. 7 - Packningsavd. 11 - Kap HVA 
4 - CNC-avd. 8 - Färdigvarulager 12 - Port Asien 
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Bilaga 12 Layoutförslag 1 

 
 

 - Profillager 5 - Asien montering 9 - Borstning 13 - Stans HVA 
 - Kap avd. 6 - Tvätt- och trumlingsavd. 10 - Asien lager 

A 
.  

 
1
2
3 - Stans avd. 7 - Packningsavd. 11 - Kap HV
4 - CNC-avd 8 - Färdigvarulager 12 - Port Asien
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Bilaga 13 Layoutförslag 2 

 
 
 
1 - Profillager 5 - Asien montering 9 - Borstning 13 - Stans HVA 
2 - Kap avd. 6 - Tvätt- och trumlingsavd. 10 - Asien lager 
3 - Stans avd. 7 - Packningsavd. 11 - Kap HVA 
4 - CNC-avd. 8 - Färdigvarulager 12 - Port Asien 
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Bilaga 14 Layoutförslag 3 

 
 
 
1 - Profillager 5 - Asien montering 9 - Borstning 13 - Stans HVA 
2 - Kap avd. 6 - Tvätt- och trumlingsavd. 10 - Asien lager 
3 - Stans avd. 7 - Packningsavd. 11 - Kap HVA 
4 - CNC-avd. 8 - Färdigvarulager 12 - Port Asien 
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Bilaga 15 Layoutförslag 4 

 
 
1 - Profillager 5 - Asien montering 9 - Borstning 13 - Stans HVA 

ngsavd. r 
 

 

2 - Kap avd. 6 - Tvätt- och trumli 10 - Asien lage
3 - Stans avd. 7 - Packningsavd. 11 - Kap HVA 
4 - CNC-avd. 8 - Färdigvarulager 12 - Port Asien 
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Bilaga 16 Värdering av layoutförslag 
 

L
ay

ou
tf

ör
sl

ag
 1

 
Faktor Värde Förklaring 

Närhet E Bra mellan tvätt-trumling och CNC, profillager och kap, 
HVA och CNC. 

Byggvänlighet I Inte mycket flytt av utrustning, kontor i mitten rivs. 
Framkomlighet E Bra mellan tvätt-trumling och CNC, profillager och kap. 
Dammskydd E Löses med plastjalusi. 
Asien flöde A Asien lager,montering och port i närhet. 

L
ay

ou
tf

ör
sl

ag
 2

 

 
 
Närhet E Bra mellan profillager och kap, HVA och CNC, tvätt-trumling 

och pack. 
Byggvänlighet O Allt flyttas och vissa väggar rivs. 
Framkomlighet O Profillager till vissa kapmaskiner lite sämre. 
Dammskydd E Löses med plastjalusi. 
Asien flöde A Asien lager, montering och port i närhet. 

L
ay

ou
tf

ör
sl

ag
 3

 

 
 
Närhet O Långt mellan profillager och kap. 
Byggvänlighet O All utrustning flyttas. 
Framkomlighet I Långt mellan profillager och kap. 
Dammskydd E Löses med plastjalusi. 
Asien flöde   Asien lager, montering och port i närhet. 

L
ay

ou
tf

ör
sl

ag
 4

 

 
 
Närhet E Bra mellan profillager och kap, och HVA och CNC. 
Byggvänlighet I Stans och CNC flyttas. 
Framkomlighet I Långt mellan HVA och tvätt-trumling. 
Dammskydd E Löses med plastjalusi. 
Asien flöde A Asien lager, montering och port i närhet. 

 
 
 

 – Absolut nödvändig O – Ordinär närhet  
 – Extra inflytelserik U – Utan betydelse 

 värd 

A
E
I – Inflytelserik X – Ej önsk
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Bilaga 18 Avståndsjämförelse av huvudflöden(s.1/3) 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Profillager 5 - Asien montering 9 - Borstning 13 - Stans HVA 
2 - Kap avd. 6 - Tvätt- och trumlingsavd. 10 - Asien lager 
3 - Stans avd. 7 - Packningsavd. 11 - Kap HVA 
4 - CNC-avd. 8 - Färdigvarulager 12 - Port Asien 
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Bilaga 18 Avståndsjämförelse av huvudflöden (s.2/3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Profillager 5 - Asien montering 9 - Borstning 13 - Stans HVA 
2 - Kap avd. 6 - Tvätt- och trumlingsavd. 10 - Asien lager 
3 - Stans avd. 7 - Packningsavd. 11 - Kap HVA 
4 - CNC-avd. 8 - Färdigvarulager 12 - Port Asien 
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Bilaga 18 Avståndsjämförelse av huvudflöden (s.3/3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Profillager 5 - Asien montering 9 - Borstning 13 - Stans HVA 
2 - Kap avd. 6 - Tvätt- och trumlingsavd. 10 - Asien lager 
3 - Stans avd. 7 - Packningsavd. 11 - Kap HVA 
4 - CNC-avd. 8 - Färdigvarulager 12 - Port Asien 
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