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Abstract 

Purpose – The purpose of this paper is to identify and highlight the aspects 

which are crucial in the design of a production layout for manufacturing 

companies. These aspects will be compared to see how they affect each other and 

which tradeoffs that must be considered.  

Methodology – This research is based on an exploratory approach which first 

focuses on discovering aspects that are crucial when designing a production 

layout. The aspects have been generated through a study of literature. The study 

of literature focused on finding theories that many sources confirmed to increase 

the validity of the study. By conducting a case study the aspects have been 

thoroughly tested so to see if they behave as the literature predicts. The case study 

company was chosen because it is currently faced with devolving a new 

production layout and therefore was considered appropriate. Empirical data has 

been collected through observations, interviews and data from the case study 

company´s ERP-system. The empirical data has resulted in a production layout 

suggestion in which the aspects have been considered and prioritized against each 

other.  

Findings – The study has resulted in seven key aspects to consider when 

developing a production layout. A conclusion has been made that all of these 

seven aspects affect each other at all times. This means that there are 

considerations to be made between all the seven aspects. If a change is made to 

benefit one of the aspects, all the other six will be affected. The authors have also 

concluded that the aspects presented is to be considered as general aspects. All of 

the aspects are crucial to consider for all manufacturing companies. 

Implications – Due to the limitation of research in this area this study will be 

useful for future research in the field. This study has resulted in a framework of 

aspects for companies to use when developing a production layout. The general 

aspects can be combined with company unique aspects to find the ideal layout 

proposal. The authors thinks that the suggestion produced to the case study 

company is to be used. This thanks to the improvements the authors highlighted 

throughout the study. 

Limitations – A limitation in this study has been the collected empirical data. To 

increase the validity of the aspects the authors should have tested them on 

additional companies. This to ensure that the aspects presented in fact is 

generalizable. Due to time limitations this has not been possible. 

Key words: Production layout – Flow of materials - Internal transports – 

Layout design aspects
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Sammanfattning 

Syfte – Syftet med denna rapport är att ta fram och belysa de aspekter som är 

avgörande vid utformning av en produktionslayout för företag. Därefter ser 

studien till att jämföra och se hur dessa aspekter påverkar varandra för att se vilka 

avvägningar som måste tas hänsyn till. 

Metod – Denna studie grundar sig i ett explorativ angreppssätt som först ser till 

att identifiera avgörande aspekter vid produktionslayoutsutformning. Aspekterna 

har tagits fram genom en litteraturstudie där författarna sökt efter aspekter som 

många källor bekräftar. För att testa dessa aspekter och väga dem mot varandra 

har en fallstudie genomförts. Syftet med fallstudien var att se hur aspekterna 

förhåller sig till varandra vid utveckling av en ny produktionslayout. Det valda 

fallföretaget ansågs passande då det i nuläget står inför utmaningen att utveckla en 

ny produktionslayout. Empirin från fallstudien har samlats in från observationer, 

intervjuer och data från företagets affärssystem. Empiri har sedan resulterat i ett 

produktionslayoutsförslag där dessa aspekter avvägts mot varandra. 

Resultat – Sju aspekter att beakta vid framtagningen av en ny produktionslayout 

har identifierats som viktiga i studiens resultat. En slutsats som dragits är att alla 

de sju aspekter har inverkan på varandra då avvägningar görs mellan dem. Görs en 

förändring för att stimulera en av aspekterna kommer det påverka de sex andra. 

Författarna har även kommit fram till de aspekter som presenteras kan ses som 

generaliserbara. Alla aspekterna är områden som företag kan tänkas behöva 

överväga och använda sig av vid utveckling av en ny produktionslayout.  

Implikationer – Sedan tidigare finns det inte mycket forskning inom området 

och därför kommer denna studie vara till hjälp för framtida forskning kring 

ämnesområdet. Denna studie har resulterat i ett ramverk av aspekter som företag 

kan använda vid utveckling av en ny produktionslayout. Dessa generella aspekter 

kan sedan kompletteras med företagsspecifika faktorer för att hitta den bästa 

lösnigen för varje enskilt fall. Sett till fallföretaget rekommenderar författarna dem 

att använda det förslag som presenteras i studien. Detta på grund av de markanta 

skillnaderna mellan nuläget och det nya förslaget. 

Begränsningar – En begränsning i denna studie har varit den empiri som samlats 

in under fallstudien. För att öka validiteten i de aspekter som tagits fram hade det 

varit intressant att testa aspekterna på fler fallföretag. Detta för att verkligen 

bekräfta att aspekterna är generella och passar andra företag. Detta har inte 

genomförts då tiden varit begränsande. 

Nyckelord: Produktionslayout – Materialflöde - Interna transporter – 

Layoututformningsaspekter
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1 Inledning 

I inledningen kommer författarna presentera en kort bakgrund till varför studien har genomförts. 

Författarna motiverar sedan studien genom en problembeskrivning. Utefter denna 

problembeskrivning kan sedan ett syfte presenteras. I syftet argumenteras studiens 

frågeställningar fram. Sedan presenteras studiens fokusområde i omfång och avgränsningar. 

Slutligen presenteras författarnas tillvägagångssätt genom studien i dispositionen. 

1.1 Bakgrund 

Sett över flera år har handeln gått från att vara en lokal företeelse till att bli ett 

världsomspännande nätverk. Inte minst har handeln inom EU ökat drastiskt under 

de senaste åren (Eurostat, 2011). Denna utökade handel gör att konsumenten idag 

kan rikta sig till betydligt fler aktörer än innan. Det leder till att konkurrensen 

mellan aktörerna drastiskt har ökat (Wagner, 2004). Fokus på konkurrensfaktorer 

ser olika ut beroende på vilken region i världen som studeras. Klart är dock att 

olika regioner har konkurrensfördelar inom olika områden. För att hantera den 

ökande konkurrensen har länder såsom Sverige valt att utforma strategier 

kopplade till kostnadseffektivitet, medans andra länder eller regioner kan dra 

fördelar av till exempel billig arbetskraft. Genom att ha ett tydligt fokus på 

kostnadseffektivitet så finns det många olika faktorer som ett företag kan arbeta 

med. Lumsden (2006), samt Jonsson & Mattson (2011), menar att företag kan öka 

sin industriella konkurrenskraft genom att på ett systematsikt sätt effektivisera de 

logistiksystem som finns i försörjningskedjan. Med en försörjningskedja menas det 

nätverk av olika företag som producerar, hanterar eller distribuerar en viss 

produkt. Försörjningskedjan innefattar samtliga steg som krävs för att få en 

produkt förädlad hela vägen från leverantör till kund. Ett exempel på ett 

logistisksystem utifrån ett försörjningskedjeperspektiv ges i Figur 1. 
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Figur 1. Försörjningskedja (baserad på modeller från Lumsden, 2006, Jonsson & Mattsson, 

2011). 

Wagner (2004) menar att många företag idag försöker, på ett ibland ostrukturerat 

sätt, stärka sin industriella konkurrenskraft genom att effektivisera logistik-

systemet. Han menar att det inte finns någon genväg till effektivitet och att 

förändringar oftast tar mer tid och pengar än planerat att införa. Han pekar också 

tydligt på vikten av samarbeten mellan leverantörer och kunder. Trots vikten av 

samarbete med både tidigare och senare led i försörjningskedjan finns det ett stort 

behov av att effektivisera de interna processerna på varje enskilt företag. Detta för 

att skapa ett så fördelaktigt flöde som möjligt. Effektivisering av de interna 

processerna är ett brett begrepp som innefattar mängder av möjliga fokus-

områden. Dock har vissa områden i en större grad möjlighet att tydligt förändra 

effektiviteten, till det bättre, än andra. Lumsden (2006) menar att området kring, 

och valet av, produktionslayout har stark koppling till granden av effektivitet i de 

interna materialflödena.  

I förlängning bidrar också en väl utformad design av produktionslayout till ökad 

produktivitet, lönsamhet och minskade kostnader (Meyers, 1993). Med 

produktionslayout menas den fysiska designen och placeringen av maskiner och 

andra större entiteter.  
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1.2 Problembeskrivning 

Då ett företag växer uppkommer behovet av expanderingar av bland annat 

personalstyrkan, geografisk spridning eller av lokaler. Många växande företag ställs 

inför problemet att de nuvarande lokalerna är för små och ställs därför inför ett 

val. Ska de nuvarande lokalerna byggas ut eller ska en helt ny fabrik anläggas? 

Detta område är intressant att studera då många företag idag brottas med detta 

problem och denna frågeställning. En annan fråga som expanderande företag 

ställs inför är: hur ska det interna materialflödet i fabriken se ut, och mer konkret; 

hur ska den fysiska produktionslayouten designas (Meyers, 1993)? 

Vid framtagandet av produktionslayouter finns det många utmaningar som 

företaget kan ställas inför. I den tillgängliga litteraturen, inom ämnesområdet, 

beskrivs vissa av dessa utmaningar, men då endast i form av ett antal steg i en 

större process. Det ges ingen tydlig beskrivning på exakta aspekter som är viktiga 

att beakta oavsett vilken bransch företaget tillhör. Meyers (1993) påpekar dock att 

detta kan bero på stora variationer mellan företag avseende behov och 

begränsningar kopplat till produktionen. Ett stort problem som ett liknande 

projekt ställs inför är de stora konsekvenser som kommer till ytan om 

produktionslayouten visar sig vara otillräcklig. Meyers (1993), likt merparten av 

författare inom ämnesområdet, menar att ett projekt i samma magnitud som det 

med att ta fram en ny produktionslayout kräver stora finansiella- och tidmässiga 

resurser. Därför är det viktigt att den förstudie som ligger till grund för hela 

projektet utförs på ett exemplariskt sätt. Trots kraven på en noga genomförd 

förstudie finns det begränsat med litteratur om aspekter som är viktiga att beakta 

än önskat. Dessa aspekter måste utan guidning från litteraturen lyftas fram för 

varje enskilt fall och undersökas var för sig. Detta riskerar därför att bli ett både 

tids- och kostnadsdrivande arbete som skulle kunna undvikas om ett redan 

utstuderat ramverk av aspekter fanns tillgängligt vid projektets början.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Arbetet med framtagning av prodiktionslayouter kräver att ett visst antal aspekter 

beaktas för att garantera ett önskvärt utfall. Om dessa aspekter eller fokusområden 

inte hanteras på ett korrekt sätt kan de orsaka stora förluster i både tid och pengar. 

Då det idag saknas ett samlat ramverk i litteraturen rörande dessa aspekter blir 

denna studies syfte:   

Att undersöka och analysera vilka aspekter som ett tillverkande företag bör ta hänsyn till då en 

ny produktionslayout tas fram.  
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I första skedet av ett större projekt är det av högsta vikt att en god förstudie 

genomförs. Förstudien ger underlag till både planeringen, genomförandet och 

avslutandet av studien (Tonnquist, 2004). I fall där ett tillverkande företag skall ta 

fram en ny produktionslayout så bör den eventuella projektgruppen göra en studie 

kring de aspekter som kommer påverka layoutvalet. Dessa aspekter har en 

avgörande roll för både layouten och materialflödet genom lokalerna. Förstudien i 

ett sådant projekt är av sådan essentiell karaktär att första frågeställingen befogas. 

1. Vilka aspekter bör ett tillverkande företag ta hänsyn till då en ny 

produktionslayout tas fram? 

Vikten av dessa aspekter anses vara så stor att det inte räcker med att endast lyfta 

fram dem. Genom att analysera varje aspekt så ska studien resultera i en 

jämförselse mellan aspekter för att se hur dessa påverkar varandra. Frågeställning 

två reflekterar resonemanget. 

2. Hur påverkar dessa aspekter varandra och vad finns det för avvägningar att 

ta hänsyn till? 

Frågeställningarna kommer att besvaras genom en undersökning i form av en 

litteraturstudie, samt en fallstudie på ett tillverkade företag. Fallstudien kommer att 

resultera i ett produktionslayoutsförslag av företagets framtida lokaler. Denna 

fallstudie kommer att grunda sig i den teori som fås från litteraturstudien för att ta 

fram ett nytt layoutsförslag. Under fallstudiens gång kommer teorierna från 

litteraturstudien att testas gentemot den empiri som fås. Detta för att testa 

teoriernas träffsäkerhet på ett verkligt fall. Genom att göra en ny fabrikslayout 

baserad på teorier och beräkningar kommer studien sedan analysera de 

avvägningar som gjorts under fallstudiens gång och dra slutsatser kring dessa. 

1.4 Omfång och avgränsningar 

Studien kommer att undersöka och presentera sådana aspekter som anses vara 

viktiga för företag när de ska planera en ny produktionslayout. Aspekterna som 

kommer undersökas är av sådan natur att de endast har relevans till produktion 

och materialflöden på tillverkade företag. Det vill säga att studien kommer endast 

lyfta sådana aspekter som har en direkt anknytning till produktion eller tillhörande 

materialflöden och inga andra områden utöver dem. Studien har ett fokus på 

aspekter som är kopplade till effektiva flöden och kommer därför ej att ta med 

kostnad som ett perspektiv. Studien ska alltså utan finansiella begränsningar 

endast kretsa kring aspekter som berör effektiva materialflöden. Det tänkta 

omfånget av studien presenteras i Figur 2. Avgränsningar som endast har koppling 

till fallstudien kommer att presenteras i avsnittet ”Fallstudiedesign” i kapitel två. 
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Figur 2. Försörjningskedja (baserat på modeller från Jonsson & Mattsson 2011, Lumsden 

2006). 

De aspekter som lyfts fram under studiens gång har hanterats på en strategisk nivå 

och ej på en operativ. Det vill säga att aspekterna har hanterats på ett övergripande 

plan och har ej lyft fram varje ingående detalj av varje aspekt. Detta för att 

detaljrikheten hade gjort studien för omfattande, samt att ju mer detaljerad en 

aspekt blir ju mer företagsspecifik blir den. 

1.5 Disposition 

Inledningen av rapporten inleds med ett en förklarande text kring studiens 

bakgrund. Bakgrunden beskriver i sin korthet hur en försörjningskedja kan se ut 

och vilka utmaningar som ställs på en sådan. Bakgrunden följs av avsnittet 

problembeskrivning som beskriver det problemområde som senare ska motivera 

frågeställningarna. Området berör företag som står inför utmaningen att planera 

en ny produktionslayout. Frågeställningarna speglar fakta och tankar som förts i 

tidigare avsnitt och blir därför narturliga för studien. Ämnesområdet som studien 

berör anses vara stort vilket motiverar de avgränsningar av omfånget som gjort. 

Detta för att hålla studien på en hanterbar nivå. 

Metod och genomförande beskriver studiens arbetsprocess och hur denna har lett till 

att studiens frågeställningar har besvarats. Genom diskussioner och resonemang 

så har både en vetenskaplig och metodisk ansats till studien tagits fram. Likväl har 

studiens angreppssätt diskuterats i detta kapitel. Dessutom granskas kvaliteten ur 

både ett validitet- och reliabilitetsperspektiv. En stor del av kapitlet kretsar kring 

genomförandet av datainsamling av såväl litteratur som empiridata från fallstudien. 

Även analysen av insamlad data beskrivs i detalj för att visa resultaten har nåtts på 

korrekt vis.  
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Teoretiskt ramverk visar på de teorier som ligger till grund för att ha kunnat besvara 

frågeställningarna. Kapitlet är disponerat på så vis att först ges övergripande 

teorier om produktionslayouter. Sedan trattas ramverket ner och visar på teorier 

kring de aspekter som tagits fram. 

Empiri är den del i studien där författarna söker förståelse av fallföretaget för att få 

en överblick av fallstudien. Här kommer en presentation av det rådande tillståndet 

på fallföretaget presenteras. Den enhet som studerats i fallstudien kommer 

presenteras och visualiseras. Empirin kommer leda till en kartläggning av nuläget 

på fallföretaget samt beskrivningar av företaget och dess fabriker. 

Analys är den del av studien där de aspekter, som kommit att vara avgörande vid 

utformningen av en ny produktionslayout har analyserats. Här kommer ett nytt 

produktionslayoutförslag till fallföretaget presenteras. Förslaget har resonerats 

fram del för del och baserat på de aspekter som tagits fram i litteraturstudien. 

Även de upplevda avvägningarna mellan aspekterna kommer att presenteras här. 

Diskussion och slutsatser ser till att avrunda hela studien. Resultatet som tagits fram 

kommer att sammanfattas och diskuteras. Författarna presenterar möjliga 

implikationer av studien och ser vad för påverkan dessa har på både 

forskningsområdet och fallföretaget. Därefter kommer en granskning av 

författarnas metod att göras. Avslutande presenterar författarna slutsatserna som 

dragits under studiens gång och rekommendera aktiviteter för vidare forskning. 



Metod och genomförande 

7 

2 Metod och genomförande 

För att kunna besvara studiens frågeställningar har det genom hela arbetets gång använts olika 

metoder och angreppssätt. I detta kapitel redogörs det för hur resultatet har nåtts och hur detta är 

genomfört. 

2.1 Arbetsprocessen diskussion  

Studien har genomförts under vårterminen 2013 och dess arbetsprocess illusteras i 

Figur 3. Som kan utläsas från figuren så har de olika delarna av studien tagit olika 

lång tid vilket kan förklaras med att författarna har valt att prioritera vissa delar 

över andra.  

 

Figur 3. Tidsutfall. 

Planeringen av hela studien pågick under januari som kan tyckas vara en lång tid. 

Författarna ansåg dock att planeringsfasen vara av stor betydelse för studien då ett 

gott förarbete underlättar i alla efterkommande delar. Parallellt med planeringen, 

och med assistans från handledaren på Tekniska Högskolan i Jönköping, tog 

problemformulering form. Efter det att studien hade en klar problemformulering 

samt tydliga frågeställningar initierades fallstudien. Målen med fallstudien 

arbetades fram tillsammans personal på företaget. Genom att samma 

utgångspunkt och förväntningar fanns mellan parterna så kunde arbetet sen flyta 

på bra hela vägen fram till början av maj. Data samlades in från fallföretaget under 

större delen av denna tidsperiod. Den data som samlades in i början av 

fallstudiens förlopp bearbetades för att resultera i en nulägesbeskrivnigen och en 

kartläggning av den befintliga produktionen. Studiens arbetsprocess illustreras i 

Figur 4. 
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Figur 4. Studiens arbetsprocess. 

Efter att nulägesbeskrivningen var klar så påbörjades litteraturstudien för att på så 

vis finna underlag till den andra delen av dataanalysen. Det vill säga att applicera 

de aspekter som funnits genom litteraturstudien på fallföretaget. Efter fallstudiens 

slut i början av maj så fokuserades hela studien på att analysera och jämföra de 

funna aspekterna med varandra. Det vill säga att fokus låg endast på den andra 

frågeställningen. Studiens arbetsprocess illustreras i Figur 4. 

2.2 Angreppssätt 

Studiens frågeställning är tvådelad och därför har även den vetenskapliga ansatsen 

delats upp, vilket beror på frågornas olika natur. Författarna har valt att ha en 

explorativ förhållning till den första frågeställningen då den är av undersökande 

slag: ”Vilka aspekter bör ett tillverkande företag ta hänsyn till då en ny produktionslayout tas 

fram?”. Då författarna sedan tidigare ej har någon kunskap inom området samt att 

det finns begränsat med vetenskapliga skrifter ansåg författarna att ett explorativt 

angreppsätt var passande. Ett explorativt förhållningssätt till området 

karaktäriseras just av att kunskap saknas och att studien därför tar en utforskade 

form (Widerberg, 2002). Studien har, tack vara den explorativa förhållningen 

samlat in mycket olika data för att på så vis få ett brett perspektiv.  

Den andra av studiens frågeställningar är av deskriptivt slag: ”Hur påverkar dessa 

aspekter varandra och vad finns det för avvägningar att ta hänsyn till”. Data som samlades 

in till första frågeställningen ska alltså undersökas och jämföras. Karaktäristiskt för 

en deskriptiv undersökning är att studien fokuserar på en särskild del av hela 

ämnesområden; aspekterna av produktionslayouten (Patel & Davidson, 2011).  
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Förutom ovanstående så har författarna valt att ha ett deduktivt angreppssätt 

under arbetet med studien. Det vill säga att studien inledandes samlade aspekter 

från teorin för att sedan testa dessa praktiskt genom en fallstudie (Patel & 

Davidson, 2011). Detta för att kunna se hur de teoretiska aspekterna samverkar 

och påverkar varandra i praktiken. 

En kvalitativ metodansats har valts för att få fram resultatet av studien. Denna 

ansats har möjliggjort att författarna har kunnat bearbeta data från både intervjuer 

och observationer direkt efter insamling. I motsats till den kvantitativa ansatsen så 

anses den kvalitativa ansatsen vara flexibel då ändringar i hela studien kan göras 

efter behov. Detta är något som karaktäriserar en kvalitativ bearbetning av data 

(Patel & Davidson, 2011). Detta flexibla arbetssätt har passat studien utmärkt då 

nya idéer och tankar ständigt har dykt upp. Det har varit nödvändigt att justera 

arbetet under tiden just på grund av den anledningen. 

2.3 Fallstudie 

Efter resonemang kring hur resultatet av studien skulle nås ansågs en fallstudie 

vara en lämplig strategi. En fallstudie är fördelaktig för den som har ett specifikt 

område eller mål att undersöka. Syftet med en fallstudie är att ge en god överblick 

och få en helhetssyn i det fall som studeras för att på så sätt få en förståelse av hur 

verksamheten fungerar och samspelar (Gomm, et al., 2009). Studiens fråge-

ställningar ställer krav på att en fallstudie genomförs och ett fallföretag har valts ut 

för att passa problemsituationen. Ett företag som står inför det stora projektet att 

utöka sina lokaler och planera en ny produktionslayout har valts till denna studie.  

Designen av en fallstudie kan ses ur två olika dimensioner. Den första är antalet 

fall (företag) i fallstudien, det vill säga en- eller flerfallsstudie. Den andra är antal 

analysenheter (fokusområden) som ska undersökas i varje fall (Yin, 2008). Denna 

studie har ett fall och en enhet (produktionslayout). Detta för att tidsramen av 

studien varit begränsad. Författarna vägde mellan att få en bred eller en djup 

fallstudie. Den djupa undersöknignen valdes för att kunna få en så bra förståelse 

som möjligt för företagets behov. Då fallstudien är en enfallsstudie med en 

analysenhet resulterar detta i att designen av fallstudien är av holisitisk natur på 

den första analysnivån (Yin, 2008). 

Fallföretaget har valt att vara anonyma, varför författarna i fortsättningen kommer 

hänvisa till företaget såsom ”Alpha”. Alpha är ett tillverkande företag i 

Jönköpingsregionen vars tillverkning främst består av stansning, pressning och 

trumling av metallprodukter. I nuläget står Alpha inför projektet att slå samman 

två fabriker (Fabrik X & Y) till en större gemensam lokal. Alpha har idag ingen 

färdigplanerad layout till den nya lokalen. Därför passar Alpha bra in på denna 

studie som ser till att hitta och jämföra aspekter som är avgörande vid utveckling 

av en ny produktionslayout.  
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Under fallstudiens gång har författarna samlat in data för att sedan ta fram ett 

förslag till en ny produktionslayout. Detta för att få empirisk data att komplettera 

med teorier och aspekter som lyfts fram från litteraturstudien. Fallstudien har tagit 

hänsyn till flödet från uttag av material i materialförrådet, via produktion till 

färdigvarulagret. Layoutförslaget  innefattar fysisk placeringen av maskiner, PIA-

lager och annan kringutrustning i produktionen. Layoutförslaget kommer även att 

presentera lokaliseringen av material-/färdigvarulager, serviceavdelningen och 

förråd men kommer ej inkludera inredningens position med beräkningar och 

resonemang. Dock kommer inredningen placeras ut för att ge en visuell föraning 

om hur det kan se ut. Fokus på förslaget kommer alltså att ligga i att placera 

maskiner och utrustning optimalt utefter produktens väg genom fabriken. 

Fallstudien kommer ej heller att behandla aspekter som har med helt 

arbetsergonomiska faktorer att göra. Det innefattar aspekter som till exempel 

ergonomisk arbetshöjd eller korrekt ljussättning. Den enda ergonomiska aspekten 

som kommer lyftas i fallstudien är den som rör oljud och buller.  

2.4 Datainsamling 

För att lyckas med studiens syfte har det krävts omfattande datainsamling som 

skett i form av en litteraturstudie, intervjuer, dokumentationer och observationer. 

För att få hög validitet och reliabilitet har förstahandsdata använts i största möjliga 

mån. 

2.4.1 Litteraturstudie 

För att finna de aspekter som fallstudien grundar sig på så har en litteraturstudie 

genomförts. Olsson (2008) pekar på olika angreppssätt av en litteraturstudie för 

att få ut önskvärt resultat. Sökning via referenslistor, sökningar i svenska 

forskningsbibliotekens gemensamma katalog samt sökningar i tidsskrifter och i 

databaser. Denna studie har mestadels fått data via sökningar av artiklar i 

databaser. En stor del av den teori som använts har även fåtts från vetenskapliga 

böcker kopplade till ämenrådet som studien berör. 

Artiklar och skrifter har främst funnits via Högskolebiblioteket i Jönköpings 

söktjänst PRIMO samt den internetbaserade sökmotorn Google Scholar. PRIMO 

och Google scholar ger access till flera olika ämensområden och har därför alltid 

gett ett brett sökresultat. För att göra sökningarna mer selektiva och avgränasde 

har specifika nyckelord använts. Exempel på dessa är: ”Production design” eller ”Plant 

layout”. Författarna har försökt att blanda data från både artiklar och böcker från 

Högskolebiblioteket i Jönköping.  
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2.4.2 Intervjuer och samtal 

Under fallstudiens gång har både planerade och spontana intervjuer genomförts. 

Intervjuerna har varit av både ostrukturerad- och semi-strukturerad karaktär. Vissa 

intervjuer genomfördes med en viss planering och redan förberedda frågor, 

medan andra intervjuer skedde mest spontant under vandringar i lager eller pro-

duktion. Under de planerade intervjuerna har en ”tratt-teknik” använts vilket 

innebär att frågorna har börjat väldigt övergripande för att sedan djupdyka in på 

specifika områden (Patel & Davidson, 2011). Den data som samlades in från 

intervjuer och observationer var data som användes för att kunna genomföra 

nulägesbeskrivningen och för att få en förståelse av problemsituationen. 

Intervjuerna och samtalen skedde på olika hierarkiska nivåer för att få data och 

åsikter från ett så brett perspektiv som möjligt. Vissa insikter och resonemang 

kunde endast fås genom att intervjua erfarna operatörer i produktionen. 

Operatörerana besitter kunskapen om hur alla maskiner fungerar samt vilka ytor 

som behövs för att använda dem. Intervjuerna har skett med en , alternativt två, 

intervjupersoner åt gången. I Tabell 1 presenteras information kring samtliga 

intervjuer som genomförts på Alpha. 

Tabell 1. Intervjuer på Alpha. 

 

2.4.3 Observationer 

De mätningar av inventarier som gjorts på Alpha har skett med måttband och 

anteckningsblock. Detta för att kunna göra en ritning av varje maskin och 

lagerplats i fabriken för att senare kunna sammanställa resultatet till en 

nulägesbeskrivning. För att förtydliga observationer och ritningar så har resultatet 

digitaliseratas genom att använda sig av programmet Microsoft Office Visio 2010. 

Detta för att göra visualiseringen av alla maskiner och andra delar mer 

lätthanterliga. Redan tidigt i fallstudien gjordes många observationer i fabriken. 

Detta för att få en klar bild av nuläget så att det fanns en god grund för när 

kartläggningen av produktionen skulle göras. Observationer är ett bra verktyg då 

det oftast går att analysera en process utan yttre påverkan (Patel & Davidson, 

2011). Det har varit till studiens fördel att kunna observera maskinoperatörerna 
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under deras arbete för att se deras naturliga arbetsgång. Samtliga observationer 

presenteras i Tabell 2. Observationerna har klassificerats efter maskintyp. 

Tabell 2. Observationer på Alpha. 

 

2.4.4 Dokumentation 

Viss data under fallstudiens gång har samlats via Alphas affärssystem. 

Affärssystemet arkiverar löpnade data kring hela produktionen. Information 

rörande antal körningar (när maskinen producerar), ordar, ställ och mycket mer 

återfinns i systemet. Denna studie har bland annat använt sig av data rörande antal 

ställ i maskinerna. På grund av sekretesskäl har författarna inte givits access till 

systemet, utan kontaktpersonen på Alpha har vid behov samlat den data som 

efterfrågats. 

2.5 Dataanalys 

Vilket har beskrivits tidigare i kapitlet så har teoretisk data samlats in genom en 

litteraturstudie och empirisk data genom en fallstudie. Insamlad data från både 

fallstudie och litteraturstudie har resulterat i två databaser som sedan använts som 

grund för framtagandet av ett teoretiskt ramverk och i samband med 

dataanalysprocessen. I Figur 5 visas vilka delar som analysen bygger på och att 

studiens resultat är ett utfall av denna. 

 

Figur 5. Analysprocess av data. 
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Insamlad data från fallstudien har analyserats i två omgångar. Under den första 

analysomgången så analyserades data från fallföretaget som kretsade kring den 

nuvarande produktionslayouten och problem kopplade till denna. Under analysen 

så vävde författarna samman den information som samlats in från både intervjuer 

och observationer på fallföretaget. Efter den första analysomgången så byggdes 

det teoretiska ramverket upp kring kritiska aspekter vid utformning av 

produktionslayout genom att väga samman den information som samlats in 

genom litteraturstudien. Den andra analysomgångens mål var att ta fram en ny 

produktionslayout som grundade sig i de från litteraturen identifierade kritiska 

aspekterna och fallföretagets nuläge. Till sist så analyserades och jämfördes de 

använda aspekterna med varandra för att identifiera vilka avvägningar och 

anpassningar som gjorts.  

2.6 Kvalitet 

Genom att presentera och resonera metodvalen utefter både validitet och 

reliabilitet redogör författarna för hur studien skall uppnå god kvalitet. Reliabilitet 

syftar till att resultatet av mätningar och analyser ska kunna upprepas oberoende 

av vem som utför studien (Yin, 2008). Då en kvalitativ ansats har valts för studien 

kommer detta ge en osäkerhet kring reliabiliteten då resultatet ofta nås genom 

intervjuer och resonemang istället för beräkningar och siffor. Genom att i den 

största mån möjlig intervjua personal på fallföretaget enskilt så kan reliabiliteten av 

fallstudien stärkts. Detta på grund av att resultaten av intervjuer är mer pålitlig då 

intervjuobjekten inte har möjlighet att påverka varandra. Genom att göra en bred 

litteraturstudie och använda sig av källor och referenser som är välkända inom 

ämnesområdet anser författarna att reliabiliteten av hela studien stärks. Genom att 

granska väl etablerade författare och jämföra dem med varandra kommer 

författarna att uppnå ett resultat som går att generalisera oberoende av vem som 

utfört litteraturstudien.  

Validiteten ser till att den information som samlats är korrekt och att den används 

på ett sådant sätt som gör att resultatet blir korrekt (Yin, 2008). Vid datainsamling 

via intervjuer ska fallstudien uppnå en god validitet genom att endast intervjua 

objekt med god kompetens och stor erfarenhet inom området. Genom att välja 

objekt som har stark anknytning till fokusområdet för intervjun så kommer 

validiteten bli god. För de fåtalet beräkningar som presenteras i studien  kommer 

data från fallföretagets affärssystem att användas. Data har ej att manipulerats och 

anses därför vara data från en förstahandskälla. Under arbetets gång så kommer 

frekventa återkopplingar ske med fallföretagets kontaktperson och ledning för att 

garantera att fallstudien håller önskad nivå av korrekthet. Genom att använda sig 

av välkända referenser och författare hoppas författarna kunna garantera att 

validiteten av aspekteran kommer vara god. Detta medför att validiteten av hela 

studien kommer öka. 
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3 Teoretiskt ramverk 

I det teoretiska ramverket presenteras de teorier som ligger till grund för studien. Inledandes 

kommer en kort förklaring hur teorierna relaterar till frågeställningarna. Därefter presenteras 

teorierna kring produktionslayoutsutformning.  

3.1 Komponenter i ramverket 

För att besvara frågeställning ett ”Vilka aspekter bör ett tillverkande företag ta hänsyn till 

då en ny produktionslayout tas fram?” behövdes en djupare förståelse av hur 

produktionslayouter utformas och därför kommer teorier kring detta att 

presenteras. Avsnittet innefattar exempelvis teorier kring produktionslayouter och 

interna materialflöden. Den litteraturstudie som gjorts har resulterat i detta 

teoretiska ramverk. Författarna har valt att använda sig av ett trattande effekt när 

ramverket har utformats. Först ges bakgrund och teorier till produktionslayouter 

och interna materialflöden. Detta för att ge den övergripande teori som krävs för 

att förklara ämnesområdet (produktionslayouter och produktionsflöden). Vidare 

smalnar ramverket något och presenterar aspekter som är kopplade till första 

frågeställningen. Ramverkets koppling till frågeställningarna presenteras i Figur 6. 

 

 

Figur 6. Komponenter i ramverket. 
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Ramverket presenterar teorier från flera olika författare som kommer tydliggöras i 

en tabell. Teorierna som presenteras i samband med frågeställning ett har även en 

stark koppling till studiens andra frågeställning: ”Hur påverkar dessa aspekter varandra 

och vad finns det för avvägningar att ta hänsyn till?”. De aspekter som presenteras i 

ramverket, med koppling till frågeställning ett, ligger till grund för analysen som 

frågeställning två syftar till.  

3.2   Produktionslayout 

Valet av produktionslayout är klart kopplat till effektiviteten i produktionen. En 

produktionslayout är en kartläggning utav hur alla delar i produktionen som till 

exempel maskiner, lager och annan kringutrustning är positionerad i 

produktionen. Här bestäms vilka maskiner som ska stå ihop och hur de ska 

samspela i flödet (Lumsden, 2006). Valet av layoutdesign på produktionen sätter 

gränserna för vad din produktion i verklighet kan producera (Jonsson & Mattsson, 

2011). Målet som många företag har idag är att minska kostnaderna i produktion 

maximalt för att på så vis göra större förtjänst. På grund av detta är valet av 

produktionslayouten en avgörande faktor för förtjänsten. Det är viktigt att välja 

rätt typ av produktionslayout eftersom olika typer av produktionslayouter passar 

olika typer av företag. 

3.2.1 Produktionssystem 

En produktionslayout påverkas kraftigt av beroende på vilket produktionssystem 

den är utformad efter. Det finns många olika typer av produktionssystem och 

valet bör spegla företagets tillverkningsstrategi. Vill företag vara massproduce-

rande och ha låga kostander bör företag ha en produktionslayout som speglar 

detta. Vill företaget istället vara flexibla och kunna erbjuda en bredare 

produktflora krävs en annan typ av produktionslayout för att tillfredsställa det 

behovet (Groover, 2008). De typer av produktionssystem som författarna har valt 

att presentera är funktionell verkstad, flödesgrupp och kontinuerlig tillverkning.  

Funktionell verkstad: En funktionell verkstad innebär att maskiner av samma typ 

grupperas ihop. Det betyder till exempel att borrar, svetsstationer eller 

stansningsmaskiner är separerade från varandra i produktionen. Däremot står 

maskiner/utrustning av samma typ  grupperade. En funktionell verkstad fungerar 

bäst när då det finns en stor variation på produkter/varianter i mindre kvantiteter 

(Jonsson & Mattsson, 2011). Detta genom att en hög flexibilitet kan hållas vilket 

tillåter att fler ställ kan göras. Nackdelen med en funktionell verkstad är att det i 

regel blir många onödiga interntransporter vilket kan förhindrar en effektiv 

produktion.  

Flödesgrupp: Flödesgrupper eller grupporienterade layouter delas in i så kallade 

produktionsceller. I varje produktionscell eller flödesgrupp placeras de maskiner 

som krävs för att tillverka produkter och produktmixar. Till exempel kan maskiner 
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som svarvar, borrar och fräsar placeras ihop i samma produktionscell (Jonsson & 

Mattsson, 2011). Fördelen med en flödesgrupperad produktion ligger i att både 

kunna producera i större volymskalor samtidigt som företag kan hantera 

produktionsmixar till en viss utsträckning (Miltenburg, (2005). Det som är 

bristande hos en flödesorienterad layout är att du fortfarande har en begränsad 

flexibilitet, det vill säga att du är inte fullt lika flexibel likt en funktionell verkstad. 

Samtidigt kan du inte producera i större volymskalor utan din produktion är 

begränsad.  

Kontinuerlig tillverkning: En kontinuerlig tillverkning har sin grund i massproduktion. 

Här placeras maskiner eller operatörer i en linje efter varandra i just den ordning 

som produkten ska förädlas (Jonsson & Mattsson, 2011). Ett exempel på detta är 

det världskända löpande bandet skapat av Henry Ford (Alizon, et al., 2009). 

Fördelen med linjebaserad produktion är förmågan att massproducera produkter, 

vilket ger en låg produktionskostnad per enhet och stora kvantiteter. Nackdelen är 

att linjebaserad produktion är känslig för ställ och har dålig flexibilitet. Skulle det 

dessutom vara så att en maskin i flödet stannar så stannar hela flödet. 

3.2.2 Produktflöden 

Företag idag arbetar hela tiden för att optimera sina interna flöden både i avseende 

på produktion och lagring av gods. Motivet bakom är att reducera produktions-

kostnaderna och på så vis göra en större förtjänst (Jonsson & Mattsson, 2011). 

Vid flödesoptimeringar beslutas både hur flödet ska gå mellan maskiner men även 

hur det mer övergripande flödet ska se ut i produktionen. Även den interna 

materialhanteringen är en faktor att ta hänsyn till vid optimeringen. Det innefattar 

förflyttningar, materialhantering och lagring av varor. Dessa är aktiviteter som kan 

ske både på lager och i produktion. Exempel på ett internt materialflöde kan vara 

likt Figur 7. 

 

Figur 7. Exempelflöde av produkt (baserat på modeller från Jonsson & Mattsson 2011, 

Lumsden 2006). 

Figur 7 är ett kraftigt förenklat flöde gentemot hur det kan se ut i verkligheten, 

men det presenteras för att exemplifiera hur ett materialflöde kan se ut. 
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I boken ”Material handling systems- designing for safety and health” av Charles Reese 

(2000), beskrivs vikten av att skapa smarta och effektiva interna flöden. Där besk-

rivs vikten av att minimera transporterna och att undvika onödiga förflyttningar. 

Likt Mattsson och Jonsson (2005) beskriver Reese (2000) hur lagerplatser och 

PIA-lager bör anpassas så att högfrekventa artiklar placeras nära de maskiner och 

processer där dessa förädlas medan lågfrekventa artiklar kan placeras längre ifrån. 

Detta för att minimera både transportsträckan mellan lagerplatsen och själva 

maskinen men även för att på så vis rationalisera flödet.  

3.3 Aspekter 

De aspekter som det teoretiska ramverket presenterar baseras på den 

litteraturstudie som gjorts. För att styrka studien har litteraturstudien grundat sig 

på flera olika författare och källor. I Tabell 3 presenteras de aspekter som kommer 

tydliggöras samt vilka författare som stödjer dessa aspekter.  

Tabell 3. Aspekter från litteraturstudien. 

 

3.3.1 Produktvolym och produktmix 

Bellgran och Säfsten (2010) menar att valet av produktionssystem tydligt är 

sammanlänkat med den produktionslayout som företaget slutligen kommer 

använda sig av. Två aspekter som är avgörande vid valet av produktionssystem är 

produktvolymen och produktmixen (därför ska dessa två aspekter presenteras i 

följande stycken). 

Produktvolym 

Aspekten produktvolym syftar till kvantiteten producerade produkter. 

Klassificeringen av höga eller låga kvantiteter mäts mot liknande företag och andra 

branscher. När företag har en tillverkningsstrategi i att vara massproducerande 

med låga kostnader per producerad enhet resulterar detta i en produktionslayout 

som speglar denna strategi. Detta resulterar ofta i en produktion likt ett 

kontinuerligt flöde eller en produktionslina. Har företetaget istället en strategi att 

ha mer varierande produkter med små volymer kan dess produktionslayout istället 
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likna en funktionell produktionslayout (Miltenburg, 2005). Förhållandet mellan 

små och stora volymer av produkter förtydligas i Figur 8.  

Produktmix  

Med aspekten produktmix menas den variation och bredd av produkter och 

varianter som ett företag kan erbjuda. Vill företag kunna vara flexibla och erbjuda 

en bred produktmix resulterar detta i ett komplexare flöde än vid en smalare 

produktmix som har relativt enkla flöden (Groover, 2008). Då behöver företag  ha 

en produktion som är mer flexibel och kunna tillverka flera olika artiklar, likt en 

funktionell layout. Vill företag istället erbjuda ett smalare produktspann och 

fokusera mer på fåtalet artiklar kan det liknas vid kontinuerligt flöde. 

Förhållandena mellan produktmixar presenteras i Figur 8. 

Syntes 

Det finns ett tydligt förhållande, och en avvägning att göra, mellan 

produktvolymer och produktmixar (Miltenburg, 2005). Miltenburg (2005) 

presenterar en modell där dessa förhållanden kan jämföras för att företag ska 

kunna analysera sig själva och hitta ett optimalt produktionssystem för just sitt 

företag. Modellen presenteras i Figur 8. Groover (2008) belyser hur aspekterna 

volym och mixar hänger ihop i ett samband. Är produktvolymen låg, då tenderar 

ofta att produktmixen vara bred för att kunna stimulera flexibilitet. Samma sak om 

volymen är stor, då är ofta produktmixen smal för att så vis stimulera 

massproduktion och större volymer. 
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Figur 8. Val av tillverkningsstrategi (baserad på Miltenburg (2005)). 

3.3.2 Konkurrensfaktorer 

Företag i allmänhet har både visioner och strategier att styra sin verksamhet i rätt 

riktning. Strategierna ser till att hålla arbetssätten och målen inom verksamhetens 

ramar. Strategier finns på flera av verksametens hierarkier och avdelningar. 

Bellgran och Säfsten (2010) samt Miltenburg (2005) pekar på olika 

konkurrensfaktorer som ligger till grund för vilken strategi som kan användas i en 

organisation. Dessa faktorer är fokusområden som företagen kan prioritera utefter 

vad markaden efterfrågar. Företaget bör sedan organisera sin produktion (och 

organisation) så att den speglar den/de valda faktorerna. Miltenburg (2005) pekar 

på sex olika konkurrensfaktorer: 

 Kostnad: Fokus ligger på att producera och leverera produkter till en så låg 

kostnad som möjligt. Detta för att kunna erbjuda kund ett lågt pris, och så 

vis bli konkurrenskraftig. Observera att det inte bara är produkten som 

skall vara billig utan hela förloppet med att göra affärer ska vara billigt. 
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 Kvalitet: Med en strategi som syftar till att ha en god kvalitet så strävar 

företaget efter att kunna erbjuda en produkt som ständigt överensstämmer 

med avtalade dimensioner och kvalitet.  

 Prestanda: Här ligger fokus i att tillverka produkter som har hög hållbarhet 

och som vid upprepade tillfälle klarar av att uppfylla sin funktion. Här vill 

företag gärna överträffa sina kunders förhoppningar för att erbjuda det 

bästa på marknaden. 

 Leverans: Fokus ligger i att kunna producera/leverera produkter snabbt. 

Inom vissa bransch ställs krav på korta ledtider men där även 

leveransprecision och leveranssäkerhet. 

 Flexibilitet: Ställer krav på att du som företag skall kunna vara kapabel till 

snabba omställningar och kunna leverara många olika produktervarianter. 

 Innovativitet: Din förmåga som företag att introducera nytänkande i 

branschen. Det kan vara nyheter i såväl produkter som tjänster. 

Miltenburg (2005) har presenterat en modell där företag kan utgå ifrån sina 

konkurrensfaktorer för att hitta den typ av produktionsystem som passar deras 

företag bäst. I modellen vägs konkurrensfaktorerna ovan mot hur de passar in på 

diverse typer av produktionssystem, detta för att kunna hitta det optimala systemet 

för varje enskilt fall. Modellen presenteras i Figur 9. 
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Figur 9. Möjliga konkurrensfaktorer (baserad på Miltenburg (2005)). 

Det är näst intill omöjligt för ett företag att vara ledande på samtliga konkurrens-

faktorer, utan brukar istället fokusera sig på några få (Bellgran & Säfsten, 2010). 

Företaget kan sedan prioritera och klassificera dessa konkurrensfaktorer såsom 

ordervinnare eller orderkvalificerare. Orderkvalificerarena är de minimikrav på- 

och de nivåer av de faktorer som kunden förväntar sig av dig och din produkt. 

Ordervinnarna däremot är de faktorer som gör att ditt förtag vinner orders 

gentemot konkurrenterna (Miltenburg 2005; Bellgran & Säfsten 2010). 

3.3.3 Transportavstånd 

Transport innebär en förflyttning av en last från en plats till en annan (Lumsden, 

2006; Groover, 2008). Inom logistik, och sett ur ett företagsperspektiv, är 

fenomenet transport är ett brett begrepp som kan kategoriseras såsom intern- eller 

externtransporter (Lumsden 2006). Interntransporter är de transporter som sker 

inom företagets gränser och omfattar bland annat, transporter mellan företagets 

olika delar som lager och produktion, eller maskiner. De externa transporterna är 
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alla de transporter som alltså sker utanför företagets gränser. Det kan till exempel 

vara mellan kunder, mellan leverantörer, eller mellan fabriker. 

Att transportera produkter korrekt är ett begrepp som kan ses ur flera olika per-

spektiv. Att transporter ska ta så kort tid som möjligt är något som alla företag vill. 

Tidslängden på en transport beror både på avstånd och hastigheten av trans-

porten. Det finns också krav på att transporter ska avgå och anlända på exakt 

avtalad tid. Lumsden (2006) lyfter tre parametrar som påverkar en transports kva-

litet, dessa är transportens tid, transportens precision och transportens säkerhet 

(kvalitet och kvantitet). 

3.3.4 Utrymmesdisponering 

Utrymmesdisponering syftar till den optimala användingen av yta i fabrik och i 

lager. För att på bästa sätt utnyttja utrymmen bör flera olika faktorer beaktas. Sule 

(2009) trycker på följande faktorer: 

 Arbetsyta: När placeringen görs av maskiner i en produktionslayout är det 

viktigt att tänka på arbetsytan personalen kräver för att operera i maskinen. 

Det kan vara yta för att fylla på material, yta för att service av maskin och 

yta att transportera bort färdiga produkter. 

 Transportvägar: Här innefattas både truckgångar och gångvägar för personal. 

Här ska både truckar och människor kunna arbeta och transportera 

material smidigt och utan hinder 

 Utrymmeseffektivisering: En hög grad av utrymmeseffektivitet uppnås genom 

att den befintliga ytan används på sådant vis att inga tomma ytor kvarstår.  

 Utrymme för expandering: Utrymme för expandering syftar till att lämna ut-

rymme i fabriken för att ha förmåga att expandera om behovet skulle 

finnas. Utrymmeseffektivisering och utrymme för expandering bör vägas 

mot varandra för att på så vis resonera fram vilken som ska prioriteras i 

varje fall. Är ditt företag i en expanderande fas kan det vara lämpligt att 

lämna utrymme för expandering. 

Groover (2008) påvisar också vikten av att optimera utrymmesdisponeringen vid 

planering av en produktionslayout. Likt Sule (2009) argumenterar Groover (2008) 

att faktorerna arbetsyta och transportvägar är viktiga faktorer att beakta vid 

planeringen av en produktionslayout.  

3.3.5 Flödessekvenser 

Flödessekvenser syftar till de olika samband och relationer det finns mellan 

entiteter i en produktion. Exempel på relationer kan vara relationer mellan olika 

maskiner; vilka maskiner behöver stå tillsammans och vilka som behöver följa 

efter varandra för att förädla en produkt? Relationerna mellan maskinerna är något 

företag bör identifiera för att på så vis kunna placera maskinerna korrekt i flödet. 
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Mer övergripande är det även lämpligt att ta hänsyn till flödessekvenser vid 

positioneringen av ett företags olika avdelningar. Detta ger företaget snabbare och 

effektivare transporter vilket reducerar kostnaderna (Sule, 2009). Företag bör även 

se över materialförsörjningen till maskinerna i produktionen. De materiallager som 

nyttjas bör placeras i närhet till maskinerna för att även här korta ner de interna 

transporterna.  

3.3.6 Ergonomi och säkerhet 

Ergonomi är ett begrepp som växt fram och blivit ett fenomen som genomsyrar 

många av samhällets nivåer (Eklund, (2003). Ergonomi vill anpassa en 

organisations delar för att minimera friktionsytan mellan människan och 

organisationsens andra delar. Detta för att minska belastningen på människan så 

mycket som möjligt (Eklund, 2003). Vid utformning av en organisation och dess 

ingående delar är det viktigt att hela tiden ha ergonomi och personalens säkerhet i 

åtanke för att inte utforma ett farligt eller slitsamt system (Meyers, 1993). 

Det finns många olika faktorer som kan påverka en människas säkerhet och trivsel 

på dess arbetsplats. Lagerström (2008) pekar på olika fysikaliska faktorer som alla 

gör inslag arbetsplatsens miljö: Termiskt klimat, ljud/buller, vibrationer samt ljus 

och strålning. Dessa faktorer utmärkers sig olika mycket i olika typer av branscher. 

Ljud och buller är en faktor som ofta återfinns bland företag av tyngre tillverkande 

slag (Lagerström, 2008). Personal utsätts och påverkas näst intill konstant av ljud 

från sin omgivning. Skillnad görs dock på önskvärt- och icke önskvärt ljud. Det 

icke önskvärda ljudet är sådant som inte tillför personen i fråga något värde i just 

det ögonblicket (Lagerström, 2008). I tillverkande produktion återfinns ofta oljud 

och buller (icke önskvärt ljud) som ett resultat av högljudda maskiner eller 

processer. Bullret är ofta störande och kan göra människan bland annat upplever 

stress, ilska eller trötthet som ett resultat. I värsta fall leder höga ljud, eller 

exponering en längre tid av oljud, till tillfällig eller permanent hörselnedsättning. 

Lagerström (2008) menar att det är viktigt att anpassa sin organisation (inte minst 

produktionen) så att buller undviks för att skydda medarbetarna.  
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4 Empiri 

I detta kapitel kommer en presentation av fallföretaget göras. Detta kommer följas av en 

nulägesbeskrivning av Alphas två fabriker. Fabrikerna kommer presenteras var för sig. 

Positioneringen av maskiner, emballage-lager, PIA-lager och skrotdepåer visas upp. Det 

kommer även presenteras ett exempelflöde genom en av fabrikerna.  

4.1 Bakgrund till fallföretag Alpha 

Alpha är beläget i Jönköpingsregionen och är legotillverkare inom stålindrustrin. 

Företaget grundades 1918 och varit lokaliserade på samma plats sedan dess. Alpha 

är uppdelat i två fabriker, en något större Fabrik X och den något mindre 

Fabrik Y. Fabrikerna är lokaliserade i två olika samhällen med cirka två mils 

avstånd. Alpha hade 2012 en omsättning på 84 miljoner SEK med 35 anställda 

medarbetare och kan därför karakteriseras som ett SME-företag (Small to Medium 

sized Enterprises). Alpha är aktiva inom stålindustrin där de arbetar med 

operationer såsom stansning, finstansning, pressning och trumling. Här framställs 

allt ifrån små stålbrickor till större komplexare produkter. Alphas kundkrets finns 

främst inom bilindustrin vilka ställer höga krav på produktens kvalitet och 

prestanda. Därför har just prestanda blivit en av Alphas stora styrkor och 

ordervinnare. Utöver prestanda så satsar Alpha på att kunna erbjuda sina kunder 

en hög grad av flexibilitet. Alpha tillverkar idag många olika produkter och 

varianter och det finns därför krav på produktionen att kunna göra snabba 

omställningar.  

Alphas produktion kan idag beskrivas som en funktionell verkstad. Likt en 

funktionell verkstad så är Alphas maskiner uppdelade utefter maskintyper. I 

produktionen arbetar Alpha prognosstyrt med starka inslag av MTO (Make-to-

order). Det betyder att de i regel har en halvårsprognos men under denna 

halvårsperiod kan de få avrop på en del av prognosen från kund. Eftersom de 

arbetar efter MTO jobbar Alpha hela tiden med att minimera lagerhållningen för 

att på så vis kunna kapa lagerhållningskostnaderna.  

I nuläget står Alpha inför en expandering och ska flytta sina två fabriker till en ny 

gemensam lokal. Den framtida lokalen existerar ej idag utan arbetet är fortfarande 

i planeringsfasen. Därför ses Alpha som ett passande fallföretag för denna studie. 

4.2 Fabrik X 

Fabrik X:s produktion och lager omfattar idag ca 3210 m2. Fabriken är uppdelad i 

olika rum och sett till maskinernas beskaffenhet är den av funktionell karaktär. I 

Figur 10 visas Fabrik X:s produktionslokaler (på ett överskådligt sätt). Observera 

att figuren endast illustrerar produktionen i Fabrik X (materialförrådet och 

färdigvarulagret ligger i avsides byggnad). Observera också att Figur 10 är 
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uppdelad i två delar, där den vänstra delen visar en överblick av hela fabriken 

medan den högra delen visar på fabriken uppdelad i rum. Författarna vill också 

påpeka att Figur 10 inte visar några kontorslokaler. 

 

Figur 10. Översikt av Fabrik X. 

4.2.1 Rum 1 

Inledande presenteras rum ett som även kallas för pressverkstaden. 

Pressverkstaden består av tio stycken automatiserade stansningsmaskiner i 

varierande storlekar (se Bilaga 1 för förtydligande bild). De maskiner som visas i 

Figur 11 är samtliga stansar (exklusive maskin P100 som är en verktygstvätt). 

Rummet innefattar också ett skrotband som transporterar skrot från maskinerna. 

Detta kompletteras med en skrotdepå, en skrotcontainer och tre fristående 

svängkranar. De fristående kranarna som finns används vid påfyllning av material i 

stansarna och har möjlighet att försörja flera maskiner samtidigt. 

Alla stansar i rum ett är automatiska stansar som klipper stål efter inställd takt. 

Materialet matas in automatiskt och fylls på vid ingående materialpilarna och den 

färdiga produkten kommer ur maskinen vid utgående materialpilarna. Både 

påfyllnad av nytt material och hämtning av färdiga produkter görs av truckar som 

körs mellan maskinerna. Skrot och restprodukter från stansarna hamnar i mindre 

skrotdepåer som visas med utgående skrotpilar. Därefter transporteras skroten 

manuellt till större skrotdepåer. I stansarna P10, P07, P06 och P05 (se Bilaga 2 för 

sammanställning av samtliga maskiner) hamnar skroten direkt på ett skrotband 

som transporterar bort skroten till en skrotcontainer där maskinernas 

gemensamma skrot samlas.  



Empiri 

26 

 

Figur 11. Översikt av rum 1 (pressverkstaden) med förklaring, Fabrik X. 

Vid ställ i maskinerna så plockas ett verktyg ur maskinen för att sedan servas i 

verktygsavdelningen (rum 5). Skillnad görs på så kallade stora och små verktyg. 

Små och stora verktyg förvaras separat i olika lager. 

Hos Alpha matas materialet in i stansarna (som tillhör klippande tillverkning enligt  

(Hågeryd, et al., (2002)) med hjälp av en riktare. Rikten både riktar materialet in 

stansarna samtidigt som den matar in materialet i dem. Väl inne i stansen klipps 

produkten ut efter en given form i ett verktyg. Efter att produkten pressats ut 

hamnar den färdiga produkten i boxar i väntan på transport vidare till nästa 

operation. Många av stansarna är placerade metervis under arbetsgolvets marknivå 

och är särskilt gjutna in i golvet för att kunna hantera de tryck som uppstår från 

stansarna. Det uppstår ett högt buller av stansarna då de producerar. Detta ställer 

krav på de anställda att använda sig av hörselskydd för att inte försämra sin hörsel 

i samband med arbete i rum ett.  

4.2.2 Rum 2 

I rum två av fabriken sker efterbehandling på redan stansade produkter. När 

produkterna kommer direkt ur stansingen kan delarna efter vissa körningar 
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behöva justeras något för att till exempel klara toleranskrav på mått från kunden. I 

rummet finns det tre olika typer maskiner som på ett eller annat sätt bidrar till en 

mer precis produkt. Disponeringen av rummet presenteras i Figur 12. 

 

Figur 12. Översikt av rum 2 med förklaring, Fabrik X. 

Majoriteten av maskinerna i rummet är så kallade Trumlingsmaskiner (se Bilaga 1 

för förtydligande bild). Trumling är en form av bearbetning som avgradar, slipar 

och polerar produkten (Hågeryd, et al., 2002). Denna typ av maskin är nödvändig 

hos Alpha då deras kunder ställer höga krav på noggrannhet och exakta mått. I 

Fabrik X finns totalt fyra trumlingsmaskiner (P49, P140, P160 och P170). 

Maskinerna består av två stora trummor som bägge vibrerar kraftigt då maskinen 

startas. Delarna förs först endast in i den ena trumman. Där blandas delarna med 

mindre slipstenar som har en smått skrovlig och slipande yta. Även slipvätska 

tillförs av operatören. Genom maskinens vibrationer slås och gnids produkterna 

mot stenarna som på så vis får släta ytor och något rundade kanter. Efter körning i 

första trumman förs produkterna över till nästa trumma genom en vibrerande 

process som även separerar produkterna från slipstenarna. I processen i trumma 

två tvättas och torkas alla produkter för att slutligen tas ut ur maskinen. Genom 
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trumlingsmaskinernas ständigt vibrerande uppstår det högt oljud och buller. 

Maskinerna står därför i ett rum där det är så lite personal som möjligt. Dock finns 

det vissa maskiner i rummet som ständigt kräver en operatörs närvaro vid drift. I 

denna lokal finns även en större tvätt (P110) som avlägsnar smuts eller metalflisor 

från större produkter som inte lämpas att köra i trumlingsmaskiner. Tvätten 

påverkar inte produktens mått på något vis, utan rengör den endast. 

Slutligen finns en slipmaskin som kontrollerar samt justerar produktens planhet 

(P147). Maskinen behandlar plana produkter såsom brickor eller ringar. Denna 

maskin kan, enligt observationer från författarna, vara något påfrestande att 

operera då den står i närhet till de mycket högljudda trumlingsmaskinerna. 

4.2.3 Rum 3 

Det tredje rummet av fabriken är ett rum med varierande operationer. Rummet 

har flera olika maskintyper och även två stycken PIA-lager. Maskinparken består 

av två stycken manuella stansar (se Bilaga 1 för förtydligande bild), en stor 

packningsmaskin, en robotmontering, två kvalitetskontroller och en 

gängningsmaskin. I Figur 13 visas rummet och hur det är disponerat i dagsläget.  

De två manuella stansarna P804 och P15 används som stöd till de stora 

automatiska stansarna i rum ett. Alpha ser de manuella stansarna som en 

försäkring för att kunna producera även om någon automatstans i rum ett skulle 

haverera. De manuella stansarna används även då det, på grund av batchers 

storleken, ej är ekonomiskt försvarbart att köra ordern i automatstansarna (då 

dessa är dyrare i drift). Då föredrar Alpha att köra batcherna manuellt i P804 och 

P15. Kvalitetskontrollerna används för att kvalitetssäkra produkter som gjorts i 

andra avdelningar. Maskinerna mäter tjockleken på produkten samt diametern för 

att säkerställa att rätt kvalitét på produkten har uppnåtts. 
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Figur 13. Översikt av rum 3 med förklaring Fabrik X. 

Den automatiska robotmonteringen P152 är en monteringsmaskin som gör en 

flerstegsmontering. Denna maskin både nitar och sätter ihop komponenter till en 

slutprodukt. Gängningsmaskin P820 är en automatisk gängningsmaskin som 

borrar gängor i en typ av produkt. Packningsmaskin P501 packar färdiga 

produkter in i standardboxar. Här förs produkterna in i maskinen som vänder 

produkterna och placerar dessa i standardiserade kartonger som sedan ställs i 

standardboxar. 

4.2.4 Rum 4 

Denna del av Fabrik X har något av en otydlig karaktär. De maskiner och 

inventarier som finns i lokalerna är av blandad natur och det är därför svårt att se 

ett entydigt syfte med detta rum. Detta i motsats till rum ett och två som är tydligt 

dedikerade till stansning respektive efterbearbetning. Rummet innefattar två 

stycken finstansar, en nitningsmaskin, en manuell monteringsstation och en 

riktningsmaskin. Utöver dessa maskiner finns det två stycken PIA-lager, en 
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skrotdepå, ett emballage-lager och ett verktygslager. Disponeringen av rum fyra 

presenteras i Figur 14. 

 

Figur 14. Översikt av rum 4 med förklaring, Fabrik X. 

I rummet finns två stora stansningsmaskiner varav den största mäter hela 15,4 m i 

längd (P301 och P302). Dessa två maskiner är av annan karaktär än de övriga 

stansningsmaskinerna i fabriken. Maskinerna utför en så kallad 

finstansningsoperation som resulterar i en mer noggrant stansad produkt. Enligt 

kontaktpersonen på Alpha så skiljer sig finstansning från vanlig stansning i sättet 

detaljen hanteras i maskinen. I finstansningen hålls materialet fast under själva 

stansningsprocessen (vilket inte är fallet i vanlig stansning). Genom att materialet 

hålls fast minimeras risken för deformationer av detaljen. Kontaktpersonen på 

Alpha menar även att detta resulterar i en planare produkt. Det fixerade materialet 

gör det möjligt att stansa betydligt mindre konturer (hål, spår och spetsar) än 

genom vanlig stansning. Finstansningsprocessen är mer tidskrävande än vanlig 

stansning då den är mer noggrann och utför i regel fler operationer. Maskinerna är 

mycket högljudda. 

I lokalen finns även en riktningsmaskin som riktar detaljen till önskad planhet 

(P36). Maskinen sköts manuellt och kräver att en operatör ständigt är närvarande 

vid drift.  

4.2.5 Rum 5 

Rum fem är serviceavdelningen på fabriken. Det är här allt underhåll på verktyg 

sker. I Figur 15 visas dispositionen av rum 5. 
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Figur 15. Översikt av rum 5 med förklaring, Fabrik X. 

Detta rum består till stor del av manuellt opererade maskiner. I rum fem finns det 

slipmaskiner, fräsar, pressar, svetsar, brännugnar, borrar och monteringsbänkar. I 

rum fem finns även ett verktygslager för mindre verktyg som används i de mindre 

stansarna. Här arbetar personalen både med underhåll och utveckling av verktyg 

till maskinerna i fabriken. Utvecklingen av verktyg sker i flera steg där alla ingå-

ende komponenter skapas i de olika maskinerna för att sedan monteras ihop till 

det nya verktyget. De existerande verktygen som kommer in för underhåll skruvas 

isär och ses över. Underhållet på verktygen sker efter samtliga körningar i 

stansarna. När verktygen är utvecklade eller underhållna forslas sedan verktygen 

vidare ut till de olika verktygslagren. 
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4.2.6 Hela Fabrik X 

För att ge en klar bild av hela Fabrik X så har samtliga delar och rum summerats i 

Figur 16. Utöver detta finns ett materialförråd och färdigvarulager som ligger i en 

separat byggnad skild från fabrikslokalen (presenteras i Figur 19). 

 

Figur 16. Översikt av Fabrik X. 

Fabrik X har mycket varierande flöden mellan maskinerna. I Figur 17 visas ett 

möjligt flöde av en produkt genom fabriken. Detta flöde är ej det mest frekventa 

men har valts ut för att illustrera det komplexa flödet i Fabrik X.  

 

Figur 17. Exempel på processflöde. 
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Eftersom fabriken har ett funktionellt produktionsupplägg så innebär detta att 

långa och många interna transporter sker. Lokalerna har ej optimal planlösning för 

transporter i dagens produktionslayout. Kontaktpersonen på Alpha menar att det 

ständigt är långa flyttar och många moment för att transportera detaljerna mellan 

förädlingsprocesserna. Ett exempel på en produkts fysiska flöde genom lokalerna 

illusteras i Figur 18 (motsvarar exempelflödet i Figur 17). Observera att detta 

endast är ett exempel på ett flöde genom fabriken och är nödvändigtvis inte det 

mest frekventa.  

 

Figur 18. Exempel på flöde genom Fabrik X. 

För att få en bättre förståelse för lagrets storlek och position så visas materialför-

rådets och färdigvarulagrets lokalisering i Figur 19 (lagret presenteras separat till 

fördel för detaljnivån i bilden). Observera att fabriken och lagret ligger skilt från 

varandra (Figur 19 är skalenlig) och separeras av en allmän bilväg. Exempelflödet 

som visas i Figur 18 motsavar ca 418 m transport. Observara att detta endast är 

transportsträckan för produkten mellan lager och maskinerna. Utöver detta så 

tillkommer transport för verktyg och andra komponenter som ingår i 

produktionen. 
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Figur 19, Exempel på produktflöde genom Fabrik X samt lager. 

I samband med att exempelprodukten färdades 418 m så gick produkten genom 

en automatstans, nämligen P09. När en ny batch ska köras i stansarna så krävs det 

ett verktygsbyte. Verktygen är uppdelade efter stora och små verktyg. I 

exempelfallet med stans P09 så krävs ett stort verktyg som förvaras i ett lager för 

stora verktyg. I Figur 20 presenteras transporten av verktyget. Verktygen hämtas 

på en hylla och körs sedan av en truck till P09 för utplockning av det gamla 

verktyget och motering av det nya. Det gamla verktyget transporteras sedan till 

serviceavdelningen för underhåll. Efter att verktyget har kontrollerats och servats 

så körs det tillbaka till verktygslagret. Exempeltransporten av verktyget i Figur 20 

motsvarar 175 meter.  

 

Figur 20. Flöde för verktyg vid ställ. 
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Utöver produktens och verktygets (till P09) transporter tillkommer även  

transporter för verktyg (till manuell stans), skrot och överblivet råmaterial. Dessa 

utgör ytterligare transporter på ca 302 meter. Totalt så sker det: 418 + 175 + 302 

= 895 meter transport i Fabrik X vid framtagandet av en produkt/batch. 

4.3 Fabrik Y 

För att ge en klar bild av hela Fabrik Y så har alla delar och rum summerats i Figur 

21. Fabrik Y:s produktion och lager omfattar idag cirka 910 m2. Fabriken är 

belägen i en annan ort helt avskild från Fabrik X. Figur 21 visar bara 

produktionslokaler och de servicestationer som finns i fabriken. Lokaler som 

lager, personalrum och dylikt har därför inte presenterats. Observera att den 

vänstra delen av Figur 21 är en överblicksbild av Fabrik Y, medan den högra delen 

är Fabrik Y uppdelad i rum.  

 

Figur 21. Översikt av Fabrik Y. 

4.3.1 Rum 1 

Rummet består av både manuella och automatiska stansar, en laserskärare, en 

trumlingsmaskin, ett PIA-lager samt en slipmaskin. Disponeringen av maskinerna i 

rummet visas i Figur 22.  

 

Figur 22. Översikt av rum 1 med förklaring, Fabrik Y. 



Empiri 

36 

Stansningsmaskinerna P812, P13 och P809 är automatiska stansar medan P807 är 

en manuell stans. P850 är laserskäraren, P53 är trumlingsmaskinen och P830 är 

slipmaskinen.  

Den manuella stansen P807 används likt de stansar som finns i Fabrik X. Det 

betyder att den nyttjas för mindre batcher då det inte är ekonomiskt försvarbart 

att använda de automatiska stansarna. Den används även som stöd för de auto-

matiska stansarna utifall någon av dessa havererar eller är överbelastade. De 

automatiska stansarna fungerar likt de i Fabrik X. De matas med en riktare som 

för materialet in i stansen som pressar ut den färdiga produkten efter hög 

precision och med stor kraft. Av de produkter som stansas tas också stickprov på 

vissa batcher för kontroll av produkterna som görs i mätrummet. Slipmaskinen 

används för att slipa de produkter som behöver finjusteras. Efter att produkterna 

slipats förs de in i trumlingsmaskinen. Laserskäraren P850 används, likt de manu-

ella stansarna, vid mindre batcher med komplexare produkter. Laserskäraren är 

dyr i drift, men ger ett mycket precist resultat. 

4.3.2 Rum 2 

Rum två och dess maskiner kan ses som en stödfunktion till den stora produkt-

ionsavdelningen i rum ett. Maskinerna här används då beläggningen är hög eller 

vid haveri i maskiner. Då rummet ses som en stödfunktion för de övriga har det 

därför inte fullt lika hög beläggning som rum ett. Rummet innefattar tre 

gängningsmaskiner (P818, P806 och P815) och även en trumlingsmaskin (P817). 

Utöver detta finns tre manuella stansar (P801, P802 och P805), en bockningsma-

skin (P813) samt två manuella monteringar (P303 & Mont.lam). Placeringen av 

dessa maskiner visas i Figur 23.  
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Figur 23. Översikt av rum 2, Fabrik Y. 

Gängningsmaskinerna används som ett förädlingssteg i de produkter som kräver 

gängor. Bockningsmaskinen P813 används på sådana detaljer som kräver just 

bockning. Monteringen är en manuell arbetsgång som används då vissa 

arbetsuppgifter inte kan göras i maskinerna. 

 

4.3.3 Hela Fabrik Y 

Efter att ha beskrivit de olika delarna av Fabrik Y ska nu hela fabriken presenteras. 

För att få en överblick av fabriken har en summering gjorts i Figur 24.  

Likt Fabrik X har Fabrik Y många olika flöden. Författarna har valt att ej 

presentera ett exempelflöde i Fabrik Y då det inte finns något högfrekvent flöde 

som håller sig inom fabrikens väggar. De flesta flöden har avstickare till antingen 

Fabrik X eller till annan förädling hos leverantörer.  
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Figur 24. Hela Fabrik Y. 

4.4 Upplevda svårigheter i nuläget 

Som tidigare nämnts i rapporten så planerar Alpha att bygga en ny fabrik på en ny 

lokalisering och däri uppstår behovet att planera en ny produktionslayout. 

Behovet av att bygga nytt beror på flera saker, men vissa av dessa har en starkare 

relevans till denna studie än andra. Enligt kontaktpersonen på Alpha, och Alphas 

verkställande direktör, så är utrymmesbristen den absolut största anledningen till 

expansionen. De menar på att dagens två fabriker inte räcker till arealmässigt då 

företaget planerar öka maskininventarier inom en snar framtid. Utöver utrymmes-

bristen så finns det även yttre faktorer som gör att Alpha vill omlokalisera sina 

fabriker. Fabrik X ligger centralt i ett mindre samhälle och har närhet till både ett 

bostadsområde samt en skola för yngre barn. Klippande tillverkning (stansning i 

detta fall) är högljutt vilket göra att samhället ställer krav på Alpha i avseende på 

buller och oljud. Efter gällande krav och överenskommelser så måste produkt-

ionen i stansarna hos Alpha stå stilla efter klockan 19:00 varje kväll. Detta gör att 

Alpha inte kan köra två-skift som de egentligen önskar. 
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Som beskrivs i företagsbeskrivningen så grundades Alpha 1918 och Fabrik X har 

sedan dess befunnit sig i samma lokaler (lokalerna har dock renoverats över åren). 

De ledningar som är dragna till och från Fabrik X är därför också av äldre slag. 

Alpha står idag inför problemet att energitillförseln till Fabrik X är otillräcklig. Sett 

till dagens maskiner och inventarier så ligger Alpha redan nu på gränsen till den 

nominella energinivån. Dessutom planerar Alpha att köpa in ytterligare maskiner 

som även de kommer belasta ledningarna. I de tänkta framtida lokalerna så 

kommer inte energitillförseln att vara något problem. 

I dagsläget finns det produktflöden som tvingar produkten att transporteras 

mellan de bägge fabrikerna. Exempel på detta är när en detalj stansas och trumlas i 

Fabrik X, skickas sedan till Y där den slipas, för att sedan skickas tillbaka till X ett 

sista moment. Fabrikerna ligger på cirka två mils avstånd från varandra vilket, sett 

över tid, blir många mils transporter. 

 Ytterligare ett problem som finns i nuläget är att Fabrik X:s lager ligger skilt från 

resten av fabriken och produktionen. Truckar och produkter måste korsa en 

trafikerat allmän väg för att nå fabriken. Detta kan vara negativt då det är kan vara 

mycket trafik eller dåligt väder. Detta leder även till längre transportsträckor i 

Fabrik X. Överlag är de interna transportsträckorna något som Alpha anser sig ha 

ett problem med. Vissa maskiner står placerade på sådant vis att tranporter blir 

onödigt långa. 
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5 Analys 

Analysen kommer presentera en analys av de aspekter som tagits fram i det teoretiska 

ramverket. Analysen kommer applicera aspekterna som identifierades i litteraturstudien på 

fallstudien och presentera ett nytt layoutförslag till Alpha. Slutligen kommer de olika 

avvägningar som gjorts diskuteras. 

5.1 Förutsättningar 

Aspektanalysen kommer att, steg för steg, utvärdera Alphas förutsättningar och 

möjligheter kopplat till de aspekter som presenterades i det teoretiska ramverket. 

Aspektanalysen kommer vara strukturerad likt nulägesbeskrivningen och kommer 

motivera varje val med resonemang baserat fallstudien och litteraturstudien. 

Analysen baseras på aspekterna enligt Tabell 4. 

Tabell 4. Aspekter från litteraturstudien. 

 

Tillämpningen kommer att resultera i ett layoutförslag som baseras på fallföretaget 

Alphas maskiner, behov och produktion. Eftersom studien endast är avgränsad till 

att bara beröra aspekter som relaterar till effektiva flöden och produktionslayouter 

tas ingen hänsyn till ekonomiska aspekter. Analysen kommer vara helt teoretisk 

och skapa förutsättningar (såsom lokaler, materialhanteringssystem eller personal) 

efter behov. 

De val och avvägningar som görs i kommande delar baserar sig, i största mån 

möjlig, på teorin från det teoretiska ramverket. De resonemang och åsikter som 

förs i denna analys är författarnas egna, men det stödjer sig på teorier och 

referenser. Kapitlet kommer först att resonera fram ett lämpligt 

produktionssystem och kommer därefter presentera lokaler och maskinernas 

positioneringar.   
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5.2 Val av produktionssystem 

Avsnittet lyfter fram de tre första aspekterna produktvolym, produktmix och kon-

kurrensfaktorer. Dessa tre har grupperats ihop eftersom de alla har stor inverkan 

på valet av produktionssystem. 

5.2.1 Produktvolym och produktmix 

Alpha har idag en förmåga att både producera många olika produkter i relativt 

höga volymer. Alpha har idag relativt många olika kunder som kräver ett brett 

sortiment. Vissa av Alphas mest frekventa produkter är förhållandevis små vilket 

har gjort att de tillverkar större volymer. För att kunna definiera Alphas tänkbara 

produktionslayout har författarna därför valt att placera Alpha i Miltenburgs 

(2005) matris likt det som visas i Figur 25. 

 

Figur 25. Val av tillverkningsstrategi (baserad på Miltenburgs (2005)). 

Denna placering resulterar i att Alpha antingen bör använda sig av en funktionell 

verkstad eller en flödesgrupp baserad på deras nuvarande produktvolym och 

produktmix.  
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5.2.2 Konkurrensfaktorer 

Alpha har idag ett produktionssystem av funktionell karaktär, spritt över två 

fabriker, där endast ett fåtal maskiners placering bryter mönstret. Alpha har som 

strategi att leverera produkter med hög prestanda samtidigt som de ska kunna 

erbjuda sina kunder ett flexibelt arbetssätt. Det stora produktutbudet som Alpha 

idag erbjuder kunderna ställer krav på att produktionen skall kunna ställa om till-

verkningen och maskinerna snabbt mellan produkterna. Sett utifrån aspekten 

”konkurrensfaktorer” så kommer Alpha, enligt kontaktpersonen, inte att ändra sin 

tillverkningsstrategi. Prestanda och flexibilitet kommer även i framtiden vara i 

fokus. Detta delvis på grund av att Alpha är en legotillverkare och kommer i 

framtiden kontinuerligt fasa in nya produkter som ställer krav på en flexibel 

produktion.  

Sett till Miltenburgs (2005) kategorisering av konkurrensfördelar så ser författarna 

anknytningar mellan Alphas strategier och vissa produktionssystem. Sett till 

Alphas mål att inneha en flexibel produktion så är både funktionell verkstad samt 

flödesgrupp lämpligt, se det blåmarkerade området i Figur 26. Sett endast till den 

höga prestanda av produkter som Alpha vill erbjuda så faller sig en operatörstyrd 

lina eller en flödesgrupp sig så som lämplig, se det grönmarkerade området i 

Figur 26. För att välja det lämpligaste produktionssystemet för Alpha så måste en 

avvägning av dessa konkurrensfaktorer göras tillsammans med faktorerna 

”produktvolym” och ”produktmix”.  

 

Figur 26. Möjliga konkurrensfaktorer (baserad på Miltenburg (2005)). 
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5.2.3 Syntes av produktionssystemstyper 

Genom en jämförelse och avvägning mellan Alphas produktvolymer, produkt-

mixar och konkurrensfaktorer (Figur 27) så har författarna beslutat att fortskrida 

layoutsarbetet med en funktionell verkstad som det valda produktionssystemet.  

 

Figur 27. Produktionssystem ur Alphas perspektiv (baserad på Miltenburg (2005)). 

Författarna och kontaktpersonen på Alpha ansåg att flexibiliteten vägde tyngre än 

prestandafaktorn i valet. Flexibiliteten måste vara mycket god sett till Alphas 

produktflora. Det kan tyckas att valet nedvärdrar vikten av prestanda av 

produkterna, men Alpha har idag inga problem med prestandan (som kan 

förknippas med valet av produktionssystem). Därför finns det ingen anledning att 

tro att prestandan skulle bli sämre i framtiden.  

Att välja en funktionell layout framför en flödesgrupp eller en operatörstyrd lina 

berodde även delvis på avvägningen mellan volym och mixar. Det är inte i 

praktiken genomförbart att använda sig av flödesgrupper eller en lina i Alphas fall. 

Även om volymen skulle passa en linje eller en flödesgrupp är de stora produkt-

mixarna Alpha har idag avgörande. På grund av de många och varierande flöden 

som Alpha har måste därför måste de ha förmågan att vara flexibla, vilket en 

funktionell verkstad stimulerar. 

När den nya produktionslayouten har tagits fram så har maskiner och inventarier 

placerat på ett sådant vis som inte bryter de karaktäristiska dragen för en 

funktionell layout. Layouten har alltså delat upp maskinerna utefter vilken 

maskintyp de har och sedan placerat dessa ihop. Författarna har utefter denna 

aspekt delat upp maskinerna i fem olika familjer: 
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 Stansar 

 Trumlingsmaskiner 

 Sorterings- och packmaskiner 

 Verktyg- och servicemaskiner 

 Slip-, tvätt- och gängningsmaskiner 

Andra aspekters som är viktiga att ta hänsyn till gör att maskinerna ibland måste 

bryta sig ur familjerna och placeras på annat håll (till exempel på grund av 

ergonomi eller transportavstånd). 

5.3 Utformning av produktionslayout 

Efter resonemang, diskussioner och avvägningar av aspekterna så har en ny 

produktionslayout utformats till fallföretaget Alpha. Likt nulägesanalysen så 

kommer varje del av den nya layouten presenteras del för del. Till varje del följer 

en övergripande bild av rummet samt förklarande text. Varje del av den nya lay-

outen grundar sig i det produktionssystem som valts, nämligen den funktionella 

verkstaden. I Figur 28 visas avdelningsdisponeringen för att ge en övergripande 

förståelse av vad författarna har valt att kalla Fabrik Omega. 

 

Figur 28. Fabrik Omega. 

5.3.1 Rum 1 Verktygsavdelningen 

Likt i nulägesbeskrivningen så är verktygsavdelningen den del av företaget som 

servar och återställer verktygen från stansarna. Se Figur 29 för dispositionen av 

verktygsavdelningen. Sett övergripligt så är avdelningen indelad i tre delar: en 

serviceavdelning där servicen utförs, ett lager för små verktyg och till sist ett lager 

för stora verktyg. Det som bryter mönstret här är placeringen av 

finstansningsverktygen. Verktygen till finstansningen har egna lagerplatser 
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dedikerade just för dem. Placeringen motiveras med att lagerplatsen ger närhet till 

finstansningsmaskinerna. Genom att placera servicedelen mitt emellan de två 

lagerna så minskas transportavstånden när verktyg återplaceras på hyllorna (trans-

portaspekten). Efter intervju med operatör på verktygsavdelningen så har 

maskinerna i serviceområdet placerats efter hur frekvent de används samt i vilken 

flödessekvens de används i (flödessekvensaspekten). Även detta för att minska på 

transporter och användningen av utrymme (utrymmesaspekten). Observera det 

avstyckade rummet i serviceområdet som innehåller bland annat högljudda 

maskiner och andra inventarier som kräver avskildhet (ergonomiaspekten). 

 

 

 

 

 

Figur 29. Disposition av rum 1, Fabrik Omega. 

5.3.2 Rum 2 Pressverkstaden 

Med flödessekvensaspekten i åtanke har författarna valt att placera 

pressverkstaden och stansningsmaskinerna som första rum som produkten förs in 

i (flödessekvensaspekten). Stansning är i regel den första operation som sker på 

materialet som kommer från materialförrådet. Pressverkstaden presenteras i Figur 

30. 
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Figur 30. Disposition av rum 2, Fabrik Omega. 

Sett övergripligt har författarna delat in den så kallade pressverkstaden i tre olika 

områden: Stora stansar, små stansar och finstansar (baseras på vilket typ av verktyg de 

använder). Tanken med detta är att varje maskintyp skall ha en närhet till sitt 

dedikerade verktygslager i verktygsavdelningen (transportaspekten). Hela press-

verkstaden är placerad i närhet till verktygsavdelningen då det ständigt är ett flöde 

mellan dessa två avdelningar. I den mån möjlig så har varje enskild stans, inom 

varje område, placerats olika långt från verktygsavdelningen beroende på hur ofta 

ställ görs i maskinen. Med data från Alphas affärssystem så har Tabell 5 tagits 

fram. De antal ställ som presenteras är ett snittvärde över ställen för tre års data 

per stansningsmaskin (se Bilaga 3 för exakta siffor). Ibland har det dock varit 

omöjligt att placera stansarna i förhållande till verktygsavdelningen endast efter 

antal ställ. Vissa stansar har placerats på icke optimalt avstånd på grund av andra 

faktorer. Exempel på dessa faktorer kan vara att vissa av stansarna måste stå i 

närhet till varandra eller måste stå på ett visst avstånd från varandra 

(utrymmesaspekten). Observera att P11 är en nyinköpt maskin som är ej ännu har 

testas i produktion. Det vill säga, det finns ingen historisk data om hur många ställ 

som gjorts. Placeringen av denna maskin baseras på intervjuer rörande framtida 

produktion i maskinen.  
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Tabell 5. Antal ställ i per stans & år. 

 

När varje maskin har placerats ut har även hänsyn tagits till 

utrymmesdisponeringen i fabriken. Överlag så har maskinerna placerats så tätt 

som möjligt för att spara på yta, hänsyn har även tagits till ytor för operatörer, 

service och materialhantering kring varje maskin (utrymmesaspekten). 

Genom observationer och intervjuer har slutsatsen dragits att de transportband 

som används idag för att hantera skrot fungerar mycket bra. Därför har detta kon-

cept använts även i det nya layoutsförslaget. Observera att transportbanden i den 

nya layouten är nedsänkta i golvet vilket möjliggör att övergångar kan byggas 

(exempel de truck- och gångvägar mellan pressverkstaden och verktygsavdel-

ningen). Genom att använda sig av automatiska transportband slipper 

operatören/truckföraren hämta skrot från varje maskin (transportaspekten). 

Istället så kan han/hon hämta konsoliderat skrot vid ett fåtal ställen. 

Som visas i Figur 30 så har ett mätrum placerats förhållandevis centralt i lokalen. 

Under varje körning så plockas produkter ut från operationen och kontrollmäts i 

mätrummet. Detta gäller för samtliga stansar i hela fabriken och därav har mät-

rummet placerats så centralt som möjligt. På det viset blir gångtransporterna 

kortare (transportaspekten). 

Som nämns i avgränsningarna av studien så kommer endast oljud och buller han-

teras som en faktor i aspekten ”Ergonomi och säkerhet”. I nulägesbeskrivningen 

beskrivits det att Alpha idag har problem med oljud och buller i produktionen. 

Stansarna för mycket oljud som kan farmkalla både stressymptom och 

hörselskador bland medarbetarna. Alla medarbetare på Alpha har krav på sig att 

använda sig av hörselskydd för att undvika just detta. På grund av ergonomiska 

anledningar så har de mycket högljudda finstansningsmaskinerna placerats i ett 
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eget område, avskilt från andra. Detta för att bespara resterande produktion från 

lite av det buller maskinerna orsakar (ergonomiaspekten). 

5.3.3 Rum 3 Slip, rikt och manuellt arbete 

Denna del av fabriken har många olika typer av maskiner, för att hålla sig till en 

funktionell layout så har likande maskiner placerats tillsammans (till exempel 

manuella stansar och slipmaskiner). Observera att de manuella stansarna (P802, 

P15, P805, P801, P804, P807 och P806), i Figur 31, har tagits från båda de gamla 

fabrikerna placerats i denna lokal, skiljt från automatstansarna. Tidigare i analys-

kapitlet beskrevs det att stansningsmaskiner (innefattar automatiska-, manuella- 

och finstansar) räknades som en maskinfamilj, men här bryts alltså det mönstret. 

Detta på grund av både ergonomiska och avståndsmässiga skäl. Eftersom de 

manuella stansarna ständigt kräver att en operatör är närvarande har dessa 

maskiner placerats i en mindre bullrig miljö. Som maskinerna ligger placerade nu 

så har de även korta avstånd till verktygslagret för små verktyg 

(transportaspekten). Även här så har hänsyn tagits till utrymmesdisponeringen då 

maskinerna har ställts tätt ihop, men tillräckligt långt ifrån varandra för att inte 

hämma arbetet runt maskinen (utrymmesaspekten). 

 

 

Figur 31. Disposition av rum 3, Fabrik Omega. 



Analys 

49 

Sett till flödet av produkter genom fabriken så hamnar operationer så som slip och 

rikt efter stansningsmomenten (flödessekvensaspekten). Därför ligger denna del i 

direkt anslutning efter pressverkstaden. Observera den nya maskinen P111 som är 

en tvätt som kommer tvätta produkter från laserskäraren (P850), därav har dessa 

maskiner placerats tätt ihop. 

5.3.4 Rum 4 Trumling och tvätt 

I denna del har de mest högljudda maskinerna placerats. Som visas i Figur 32 så 

har trumlingsmaskinerna samt tvätten P110 avskärmats till detta rum av just den 

anledningen (ergonomiaspekten). Lokalen i sig är placerad i fabriken så att den 

hamnar efter samtliga stansningsmaskiner i det övergripande flödet för produkten 

(flödessekvensaspekten). Det vill säga att på grund av ergonomi har maskinerna 

placerats separat och med tanke i flödessekvenser så har rummet placerats på just 

detta ställe i fabriken. 

 

 

 

 

Figur 32. Disposition av rum 4, Fabrik Omega. 

Genom att placera maskinerna i ett separat rum med god ljudisolering och portar 

så kommer ljudnivån i de andra delarna av fabriken minska. Tanken är att samtliga 

portar kommer styras av rörelsesensorer och kommer öppnas när personal/truck 

närmar sig. På detta vis kommer ingen tid ödslas på att öppna dörrar eller dylikt. 

Genom att sedan avleda den naturliga gång- och åkrutterna runt om trumlings- 

och tvättrummet så kommer operatörerna endast behöva störas av ljudet då de 

faktiskt utför något i just det rummet. Här syns en tydlig avvägning mellan 
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transportavstånden och ergonomi då avledningen av gång- och åkrutter ökar 

transportavstånden. 

5.3.5 Rum 5 Pack, montering och sortering 

Rum fem, som även är den sista delen av produktionen, innehåller de maskiner 

som enligt flödessekvensaspekten bör ligga sist i flödet. Det är maskiner såsom 

pack, sortering samt manuella och automatiska monteringsstationer. Lokalen 

ligger i direkt anslutning till färdigvarulagret och avskiljs endast av en rörelsestyrd 

port (flödessekvensaspekten). Författarna har valt att placera rörelsestyrda portar 

till rummets samtliga ut- och ingångar då alla kringliggande delar har inslag av 

oönskade ergonomiska påverkningar (buller från rum 2 och 4). Majoriteten av 

maskinerna i lokalen har placerats i närhet till trumlingsdelen av fabriken. Detta 

för att större delen av produkterna kommer därifrån och denna placering kommer 

att minska transportavstånden jämfört om maskinerna placerats på andra sidan av 

rummet (transportaspekten). Se Figur 33 för illustration. 

 

 

Figur 33. Disposition av rum 5, Fabrik Omega. 

5.3.6 Hela Fabrik Omega 

I Figur 34 presenteras den nya layoutens samtliga delar ihop. Tillsammans med 

lager och andra kringliggande funktioner skapar de tillsammans Fabrik Omega. 
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Övergripande strategin för hela layouten har, som tidigare resonerats fram, varit 

att ha en funktionell layout, med likartade entiteter placerade tillsammans. Detta 

har författarna även valt att anamma på den avsedda ytan för materialförrådet och 

färdigvarulagret. Som visas i Figur 34 så har dessa lagerdelar placerats på samma 

ställe. Detta göra att hela fabrikens produktflöde kommer börja och sluta i samma 

rum. Flödet genom fabriken påminner om ett ”U”. Genom att ha ett så kallat U-

flöde i Fabrik Omega så kan resurser utnyttjas vid operationer som utförs i både 

färdigvarulagret och materialförrådet. 

 

Figur 34. Disposition av hela Fabrik Omega. 

För att ytterligare minska på de interna transporterna så har författarna valt att i 

den nya layouten placerats ut både verktygs- och materialpooler 

(transportaspekten). Poolerna fungerar som ett PIA-lager för verktyg och material 

till stansarna. I dagsläget så delas arbetsbördan med att hämta material och verktyg 

från lagren av både maskinoperatören och truckföraren. Omständigheterna och 

tillfälligheter avgör hur rutinen ser ut. Genom att placera ut pooler i produktionen 

och ändra på rutinerna så blir transportvägen kortare för operatören (även den tid 

som han/hon behöver spendera iväg från maskinen). Genom att operatören 

kommer att utföra mindre av transportarbetet så kan ställtiderna kortas ner. 

Tanken med poolerna är att truckföraren ständigt skall serva dessa och fylla på 

med det verktyg och det verktyg som är aktuellt för nästa operation i maskinen. 

När operatören väl gör ett ställ i maskinen så ska både korrekt verktyg och 

material ligga och vänta. Resonemanget kring poolernas användningssätt 

presenteras i Figur 35. 
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Figur 35. Material & verktygspool. 

I den nya layouten har författarna placerat ut skrotdepåer genom flödet på de 

platser som anses passande för att hantera de restprodukter som uppstår. Bland 

annat i närhet till stansarna som producerar mycket restprodukter och spill 

(finstansningsmaskinerna). Hänsyn har även tagits till placering av PIA-lager och 

av emballagepooler. PIA-lagren har placerats fortlöpande mellan förädlingsstegen 

för att kunna fungera som mellanlager mellan de olika förädlingsstegen.  

För att påvisa ändringarna i transportavstånd så har författarna valt att göra en 

jämförelse mellan Fabrik X och Fabrik Omega. För att återkoppla till tidigare 

scenario så kommer jämförelsen göras på exakt samma exempelflöde som gjordes 

i nulägesbeskrivningen, nämligen det som visas i Figur 36. 

 

Figur 36. Exempel på processflöde. 

Observera att eftersom Fabrik Omega har sitt lager i samma byggnad som sin 

produktion så kommer inte produkten att läggas i det ”sista” PIA-lagret, utan 

kommer att skickas direkt ut till färdigvarulagret. Detta i skillnad mot Fabrik X där 

lagret låg avskilt från produktionen. Sträckan i Figur 37 motsvarar 220 meter. 

Utöver denna transport tillkommer även sträckor för skrothantering, verktyg till 

manuell stans och samt återförandet av överblivet material på 151 meter. Trans-

portsträckan för skrot minskas kraftigt på grund av att sträckan som skrotet färdas 



Analys 

53 

på skrotbandet ej är medräknat då detta sker automatiskt och ej av någon 

operatör. 

 

Figur 37. Flöde av exempelprodukt i Fabrik Omega. 

Precis som i nulägesbeskrivningen så kommer även verktygets trasportväg att 

presenteras. Detta görs i Figur 38 och motsvarar 149 meter transport.  
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Figur 38. Flöde av verktyg i Fabrik Omega. 

I Fabrik Omega finns det alltså totalt 220+149+151= 520 meter transport jämfört 

med i Fabrik X, där det fanns 895 meter transport. Det är en minskning med 375 

meter mellan fabrikerna. Viktigt att här inse är att eftersom transportsträckornas 

längd påverkas av lokalens totala yta så har författarna valt att även göra en 

jämförelse som baserar sig på trasportsträcka per kvadratmeter. Detta för att få en 

faktor som speglar transporteffektiveten i fabrikerna. Denna faktor är viktig att 

presentera då den visar att transportsträckorna är mer effektiva i den nya layouten 

trots att Fabrik Omega är större till ytan och har större arbetsytor. I Tabell 6 visas 

denna jämförelse. Arean på Fabrik Omega har kunnat räknas ut tack vare 

Microsoft Visio där måtten anges.  

Tabell 6. Jämförelse av transporter och utnyttjande av yta.  

 

Som visas i Tabell 6 så är transporteffektiviteten bättre i Fabrik Omega. Faktorn 

innebär alltså att för varje kvadratmeter som finns i Fabrik Omega krävs det 0,11 

meter transport. Jämfört med Fabrik X som kräver hela 0,28 meter transport för 

varje kvadratmeter yta. Trots de tilltagna arbetsytorna så är Fabrik Omega 

0,28/0,11 ≈ 2,55 = 255% mer effektiv i sina transporter än Fabrik X. Detta visar 

på ett bättre utnyttjande av ytan. Detta beror på samtliga aspekter som har 
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beaktats, med undantag för aspekten ”Ergonomi och säkerhet” som i de flesta fall 

har utökat transportsträckorna, snarare än att förkorta dem. 

5.4 Avvägningar mellan aspekter 

Författarna blev överraskade av resultatet till frågeställning två som efterfrågade 

vika avvägningar som fanns mellan aspekterna som tagits fram under 

litteraturstudien. Efter djupgående diskussioner och resonemang har författarna 

kommit fram till att det finns avvägningar att göra mellan samtliga av aspekterna. 

Detta resultat och insikt var inte något som författarna alls hade väntat sig utan 

uppgick under arbetets gång. Efter en noggrann genomgång och simulerade 

tillämpningar på layoutförslaget insåg författarna att genom att justera  någon av 

aspekterna så kan detta påverka alla andra aspekter på ett eller annat sätt. 

Eftersom studien har lyft fram sju aspekter innebär detta att det finns 7 * 7 = 49 

möjliga relationer att ta hänsyn till under framtagandet av en ny layout. Det 

uppfattas orimligt av författarna att föra en diskussion kring samtliga 49 relationer. 

Istället har författarna valt att vidare diskutera de tre avvägningar som mest har 

genomsyrat arbetet under tillämpningen på fallföretaget. Detta i baserat på den 

tidsåtgång och de antal gånger som dessa avvägningar var aktuella under arbetets 

gång.  

5.4.1 Avvägning mellan konkurrensfaktorer, 
produktvolym och produktmix 

Under fallstudiens gång har författarna insett att aspekterna produktvolym, 

produktmix och konkurrensfaktorer är tre faktorer som måste vägas mot 

varandra. Författarna anser att dessa tre aspekter är relevanta att väga mot 

varandra när ett produktionssystem (funktionell, flödesceller, linje) ska väljas. 

Valet av produktionssystem kommer ha stor inverkan på hur layouten senare 

kommer utformas. Beroende på vilka konkurrensfaktorer ett företag väljer att ha 

som ordervinnare/orderkvalificerare ser valet av produktionssystem olika ut. Har 

företag, som i fallet med Alpha, en strategi som grundar sig i att ha flexibilitet och 

hög prestanda som ordervinnare bör företag basera sin produktionslayout på 

dessa faktorer. De valda konkurrensfaktorerna måste även vägas mot företagets 

volym och mix. Detta för att olika mixar och volymer lämpar sig bäst för olika 

produktionssystem. Det författarna har insett är att avvägningar inte endast kan 

baseras på matriser likt den Miltenburg (2005) presenterar. Matrisen, eller likande 

verktyg, bör kompletteras med data från intervjuer och observationer för att lyckas 

välja ett produktionssystem som passar företaget i fråga. Som i valet av produkt-

ionssystem i fallstudien så hade Alphas egna prioriteringar stor inverkan på valet. 

Det lämpade sig inte för Alpha att implementera en operatörstyrd lina (som 

produktvolymen föreslog) utan genom Alphas prioritering av flexibilitet krävdes 

det en funktionell layout. 
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5.4.2 Avvägning rörande transportsträckor 

En aspekt tydligt har visat sig som motstridig är den som rör trasportsträckor. 

Författarna har märkt att genom studiens gång så har avvägningar behövt göras 

mellan transportaspekten och samtliga av de andra aspekterna. Varje gång 

ändringar gjordes i layoutförslaget på grund av de andra aspekterna så påverkades 

transportsträckorna i fabriken. Valet av produktionssystem (konkurrensfaktorer, 

produktvolymer och produktmixar) påverkar definitivt transportsträckorna då de 

olika systemen kräver olika många/långa tranporter. En tydlig avvägning fanns 

även mellan transporter och ergonomi då författarna hela tiden fick längre 

transporter då ”omvägar” var nödvändiga för att få god ergonomi och säkerhet. 

Sett till utrymmesdisponering och flödessekvenser så varierade transportavstånden 

vid olika val av maskinföljder eller maskinplacering. Ibland har det varit 

nödvändigt att placera maskiner längre ifrån varandra än vad som har varit 

önskvärt, sett endast till transportavståndsaspekten. Detsamma gäller för 

flödessekvenserna. Beroende på i vilken ordning maskinerna placeras i blir trans-

portavstånden olika långa. Att prioritera transportsträckor framför något annat 

leder till kortare sträckor och kortare transporttider.  

5.4.3 Avvägning rörande ergonomi och säkerhet 

Aspekten rörande ergonomi och säkerhet också har varit en aspekt som påverkat 

arbetet på fallföretaget mycket. Flera åtgärder har gjorts i fallstudien för att kringgå 

det avgränsade området som handlar om buller och oljud. Vid arbetet i fallstudien 

upplevde författarna att aspekten ergonomi och säkerhet påverkade samtliga av de 

övriga aspekterna och har ingen anledning att tro att det skulle vara annorlunda på 

andra företag. 

Låt säga att du som företagare skall installera en ljudisolerande säkerhetsbås för en 

mycket högljudd operation. Utrymmesdisponering och transportavstånden 

kommer att påverkas i det fall att du behöver separera denna maskin från övrig 

produktion. Det påverkar även ditt produktionssystem (konkurrensfaktorer, 

produktvolym och produktmixar); vid till exempel det extrema fallet att du har en 

linjeproduktion och tvingas lyfta ut en maskin/operatör ur linjen. Även 

flödessekvensen kommer påverkas då det blir ännu en operation att ta hänsyn till. 

Samtliga justeringar i ergonomi och säkerhet påverkar därför de övriga aspekterna.   
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6 Diskussion och slutsatser 

Kapitlet kommer att diskutera de metoder som använts och det resultat som nåtts under studiens 

gång. Avslutade kommer författarna resonera kring hur detta arbete har påverkat 

forskningsområdet och hur fallföretaget skulle kunna dra nytta av fallstudieresultatet. 

6.1 Resultat 

Syftet med studien är att undersöka och analysera vilka aspekter som ett företag 

bör ta hänsyn till då en ny produktionslayout tas fram. Genom hela studien så har 

arbetet kretsat kring två frågeställningar. Frågeställningarna speglar studiens syfte, 

vilket gör att även resultatet av dessa uppfyller syftet. Författarna anser att 

frågeställningar är besvarade. En kort uppföljning på frågeställningarna och 

resultatet följer: 

1. Vilka aspekter bör ett tillverkande företag ta hänsyn till då en ny 

produktionslayout tas fram? 

Studien lyfter fram sju aspekter som anses vara essentiella: 

 Produktvolymer 

 Produktmixar 

 Konkurrensfaktorer 

 Transportavstånd 

 Flödessekvenser 

 Utrymmesdisponering 

 Ergonomi och säkerhet 

Studien finner stöd för detta resultat i både litteraturen och genom den fallstudie 

som gjorts. Författarna har inte funnit några anledningar till att misstro detta 

resultat. Detta leder oss till frågeställning två. 

2. Hur påverkar dessa aspekter varandra och vad finns det för avvägningar att 

ta hänsyn till? 

Studiens resultat fann att det finns avvägningar att göra mellan samtliga aspekter 

som presenterades i svaret till frågeställning ett. Författarna såg en tydlig koppling 

mellan konkurrensfaktorer, produktvolymer och produktmixar vid valet av pro-

duktionssystem. Dessutom anser författarna att aspekterna transportavstånd samt 

ergonomi och säkerhet har varit de aspekter som legat mest i fokus och varit de 

mest tidskrävande aspekterna att göra avvägningar till. 
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Författarna anser att studiens resultat är generaliserbart. De sju aspekter som lyfts 

fram som ett resultat har god grund från litteraturen med flera olika etablerade 

författare som källor till dessa. Efter fallstudien på ett tillverkande företag så har 

författarna ytterligare anledning att tro att aspekterna går att generalisera till andra 

fall. Detta för att aspekterna fungerade väl under fallstudiens gång. Den slutsatsen 

stärks av att jämförelserna mellan Alphas nuläge och den nya layouten visade på 

en sådan markant skillnad i vissa hänseenden, till exempel vid jämförelsen mellan 

fabrikernas transportavstånd och transporteffektivitet. Det som inte är 

generaliserbart, och måste anpassas till varje fall, är de avvägningar som gjorts 

mellan aspekterna. Då samtliga företag är unika på något vis så måste även 

avvägningarna vara anpassade till enskilda fall. 

6.2 Implikationer 

Denna studie har resulterat i en uppsättning av aspekter som kommer kunna 

användas av företag som ställs inför utmaningen att utveckla en ny 

produktionslayout. Författarna rekommenderar företag att utgå från dessa 

generalla aspekter och sedan komplettera dessa aspekter med specifika aspekter 

som passar in på deras situation.  Implikationen av denna studie kan bli att den 

hjälper företag att förbättra utvecklingen av nya produktionslayouter. Detta kan 

leda till att företag kan få ut mer av sin produktion och på så vis kunna producera 

mer effektivt. Författarna rekommenderar fallföretaget att ta till sig det 

layoutförslag som presenterats. Baserat på de jämförelser som gjorts anser 

författarna att den nya layouten är en förbättring av den gamla layouten i många 

avseenden. Bland annat har de interna transporterna kortats avsevärt och ett mer 

fördelaktigt flöde har uppnåtts. 

6.3 Metod 

För att uppfylla syftet så har studien följt en förutbestämt struktur. Första steget 

var att göra en litteraturstudie för att finna viktiga aspekter som företag bör 

beakta. För att sedan validera dessa så gjordes en fallstudie på ett lämpligt 

fallföretag. Efter fallstudien så har aspekterna analyserats och diskuterats. 

Författarna anser att denna struktur har varit lyckad och guidat studien till ett gott 

resultat. Som beskrivs i studiens avgränsningar så är denna studie på en strategisk 

nivå och är därför av övergripande karaktär. Författarna inser att det finns 

mängder av detaljer på operativ nivå som också måste vägas in i arbetet vid 

framtagandet av en ny layout. Tack vare avgränsningen till en strategisk nivå så har 

studiens omfattning hållits på en hanterbar nivå. 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes genom både litteraturstudier, observationer, intervjuer 

och data från Alphas affärssystem. Författarna använde sig av förstahandskällor 
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som har god insikt i produktionen. Majoriteten av tidsåtgången på intervjuerna har 

varit med tjänstemän hos Alpha som har god insyn i de önskemål och behov om 

företaget har. Intervjuerna har skett enskilt med varje tjänsteman alternativt med 

två tjänstemän samtidigt. Det har gett en bättre insyn i vad personen själv ser som 

svagheter/styrkor med nuläget. En svaghet med dessa möten har varit att mötena 

ibland blev röriga utan struktur och vissa områden som skulle diskuteras föll bort 

från diskussionen. Hade intervjuerna förberetts bättre med tydliga frågeställningar 

kunde det givit en effektivare datainsamling och en bättre struktur hade uppnåtts 

på mötena.  

Det faktum att majoriteten av tidsåtgången på intervjuerna har varit med 

tjänstemän ser författarna som ett område som skulle kunna ha förbättras. Viss 

information samlades in fortlöpande under rundgångar och observationer från 

operatörer men deras djupgående kunskaper utnyttjades inte fullt ut. För att få en 

bättre insyn hos Alpha hade det varit fördelaktigt för författarna att göra 

ytterligare och djupare intervjuer med operatörerna i produktionen. Det kan ha 

lett till att författarna insett fler operativa aspekter som kunde vägts in i arbetet. 

Författarna ser en styrka i den litteraturstudie som genomförts. Författarna har här 

lyckats hitta aspekter som flertalet källor instämmer är relevanta. Detta ger 

aspekterna som diskuterats en högre validitet vilket resulterar i en högre validitet 

av hela studien. Källorna sig upplevs relevanta då det är facklitteratur inom 

ämnesområdet. 

Alla observationer som gjorts var avgörande för att kunna göra den grundliga 

nulägebeskrivning som presenterats. Att observationerna varit så ingående ser 

författarna som en styrka då det resulterat i en korrekt och precis nulägesbeskriv-

ning. Observationerna har sedan kombinerats med data från Alphas affärssystem 

och de aspekter som presenterats för att ligga till grund för layoutförslaget. 

Dataanalys 

För att få ett bra utfall av studien har det varit avgörande för författarna att göra 

en djup datainsamling för att sedan kunna analysera denna data. Den data som 

samlades in resulterade i första steget till en nulägesbeskrivning av Alpha. 

Nulägesbeskrivningens grundlighet var nödvändig för att kunna analysera nuläget 

och se styrkor och svagheter i nuvarande produktion. En styrka i första delen av 

analysen var att författarna kunde använda sig av verktyget Microsoft office Visio. 

Programmet underlättade för författarna som på ett effektivt och precist sätt 

kunde kartlägga den nuvarande produktionen. Det var också en bra metod att 

presentera nulägesbeskrivningen då det är snyggt och visuellt.  Svagheten i 

nulägesbeskrivningen var att författarna fick en något sämre insyn i alla ingående 

maskiner än önskat. För att få en ännu bättre förståelse av alla maskiner hade 

författarna kunnat göra en ännu djupare undersökning av varje maskin för att 
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förstå dess behov av till exempel verktyg, material och arbetsyta. Då tiden varit 

begränsande för studien har författarna istället fått förlita sig på data från 

intervjuer och observationer när maskinerna kartlagts.  

Ytterligare en dataanalys genomfördes då aspekterna från det teoretiska ramverket 

jämfördes med nulägesbeskrivningen. Det var till fördel för studien att kunna testa 

aspekterna på ett verkligt fall för att se hur de fungerar praktiskt.  En styrka i 

analysen var att många av de aspekter som berörts teoretiskt kunde kopplas till 

nuvarande problemsituationer på Alpha. För att kunna presentera det nya layout-

förslaget kunde författarna även här använda Microsoft Visio med stor fördel. 

Visio var ett utmärkt verktyg för att testa olika varianter av produktionslayouter 

tills det att författarna kom fram till ett slutligt förslag. En nackdel med 

aspektanalysen var att aspekterna bara testades på Alpha och deras nuläge. För att 

få en bättre insikt i hur aspekterna påverkar varandra hade det varit intressant att 

göra studien på fler företag.  

Kvalitet 

Tillvägagångssättet att först hitta aspekter teoretiskt och sen pröva dem praktiskt 

genom en fallstudie anser författarna har varit lyckat. En styrka i studien är att 

författarna kunde jämföra de teoretiska aspekterna med hur de relaterar till 

varandra praktiskt. Då en teoretisk studie skulle kunna gjorts där aspekterna bara 

jämförs teoretiskt ger den praktiska insynen ett bredare perspektiv av hur 

aspekterna påverkar varandra i verkligheten. Författarna ser en svaghet i att bara 

kunnat testa aspekterna på ett fallföretag. För att ge studien en högre validitet 

hade det varit aktuellt för författarna att testa aspekterna på fler fallföretag. Då 

tiden varit begränsande valde författarna att bara inrikta sig mot ett fallföretag. 

Bortsett från mängden fallstudier anser författarna att validiteten av studien är 

god. 

Sett till reliabiliteten på fallstudien anser författarna att den är låg. Fallstudien och 

det förslag som genererats har baserats på datainsamling från empiri. Utefter detta 

har sedan ett förslaget kommit fram genom diskussioner och avvägningar. Då det 

många av valen är av personlig karaktär är det oklart om några andra som gör 

samma arbete skulle uppnå samma resultat och därför ses reliabiliteten av 

fallstudien låg. Däremot reliabiliteten av själva studien som baseras i att hitta 

aspekter och jämföra dessa aspekter anser författarna vara god. Då dessa är vanligt 

förekommande aspekter är det stor chans att andra som utför samma arbete skulle 

hittat samma aspekter och jämfört dessa.  

6.4 Slutsatser 

Då utveckling av en ny produktionslayout är både en tidskrävande och kostnads 

fylld process blir det än viktigare att göra en noggrann förstudie. Val av 

produktionslayout för företaget är grundläggande för att lyckas med att skapa en 
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effektiv produktion. Tack vare detta bör planeringen av produktionslayouten 

prioriteras högt. Detta blir än viktigare då förändringar av produktionslayouter är 

kostsamt och tidskrävande. Författarna har under studiens gång insett vikten av en 

grundlig datainsamling som grund för produktionslayoutförslaget. Detta då ett 

projekt att utveckla en ny produktionslayout är omfattande och kräver insatser i 

tid för att få en förståelse av vilka delar av produktionen som ska ingå och hur de 

ska prioriteras i en layout.  

Det resultat som presenterats av studien anser författarna kunna hjälpa många 

företag som ska utveckla en produktionslayout. Detta för att de aspekter som 

presenteras kan ses som generella och övergripande och passar tillverkande 

företag i stort. Tack vare aspekternas generaliserbarhet finns det stora möjligheter 

att forska djupare kring aspekter för företag. 

6.5 Vidare forskning 

För att kunna ta denna studie vidare och bekräfta de aspekter som tagits fram 

anser författarna att en djupare datainsamling bör genomföras. Fler fallföretag 

som är i expanderingsfasen bör besökas för att på så sett testa om de aspekter som 

presenterats i studien även passar in i de fallen. Ett annat intressant synsätt vore 

att genomföra själva implementeringen av det nya layoutförslaget. I nuläget har 

avvägningar gjorts mellan aspekterna teoretiskt, men vid en fysisk implementering 

hade eventuellt nya infallsvinklar och insikter framkommit. 
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Bilaga 1. Förtydligande bilder 
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Bilaga 2. Maskinsammanställning 

MASKINSAMMANSLAGNING FABRIK X 

Maskintyp Maskinnamn 
Automatstansar: P811 

  P10 

  P07 +(P19) 

  P06 

  P05 

  P01 

  P18 

  P810 

  P45 

  P09 

Finstansar: P301 

  P302 

Manuell stans: P15 

  P804 

Trumlingsmaskin P170 

  P49 

  P160 

  P140 

Trumlingsutrustning P122 

Gängningsmaskiner P820 

Slipningsmaskin P147 

  104 

  112 

  117 

  105 

  118 

  104 

Packningsmaskiner P501 

  P148 

Tvättar P100 

  P110 

Monteringar automat/manuell P152 

  P105 

Borrmaskiner/Pelarborr 160 

  P102 

  109 

Kvalitetskontroll/riktning P890 

  P36 

Svets 116 

Nitning P814 

Fräs P504 

  P151 

  P503 

Bandsåg 108 

Klipp P40 

Tryckpress P42 

Kranar/travers P30 

  P33 

  P126 

Sortering P89 
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MASKINSAMMANSLAGNING FABRIK Y 

Maskintyp Maskinnamn 
Automatstansar: P812 

  P13 

  P809 

Manuell stans P805 

  P801 

  P802 

  P806 

  P807 

Trumlingsmaskin P817 

  P53 

Laserskärare P850 

Gängningsmaskiner P818 

  P815 

Bockningsmaskin P813 

Slipmaskin P830 

Montering automat/manuell P303 

  Mont. Lam.  

 

NYA MASKINER 

Maskintyp Maskinnamn 
Automatstans P11 

Tvätt P111 
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Bilaga 3. Sammanställning av ställ i stansar 

 

 


