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Sammanfattning

Syftet med studien är att öka vår förståelse för hur slöserier påverkar ett internt
material och produktionsflöde i en producerande verksamhet, för att kunna ge
förslag på effektiviseringar av denna process. Studien är utförd på företaget
Växjöfabriken Produktions AB som är beläget i Växjö och utför skärande
bearbetning på gjutgods.
Efter att ha studerat befintliga teorier skapade vi vår teoretiska utgångspunkt med
det urval av teorier som vi ansåg vara viktiga för studien. Från dessa genererade
vi en analysmodell som sedan låg till grund för det fortsatta arbetet.
Analysmodellen gav ett strukturerat arbetssätt för att samla in empirisk fakta från
företaget som vi sedan använde för att göra en analyserande jämförelse med vår
teoretiska utgångspunkt.
Första steget i processen var att utföra en processkartläggning på företaget där vi
dokumenterade all data tillhörande produktionsprocessen. Processkartläggningen
visualiserades sedan med avseende på de flödesvägar som materialet färdas på
vid respektive maskin som var inkluderad i vår undersökning. Kartläggningen
innefattar även lagerhantering och en granskning av den nuvarande layouten.
Med processkartläggningen som grund utförde vi sedan en nulägesanalys där vi
analyserade det interna material- och produktionsflödet. Genom analysen kunde
slöserier som är relaterade till Växjöfabrikens materialhantering identifieras. De
identifierade slöserierna går, till stor del, att relatera till en bristande strategi för
hur layouten är planerad och ett system där man placerar nya fysiska tillgångar
där det finns ledigt utrymme.
Med dessa slutsatser som utgångspunkt började vi ett arbete med att generera nya
layoutalternativ med syftet att reducera de slöserier som idag har en inverkan på
processen. Den första layouten är genererad utan hänsyn till de restriktioner som
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finns på fabriken i form av svårflyttade arbetsceller. Denna layout är framtagen
för att påvisa hur ett optimalt materialflöde med maximalt reducerade slöserier
skulle kunna se ut om det hade funnits en långsiktig strategi från start. Vid
genereringen av nästa layout, där vi har tagit hänsyn till de restriktioner som
finns, strävade vi efter att utforma ett flöde som påminner om den tidigare
nämnda layouten utan restriktioner så mycket som möjligt.
I de avslutande kapitlen diskuterar vi resultatet av layoutförslagen för att komma
fram till våra slutsatser och rekommendationer på förbättringar som vi anser är
praktiskt genomförbara och gynnsamma för Växjöfabriken Produktions AB.
Nyckelord

Intern logistik, Materialhantering, Lagerhantering, Materialflöde,
Processkartläggning, Lean production, Muda, Slöserier, Produktionslayout
Abstract

The purpose of this bachelor thesis is to increase our understanding of the
different types of waste that affects the internal material- and production flow in a
manufacturing company. The study was conducted in order to provide
recommendations to improve the efficiency of the process. The study was
performed at the company Växjöfabriken Produktions AB, which is located in
Växjö and performs cutting processing on casted details.
After studying existing theories we created our theoretical base with a selection
of theories that we considered important for the study. From these, we generated
an analytical model that formed the basis for the continued work in this study.
The analytical model provided a structured approach for collecting empirical data
from the company, which we then used to make an analytical comparison with
our theoretical base.
The first step in the process was to conduct a process mapping at the company
where we documented all of the data associated with the process. The mapping
was then visualized with respect to the flow paths that the material travels on
each machine that were included in our study. The survey also includes the
inventory handling and an inspection of the current factory layout.
With the process mapping as a basis, we performed an analysis of the current
situation in which we analyzed the material and inventory handling, as well as the
production layout. With the analysis, we could then identify the different types of
waste that belong to the handling of materials that Växjöfabriken currently
undertake. The wastes that were found was, in large part, related to a lack of
strategy for how the layout is planned. It was also related to a system that places
new equipment where there is free space instead of basing its position on a longterm plan for further expansion.
With these findings as a starting point, we began to develop new layout options
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with the aim of reducing the wastes that we found have impact on the process.
The first layout is generated without regard to the restrictions that exist at the
factory in the form of robotic workstations that are difficult to move. This layout
is designed to demonstrate how an optimal material flow with wastes, reduced to
a maximum, would look like if there had been a long-term strategy from the start.
The development of the next layout, where we had taken the restrictions into
account, we sought a design that would get us as close to the previously
mentioned one as possible.
In the last chapters we discuss the results of newly developed layouts in order to
reach conclusions and recommendations for improvements that we believe is
feasible and beneficial for Växjöfabriken Produktions AB.
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Sammanfattning
Syftet med studien är att öka vår förståelse för hur slöserier påverkar ett internt
material och produktionsflöde i en producerande verksamhet, för att kunna ge förslag
på effektiviseringar av denna process. Studien är utförd på företaget Växjöfabriken
Produktions AB som är beläget i Växjö och utför skärande bearbetning på gjutgods.
Efter att ha studerat befintliga teorier skapade vi vår teoretiska utgångspunkt med det
urval av teorier som vi ansåg vara viktiga för studien. Från dessa genererade vi en
analysmodell som sedan låg till grund för det fortsatta arbetet. Analysmodellen gav ett
strukturerat arbetssätt för att samla in empirisk fakta från företaget som vi sedan
använde för att göra en analyserande jämförelse med vår teoretiska utgångspunkt.
Första steget i processen var att utföra en processkartläggning på företaget där vi
dokumenterade all data tillhörande produktionsprocessen. Processkartläggningen
visualiserades sedan med avseende på de flödesvägar som materialet färdas på vid
respektive maskin som var inkluderad i vår undersökning. Kartläggningen innefattar
även lagerhantering och en granskning av den nuvarande layouten.
Med processkartläggningen som grund utförde vi sedan en nulägesanalys där vi
analyserade det interna material- och produktionsflödet. Genom analysen kunde
slöserier som är relaterade till Växjöfabrikens materialhantering identifieras. De
identifierade slöserierna går, till stor del, att relatera till en bristande strategi för hur
layouten är planerad och ett system där man placerar nya fysiska tillgångar där det
finns ledigt utrymme.
Med dessa slutsatser som utgångspunkt började vi ett arbete med att generera nya
layoutalternativ med syftet att reducera de slöserier som idag har en inverkan på
processen. Den första layouten är genererad utan hänsyn till de restriktioner som finns
på fabriken i form av svårflyttade arbetsceller. Denna layout är framtagen för att
påvisa hur ett optimalt materialflöde med maximalt reducerade slöserier skulle kunna
se ut om det hade funnits en långsiktig strategi från start. Vid genereringen av nästa
layout, där vi har tagit hänsyn till de restriktioner som finns, strävade vi efter att
utforma ett flöde som påminner om den tidigare nämnda layouten utan restriktioner så
mycket som möjligt.
I de avslutande kapitlen diskuterar vi resultatet av layoutförslagen för att komma fram
till våra slutsatser och rekommendationer på förbättringar som vi anser är praktiskt
genomförbara och gynnsamma för Växjöfabriken Produktions AB.
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Summary
The purpose of this bachelor thesis is to increase our understanding of the different
types of waste that affects the internal material- and production flow in a
manufacturing company. The study was conducted in order to provide
recommendations to improve the efficiency of the process. The study was performed
at the company Växjöfabriken Produktions AB, which is located in Växjö and
performs cutting processing on casted details.
After studying existing theories we created our theoretical base with a selection of
theories that we considered important for the study. From these, we generated an
analytical model that formed the basis for the continued work in this study. The
analytical model provided a structured approach for collecting empirical data from the
company, which we then used to make an analytical comparison with our theoretical
base.
The first step in the process was to conduct a process mapping at the company where
we documented all of the data associated with the process. The mapping was then
visualized with respect to the flow paths that the material travels on each machine that
were included in our study. The survey also includes the inventory handling and an
inspection of the current factory layout.
With the process mapping as a basis, we performed an analysis of the current situation
in which we analyzed the material and inventory handling, as well as the production
layout. With the analysis, we could then identify the different types of waste that
belong to the handling of materials that Växjöfabriken currently undertake. The wastes
that were found was, in large part, related to a lack of strategy for how the layout is
planned. It was also related to a system that places new equipment where there is free
space instead of basing its position on a long-term plan for further expansion.
With these findings as a starting point, we began to develop new layout options with
the aim of reducing the wastes that we found have impact on the process. The first
layout is generated without regard to the restrictions that exist at the factory in the
form of robotic workstations that are difficult to move. This layout is designed to
demonstrate how an optimal material flow with wastes, reduced to a maximum, would
look like if there had been a long-term strategy from the start. The development of the
next layout, where we had taken the restrictions into account, we sought a design that
would get us as close to the previously mentioned one as possible.
In the last chapters we discuss the results of newly developed layouts in order to reach
conclusions and recommendations for improvements that we believe is feasible and
beneficial for Växjöfabriken Produktions AB.
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Abstract
Detta arbete är utfört som en fallstudie på Växjöfabriken Produktions AB med syftet
att öka vår förståelse för hur slöserier påverkar ett internt material och
produktionsflöde i en producerande verksamhet.
För att uppnå detta utförde vi en processkartläggning och granskade fabrikens
produktionslayout. Detta användes sedan som grund för vår analys där vi kunde
identifiera de olika typer av slöserier som förekommer. Slöserierna går, till stor del, att
relatera till bristande strategi för hur layouten är planerad och ett system där man
placerar nya fysiska tillgångar där det finns ledigt utrymme.
Därefter började vi ett arbete med att generera nya layoutförslag som syftade till att
reducera de funna slöseriernas inverkan så mycket som möjligt. I de avslutande
kapitlen förde vi en diskussion som ledde fram till förbättringsförslag som vi anser
gynna Växjöfabriken Produktions AB.
Nyckelord
Intern logistik, Materialhantering, Lagerhantering, Materialflöde, Processkartläggning,
Lean production, Muda, Slöserier, Produktionslayout
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1. Inledning
I detta kapitel presenteras bakgrund, problematisering, problemformulering, syfte och
målsättning, avgränsningar samt tidsramen för studien.

1.1 Bakgrund
Dagens globala marknad tenderar till att fler industriföretag blir mer
internationaliserade med kunder och leverantörer över hela världen. Det innebär att
leverantörer, produktion och försäljning kan finnas utspridda på olika platser i världen
vilket i sin tur leder till åtskilliga förflyttningar, transporter och behov av lager innan
en produkt når kunden och sin slutdestination (Jonsson. P, Mattsson. S, 2011).
Planeringen och styrningen av material får därmed en avgörande betydelse för ett
företags framgång då kraven på leveransprecision, leveranstider samt förmågan att
kunna tillhandahålla kundorienterade produkter ständigt ökar (Jonsson. P, Mattsson. S,
2003).
För att ett företag ska kunna uppnå goda resultat krävs det inte bara att man har
kontroll över det externa materialflödet utan även det interna material- och
produktionsflödet är en viktig faktor. Ett tillverkande företags val av dimensionering
och organisering av sina resurser har en vital betydelse för hur deras material och
produktionsflöden utformas och hanteras. Detta leder till att produktionsstrukturerna är
avgörande för vad som är möjligt att uppnå med sin interna logistik. Med intern
logistik syftar man främst på materialflödesstrukturen i en produktionsverksamhet
(Jonsson. P, Mattsson. S, 2011). De flesta företag har insett värdet av att ha god
kontroll över denna struktur och därmed över det fysiska flödet, vilket i sin tur innebär
att man får uppsikt över sina lagernivåer och kapitalbindningar (Nordén. B, 1986).
Det finns olika metoder för att skaffa sig kontroll över sin produktionsverksamhet och
dess flöden vilket är en förutsättning vid effektivisering av processer. En metod som
används för att skapa en kontroll över sin verksamhet är filosofin Lean Production.
Filosofin härstammar från Toyotas produktionssystem (TPS) och det primära syftet är
att eliminera alla de aktiviteter som inte tillför något värde för kunden. Alla dessa
aktiviteter kan man kalla för slöserier och genom att reducera slöserierna inom en
verksamhet kan man tillverka produkter med en högre kvalitet och till en lägre kostnad
(Monden. Y, 2011). Enligt lean filosofin finns det åtta former av slöserier som kan
identifieras i ett företag: överproduktion, väntan, transport, överarbete, lager, rörelse,
produktion av defekta produkter samt att ej ta tillvara på medarbetarnas kreativitet
(Segerstedt. A, 2008). Lean Production kallas med andra ord för resurssnål produktion
och bidrar till en ökad konkurrenskraft på marknaden, ett steg i att uppnå detta är att
skapa förutsättningar för ett resurssnålt och effektivt materialflöde (Monden. Y, 2011).
Genom att fokusera på elimineringen av slöserier i den dagliga verksamheten och
genom att sätta kunden i centrum kan man optimera sina processer och flöden till att
passa den egna verksamhetens syften och mål (Monden. Y, 2011). Man kan därför
säga att material och produktionsflöden är en vital del i ett företags dagliga
verksamhet och även ett mått för framgång (Mattsson. S, 1999).
1

1.2 Problematisering
Ett tillverkande företags relationer med omvärlden kan betraktas som flöden av
material, information och pengar. Företagens anställda har i många fall bristande
kunskap om hur deras flöden ser ut vilket kan resultera i ett svagt utnyttjande av de
resurser som finns att tillgå (Jonsson. P, Mattsson. S, 2003). För att uppnå ett effektivt
materialflöde med högt resursutnyttjande behöver produktionens layout vara anpassad
efter de produkter som tillverkas, detta leder i sin tur till att antalet produkter i arbete
(PIA) kan reduceras. Genom att anpassa layouten och skapa enkla materialflöden kan
man även uppnå en lägre kapitalbindning. Med enkla materialflöden menas generellt
sätt ett rakt flöde där man undviker onödiga transporter vilket ger en kortare
genomloppstid för produkterna i produktionen. Med en kortare genomloppstid minskar
behovet av lager eftersom man på ett snabbare och effektivare sätt kan leverera
produkterna till slutkunden. Detta resulterar i att lagernivåerna kan reduceras och
kapitalbindningen minimeras (Olhager. J, 2000).
För att kunna uppnå ett effektivt materialflöde och därmed minimera slöserierna är det
därför viktigt att vara medveten om vilka faktorer som påverkar ett materialflöde
(Jonsson. P, Mattsson. S, 2003).

1.3 Problemformulering
Hur kan ett internt material- och produktionsflöde i en producerande verksamhet
påverkas av slöserier och hur kan dessa slöserier reduceras?

1.4 Syfte och målsättning
Syftet är att vi ska öka vår förståelse för hur slöserier påverkar ett internt material och
produktionsflöde i en producerande verksamhet, för att kunna ge förslag på
effektiviseringar genom en reducering av dessa slöserier.
Målsättningen är att ta fram ett underlag för framtida effektiviseringar av ett materialoch produktionsflöde i en producerande verksamhet. Genom en nulägesanalys där
slöserierna som påverkar ett material- och produktionsflöde identifieras kan ett
underlag för effektiviseringar genereras. Dessa förslag kan sedan användas som en
grund för Växjöfabrikens framtida förbättringsarbete.

1.5 Avgränsningar
 Att enbart följa det interna produktions- och materialflödet då omfattningen av
arbetet skulle bli för stort vid en uppföljning av det externa materialflödet (från
leverantör till slutkund).
 Att enbart följa upp de artiklar som står för den största volymen av tillverkningen
då det är dessa som hanteras kontinuerligt.
 Att fokusera på de maskiner som står för de största tillverkningsvolymerna och
därmed den största materialhanteringen.
 Att ej genomföra någon ekonomisk kalkyl för en implementering av de genererade
layoutförslagen.
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1.6 Tidsram
Examensarbetet kommer genomföras på halvfart (50 %) under vecka 5-12 och sedan
på helfart (100 %) under vecka 13-23.
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2. Metodologi
I detta kapitel presenteras hur studien har genomförts samt de begrepp som utgör
grunden i en vetenskaplig forskning.

2.1 Vetenskapligt synsätt
Vetenskapligt synsätt beskriver hur man som forskare förhåller sig till sin
vetenskapliga forskning, främst delas detta upp i två olika områden, det positivistiska
och det hermeneutiska synsättet.
2.1.1 Det positivistiska synsättet
Det positivistiska synsättet baseras på att det skall finnas en vetenskaplig metodologi
som passar alla olika områden inom vetenskapen och utvecklades av Auguste Comte
under 1800- talet. Positivism har inspirerats av naturvetenskapen och framförallt
fysiken där huvudsyftet är att kunskapen/teorierna av olika observationer ska vara
logiskt prövbara. Inom positivismen nämns även positiv kunskap, detta innebär att
informationen bör vara verklig, nyttig, säker, exakt och organiserad. Man strävar även
efter att kunskapen ska kunna användas för att förbättra samhället, vara baserad på
verkliga iakttagelser, vara nedbruten till enkla beståndsdelar samt organiserad och
lagbunden (Patel. R, Tebelius. U, 1987).
Inom positivismen förordas att forskningen ska genomföras metodiskt där man
härleder en hypotes från befintliga teorier samt genom vetenskapliga metoder
undersöka denna hypotes med hjälp av ett empiriskt material. Resultatet av denna
forskning ska i sin tur vara objektivt vilket innebär att slutsatserna ej ska påverkas av
forskarens egna åsikter och erfarenheter (Denscombe. M, 2004).
2.1.2 Det hermeneutiska synsättet
Hermeneutik bygger på förståelse och tolkningar av den sociala verkligheten. Det
hermeneutiska synsättet började tillämpas under 1600- och 1700-talet för att tolka
bibeltexter och har under 1800- och 1900-talet utvecklats till en metodologi inom
vetenskaplig forskning. Enligt det hermeneutiska synsättet är skillnaden mellan
naturkunskap och sociala förhållanden stora, vilket leder till att man enligt
hermeneutikern inte kan uppnå full förståelse för människans beteenden genom ett
positivistiskt synsätt (Patel. R, Davidson. B, 2011).
Det hermeneutiska synsättet innebär att man som forskare bearbetar sitt ämnesområde
subjektivt vilket betyder att man utgår ifrån sin egen förståelse och kunskap. I motsats
till positivisterna där utgångspunkten är ett objektivt förhållningssätt strävar
hermeneutikern efter att beskriva företeelser och beteenden utifrån de tankar, intryck
och kunskaper som forskaren besitter. Inom det hermeneutiska synsättet strävar man
även efter att se helheten, genom att relatera helheten till delarna inom
forskningsområdet anses forskaren öka sin kunskap samtidigt som en större förståelse
kan uppnås (Bryman. A, 2011).
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Vid ett hermeneutiskt synsätt kan forskningen beskrivas enligt den hermeneutiska
spiralen som innebär att kunskapen inom ett ämnesområde ständigt växer. Det betyder
att man kan beskriva synsättet som en spiral där ny kunskap och tolkning leder till en
större förståelse som i sin tur ligger till grund för nya synsätt och tolkningar (Patel. R,
Davidson. B, 2011).
2.1.3 Vårt synsätt
I undersökningens inledande fas genomfördes en kartläggning av process och
materialflödet med syfte att skapa en förståelse och beskrivning av helheten. Genom
att bryta ner helheten till mindre beståndsdelar som sedan studerades kunde en bild av
nuläget genereras. Kartläggningen baserades främst på intervjuer och observationer
eftersom den sociala verkligheten behövde studeras vilket även bidrog till att en del av
informationen behövde tolkas för att uppnå en ökad förståelse. Den inledande fasen av
undersökningen kan jämföras med det hermeneutiska synsättet eftersom målet var att
öka förståelsen och skapa en grund för vårt fortsatta arbete.
I nästa fas studerades materialflödet grundligt genom att bryta ner det till detaljnivå
där varje materialflöde studerades enskilt. Under denna fas studerade vi materialflödet
genom att direkt observera och dokumentera verkligheten vilket bidrog till en djupare
förståelse för materialflödet och materialhanteringen. Synsättet under denna fas
närmar sig det hermeneutiska eftersom vi ville öka vår förståelse för hanteringen
genom att se helheten. Men det finns även inslag av det positivistiska synsättet
eftersom vi strävade efter att återge den verkliga hanteringen utan någon större
tolkningsmån. Det finns även inslag av det hermeneutiska synsättet under de
avslutande delarna i arbetet då vi genererat lösningar som är baserade på vår ökade
förståelse samt strävat efter att se till helheten.

2.2 Vetenskapligt angreppssätt
Ett vetenskapligt angreppssätt beskriver på vilket sätt man relaterar teori och empiri
till varandra inom ett vetenskapligt arbete. Man skiljer mellan tre olika begrepp:
induktion, deduktion och abduktion. Nedan följer en redogörelse för innebörden av
dessa begrepp (Patel. R, Davidson. B, 2011)
2.2.1 Deduktion
Ett deduktivt angreppssätt innebär att forskaren baserar sin undersökning på befintliga
teorier. Utifrån dessa teorier skapas en eller flera hypoteser som ligger som grund för
den empiriska undersökningen. I resultatet och reflektionerna jämförs sedan den
empiriska undersökningen med de ursprungliga teorierna (Patel. R, Davidson. B,
2011).
Ett deduktivt angreppssätt kan anses som objektivt eftersom resultatet inte baseras på
forskarens egna värderingar och uppfattningar. Ur en kritisk synpunkt framställs det
deduktiva angreppssättet vara av linjär typ där man begränsas av de befintliga
teorierna och därmed begränsar sin syn på ny kunskap. En annan faktor man bör ta
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hänsyn till vid användning av detta angreppssätt är att ny kunskap och nya teorier kan
upptäckas innan den egna forskningen är färdigställd vilket innebär att
förutsättningarna kan ändras (Bryman. A, Bell. E, 2005).
2.2.2 Induktion
Med induktion som angreppssätt inleder forskaren sin undersökning med insamling av
empirisk data. Utifrån den empiriska undersökningen drar sedan forskaren slutsatser
för att skapa en generaliserbar teori inom det undersökta ämnesområdet (Bryman. A,
Bell. E, 2005).
Vid användning av det induktiva angreppssättet kan generaliseringen av slutsatserna
diskuteras. Detta beror främst på att det insamlade materialet och observationerna i
regel sker under någon form av begränsning som exempelvis en bestämd tidsperiod
eller en unik situation. En annan aspekt vid det induktiva angreppssättet är att
forskningen bedrivs förutsättningslöst vilket medför att man inte begränsas av de
redan befintliga teorierna inom ämnesområdet (Patel. R, Davidson. B, 2011).
2.2.3 Abduktion
Vid abduktion kombineras det induktiva och deduktiva angreppssättet. Forskningen
kan exempelvis inledas med ett induktivt arbetssätt där forskaren identifierar och
beskriver en teori för ett specifikt fall. Denna teori testas sedan på flera fall för att
komplettera de framtagna teorierna genom en deduktiv fas, detta medför att de
framtagna teorierna kan anses mer generella än om de enbart vore framtagna enbart
via det induktiva arbetssättet (Patel. R, Davidson. B, 2011).
Att arbeta enligt ett abduktivt tillvägagångssätt kan innebära att forskaren påverkas av
sina tidigare erfarenheter vid val av ämnesområde och därmed inriktar sin teori och
hypotes efter dessa erfarenheter. Detta kan leda till att forskaren redan på förhand har
påverkat inriktningen och således resultatet av undersökningen. Det finns även en risk
att forskaren låser sig vid sin teori i första fasen av undersökningen, vilket medför att
fas två inriktas mot att bekräfta undersökningens inledande hypotes istället för att
pröva och generalisera den på flera fall (Patel. R, Davidson. B, 2011).
2.2.4 Vårt angreppssätt
I denna undersökning har vi använt oss av ett deduktivt angreppssätt. Studien inleddes
med att studera olika teorier som var relaterade till vårt ämnesområde för att skapa en
teoretisk utgångspunkt. Från dessa teorier skapades en analysmodell som låg till grund
för den empiriska undersökningen och som var nödvändig för att slutligen kunna
besvara vår frågeställning. Efter den empiriska undersökningen relaterades det
insamlade materialet med de teorier vi studerat för att komma fram till slutsatser och
rekommendationer angående de slöserier som påverkar ett internt material och
produktionsflöde.
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2.3 Forskningsmetod
En forskningsmetod beskriver hur forskaren väljer att samla in och analysera sin
information. Vid en vetenskaplig undersökning skiljer man mellan två metoder,
kvantitativ och kvalitativ. Nedan förklaras innebörden av dessa två begrepp (Bryman.
A, 2011).
2.3.1 Kvantitativ metod
Kvantitativ forskning innebär att man vid analys av empirisk data strävar efter att
omvandla informationen till siffror och numerisk data. Syftet med den kvantitativa
metoden är att genom mätningar och statistiska analyser ta fram ett underlag som
forskaren kan använda för att komma fram till objektiva och generaliserbara slutsatser
inom forskningsområdet (Holme. I, Solvang. B, 1997).
Vid användning av den kvantitativa metoden styr till stor del forskaren inriktningen
för den empiriska insamlingen, till exempel kan detta ske genom enkäter och
frågeformulär där förutbestämda frågor som är kopplade till ämnesområdet fastställts.
Detta innebär att de involverade parterna i undersökningen ställs inför samma frågor
och svarsalternativ vilket stärker möjligheten till en högre generaliserbarhet av
studien. Vid genomförandet av den empiriska insamlingen tar vanligtvis forskaren
avstånd ifrån undersökningspersonerna vilket leder till att forskaren inte påverkas av
den enskilde individen som deltar i studien. Vid analys av det empiriska materialet
omvandlas resultatet till siffror och statistik för att skapa ett underlag som kan tolkas
och jämföras (Holme. I, Solvang. B, 1997).
2.3.2 Kvalitativ metod
Syftet med den kvalitativa metoden är att få en ökad och djupare förståelse för
forskningsområdet genom att tolka och studera verkligheten. Den empiriska
insamlingen består främst av intervjuer, observationer, texter och dokument där
forskaren försöker fånga den sociala helheten som ej är kvantifierbar. Metoden
beskrivs som flexibel i det avseende att forskaren befinner sig nära
undersökningsobjektet vilket leder till att forskaren på ett enklare sätt kan anpassa den
empiriska insamlingen efter exempelvis sin ökade kunskapsnivå eller efter den
intervjuades uppfattning (Ahrne. G, Svensson. P, 2012).
Vid analys av det insamlade materialet granskas och tolkas det textmaterial man
samlat in och till skillnad från den kvantitativa metoden omvandlas inte resultatet till
siffror och statistik. Den kvalitativa metoden genererar ett trovärdigt empiriskt
underlag inom det område man studerar, man behöver dock som forskare ta hänsyn till
att informationen och insamlingen kan vara vinklad mot sitt specifika område vilket
bör beaktas vid en generalisering av studien (Holme. I, Solvang. B, 1997).
Vid val av forskningsmetod är det svårt att dra en gräns mellan den kvantitativa och
den kvalitativa metoden då det inom forskningen kan vara en fördel att kombinera de
två tillvägagångssätten. I en del fall kan det exempelvis vara lämpligt att inleda studien
med en kvalitativ metod för att öka förståelsen och kunskapen för att senare övergå till
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en kvantitativ metod vid analys av det empiriska materialet (Holme. I, Solvang. B,
1997).
Figur 1 visualiserar vanliga skillnader mellan den kvantitativa och kvalitativa
metoden.
Kvantitativ
Siffror
Forskarens uppfattning
Distans
Teoriprövning
Statisk
Strukturerad
Generalisering
"Hårda", reliabla data
Makroinriktning
Beteende
Konstlade miljöer

Kvalitativ
Ord
Deltagarens uppfattning
Närhet
Teorigenerering
Processinriktad
Ostrukturerad
Kontextuell förståelse
Rika och fylliga data
Mikroinriktning
Mening
Naturliga miljöer

Figur 1. Skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning (Bryman. A, 2011, sid. 371)

2.3.3 Vår forskningsmetod
I vår studie har vi använt oss av både en kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod.
För att skapa en högre förståelse och genomföra en nulägesanalys av materialflödet
baserades insamlingen av data på intervjuer och observationer som genomfördes ute
på företaget. Vi kunde således via det kvalitativa tillvägagångssättet erhålla en djupare
förståelse och kunskap för materialhanteringen och processerna.
Efter kartläggningen av materialflödet sammanställdes även numerisk data för att få en
uppfattning av de kvantiteter som hanteras årligen. Detta genomfördes genom en
sammanställning över de beräknade årsbehoven samt mätningar och undersökningar
ute i produktionen. Genom att analysera detta numeriskt skapade vi en statistisk grund
som bestod av olika utgångsvärden vilket vi senare kunde använda som utgångspunkt
vid förbättringar i vår analys.

2.4 Forskningsdesign
Vid vetenskaplig forskning behöver man bestämma upplägget för undersökningen,
man skiljer mellan forskningsdesign och forskningsmetod. Forskningsdesignen
bestämmer riktlinjerna för insamlingen och analysen medans forskningsmetoden
beskriver vilken teknik man använder och kan exempelvis bestå av enkäter (Bryman.
A, 2011). De vanligaste forskningsdesignerna är fallstudie, survey- undersökning samt
experimentell undersökning (Patel. R, Davidson. B, 2011).
2.4.1 Fallstudie
En fallstudie innebär att man undersöker något grundligt där syftet är att uppnå en hög
förståelse, undersökningsformen är särskilt användbar när forskaren avser att
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undersöka en process eller någon form av förändring. Detta uppnås genom att man
avgränsar sin undersökning till ett fall. Med ett avgränsat fall menas till exempel en
händelse, en individ, en organisation eller en process. Fallstudier kan också benämnas
som fältundersökning vilket innebär att undersökningen sker i en verklig miljö, det vill
säga på den arbetsplats eller i den organisationen som fallstudien avser att undersöka.
Forskningsmetoderna eller teknikerna som kopplas samman med en fallstudie är
främst intervjuer, observationer och dokument (Denscombe. M, 2009)
2.4.2 Surveyundersökning
En surveyundersökning innebär att man som forskare studerar mer än ett fall, vilket
betyder att man undersöker en större grupp. Syftet är att skapa ett kvantifierbart
underlag som kan analyseras för att hitta samband och mönster. Underlaget skapas i
regel genom någon form av enkätundersökningar. Vid genomförandet av en
surveyundersökning skiljer man mellan totalundersökning och slumpmässigt urval. En
totalundersökning innebär att man inkluderar alla fall inom den avgränsade grupp som
studien avser omfatta och därmed genererar en helhetsbild av den undersökta gruppen.
Slumpmässigt urval används då man inte har möjlighet att inkludera alla parter i
studien, detta innebär att man gör ett urval av deltagare och utifrån detta generaliserar
resultatet för den avgränsade gruppen som studien omfattar (Patel. R, Davidson. B,
2011).
2.4.3 Experimentell undersökning
Experimentell undersökning delas i huvudsak upp i två olika områden,
laboratorieexperiment och fältexperiment. Till fältexperiment tillhör de
undersökningar som genomförs i en verklig miljö till skillnad mot
laboratorieexperiment som omfattar de undersökningar som genomförs i någon form
av konstgjord miljö. Experimentell undersökning bygger på att man identifierar några
variabler som man vill undersöka och en eller flera oberoende variabler som kan
påverka dessa. Vid själva utförandet av experimentet delas de som omfattas av
undersökningen upp i en eller fler experimentgrupper och en kontrollgrupp. De som
ingår i experimentgruppen är de individer som utsätts och manipuleras av de
oberoende variablerna under undersökningen, vid en analys av undersökningen
jämförs sedan resultaten från experimentgrupperna som utsatts för de oberoende
variablerna med kontrollgruppen som representerar den beroende variabeln (Bryman.
A, 2011).
2.4.4 Vår forskningsdesign
Vår studie omfattar ett företag och dess interna materialflöde vilket innebär att det
klassas som en fallstudie. Undersökningen sker i en naturlig miljö där målet är att
erhålla en helhetsbild samt att få en djupare förståelse för det undersökta området.

2.5 Datainsamlingsmetod
Datainsamlingsmetod anger vilka tekniker man använder sig av som forskare för att
samla in information för att kunna besvara frågeställningen. Det finns ett flertal olika
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tillvägagångssätt och nedan presenteras några vanliga metoder (Patel. R, Davidson. B,
2011).
2.5.1 Primär och sekundärdata
Primärdata kallas den information som direkt samlas in av forskaren och ej finns
dokumenterat tidigare, de vanligaste metoderna för insamling av primärdata är
intervjuer, observationer och enkäter. Sekundärdata kallas all övrig information som
redan finns insamlad och dokumenterad. Sekundärdata kan samlas in genom
exempelvis dokument, statistik, litteratur och databaser (Bryman. A, 2011).
2.5.2 Intervju
En intervju innebär ett informationsutbyte mellan olika parter, vanligtvis förknippar
man en intervju med att två parter träffas där den ena parten är intervjuaren och den
andra parten är den som besvarar ett antal frågor. En intervju kan struktureras på ett
antal olika sätt, nedan följer en kort förklaring av några metoder (Bryman. A, 2011).






Strukturerad/standardiserad intervju – Innebär att frågorna är förutbestämda
och en intervjuguide är fastställd, detta innebär att alla personer som intervjuas
besvarar samma frågor.
Semi- strukturerad intervju – Vid en semi- strukturerad intervju har
intervjuaren ett större utrymme för att anpassa intervjun efter
omständigheterna. Upplägget påminner om en strukturerad intervju men det
finns ett större utrymme för följdfrågor samt en mer allmän inriktning på
frågorna.
Ostrukturerad intervju – Vid en ostrukturerad intervju används ingen fastställd
frågeguide utan intervjun kännetecknas av att man utgår ifrån något tema eller
ämnesområde. Vid användning av ostrukturerade intervjuer blir varje intervju
unik då frågornas formulering kan variera mellan intervjuerna och anpassas
efter situationen (Denscombe. M, 2009).

2.5.3 Enkät
En enkät är en form av strukturerad intervju som bygger på ett antal förutbestämda
frågor som är fastställda i ett frågeformulär. Den största skillnaden mellan dessa två
insamlingsmetoder är att vid en enkätundersökning närvarar i regel inte forskaren eller
den person som skrivit frågorna vid svarstillfället. Enkäter kan utformas olika
beroende på vad den avser att analysera, den kan även som en intervju vara både
strukturerad med förutbestämda svarsalternativ eller ostrukturerad där svarspersonen
fritt kan formulera svaren (Eriksson. L.T, Wiedersheim-Paul. F, 2011)
2.5.4 Observation
Observation innebär att man samlar in information genom att studera och observera
verkliga händelser i en naturlig miljö. Man skiljer mellan strukturerad och
ostrukturerad observation. En strukturerad observation innebär att man på förhand
bestämmer vad som skall observeras och tar fram ett observationsschema som
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beskriver hur man skall förhålla sig under observationen. En ostrukturerad observation
innebär att man vill öka kunskapen inom ett område genom att observera verkligheten
utan någon förutbestämd observationsmall (Patel. R, Davidson. B, 2011).
2.5.5 Dokument
Dokument omfattar information som finns nedskriven, tryckt eller dokumenterad i
någon form. Det är även vanligt att dokumenten förvaras digitalt. Insamling av
dokument kan ske via ett flertal olika sätt som exempelvis facklitteratur, dagböcker,
protokoll, statistik och internet (Patel. R, Davidson. B, 2011).
2.5.6 Vår datainsamlingsmetod
Vid insamling av data har vi använt oss av både primära och sekundära källor. De
sekundära källorna består främst av den litteratur vi har studerat för att skapa den
teoretiska bakgrunden i undersökningen. Vid den empiriska insamlingen har vi använt
oss av intervjuer, observationer samt mätningar vilket inneburit att information som ej
funnits dokumenterad har samlats in vilket även kallas för primärdata. De sekundära
källorna som vi använt under den empiriska insamlingen består av dokument och
sammanställningar från företagets affärssystem.
Den empiriska insamlingen inleddes med ostrukturerade intervjuer där syftet var att få
en överblick över materialflödet. När vi skapat oss en övergripande förståelse kunde vi
genomföra ostrukturerade intervjuer där syftet var att erhålla en reliabel och säker
information för att kunna skapa en fullständig kartläggning av det interna
materialflödet. Datainsamlingen bestod även av strukturerade observationer där vi på
förhand bestämt hur observationen skulle genomföras. Ytterligare data samlades in
genom utdrag av dokument från företagets affärssystem samt genom dokumentering
från produktionen för att kartlägga de moment som ej utfördes under observationerna.

2.6 Urval
Urval beskriver hur man som forskare avgränsar sin datainsamling på ett strukturerat
sätt samt genomför urvalet inom ämnesområdet (Denscombe. M, 2009).
2.6.1 Urvalsram
Vid insamling av data och information är det ofta komplicerat att involvera samtliga
parter som forskningen berör vilket innebär att man behöver genomföra någon form av
avgränsning, även kallat urval. Denna avgränsning kan baseras på sannolikhetsurval
eller icke-sannolikhetsurval. Vid urval nämns ofta ordet population vilket motsvarar
de som omfattas av studien, syftet med urvalet är att avgränsa datainsamlingen med en
förhoppning om att resultatet från urvalet återspeglar hela populationen. Urvalsram är
en förteckning över populationen som ingår i studien och det är urvalsramen som är
utgångspunkten när forskaren genomför sitt urval (Denscombe. M, 2009).
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2.6.2 Sannolikhetsurval
Vid användning av ett sannolikhetsurval baseras urvalet på att alla i den utvalda
populationen skall ha samma sannolikhet att involveras i studien.
Ett
sannolikhetsurval kan genomföras på flera sätt, några vanliga metoder är
slumpmässigt urval, systematiskt urval och stratifierat urval. Att genomföra urvalet
slumpmässigt innebär att alla har samma sannolikhet att delta i undersökningen,
systematiskt innebär att forskaren planerar urvalet genom att exempelvis välja ut
individerna med hjälp av något förutbestämt intervall. Ett stratifierat urval bygger på
att man skapar grupper inom urvalsramen och att urvalet sedan sker slumpmässigt
inom de olika grupperna (Bryman. A, 2011).
2.6.3 Icke-sannolikhetsurval
Icke-sannolikhetsurval innebär att urvalet i populationen sker medvetet eller subjektivt
och ej genom slumpmässigt urval. Denna metod är särskilt användbar när man anser
att en viss person eller del av populationen kan generera värdefull information, urvalet
sker då genom att man på ett medvetet sätt väljer att involvera de individer som anses
tillföra störst värde till studien. Vid icke-sannolikhetsurval nämner man även
snöbollsurvalet som bygger på det subjektiva urvalet, vid snöbollsurvalet utökas dock
urvalet genom att urvalspersonerna i sin tur hänvisar till ytterligare personer som kan
tillföra relevant information. Urvalet kan även ske genom bekvämlighetsurval vilket
innebär att forskaren genomför ett urval som baseras på att de första som finns att
tillgå väljs ut (Denscombe. M, 2009).
2.6.4 Vårt urval
Urvalet i vår studie baseras på ett icke-sannolikhetsurval vilket betyder att de
involverade parterna i studien valts ut subjektivt. Eftersom målet med undersökningen
var att erhålla en reliabel och relevant information som var relaterad till företagets
interna materialhantering genomfördes urvalet av intervjupersoner i samspråk med vår
handledare på företaget. Genom att involvera de personerna med hög kompetens och
erfarenhet inom respektive område kunde relevant information genereras. Urvalet av
de maskiner, artiklar och flöden som studien omfattar och således utgör en del av
kartläggningen är genomförd i samspråk med företaget för att kunna avgränsa studien
på ett realistiskt sätt.

2.7 Sanningskriterier
Vid vetenskaplig forskning är det viktigt att beskriva studiens tillförlitlighet och om
resultaten är hållbara (Bryman. A, 2011). I detta avsnitt behandlas sanningskriterierna
för studien.
2.7.1 Reliabilitet
Med reliabilitet menas hur tillförlitlig och pålitlig en forskning anses vara,
tillförlitlighet beskriver utsträckningen i vilken en motsvarande studie under samma
förutsättningar genererar samma resultat (Trochim. W, 2006). Med andra ord är
reliabilitet ett mått för tillförlitligheten på studiens mätningar och de
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datainsamlingsmetoder som ligger till grund för forskningen. Vid en hög reliabilitet
anses studiens påverkan av slumpmässighet ha minimerats vilket ökar tillförlitligheten
för forskningens resultat (Patel. R, Davidson. B, 2011). Reliabiliteten i en forskning
kan stärkas genom olika tillvägagångssätt, exempel på detta kan vara att utföra
mätningarna flera gånger eller vid en intervju upprepa viktiga begrepp samt vara flera
som antecknar och observerar. Man kan även vid en kvalitativ undersökning stärka
tillförlitligheten genom att kontrollera de dokumenterade svaren med den individ som
varit delaktig vid datainsamlingen (Eliasson. A, 2010).
2.7.2 Validitet
Validitet är ett mått för hur väl studiens mätningar motsvarar det som avsågs mätas
vilket man även kan beskriva som forskningens giltighet (Bryman. A, 2011). Man
brukar dela upp validitet i extern validitet, intern validitet samt begreppsvaliditet.
Extern validitet beskriver i vilken utsträckning undersökningen kan generaliseras, med
detta menar man i vilken omfattning som studiens resultat gäller för andra individer på
olika platser och vid olika tidpunkter. Intern validitet är ett mått på om resultatet från
de teoretiska verktyg man arbetat fram besvarar det man avser att
observera/undersöka, exempelvis om den framtagna enkäten besvarade det den avsågs
att göra. Begreppsvaliditet kallas även teoretisk validitet och innebär hur väl de
teoretiska begrepp och teorier man använder kan översättas till verkliga mätmetoder
och instrument (Trochim. W, 2006).
2.7.3 Våra sanningskriterier
För att stärka reliabiliteten och validiteten i undersökningen har vi vid den empiriska
insamlingen använt oss av ett flertal olika tillvägagångssätt för att minimera
sannolikheten för att slumpmässig information skulle involveras i studien. Vad det
gäller de teoretiska källor som vi använt oss av i studien har de genererats genom en
litteraturstudie och bygger på beprövade teorier vilket anses ha en hög reliabilitet och
validitet.
För att öka reliabiliteten vid den kvalitativa insamlingen som baserades på intervjuer
och observationer genomfördes de i en naturlig miljö ute på företaget. För att den som
blev intervjuad skulle känna sig trygg och avslappnad bokade vi även tid med
intervjupersonerna i förväg för att hitta ett lämpligt tillfälle, anledningen till detta var
att minimera risken för att stress och tidsbrist påverkade intervjuerna. De
intervjupersoner som deltog i studien valdes ut i samspråk med vår handledare på
företaget för att säkerställa att de individer med hög kompetens inom varje område
skulle vara de som besvarade frågorna. Vid genomförandet av intervjuerna antecknade
och deltog båda forskarna vilket minimerar risken för att svaren skulle tolkas på ett
felaktigt sätt. Efter intervjuerna sammanställdes och dokumenterades den information
som framkommit för att minska risken att viktiga faktorer skulle förbises eller att
oklarheter skulle uppkomma på grund av bristande dokumentation. Intervjusvaren
återkopplades även vid ett separat tillfälle genom att den intervjuade personen fick
studera samt godkänna det dokumenterade materialet. Vid tvivelaktigheter och
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felaktiga dokumentationer diskuterades och justerades den felaktiga informationen för
att säkerställa en hög validitet och reliabilitet. För att vi som intervjupersoner inte
skulle påverka den intervjuades svar introducerades enbart ämnet för den intervjuade
som sedan fritt fick svara och berätta sin uppfattning och erfarenhet inom de olika
ämnesområdena.
Vid den kvantitativa insamlingen hämtades större delen av dokumenten från företagets
affärssystem, detta material anses som trovärdigt då det är den data som företaget
själva arbetar och styr sin verksamhet efter. Eftersom det kan förekomma fel även i
elektroniska dokument på grund av exempelvis den mänskliga faktorn har vi stärkt den
empiriska insamlingens reliabilitet och validitet genom att kontrollera de uppgifter vi
använt med verkligheten ute i produktionen. Vi har även kontrollerat den information
som vi använt med vår handledare på företaget för att säkerställa att informationen är
reliabel.
Vid de mätningar som vi utfört har vi vid ett första skede genom observationer och
intervjuer skaffat oss en inblick i det moment som avses mätas eftersom de utförda
mätningarna är begränsade under en viss tidsperiod. Vi har utifrån detta tagit fram ett
utgångsvärde som vi sedan har jämfört med vårt uppmätta värde, för att stärka
mätningarnas resultat har vi även genomfört de ett flertal gånger för att sedan räkna ut
ett medelvärde och på så sätt minimera sannolikheten för slumpmässiga händelser.

2.8 Generaliserbarhet
Generaliserbarhet är ett mått på hur väl resultatet från forskningen gäller för andra fall
än det som omfattas av studien (Denscombe. M, 2009). Vid vetenskaplig forskning
sker ofta en avgränsning eller ett urval, utifrån detta urval sker sedan någon form av
undersökning. Som forskare strävar man efter att resultatet från undersökningen ska
kunna generaliseras och gälla även för andra individer som inte involveras i studien.
För att öka generaliserbarheten av en forskning är därför urvalsprocessen en betydande
faktor (Bryman. A, 2011).
2.8.1 Generaliserbarhet av studien
En generalisering av denna studie är svår att genomföra eftersom undersökningen
baseras på ett specifikt företag. Studien är anpassad efter företagets materialhantering
och layoutplanering vilket medför att resultaten och slutsatserna till stor del kommer
anpassas efter de förutsättningar som råder på företaget idag. Eftersom det inte finns
något standardiserat sätt att planera och genomföra en layoutplanering behöver
tillvägagångssättet anpassas efter de förutsättningar som råder inom varje enskilt
företag vilket reducerar generaliserbarheten.
Det som kan generaliseras i studien är de teorier och begrepp som behandlas i
undersökningen, eftersom de är baserade på beprövade teorier kan tankegångarna och
principerna vara generaliserbara även om de behöver anpassas till varje enskild miljö.
Även en del av de tankar och idéer som är kopplade till utformningen av ett
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materialflöde kan vara applicerbara på andra tillverkande företag även om det är svårt
att hävda en hög generaliserbarhet av studien.
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3. Teori
I detta kapitel presenteras vår teoretiska utgångspunkt som legat till grund för vår
analysmodell.

3.1 Intern Logistik och Materialflöden
3.1.1 Vad är logistik?
Logistik beskrivs i teorin som läran om effektiva materialflöden och täcker ett stort
ämnesområde. I grunden är det ett samlingsnamn för alla de aktiviteter som bidrar till
att en produkt kan transporteras och levereras i rätt tid och till rätt plats (Björklund. M,
2012). Inom logistiken skiljer man mellan tre stora flöden: material, information och
det monetära flödet. Materialflödet beskrivs som det största och består av det fysiska
flödet av råvaror eller produkter från leverantör till slutkund. Informationsflödet utgörs
av den information som är nödvändig mellan parterna för att skapa ett effektivt
materialflöde och kan exempelvis bestå av information angående efterfrågan av
produkterna. Det sista flödet är det monetära som beskriver returflödet från en kund
till en leverantör, som exempelvis betalning och reklamationer (Mattsson. S.A,
Jonsson. P, 2011).
Man kan dela logistik i två grundpelare som är nödvändiga vid utförandet, dessa är
styrning och strukturering. Strukturering beskriver hur försörjningskedjan bör vara
utformad och inkluderar exempelvis val av produktionslayout, leverantörer och inköp.
Styrningen omfattar i sin tur hur och när de verkliga materialtransporterna skall
genomföras och påverkas till stor del av de strukturer man valt (Mattsson. S.A,
Jonsson. P, 2011).
För att skapa ett effektivt logistik- och materialflöde är det viktigt att både den interna
och externa logistiken hanteras på ett effektivt sätt. Intern logistik omfattar den
materialhantering som sker inom ett företag och den externa logistiken omfattar de
yttre flödena mellan olika företag. Målet med logistik är att uppnå ett positivt resultat
genom att ha ett effektivt flöde genom hela försörjningskedjan (Mattsson. S.A,
Jonsson. P, 2011).
3.1.2 Intern logistik
Med intern logistik avses främst materialflödet inom ett företag och omfattar
förflyttning, lagerhållning och den hantering som behövs för att framställa en produkt
eller någon annan form av vara (Andersson. J, m.fl. 1992). Målet med den interna
logistiken är att skapa ett rationellt flöde som är anpassat efter de specifika
förutsättningar som finns inom företaget och delas upp i två områden, lagerhantering
samt materialhantering (Mattsson. S.A, Jonsson. P, 2011).
3.1.3 Lagerhantering
Ett lager syftar till att motverka inverkan från olika störningar som exempelvis
leveransförseningar av råmaterial och störningar i produktionsprocessen (Björklund.
M, 2012). Utformningen av ett lager kan ske på olika sätt, målet är dock att minimera
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lagerhållningskostnaderna genom att skapa en hög utnyttjandegrad i kombination med
en låg driftskostnad. För att minimera antalet onödiga transporter är det viktigt att
lagrets placering och utformning är anpassade efter de aktiviteter som lagret är avsett
för. Vid val av lagerlayout skiljer man mellan två grundprinciper, det linjära och det uformade flödet. Den linjära lagerlayouten innebär att godsmottagning och utlastning
sker på olika platser medans det u formade bygger på att man har in och utlastning vid
samma punkt. Vid planering av utformningen av ett lager förekommer det även så
kallade zonindelningar. En zonindelning innebär att man delar upp lagret i olika delar
där de produkter som hanteras likvärdigt placeras nära varandra för att förenkla och
effektivisera materialhanteringen. Vid lagerhållning av artiklar och produkter finns det
ett antal olika principer och metoder som avgör hur de placeras i lagret (Mattsson.
S.A, Jonsson. P, 2011):








Fast lagerplacering: Innebär att lagerplatserna är reserverade för en specifik
artikel. Denna metod kräver ett större lager eftersom dimensioneringen bör
anpassas efter maximal lagerhållning av de artiklar som avses lagerhållas.
Flytande lagerplacering: Inga fasta lagerplatser förekommer utan artiklarna
placeras där det finns en ledig plats, detta kräver någon form av administrativt
system som redogör för var godset är placerat.
Placering baserad på produktgrupp: Denna metod bygger på att artiklar som
ingår i samma produktgrupp, eller anses lämpliga att lagerhållas i anslutning
till någon övrig artikel, placeras nära varandra.
Placering efter frekvens och tillgänglighet: Enligt denna princip lagerhålls
exempelvis de artiklar som plockas och ej hanteras i helpall på de lägre och
mer lättillgängliga platserna i lagret för att underlätta materialhanteringen.
(Tompkins. J.A, m.fl. 2010)

Det förekommer även kombinationer av dessa principer, exempelvis kan en
kombination mellan fast och flytande lagerplacering användas där de fasta platserna
begränsas till enstaka artiklar som förbrukas kontinuerligt. De flytande platserna kan
då fungera som buffertlager och när de fasta platserna blir tomma kan en förflyttning
ske (Mattsson. S.A, Jonsson. P, 2011).
Ett lager kan utformas på olika sätt beroende på vilket syfte det skall uppfylla, nedan
presenteras några vanliga system för förvaring:




Djup och fristapling: innebär att varorna är placerade direkt på golvet och
staplade på varandra. Detta bidrar till att enbart de yttre varorna är tillgängliga
vilket kan leda till en omfattande hantering vid behov av varor längre in i
lagret. Detta system används i regel då stora volymer av samma produkt
lagerhålls.
Ställagelagring: denna typ av förvaring bygger på att produkterna är placerade
i någon form av lastbärare som exempelvis en truckpall. Det förekommer olika
typer av pallställage som bör anpassas efter de förutsättningar som råder vid
varje situation. Fördelen med detta system är att alla produkter är direkt
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tillgängliga samtidigt som behovet av truckgångar kan anses som en nackdel
då det kräver extra utrymme.
Automatlager: består av någon form av högre lagerställage där en automatisk
kran sköter förflyttningar och materialhantering.
Hyllfackslagring: denna förvaringsprincip bygger på att produkter lagras i fack
eller i lådor, detta är användbart då små volymer och ett stort antal artiklar
hanteras.
Paternosterlagring (karusellager): detta system består av att produkter
lagerhålls i små fack, via någon form av datorsystem styrs paternosterverket
viket gör att rätt fack exponeras. Fördelen med denna förvaring är att man kan
undvika längre förflyttningar vid plockning av olika artiklar (Mattsson. S.A,
Jonsson. P, 2011).

3.1.4 Materialhantering
Utformningen av ett materialflöde bestäms av hur många ställen som gods skall
hämtas och lämnas på, hur ofta transporterna sker samt vilka avstånd som godset
fraktas. Vanligen används truckar för interna förflyttningar vilket möjliggör både lyft
och transport. Det existerar dock ett flertal olika typer av transportfordon och de kan
även variera i automationsgrad. Transporterna mellan ett lager och en produktion kan
ske på flera sätt, till exempel används i en del fall någon form av avställningsplats eller
materialtorg där godset förvaras i väntan på att transporteras till nästa steg i processen
(Mattsson. S.A, Jonsson. P, 2011).
Det finns tre olika principer vid materialförsörjning till en produktion, man skiljer
mellan satsning, batchning och kontinuerlig försörjning. Satsning innebär att man
levererar det material som behövs vid tillverkningen av en produkt och leveransen
består av ett flertal olika komponenter som plockas samman till en sats. Batchning
betyder att en större mängd av de artiklar som förbrukas vid tillverkningen levereras
till produktionen, exempelvis kan flera ingående komponenter till en artikel levereras
på olika pallar. Kontinuerlig försörjning innebär att leveransen till produktionen sker i
små mängder. Försörjningen motsvaras av den takt som de levererade produkterna
förbrukas (Mattsson. S.A, Jonsson. P, 2011).
Vid leverans till kund skiljer man i huvudsak mellan två olika
materialhanteringsmetoder. Den första är 'material till man' och innebär att materialet
transporteras till en specifik sorteringsplats där beställningsordern sammanställs. Den
andra metoden är 'man till material' och bygger på att man åker till materialet och
plockar det man avser att leverera (Mattsson. S.A, Jonsson. P, 2011).

3.2 Processkartläggning
En processkartläggning beskriver på ett visuellt sätt hur olika aktiviteter i en process
korrelerar med varandra, den identifierar även de flöden av material, personal och
information som är relaterade till processen (Slack. N, m.fl., 2004).
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3.2.1 Vad är en process?
Ordet process är ett uttryck för en grupp aktiviteter som skapar ett output av ett input.
Därför använder man ordet process inom alla företag och organisationer som levererar
en produkt eller en vara (Slack. N, m.fl., 2004). De två stora grupper av input en
process hanterar är material och information. Man förädlar dessa två med hjälp av
företagets eller organisationens resurser för att skapa det värde som tillfredställer
marknadens behov. En process kan definieras som: En samling länkade aktiviteter som
använder resurser och information för att förädla någon form av input till ett output
som har värde för kunden (Ljungberg. A, Larsson. E, 2012)
3.2.2 Målet med en processkartläggning
De individuella aktiviteter som utgör en process har ofta ett antal restriktioner. Dessa
kan vara i vilken ordning de skall ingå, vem som skall utföra dem och vilka resurser
som krävs för att utföra dem. Det finns därför flera alternativ för hur man kan utforma
en specifik process. Ett av tillvägagångssätten för att skaffa en beslutgrund till valet av
utformning är att utföra en processkartläggning. Genom en processkartläggning kan
man på ett enkelt sätt beskriva processers syfte, uppbyggnad och utseende med hänsyn
tagen till restriktioner (Slack. N, m.fl., 2004).
En processkartläggning kan göras på flera olika sätt med olika mängder och varianter
på input. Valet av metod beror på vad man vill uppnå med just den process
kartläggningen utförs på. Det finns dock två universala komponenter som alltid
inkluderas (Slack. N, m.fl., 2004):
1. Identifiering av de olika typer av aktiviteter som är kopplade till processen.
2. Beskrivning av material-, personal- och informationsflöden (Slack. N, m.fl., 2004).
Målet med en processkartläggning, som utförs på en redan befintlig process, är främst
att skapa en beslutsgrund för att kunna genomföra förbättringsarbeten. Med
kartläggningen kan man se vilka aktiviteter som är värdehöjande och vilka som icke är
värdehöjande. Den illustrerar också vilka flöden som finns och vilka av dessa som är
överflödiga. Efter en analys av processkartläggningen kan man reducera slöserier och
därmed effektivisera processen. Med en processkartläggning kommer även en ökad
förståelse för den egna processen då det framgår hur de olika aktiviteterna och flödena
är kopplade till varandra i en visuell beskrivning. Detta kan ge stöd åt nya medarbetare
som introduceras till processen (Ljungberg. A, Larsson. E, 2012).
3.2.3 Utförandet av en processkartläggning
Innan kartläggningen av en process startar är det viktigt att klargöra processens
omfattning vilket betyder att fastställa gränserna kring processen. Detta är viktigt för
att säkerställa att inte fel aktiviteter och flöden hanteras samt för att bestämma startoch slutpunkter för processen. Vid ett genomförande av en processkartläggning kan
arbetsgången bli effektivare och resultatet bättre om en förståelse för processen erhålls
innan kartläggningen inleds. Viktigt är också att det kartläggningsteam man arbetar i
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består av personer med rätt kompetens och erfarenhet för att kunna göra en korrekt
bedömning av alla aktiviteter och flöden (Ljungberg. A, Larsson. E, 2012).
Vid visualisering av en processkartläggning används ett flödesschema. Ett
flödesschema identifierar alla flöden och aktiviteter med olika symboler. Det finns
inget standardiserat system för användandet av dessa symboler, men det finns de som
förekommer mer frekvent än andra. Vanligt är till exempel att en cirkel representerar
en värdehöjande aktivitet, en triangel representerar ett lager och att pilar representerar
de flöden som finns. Varje aktivitet som finns representerad i flödesschemat binds
ihop av flödespilar som beskriver vilket input och output som aktiviteten är förknippad
med. Ett flödesschema ritas antingen uppifrån och ner eller från höger till vänster.
Flödespilarna indikerar då också i vilken riktning processen går och i vilken ordning
aktiviteterna kommer (Slack. N, m.fl., 2004).

Figur 2. Processkartläggning (Stoehr. A, 2013)

3.3 Produktionslayout
3.3.1 Vad är en produktionslayout?
Ett producerande företag spenderar mycket tid och resurser på att göra deras
tillverkningsprocess så effektiv som möjligt. Hur man har valt att placera olika
operationer, lager, utrustning och avdelningar har en markant inverkan på hur effektiv
processen kan bli (Sule. D, 2009). Utformningen av tillverkningsprocessen och andra
funktioner som är kopplade till den kallas för produktionslayout. Produktionslayouten
har en direkt inverkan på hur materialhanteringen utformas. Materialhanteringen
påverkar i sin tur hur effektiv en layout kan bli (Tompkins. J, m.fl., 2010). För att få
ett så bra resultat som möjligt så måste materialhanteringen och produktionslayouten
växa fram tillsammans i en symbios (Sule. D, 2009). En produktionslayout kan ses på
två nivåer:
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1. Avdelningslayout, som beskriver storleken, formen och läget för de olika
avdelningar som är berörda av layouten.
2. Detaljlayout, som visar specifikt var de olika arbetsplatserna, lagren och
utrustningen inom varje avdelning är placerade (Tompkins. J, m.fl., 2010).
Det finns fem olika typer av grundlayouter som kan utgöra en grund för den som skall
planera en produktionslayout. De är framtagna med hänsyn till de olika förutsättningar
som finns i olika verksamheter (Segerstedt. A, 2008). Dessa kan givetvis inte
implementeras direkt, utan måste modifieras för att uppfylla de förutsättningar som
råder inom den egna verksamheten (Tompkins. J, m.fl., 2010).
1. Process layout, innebär att likartade operationer är sammanförda till ett område.
Produkten transporteras mellan de olika operationer och avdelningar som den
kräver för sitt slutförande (Tompkins. J, m.fl., 2010). Fördelar med en sådan layout
är att den är flexibel för varierande produkter, den har en låg störningskänslighet
och den skapar ett högt maskinutnyttjande. Nackdelarna är att det skapas en hög
kapitalbindning då det är många produkter i arbete, svårbedömda ledtider, svårt att
planera produktionen samt långa transportvägar (Segerstedt. A, 2008).

Figur 3. Process layout, (Tompkins. J, m.fl., 2010, sid 111.)

2. Linjetillverkning, här är de maskiner som krävs för tillverkningen av en speciell
produkt placerade i linje efter den ordning som tillverkningen skall utföras.
Produkternas tillverkningsoperationer kan ej variera i för stor utsträckning eftersom
en produktionslinje i regel är uppbyggd för att tillverka en stor volym av ett fåtal
likartade produkter (Tompkins. J, m.fl., 2010). Fördelarna med denna typ av layout
är att den ger korta ledtider, låg kapitalbindning då det inte är många produkter i
arbete, få och korta transporter och den gör det relativt lätt att planera
produktionen. Nackdelarna är att den har låg flexibilitet, hög störningskänslighet
samt kan leda till ett monotont och upprepande arbete (Segerstedt. A, 2008).

Figur 4. Linjetillverkning, (Tompkins. J, m.fl., 2010, sid 111.)
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3. Flödesverkstads layout, här kombineras fördelarna med processlayout och
linjetillverkning för att eftersträva ett flödestänkande (Tompkins. J, m.fl., 2010).
Man strävar efter att uppnå en sammanhållen tillverkning av varje produkt. Flera
olika bearbetningar kopplas därför samman för att skapa en operation där
bearbetning av flera olika typer länkas samman, så kallade fleroperationsmaskiner
(Segerstedt. A, 2008).
4. Fixerad produkt layout, förekommer oftast då objektet som bearbetas är stort, till
exempel ett flygplan eller ett fartyg. Det kan också förekomma då ett föremål är för
ömtåligt för att flytta. Vid denna layout transporteras inte material till personalen
och de olika maskinerna. Av praktiska skäl utförs istället alla operationer vid
objektet (Slack. N, m.fl., 2009).

Figur 5. Fixerad produkt layout , (Tompkins. J, m.fl., 2010, sid 111.)

5. Produktfamiljs layout, här delar man upp processen i avdelningar avsatta för att
kunna hantera en speciell typ av produkt eller en så kallad produktfamilj. Varje
avdelning opererar självständigt mot de andra. Fördelarna med denna typ av layout
är att den medför en enkel samordning och planering då den görs enskilt för varje
avdelning, den ger korta ledtider och korta transporter (Tompkins. J, m.fl., 2010).
Denna typ av layout är vanligt förekommande och det bör noteras att en
produktfamiljs layout kan innehålla alla de andra layouttyper som tidigare
beskrivits beroende på vilken typ som bäst lämpar sig för de olika
produktfamiljerna (Segerstedt. A, 2008).

Figur 6. Produktfamiljs layout, (Tompkins. J, m.fl., 2010, sid 111.)
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3.3.2 Syftet med en utarbetad produktionslayout
Det sätt på vilket ett företag har valt att placera sina fysiska tillgångar fungerar som en
mätsticka för hur effektiv verksamheten är och kan bli. Det man vill uppnå med en
genomtänkt layout är en praktisk uppdelning av olika avdelningar, maskiner och
arbetsplatser för att skapa ett minimerat materialflöde med få förluster (Tompkins. J,
m.fl., 2010). Ett dåligt planerat materialflöde kan bli mycket kostsamt då det tar viktig
tid i anspråk och binder kapital i form av ett ökat antal produkter i arbete. Det kan
hänvisas till att 30-75% av den totala tillverkningskostnaden utgörs av
materialhanteringen (Sule. D, 2009). Det är denna typ av icke värdehöjande aktivitet
man vill frånkomma med en layout som är anpassad efter den egna verksamheten. Att
i ett tidigt skede finna den bäst lämpade layoutlösningen för ett företag är viktigt, det
innebär en långsiktig och kostsam investering att modifiera sin layout i ett senare
stadie än den initiala planeringen av utformningen på en process (Segerstedt. A, 2008).
3.3.3 Utvecklandet av en produktionslayout
När projektet med att utveckla en produktionslayout påbörjas kan man använda sig av
två generella angreppsätt som är anpassade efter vilka initiala förutsättningar man har
att arbeta med. Det första är Construction layout methods som innebär att man
utvecklar en helt ny layout från början. Man utgår från att man har en tom lokal och
börjar därefter placera in de olika komponenterna efter de förutsättningar och
restriktioner som förekommer i det enskilda fallet. Det andra angreppssättet är
Improvement procedures som innebär att man strävar efter att åstadkomma
förbättringar genom att generera förändringsalternativ till en redan befintlig layout
(Sule. D, 2009).
Det finns inga layoututvecklingsprojekt som är helt lika, därför finns det ingen
universal metod för utförandet av projektet. Det finns däremot metoder som baseras på
riktlinjer och föreslagna verktyg som underlättar förfarandet i utvecklingen. En sådan
metod är Muther´s Systematic Layout Planning (SLP). SLP metoden kan
sammanfattas i följande modell (Tompkins. J, m.fl., 2010):
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Figur 7. Systematic layout planning, (Tompkins. J, m.fl., 2010, sid 299.)

Av den data man har från start skall man kunna skapa sig en förståelse av hur
materialflödet fungerar och hur de olika aktiviteterna man behöver ta i beaktande
relaterar till varandra. Från en analys av materialflödet och de olika aktiviteternas
relation kan det skapas en sammanbunden helhet av flöden och aktiviteter. Nästa steg
är att kontrollera hur mycket plats som finns tillgängligt för den nya eller förbättrade
layouten och hur stort utrymme de olika aktiviteterna kräver. När man funnit en
lösning där det tilltänkta utrymmet överensstämmer med de dimensioner som finns för
de aktiviteter som skall inhysas så går man vidare till förslagsgenerering. Här tar man
hänsyn till vilka restriktioner som finns och vad man kan modifiera till att passa i en
slutlig lösning. Sist sker en utvärdering av de olika förslagen där ett av dem väljs ut för
att implementeras (Tompkins. J, m.fl., 2010).

3.4 Lean Production
3.4.1 Vad är Lean Production?
Toyota production system (TPS) är en produktionsfilosofi som utvecklades av Toyota
efter andra världskriget då resurserna var begränsade och kapitalet var litet. Ett företag
hade inte längre råd att binda kapital i form av lager eller produkter i arbete. Av ren
nödvändighet utvecklades TPS som handlar om en strävan efter att producera
produkter med hög kvalité till en minimal kostnad och med en kort genomloppstid
(Liker. J, 2004). Med en mening kan TPS sammanfattas enligt följande: Skapa ett
högre värde genom ett effektivare resursutnyttjande till en lägre kostnad (Segerstedt.
A, 2008).
Lean Production filosofin är en västerländsk tappning av det japanska TPS. Det som
skiljer TPS från Lean Production är de faktorer som är baserade på kulturskillnader.
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Den grundläggande principen i Lean Production är att skapa en kostnadseffektiv
tillverkning som skapar ett maximalt slutvärde för kunden. 4P modellen är en
pyramidformad modell som beskriver de olika nivåerna av Lean och TPS som företag
bör förhålla sig till i sin strävan att använda sig av Lean konceptet. De flesta företagen
som arbetar med Lean befinner sig på den andra nivån som beskriver elimineringen av
slöserier i produktionsprocessen (Liker. J, 2004). I detta stadium identifieras de olika
aktiviteter som inte tillför ett värde till produkten, dessa aktiviteter är icke önskvärda.
För att eliminera dessa slöserier identifieras och analyseras det flöde som finns i alla
processer (Segerstedt. A, 2008).

Figur 8. 4P-modellen, (Liker. J, 2004, sid 24.)

3.4.2 Byggstenar inom Lean Production
Just-in-time - är en samling redskap, principer och tekniker som används för att
produkter, material och information skall vara på rätt plats i rätt tid och i rätt kvantitet.
Utnyttjandet av Just-in-time medför att produktionen inte blir störningskänslig mot
ändringar i kundernas förfrågan (Liker. J, 2004).
Jidoka - betyder att man felsäkrar och bygger in kvalitet när man bearbetar materialet,
det brukar kallas Automation with a human touch. Ett av de stora momenten inom
Jidoka är att när något i processen går fel så skall arbetet stängas ner, antingen
automatiskt eller av operatören, tills problemet är åtgärdat och mått tagits för att
samma problem inte skall uppstå igen. Detta kallas också för ständiga förbättringar
(Liker. J, 2004).
Heijunka - Innebär att en producerande verksamhet arbetar mot att utjämna
produktionen med avseende på volym och produktmix. Detta betyder att man inte
arbetar med en order i taget utan framställer en produktmix baserad på flera ordrar där
samma mängd av varje produkt tillverkas varje dag (Liker. J, 2004).
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Kanban - Är ett produktionssystem som är baserat på en dragande
tillverkningsprocess. Detta betyder att information angående vad som behövs i varje
operation flödar bakåt i processen. Man drar materialet genom tillverkningen istället
för att trycka igenom det vilket ofta skapar onödiga mellanlager (Liker. J, 2004).
Kaizen - Är ett annat ord för ständiga förbättringar som innebär att man i en process
kontinuerligt gör värdehöjande förbättringar oavsett hur små dessa är (Liker. J, 2004).
Single minute exchange of die (SMED) - Är en metod som används för att göra
snabba omställningar i maskiner för att kunna anpassa den till nya produkter. Termen
Single minute syftar till att en omställning skall ske på under 10 minuter (Shingo. S,
(1985).
5S - Är ett verktyg som syftar till att reducera vissa former av slöserier genom att
Sortera, Standardisera, Strukturera, Städa och skapa vana/självdisciplin. Syftet med 5S
är att uppmuntra till en personlig strävan, motivation och delaktighet mot ständiga
förbättringar genom övningar och belöningar för korrekt utfört arbete (Liker. J, 2004).
Muda - Beskriver de olika grupper av slöserier som finns enligt Lean, dessa beskrivs
utförligare nedan (Liker. J, 2004).
3.4.3 Muda
De olika grupper av slöserier som finns beskrevs först av Shigeo Shingo och kan delas
in i åtta grupper som går under samlingsnamnet Muda. Den åttonde formen av
slöserierna har tillkommit i ett senare skede och var inte med bland de ursprungliga,
men idag anses den som betydande (Segerstedt. A, 2008). Genom att analysera
processer och eliminera Muda kan man sätta mer fokus på de värdehöjande
aktiviteterna och på så vis uppnå en högre kostnadseffektivitet. De olika formerna av
slöserier är (Quest worldwide, 2006):
1. Överproduktion, innebär att det produceras mer än efterfrågan eller att det
produceras tidigare än vad som behövs så att det uppstår ett behov av att lagra
produkterna (Quest worldwide, 2006). Överproduktion anses vara det värsta av
slöserierna då det leder till att flera av de andra slöserierna uppfylls (Segerstedt. A,
2008).
2. Väntan, innebär att den information, material eller personal som är nödvändig för
en process eller operation inte finns tillgänglig vid den tidpunkt som krävs. Detta
beror i regel på driftstörningar eller dålig balansering (Quest worldwide, 2006).
3. Onödiga lager och buffertar, dessa kräver nya investeringar i yta, utrustning och
personal. Man skapar en falsk trygghetskänsla och binder upp kapital. De problem
som finns i tidigare skeden i produktionen döljs bakom dessa lager och upptäcks
sällan (Segerstedt. A, 2008).
4. Onödiga rörelser, då personal gör förflyttningar av materiell eller information som
inte är berättigade (Quest worldwide, 2006). Onödiga rörelser kan även vara
transporter mellan stationer som hade kunnat vara placerade närmare varandra. Alla
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5.

6.

7.

8.

dessa moment tar extra tid och vid moment som kräver lyft kan onödiga rörelser
leda till ett icke ergonomiskt arbetssätt (Segerstedt. A, 2008).
Fel, omarbete och kassationer, dessa uppkommer i regel vid bearbetningsprocessen.
Om det inte finns en kultur som strävar mot ständiga förbättringar leder denna form
av slöseri till reparationsarbete och förseningar. Kassationer leder till minskad
kapacitet och därmed minskad försäljning (Segerstedt. A, 2008).
Överarbete, onödiga arbetsmoment, innebär att man utför mer arbete än vad kunden
kräver. Kan till exempel vara en extra funktion på en produkt som ingen använder
eller efterfrågar. En kostsam form av slöseri som är relativt lätt att reducera
(Segerstedt. A, 2008).
Onödiga transporter omfattar de fall när personal, material eller information
hanteras på ett sätt som innebär extra arbetsmoment. Dessa slöserier leder till en
negativ påverkan på den process de utförs i (Segerstedt. A, 2008). Exempel kan
vara att skriva ut dokument och sätta i pärmar, sammankalla till möten person till
person istället för ett telefonmöte eller ett möte via internet. Onödiga transporter
kan även bestå av att transportera PIA till områden som inte ligger i smidig
anslutning till nästkommande operation (Quest worldwide, 2006).
Medarbetarnas outnyttjade kreativitet, denna form av slöseri innebär att man inte
utnyttjar medarbetarnas erfarenheter och kunskaper på bästa sätt (Segerstedt. A,
2008).

3.5 Analysmodell
Vår analysmodell är baserad på den teoretiska modellen systematic layout planning
som presenterades under avsnittet layoutplanering. Eftersom det inte finns något
generellt tillvägagångssätt vid en analys av ett materialflöde har vi anpassat modellen
för att på ett systematiskt sätt strukturera upp riktlinjerna för den empiriska
insamlingen som bidrar till att frågeställningen kan besvaras. I figuren nedan
visualiseras den analysmodell som vi arbetat efter.

1. Nulägesbeskrivning
1.1 Genomför en processkartläggning

1.2 Generera ett flödesschema

2. Nulägesanalys
2.1 Analysera lager och
materialhanteringen

2.2 Identifiera eventuella slöserier

3. Utveckling av nya layoutförslag
3.1 Utveckla en layout utan hänsyn
till restriktioner

3.2 Utveckla en layout med hänsyn
till restriktioner

4. Utvärdering
4.1 Utvärdering av de nya layouterna
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Nedan följer en djupare förklaring av stegen i analysmodellen.
1.1 Processkartläggning
- Fastställ vilka processer som skall ingå i kartläggningen.
- Identifiera de aktiviteter och flöden som ingår i processen.
- Dokumentera och beskriv de material-, personal- och informationsflöden som
förekommer i processen.
1.2 Flödesschema
- Visualisera aktiviteternas relation.
- Dokumentera de aktiviteter samt de händelser som berörs av operationerna.
2.1 Analysera lager- och materialhanteringen
- Analysera hur materialhanteringen fungerar i dagsläget.
- Analysera hur lagerhanteringen fungerar i dagsläget.
- Analysera den befintliga produktionslayouten.
2.2 Identifiera eventuella slöserier
- Identifiera eventuella slöserier i materialflödet med Muda som utgångspunkt
(överproduktion, väntan, onödiga lager, onödiga rörelser, bearbetningsfel,
överarbete, onödiga transporter samt medarbetarnas outnyttjade kreativitet).
3.1 Utveckla en ny layout utan restriktioner
- Använd processkartläggningen som ingångsdata.
- Identifiera vilken grundlayout som är lämplig baserat på företagets tillverkning
och förutsättningar.
- Identifiera det utrymme som finns tillgängligt för den nya layouten.
- Identifiera det utrymme som krävs för varje operation.
- Sträva efter att minimera slöseriernas inverkan på den nya layouten.
- Generera ett förslag på en ny layout.
3.2 Utveckla en ny layout med hänsyn till restriktioner
- Använd processkartläggningen som ingångsdata.
- Identifiera de restriktioner som finns i det specifika fallet.
- Sträva efter att minimera slöseriernas inverkan på den nya layouten.
- Generera ett förslag på en ny layout.
4.1 Utvärdering av de nya layouterna
- Jämför de genererade layouternas för- och nackdelar gentemot nuläget.
- Generera förslag samt åtgärder för ett effektiviserat materialflöde med Muda
som utgångspunkt.
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4. Nulägesbeskrivning
I detta kapitel presenteras företaget som studien genomförts på, samt en
nulägesbeskrivning av den interna logistiken och dess processer. Den empiriska data
som presenteras i detta kapitel är baserat på observationer, mätningar samt
ostrukturerade intervjuer, de intervjuguider som använts återfinns i bilaga 22.

4.1 Företagspresentation
Växjöfabriken Produktions AB är ett stadigt växande industriföretag som är
direktleverantörer till flera stora aktörer som exempelvis Volvo och SKF.
Växjöfabriken ägs av investmentbolaget Pomonagruppen AB som i sin tur ägs av
familjen Rapp. Företagets lokaler är förlagda i utkanten av Växjö stad. Delar av
lokalen är idag uthyrd till ett systerbolag inom koncernen som heter Perfecta pump
AB, som också är en av Växjöfabrikens största kunder. Växjöfabriken sysselsätter
idag 30 medarbetare och har en omsättning på cirka 35 miljoner SEK.
Växjöfabriken har i mer än 50 år arbetat med gjutgodskomponenter och har under
denna period specialiserat sig på skärande bearbetning, vilket innefattar svarvning och
fräsning. Växjöfabriken tillhandahåller inte bara en bearbetningsprocess utan erbjuder
även sina kunder en helhetslösning där de är involverade i allt från utveckling och
konstruktion av produkter till kvalitetskontroller och eftermarknadsarbete.
Växjöfabrikens ambition är att med erfarenhet och kunskap vara bland de absolut
främsta inom gjutgodsförädling till svensk industri.

4.2 Layoutplanering
Växjöfabriken äger idag sin lokal på 3100 m2, lokalen består av en kontorsdel på 226
m2, en matsal och omklädningsrum på 124 m2 samt en produktionsdel på 2750 m2.
Den yta som är uthyrd utgör 86 m2 av kontorsdelen samt 620 m2 av
produktionslokalerna.
Växjöfabrikens layout, som åskådliggörs i figur 9 nedan, är idag uppbyggt enligt en
grundfilosofi som bygger på att materialet skall vara placerat nära maskinerna där
materialet bearbetas. För att skapa en närliggande materialförsörjning har man delat
upp fabriken i två delar. Den första delen av fabriken är en svarvsektion som inhyser
maskinerna SL25, CL203, NZ2000, NL2500, NL3000, NL2500Y dessutom finns en
småserie-verkstad som har ytterligare två maskiner, QT10 och SL35. Den andra
sektionen utgörs av fyra fleroperationsmaskiner, MA601, MA602, MA603 och
Mazak. Enligt grundfilosofin har man byggt upp pallställ i direkt anslutning till
maskinerna för att underlätta materialförsörjningen. Detta innebär att det kan
förekomma färdiga produkter, råämnen samt produkter i arbete i samma pallställage. I
produktionslokalen finns 26 pallställ med förvaring för varierande ändamål. Av dessa
är pallställen 1, 2, 4-9 och 23-26 uthyrda, Växjöfabrikens material upptar de övriga. I
fabriken förekommer även ett materialtorg där produkter i arbete förvaras, detta är
nödvändigt då en del produkter bearbetas i mer än en maskin. PIA torget används
alltså som avställningsplats för materialet i väntan på vidare bearbetning eller
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förflyttning. Ute i produktionen finns det ytterligare en kontorsdel där
produktionschefen och en grupp av hyresgästens säljare huserar. I anslutning till denna
ligger ett måleri, ett torkrum och ett plocklager. Närmast den stora kontorsdelen sker
montering och testning av hyresgästens pumpar.

Figur 9. Layoutkarta, Växjöfabriken Produktions AB (Torbjörn Ahlm, 2011)

Flödet ser olika ut för varje maskin men det kan sammanfattas till ett grovt grundflöde
som kan beskrivas i följande steg:
1. Råämnen levereras till godsmottagningen där lagerpersonalen tar emot
råmaterialet samt bokar in det i affärssystemet.
2. Lagerpersonalen transporterar råmaterialet till respektive lagerplats och
placerar det där ledigt utrymme finns.
3. Operatörerna hämtar materialet från de platser där råmaterialet lagerhålls och
transporterar det till maskinerna för bearbetning.
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4. Operatörerna transporterar de färdigställda och paketerade produkterna till PIA
torget.
5. Lagerpersonalen transporterar materialet från PIA torget till respektive pallställ
för lagerhållning, godset placeras där ledigt utrymme finns. Lagerpersonalen
rapporterar även in produkterna i affärssystemet samt avbokar eventuella
kassationer.
6. Lagerpersonalen hämtar det färdigställda godset från de olika pallställen där
godset förvaras och transporterar det till utlastningen när det skall levereras till
kund.
Grundfilosofin för det interna materialflödet i kombination med att de flesta produkter
enbart bearbetas i enskilda maskiner har bidragit till att kartläggningen av processerna
och flödet utgår från varje maskin, detta innebär att kartläggningen och således
nulägesbeskrivningen redovisas genom att beskriva materialflödet som är
sammankoppalt med respektive maskin.

4.3 Materialhantering
Enligt Växjöfabriken kretsar majoriteten av det interna materialflödet runt åtta
maskiner. Den bearbetning som utförs i småserie-verkstaden och i maskinen CL203 är
småskalig och den materialkvantitet som hanteras är låg, vilket leder till att den är
försumbar i sammanhanget. Mazaken har inte heller tagits i beaktande då det är tänkt
att den skall avyttras inom kort. Detta i kombination med att de flesta produkter bara
bearbetas i en maskin medför att det bara är nödvändigt att samla data runt det
huvudflöde som består av de återstående maskinerna.
I de maskiner som tas i beaktande tillverkas flera olika artiklar. Växjöfabriken har
också uttalat en önskad prioritering om att följa det stora flödet. Det finns idag flertalet
artiklar med en liten volym, kort bearbetningstid, få produktionstillfällen och en liten
materialhantering. Dessa kan frånses utan att det påverkar det primära flödet hos varje
enskild maskin. Vid beskrivning av materialflödet används beteckningar och nummer
för exempelvis pallställ och maskiner, dessa visualiseras i figur 9.
Vid kartläggningen av materialflödet vid varje maskin har utgångspunkten varit
fabrikslayoutskartan och dess skala. Från denna är transportsträckornas längd uppmätt.
Tiden för transporterna beräknades genom att utnyttja truckarnas hastighet som är 7,25
km/h. För att beräkna ett medelvärde på den tid det tar att hantera pallarna i pallställ
med trucken utfördes en tidsstudie där medeltiden uppmättes till cirka 30 sekunder. Då
det är ett begränsat antal truckar i fabrikslokalen har inte alla tillgång till egen truck,
detta bidrar till att man måste leta upp en ledig truck vid behov, denna tid uppmättes
genom en tidsstudie till ett medelvärde på cirka 30 sekunder. Det är dock inte alltid
operatören behöver leta efter en truck då han kan vara den som använt den sist och den
därför står i direkt anslutning till maskinen. Antalet tillfällen detta inträffar uppskattas
av operatörerna till en fjärdedel. Vid beräkning har vi därför multiplicerat antalet
flyttningstillfällen med 0.75 och därefter med 30 sekunder för att kunna lägga till en
realistisk tid som operatören letar efter en truck.
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4.3.1 MA 601
MA 601 är en fleroperationsmaskin som idag bearbetar 53 olika artiklar, av dessa
utgör 10 artiklar en kvantitet som är betydande för materialhanteringen. Råämnena
som köps in levereras främst från leverantörerna Dania och H.W. I maskinen tillverkas
produkter till ett flertal kunder, dessa är: Volvo, Perfecta, Termoventiler, Gunnebo,
FTG, Vreten och SKF. Materialflödet till maskinen kan beskrivas enligt följande steg,
se bilaga 1 för en visuell beskrivning av materialflödet.
1. Inlastning/godsmottagning av råämnen, efter inköp och leverans tar
lagerpersonalen emot råämnena och bokar in det i affärssystemet pyramid.
Råämnena till maskin MA601 transporteras via truck och lagerpersonal till
pallställ 15 och 16 där de förvaras tills produktionsorder skapats. Sträckan är
49,5 meter och det tar cirka 24,6 sekunder att förflytta materialet. Denna
transport genomförs 189 gånger per år.
2. När en tillverkningsorder skapats hämtar operatören råämnen från pallställ 15
och 16, för att sedan ladda maskinen med material. Denna sträcka är 15 meter
och tar cirka 7,4 sekunder, förflyttningen sker 189 gånger per år.
3. Efter bearbetning transporteras materialet enligt följande väg beroende på
artikel:
3a) Efter bearbetning av råämnena och en pall färdigställts med färdiga
produkter transporterar operatören pallen till PIA torget. Vid transport av
halvpallar transporteras fyra stycken vid varje förflyttning och vid
helpallstransport förflyttas en pall åt gången. Sträckan är 39 meter och tar cirka
19,4 sekunder. Förflyttningen sker 64 gånger om året.
3b) Artikel 412121 tvättas och packas om av operatören innan den går till PIA
lagret (se bilaga 2).
3c) Artikel 150988 transporteras till operation M06 för vidare bearbetning av
operatören. Denna sträcka är 41,3 meter och tar cirka 20,4 sekunder,
förflyttningen genomförs sju gånger per år.
3d) Artiklarna 11118425, 11194459, 11194460, 11198282 och 11198283 går
via PIA torget till kromatering, denna behandling utförs av ett annat företag
som Växjöfabriken köper tjänsten ifrån. Denna sträcka är 62,4 meter och tar
cirka 30,8 sekunder, förflyttningen sker 79 gånger per år.
4. Lagerpersonalen bokar in de färdigställda produkterna i pyramid och
eventuella kassationer avrapporteras. Lagerpersonalen transporterar sedan
materialet från PIA torget till färdigvarulagret i pallställ 11. Både hel och
halvpallar hanteras, vid transport av halvpallar förflyttas fyra åt gången och vid
förflyttning av helpallar förflyttas en åt gången. Sträckan är 40,8 meter och tar
cirka 20,3 sekunder. Förflyttningen genomförs 193 gånger per år.
5. När artikel 150988 har bearbetats klart i operation M06 transporteras den till
PIA torget av operatören, sedan via transport enligt punkt 4 till färdigvarulager.
Förflyttningen är 7,3 meter och tar cirka 3,6 sekunder, denna transport sker sju
gånger om året.
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6. När kromateringen är klar kommer dessa artiklar tillbaka till Växjöfabriken och
rapporteras in i affärssystemet. Pallarna transporteras via PIA torget för att
sedan transporteras till färdigvarulagret i pallställ 11 enligt punkt 4. Detta är en
sträcka på 26,4 meter och tar cirka 13,1 sekunder. Förflyttningen sker 79
gånger per år.
7. Vid beställning av artiklarna från maskin MA 601 hämtar lagerpersonalen
godset från färdigvarulagret (pallställ 11) för att transportera det till
utlastningen. Detta är en sträcka på 43,3 meter och tar cirka 21,5 sekunder.
Förflyttningen sker 193 gånger per år.
Övrig information:









Maskinen MA 601 producerar i tre skift vilket innebär att den har en beräknad
operationstid på 5100 timmar (teoretiskt) och 4500 timmar (praktiskt) per år.
MA 601 kräver en operatör för att producera och bearbeta produkter. Totalt
motsvarar behovet av en operatör 100 procent.
Råämnen levereras i helpallar.
Slutprodukten levereras i halvpallar, helpallar respektive lådor beroende på
artikel och kund.
Emballage förvaras i pallställ 18 och 19 och golvet runt dessa, det krävs ett
speciellt emballage som är avsett för Volvo.
Kapaciteten för förvaring av färdiga produkter är hela pallställ 11 där det finns
45 tillgängliga pallplatser för helpallar. I de tre nedersta våningarna finns det
möjlighet att förvara halvpallar (27 pallplatser).
Råämnespallarna till de artiklar som tillverkas i maskinen är placerade på
vagnar vid maskinen. Även de färdiga produkterna läggs i pallar som är
placerade på vagnar vid maskinen.

Beräknad pallkvantitet att hantera under 2013 i maskin MA 601 baserat på
Växjöfabrikens prognos för 2013 är 189 råämnespallar, 103 helpallar och 329
helpallar med färdiga produkter, se bilaga 3 för ytterligare förklaring och beräkningar.
Av dessa förflyttningar utför operatören transport 2,3 och 5 vilket motsvarar 29,2 % av
förflyttningarna som är anknutna till maskin MA 601. Till denna tid tillkommer
dessutom 2,03 timmar som operatören behöver leta efter en truck för att transportera
materialet. Förflyttningar som lagerarbetaren utför är transport 1, 4, 6, och 7 vilket
motsvarar 70,8 % av den totala materialförflyttningen, se bilaga 3 för ytterligare
förklaring och beräkningar.
4.3.2 MA 602
MA 602 är en fleroperationsmaskin där det idag bearbetas 38 olika artiklar, av dessa
utgör 31 artiklar en kvantitet som är betydande för materialhanteringen. Råämnena
som köps in kommer främst från leverantörerna Dania, H.W, Hobsbyverken, Teriel
och Casting. I maskin MA 602 bearbetas produkter till kunderna Perfecta,
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termoventiler, Volvo, Gunnebo, FTG och Log Max. Materialflödet till maskinen kan
beskrivas enligt följande steg, se bilaga 4 för en visuell beskrivning av materialflödet:
1. Inlastning/godsmottagning av råämnen, efter inköp och leverans tar
lagerpersonalen emot råämnena och bokar in det i affärssystemet. Råämnena
till maskin MA602 transporteras sedan via truck av lagerpersonal till pallställ
10, 12 eller 13 där de förvaras tills en produktionsorder skapats. Sträckan som
pallarna transporteras är i genomsnitt 52,2 meter, förflyttningen tar ca 25,9
sekunder. Förflyttningen sker 295 gånger per år.
2. När en tillverkningsorder skapats hämtar operatören råämnen från pallställen
10, 12 eller 13 och laddar maskinen med material. Sträckan som pallarna
transporteras är 27,7 meter, detta tar cirka 13,7 sekunder. Förflyttningen sker
295 gånger per år.
3. Vid bearbetning av artiklarna 11191488, 11191498 och 11196348 hämtas de
från PIA torget eftersom de tidigare har bearbetats i maskinen SL 25. Sträckan
som pallarna transporteras är 47,7 meter, detta tar cirka 23,7 sekunder.
Förflyttningen sker 22 gånger per år.
4. När en pall med färdiga produkter är klar transporterar operatören denna till:
4a) Tvättning för produkterna 11158487 (vid behov), 412007 och 412111.
Därefter packas och transporteras produkterna till PIA torget.
4b) Målning för produkterna 15197454, 15197475, NB4685, NB4693 och
NB4696. Därefter packas och transporteras produkterna till PIA torget.
Sträckan som pallarna transporteras är 110,3 meter, detta tar 54,8 sekunder.
Förflyttningen sker 41 gånger per år.
4c) Produkterna packas och transporteras direkt till PIA torget efter
bearbetning. Sträckan som pallarna transporteras är 48,2 meter, detta tar cirka
23,9 sekunder. Förflyttningen sker 532 gånger per år.
5. Lagerpersonalen bokar in det färdigställda materialet i pyramid och eventuella
kassationer avrapporteras. Pallarna transporteras sedan från PIA torget av
lagerpersonalen till pallställ 11 för lagerhållning. Sträckan som pallarna
transporteras är 40,6 meter, detta tar cirka 20,2 sekunder. Förflyttningen sker
567 gånger per år.
6. Vid utleverans av artiklarna från maskin MA 602 hämtar lagerpersonalen
godset från färdigvarulagret (pallställ 11) för att transportera det till
utlastningen. Sträckan som pallarna transporteras är 43,3 meter, detta tar cirka
21,5 sekunder. Förflyttningen sker 567 gånger per år.
Övrig information:




Maskinen MA 602 producerar i tre skift vilket innebär att den har en beräknad
operationstid på 5100 timmar (teoretiskt) och 4500 timmar (praktiskt) per år.
MA 602 kräver en operatör för att producera och bearbeta produkter. Totalt
motsvarar behovet av en operatör 100 procent.
Råämnen levereras i helpallar.
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Slutprodukten levereras i halvpallar, helpall eller blå plastlådor för samtliga
artiklar.
Emballage förvaras i pallställ 18 och 19 och golvet runt dessa, det krävs ett
speciellt emballage som är avsett för Volvo.
Kapaciteten för förvaring och lagring av råämnen är idag oklar då de inte har
några bestämda avsatta pallplatser för denna maskin.
Kapaciteten för förvaring av färdiga produkter är hela pallställ 11 där det finns
45 tillgängliga pallplatser för förvaring av helpallar. I de tre nedersta
våningarna finns det möjlighet att förvara halvpallar (27 platser).
Tvättningen sker främst av två artiklar, dessa är artikel 412007 och 412111.

Beräknad pallkvantitet att hantera under 2013 i maskin MA 602 baserat på
Växjöfabrikens prognos är 317 råämnespallar, 546 helpallar och 81 helpallar med
färdiga produkter, se bilaga 5 för ytterligare förklaring och beräkningar.
Av dessa förflyttningar utför operatören transport 2 och 4 vilket motsvarar 37,4 % av
förflyttningarna som är anknutna till maskin MA 602. Till denna tid tillkommer
dessutom 6,0 timmar som operatören behöver leta efter en truck för att transportera
materialet. Förflyttningar som lagerarbetaren utför är transport 1, 3, 5 och 6 vilket
motsvarar 62,6 % av den totala materialförflyttningen, se bilaga 5 för ytterligare
förklaring och beräkningar.
4.3.3 MA 603
MA 603 är en fleroperationsmaskin som är kopplad till en robotcell. Idag bearbetas
fem olika produkter i maskinen. Råämnena som köps in levereras från Castings,
England och beställs via Sibbhultsverken. Växjöfabriken betalar därför inte
råmaterialet eftersom Sibbhultsverken står för inköpet, det som Växjöfabriken
ansvarar för är lagerhållning och beställning. De färdiga produkterna levereras enbart
till Scania. Materialflödet till maskinen kan beskrivas enligt följande steg, se bilaga 6
för en visuell beskrivning av materialflödet:
1. Inlastning/godsmottagning av råämnen, efter inköp och leverans tar
lagerpersonalen emot råämnena och bokar in det i affärssystemet. Råämnena
till maskin MA603 transporteras sedan av lagerpersonalen via truck till pallställ
12 där de förvaras tills en produktionsorder skapats. Sträckan som pallarna
transporteras är 57,72 meter, detta tar 28,66 sekunder. Förflyttningen sker 194
gånger per år.
2. När en tillverkningsorder skapats hämtar operatören råämnen från pallställ 12
och laddar maskinen med material. Operatören fyller även på bussningar och
övriga ingående komponenter i maskinen. Sträckan som pallarna transporteras
är 16,43 meter, detta tar 8,16 sekunder. Förflyttningen sker 394 gånger per år.
3. Efter bearbetning av råämnena och en pall färdigställts med färdiga produkter
placeras pallen med produkterna på PIA 2 framför pallställ 12 av operatören
tills hela tillverkningsordern är färdigställd. Sträckan som pallarna
transporteras är 5,97 meter, detta tar cirka 5,0 sekunder. Förflyttningen sker
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4.

5.

6.

7.

959 gånger per år. Detta moment utförs med handtrucken och vår uppskattning
är att hanteringen går snabbare med denna typ av utrustning och är därför, efter
observationer, bestämd till 15 sekunder.
Operatören flyttar sedan pallarna från PIA 2 till PIA torget, ibland flyttas även
materialet av operatören från PIA 2 till golvytan runt pallställ 18 och 19.
Sträckan som pallarna transporteras är 48,39 meter, detta tar cirka 24,03
sekunder. Förflyttningen sker 241 gånger per år.
Lagerpersonalen bokar in det färdigställda materialet i pyramid och eventuella
kassationer avrapporteras. Lagerpersonalen transporterar sedan pallarna från
PIA torget enligt följande sätt:
5a) Lagerpersonalen transporterar godset från PIA torget till utlastningen, detta
sker då produkterna skall levereras inom kort.
5b) Lagerpersonalen transporterar godset från PIA torget till färdigvarulagret
vid pallställ 18 och 19 eller alternativt till golvytan i direkt anslutning till dessa
pallställ. Sträckan som pallarna transporteras är 51,06 meter, detta tar cirka
25,35 sekunder. Förflyttningen sker 241 gånger per år.
Vid beställning av artiklarna från maskin MA 603 hämtar lagerpersonalen
godset från pallställ 18 och 19 samt golvet runtomkring för att transportera det
till utlastningslagret. Sträckan som pallarna transporteras är 54,39 meter, detta
tar cirka 27,00 sekunder. Förflyttningen sker 241 gånger per år.
Lagerpersonalen transporterar pallarna från utlastningsplatsen till lastbil eller
motsvarande. Ibland hämtas godset direkt från färdigvarulagret pallställ 18 och
19 för att sedan lastas på lastbil. Sträckan som pallarna transporteras är 5,97
meter, detta tar cirka 5,0 sekunder. Förflyttningen sker 959 gånger per år.

Övrig information:
 Maskinen MA 603 producerar i tre skift, vilket innebär att den har en beräknad
operationstid på 5100 timmar teoretiskt och 4500 timmar praktiskt per år.
 MA 603 kräver en operatör för att fylla på material samt byta pallar för att
producera och bearbeta produkter. Totalt motsvarar behovet av operatör en
tjänst på 30 procent.
 Råämnen levereras i helpallar.
 Slutprodukten levereras i halvpallar för samtliga artiklar.
 Emballage förvaras i anslutning till maskinen, det krävs ett speciellt emballage
som är avsett för Scania.
 Kapaciteten för förvaring och lagring av råämnen är idag 60 pallplatser.
Platserna där halvpallar kan hanteras är enbart golvplatser.
 Kapaciteten för förvaring av färdiga produkter (halvpallar) är idag 54 pallar
och förvaras i pallställ 18 och 19. Resterande pallar placeras på golvet runt
pallställ 18 och 19 efter behov.
Beräknad pallkvantitet att hantera under 2013 i maskin MA 603 baserat på
Växjöfabrikens prognos för 2013 är 384 råämnespallar och 959 halvpallar med färdiga
produkter, se bilaga 7 för ytterligare förklaring och beräkningar.
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Av dessa förflyttningar utför operatören transport 2, 3 och 4 vilket motsvarar 49,9 %
av förflyttningarna som är anknutna till maskin MA 603. Till denna tid tillkommer
dessutom 3,9 timmar som operatören behöver leta efter en truck för att transportera
materialet. Förflyttningar som lagerarbetaren utför är transport 1, 5, 6 och 7 vilket
motsvarar 50,1 % av den totala materialförflyttningen, se bilaga 7 för ytterligare
förklaring och beräkningar.
4.3.4 NL 2500
NL 2500 är en svarv som är kopplad till en robotcell, roboten som förser maskinen
med material förser även maskin NL 3000 med material. Idag bearbetas 29 olika
artiklar i maskinen, sex av dessa artiklar står för den största delen av
materialhanteringen. Råämnena levereras främst från leverantören H.W. Produkterna
som bearbetas i maskinen levereras till kunderna Volvo och Perfecta. Materialflödet
till maskinen kan beskrivas enligt följande steg, se bilaga 8 för en visuell beskrivning
av materialflödet:
1. Inlastning/godsmottagning av råämnen, efter inköp och leverans tar
lagerpersonalen emot råämnena och bokar in det i affärssystemet. Råämnena
till maskin NL 2500 transporteras via truck av lagerpersonalen till pallställ 22,
som är råämneslager för denna maskin. Sträckan som pallarna transporteras är
43,5 meter, detta tar 22,6 sekunder. Det genomförs 25 transporter under ett år.
2. När en tillverkningsorder har skapats hämtar operatören råämnena från pallställ
22 eller från PIA torget då artikel 4871563 redan har bearbetas i maskin NL
3000. Därefter laddar operatören maskinen med material. Materialet laddas på
ett matarband som förser roboten med material som i sin tur laddar maskinen.
När produkten är klar så tar roboten ut den ur maskinen och lägger den i en
pall. Denna pall står på cellens andra sida sett från matarbanden. Sträckan som
pallarna transporteras är 26,9 meter, detta tar 13,3 sekunder. Det genomförs 49
transporter under ett år.
3. När bearbetningen är klar och en pall fyllts upp tar operatören ut produkterna
från maskinen och transporterar den enligt följande.
3a) Produkterna transporteras tillbaka till den sida där matarbanden finns för att
gradas och/eller packas i tvättkorg för att transporteras till tvättmaskinen. De
artiklar som ej ska tvättas paketeras direkt och följer sedan transportväg 6.
Sträckan som pallarna transporteras är 22,9 meter, detta tar 11,4 sekunder. Det
sker 280 transporter under ett år.
3b) Artikel 6294323 transporteras till PIA torget för att sedan transporteras via
transportväg 7b till blå passivering.
4. Produkterna transporteras av operatören till tvättmaskinen för tvättnig pga.
renlighetskrav.
5. Efter tvättning transporterar operatören produkterna tillbaka till maskin NL
2500 för att paketeras i pallar.
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6. När packningen är klar transporterar operatören pallarna till PIA torget.
Sträckan som pallarna transporteras är 12,4 meter, detta tar 6,2 sekunder. Det
genomförs 280 transporter under ett år.
7. Lagerpersonalen bokar in de färdiga produkterna i pyramid och eventuella
kassationer avrapporteras. Sedan transporterar lagerpersonalen produkterna
enligt följande:
7a) Produkterna transporteras till färdigvarulagret i pallställ 10. Sträckan som
pallarna transporteras är 34,4 meter, detta tar 17 sekunder. Det sker 74
transporter under ett år.
7b) Produkterna transporteras direkt ut till utlastning i väntan på hämtning och
leverans.
8. Vid beställning av produkterna från maskin NL 2500 hämtar lagerpersonalen
produkterna i färdigvarulagret, pallställ 10 för att transportera dem till
utlastning och leverans. Sträckan som pallarna transporteras är 41,1 meter,
detta tar 20,4 sekunder. Det genomförs 74 transporter under ett år.
Övrig information:












Maskinen NL 2500 producerar i två skift, vilket innebär att den har en
beräknad operationstid på 3600 timmar teoretiskt och 3200 timmar praktiskt
per år.
NL 2500 kräver en operatör för att producera och bearbeta produkter. Totalt
motsvarar behovet av en operatör 50 procent.
Råämnen levereras på helpallar.
Slutprodukterna levereras på hel eller halvpallar beroende på artikel.
Emballage förvaras vid pallställ 19.
Kapaciteten för förvaring och lagring av råämnen är idag oklar då det inte finns
några bestämda pallplatser för maskinen. Dock förvaras alla råämnen som går
till svarvarna (utom NL 2500Y) i pallställ 22 som har 76 pallplatser.
Kapaciteten för lagring av färdiga produkter är idag oklar då det inte finns
några bestämda pallplatser för maskinen. Dock förvaras alla färdiga produkter i
regel i pallställ 10 (tillsammans med färdiga produkter från de andra
svarvarna). Blir pallställ 10 fullbelagt ställer man de färdiga produkterna någon
annanstans där det finns plats.
Det finns två artiklar som levereras till Perfecta vilket innebär att de inte går
via utlastningen utan transporteras från PIA torget direkt till Perfectas lager.
Dessa artiklar är 6294323 och 6299601.

Beräknad pallkvantitet att hantera under 2013 i maskin NL 2500 baserat på
Växjöfabrikens prognos för 2013 är 49 råämnespallar, 266 halvpallar och 14 helpallar
med färdiga produkter, se bilaga 9 för ytterligare förklaring och beräkningar.
Av dessa förflyttningar utför operatören transport 2,3 och 6 vilket motsvarar 73,6 % av
förflyttningarna som är anknutna till maskin NL 2500. Till denna tid tillkommer
dessutom 3,68 timmar som operatören behöver leta efter en truck för att transportera
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materialet. Förflyttningar som lagerarbetaren utför är transport 1, 7 och 8 vilket
motsvarar 26,4 % av den totala materialförflyttningen, se bilaga 9 för ytterligare
förklaring och beräkningar.
4.3.5 NL 3000
NL 3000 är en svarv som är kopplad till en robotcell som delas med maskinen NL
2500. I maskin NL 3000 bearbetas idag sju olika artiklar, fyra av dessa artiklar står för
den största materialhanteringen. Råämnena levereras främst från H.W, Dania och
Comp. Pori. Produkterna som bearbetas levereras till kunderna Volvo och Perfecta.
Materialflödet till maskinen kan beskrivas enligt följande steg, se bilaga 10 för en
visuell beskrivning av materialflödet:
1. Inlastning/godsmottagning av råämnen, efter inköp och leverans tar
lagerpersonalen emot råämnena och bokar in det i affärssystemet. Råämnena
till maskin NL 3000 transporteras via truck av lagerpersonalen till pallställ 22,
som är råämneslager för denna maskin. Sträckan som pallarna transporteras är
44,2 meter, detta tar 21,9 sekunder. Det sker 46 transporter under ett år.
2. När en tillverkningsorder har skapats hämtar operatören råämnena från pallställ
22. Därefter laddar operatören maskinen med material. Materialet laddas på ett
matarband som i sin tur förser roboten med material. När produkten är klar så
tar roboten ut den ur maskinen och lägger den i en pall. Denna pall står på
cellens andra sida sett från matarbanden. Sträckan som pallarna transporteras är
27,8 meter, detta tar 13,8 sekunder. Det genomförs 92 transporter under ett år.
3. När bearbetningen är klar och en pall har fyllts med bearbetade artiklar så
transporterar operatören materialet till PIA torget. Här väntar produkterna i
pallar utan kragar för att kunna köras genom NL 3000 en gång till för
ytterligare bearbetning. Sträckan som pallarna transporteras är 32,2 meter, detta
tar 16,0 sekunder. Det genomförs 213 transporter under ett år.
4. Efter att ha ställt om maskinen hämtar operatören produkterna från PIA torget
och laddar matarbandet ytterligare en gång. Sträckan som pallarna
transporteras är 8,9 meter, detta tar 4,4 sekunder. Det sker 213 transporter
under ett år.
5. När bearbetningen är klar och en hel pall har färdigställts tar operatören ut
produkterna och transporterar dem tillbaka till den sida där matarbanden finns
för att packas i tvättkorg eller för att paketera produkterna. Sträckan som
pallarna transporteras är 23,3 meter, detta tar 11,6 sekunder. Det sker 213
transporter under ett år.
6. Produkterna kan transporteras på tre sätt beroende på artikel:
6a) Artikel 11035836 transporteras av operatören till tvättmaskinen för
tvättning pga. renlighetskrav.
6b) Artikel 11197300 transporteras till PIA torget för att sedan gå via
transportväg 8b till svart kromatering, denna operation är en ytbehandling som
sker hos en samarbetspartner.
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6c) Artikel 6299591 transporteras direkt till PIA torget. På transportväg b och c
görs det 213 transporter under ett år. Sträckan som pallarna transporteras är
12,9 meter, detta tar 6,4 sekunder.
7. Efter tvättning transporterar operatören produkterna tillbaka till maskin NL
3000 för att packas om i pallar. Därefter följer den transportväg 6c.
8. Lagerpersonalen bokar in de färdiga produkterna i pyramid och eventuella
kassationer avrapporteras. Sedan transporterar lagerpersonalen produkterna
enligt följande:
8a) Produkterna transporteras till färdigvarulagret i pallställ 10. Sträckan som
pallarna transporteras är 36,2 meter, detta tar 18,0 sekunder. Det genomförs 59
transporter under ett år.
8b) Produkterna transporteras direkt till utlastningen för hämtning och
leverans.
9. Vid beställning av produkter som lagerhålls från maskin NL 3000 hämtar
lagerpersonalen produkterna i färdigvarulagret (pallställ 10) för att transportera
dem till utlastning och leverans. Sträckan som pallarna transporteras är 42,8
meter, detta tar 21,3 sekunder. Det sker 59 transporter under ett år.
Övrig information:












Maskinen NL 3000 producerar i två skift, vilket innebär att den har en
beräknad operationstid på 3600 timmar teoretiskt och 3200 timmar praktiskt
per år.
NL 3000 kräver en operatör för att producera och bearbeta produkter. Totalt
motsvarar behovet av en operatör 50 procent.
Råämnen levereras på helpallar.
Slutprodukten levereras på hel eller halvpallar beroende på artikel.
Emballage förvaras i pallställ 19. Emballage till artikel 11197300 finns i
pallställ 10 då det bearbetas större satser av denna artikel.
Kapaciteten för förvaring och lagring av råämnen är idag oklar då det inte finns
några bestämda pallplatser för maskinen. Dock förvaras alla råämnen som går
till svarvarna (utom NL 2500Y) i pallställ 22 som har 76 pallplatser. Platser där
halvpallar kan hanteras är endast golvplatser.
Kapaciteten för lagring av färdiga produkter är idag oklar då det inte finns
några bestämda pallplatser för maskinen. Dock förvaras alla färdiga produkter
som ska till färdigvarulager i regel i pallställ 10 (tillsammans med färdiga
produkter från de andra svarvarna). Blir pallställ 10 fullt placerar man de
färdiga produkterna där det finns ledigt utrymme.
Artikel 6299591 levereras till Perfecta vilket innebär att den transporteras
direkt från PIA torget till Perfectas lager.

Beräknad pallkvantitet att hantera under 2013 i maskin NL 3000 baserat på
Växjöfabrikens prognos för 2013 är 92 råämnespallar, 191 halvpallar och 22 helpallar
med färdiga produkter, se bilaga 11 för ytterligare förklaring och beräkningar.
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Av dessa förflyttningar utför operatören transport 2, 3, 4, 5 och 6 vilket motsvarar 82
% av förflyttningarna som är anknutna till maskin NL 3000. Till denna tid tillkommer
dessutom 5,9 timmar som operatören behöver leta efter en truck för att transportera
materialet. Förflyttningar som lagerarbetaren utför är transport 1, 8 och 9 vilket
motsvarar 18 % av den totala materialförflyttningen, se bilaga 11 för ytterligare
förklaring och beräkningar.
4.3.6 NL 2500Y
Maskin NL 2500Y är en svarv där det idag bearbetas åtta olika artiklar varav fyra står
för den största delen av materialhanteringen. Råämnena levereras främst från
leverantörerna H.W och Teriel. Produkterna som bearbetas levereras till Volvo och
Perfecta. Materialflödet till maskinen kan beskrivas enligt följande steg, se bilaga 12
för en visuell beskrivning av materialflödet:
1. Inlastning/godsmottagning av råämnen, efter inköp och leverans tar
lagerpersonalen emot råämnena och bokar in det i affärssystemet. Råämnena
till maskin NL 2500Y transporteras via truck av lagerpersonalen till pallställ
13, som är råämneslager för denna maskin. Sträckan som pallarna transporteras
är 53 meter, detta tar 26,3 sekunder. Det sker 11 transporter under ett år.
2. När en tillverkningsorder har skapats hämtar operatören råämnena från pallställ
13 eller från PIA torget då artikel 4720913 redan har bearbetats i NL 2500.
Därefter laddar operatören maskinen med material. Materialet laddas på två
matarband som i sin tur förser roboten som laddar maskinen med material. När
produkten är klar så tar roboten ut produkten ur maskinen och lägger den i en
pall. Denna pall står på cellens andra sida sett från matarbanden. Sträckan som
pallarna transporteras är 69,9 meter, detta tar 34,7 sekunder. Det genomförs 22
transporter genomförs under ett år.
3. När en pall med bearbetade produkter är klar tar operatören ut produkterna och
packar dem i en tvättkorg eller i en hel/halvpall beroende på produkt.
Produkterna transporteras sen enligt följande:
3a) Produkterna transporteras till PIA torget av operatören (artikel 6296281
och 15011335). Artikel 6296281 går via transportväg 4a till blå passivering.
Sträckan som pallarna transporteras är 56,8 meter, detta tar 28,2 sekunder. Det
sker 129 transporter under ett år.
3b) Produkterna transporteras till tvättmaskinen för att tvättas pga.
renlighetskrav (artikel 4720913 och 4870577).
4. Produkterna transporteras av operatören tillbaka till utmatningen vid maskin
NL 2500Y för att svalna innan de packas om i pallar. Produkterna följer sedan
transportväg 3a till PIA torget.
5. Lagerpersonalen bokar in de färdiga produkterna i pyramid och eventuella
kassationer avrapporteras. Sedan transporterar lagerpersonalen produkterna
enligt följande:
5a) Produkterna transporteras direkt ut till utlastningen för hämtning och
leverans.
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5b) Produkterna transporteras till färdigvarulagret i pallställ 10. Sträckan som
pallarna transporteras är 32 meter, detta tar 15,9 sekunder. Det sker 62
transporter under ett år.
6. Vid beställning av produkterna från maskin NL 2500Y hämtar lagerpersonalen
produkterna i färdigvarulagret (pallställ 10) för att transportera dem till
utlastningen. Sträckan som pallarna transporteras är 42,2 meter, detta tar 21
sekunder. Det genomförs 62 transporter under ett år.
Övrig information:











Maskinen NL 2500Y producerar i två skift, vilket innebär att den har en
beräknad operationstid på 3600 timmar teoretiskt och 3200 timmar praktiskt
per år.
NL 2500Y kräver en operatör för att producera och bearbeta produkter. Totalt
motsvarar behovet av en operatör 50 procent.
Råämnen levereras på helpallar.
Slutprodukterna levereras på hel eller halvpallar beroende på artikel.
Kapaciteten för förvaring och lagring av råämnen är idag oklar då det inte finns
några bestämda pallplatser för maskinen. Dock förvaras alla råämnen som går
till denna maskin i pallställ 13. Detta pallställ har 60 pallplatser men det upptas
inte enbart av råämnen till NL 2500Y.
Kapaciteten för lagring av färdiga produkter är idag oklar då det inte finns
några bestämda pallplatser för maskinen. Dock förvaras alla färdiga produkter
som ska lagerhållas i regel i pallställ 10 (tillsammans med färdiga produkter
från de andra svarvarna). Blir pallställ 10 fullt förvaras de färdiga produkterna
där det finns ledigt utrymme.
Artikel 6296281 levereras till Perfecta vilket innebär att den transporteras
direkt från PIA torget till Perfectas lager.

Beräknad pallkvantitet att hantera under 2013 i maskin NL 2500Y baserat på
Växjöfabrikens prognos för 2013 är 22 råämnespallar, 13 halvpallar och 116 helpallar
med färdiga produkter, se bilaga 13 för ytterligare förklaring och beräkningar.
Av dessa förflyttningar utför operatören transport 2 och 3 vilket motsvarar 57,8 % av
förflyttningarna som är anknutna till maskin NL 2500Y. Till denna tid tillkommer
dessutom 0,94 timmar som operatören behöver leta efter en truck för att transportera
materialet. Förflyttningar som lagerarbetaren utför är transport 1, 5 och 6 vilket
motsvarar 42,3 % av den totala materialförflyttningen, se bilaga 13 för ytterligare
förklaring och beräkningar.
4.3.7 NZ 2000
NZ 2000 är en svarv där det idag bearbetas 12 olika produkter. Fyra av dessa
produkter utgör den största delen av materialhanteringen. Råämnena levereras främst
från leverantören H.W. Produkterna levereras främst till kunderna SKF, Hedson,

42
Johan Aronsson & Håkan Karlsson

Perfecta och Volvo. Materialflödet till maskinen kan beskrivas enligt följande steg, se
bilaga 14 för en visuell beskrivning av materialflödet:
1. Inlastning/godsmottagning av råämnen, efter inköp och leverans tar
lagerpersonalen emot råämnena och bokar in det i affärssystemet. Råämnena
till maskin NZ 2000 transporteras via truck av lagerpersonalen till pallställ 22,
som är råämneslager för denna maskin. Sträckan som pallarna transporteras är
43,7 meter, detta tar 21,7 sekunder. Det sker 19 transporter under ett år.
2. När en tillverkningsorder har skapats hämtar operatören råämnena från pallställ
22 och laddar maskinen med material. Materialet laddas och tas ut ur maskinen
från dess vänstra sida, sett framifrån. Detta betyder att det blir trångt att hantera
materialet i detta begränsade utrymme. Sträckan som pallarna transporteras är
46,6 meter, detta tar 23,2 sekunder. Det sker 37 transporter under ett år.
3. När bearbetningen är klar tar operatören ut produkterna ur maskinen och
packar dem i en tvättkorg eller i en hel/halv pall beroende på artikel.
Produkterna transporteras sedan enligt följande:
3a) Produkterna transporteras till PIA torget av operatören för att sedan gå via
transportväg 6b till blå passivering. Sträckan som pallarna transporteras är 26
meter, detta tar 12,9 sekunder. Det sker 55 transporter under ett år.
3b) Produkterna transporteras till tvättmaskinen för att tvättas pga.
renlighetskrav.
4. Efter tvättning transporterar operatören produkterna tillbaka till maskin NZ
2000 för att packas om i pallar.
5. När packningen är klar transporterar operatören produkterna till PIA torget.
Sträckan som pallarna transporteras är 23,3 meter, detta tar 11,6 sekunder. Det
genomförs 55 transporter under ett år.
6. Lagerpersonalen bokar in de färdiga produkterna i pyramid och eventuella
kassationer avrapporteras. Sedan transporterar lagerpersonalen produkterna
enligt följande:
6a) Produkterna transporteras till färdigvarulagret i pallställ 10. Sträckan som
pallarna transporteras är 30,6 meter, detta tar 15,2 sekunder. Det sker 42
transporter under ett år.
6b) Produkterna transporteras direkt ut till utlastningen för hämtning och
leverans.
7. Vid beställning av produkterna från maskin NZ 2000 hämtar lagerpersonalen
produkterna i färdigvarulagret (pallställ 10) för att transportera dem till
utlastningen för leverans. Sträckan som pallarna transporteras är 41,7 meter,
detta tar 20,7 sekunder. Det genomförs 42 transporter under ett år.
Övrig information:


Maskinen NZ 2000 producerar i två skift, vilket innebär att den har en
beräknad operationstid på 3600 timmar teoretiskt och 3200 timmar praktiskt
per år.
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NZ 2000 kräver en operatör för att producera och bearbeta produkter. Totalt
motsvarar behovet av en operatör 50 procent.
Råämnen levereras på helpallar.
Slutprodukterna levereras på hel eller halvpallar beroende på artikel.
Kapaciteten för förvaring och lagring av råämnen är idag oklar då det inte finns
några bestämda pallplatser för maskinen. Dock förvaras alla råämnen som går
till svarvarna (utom NL 2500Y) i pallställ 22 som har 76 pallplatser. Platser där
halvpallar kan hanteras är endast golvplatser.
Kapaciteten för lagring av färdiga produkter är idag oklar då det inte finns
några bestämda pallplatser för maskinen. Dock förvaras alla färdiga produkter i
regel i pallställ 10 (tillsammans med färdiga produkter från de andra
svarvarna). Blir pallställ 10 fullt förvaras de färdiga produkterna där det finns
ledigt utrymme.
Artikel 6296083 levereras till Perfecta vilket innebär att den transporteras
direkt från PIA torget till Perfectas lager.

Beräknad pallkvantitet att hantera under 2013 i maskin NZ 2000 baserat på
Växjöfabrikens prognos för 2013 är 37 råämnespallar, 55 halvpallar och 55 helpallar
med färdiga produkter, se bilaga 15 för ytterligare förklaring och beräkningar.
Av dessa förflyttningar utför operatören transport 2,3 och 5 vilket motsvarar 56,9 % av
förflyttningarna som är anknutna till maskin NZ 2000. Till denna tid tillkommer
dessutom 0,92 timmar som operatören behöver leta efter en truck för att transportera
materialet. Förflyttningar som lagerarbetaren utför är transport 1, 6, och 7 vilket
motsvarar 43,1 % av den totala materialförflyttningen, se bilaga 15 för ytterligare
förklaring och beräkningar.
4.3.8 SL 25
I maskin SL 25 bearbetas idag 77 olika artiklar varav 14 artiklar står för den största
delen av materialhanteringen. Råämnena levereras främst från H.W och Comp. Pori.
Produkterna som bearbetas levereras till kunderna Perfecta, Termoventiler, Volvo,
Gunnebo och Hedson. Materialflödet till maskinen kan beskrivas enligt följande steg,
se bilaga 16 för en visuell beskrivning av materialflödet:
1. Inlastning/godsmottagning av råämnen, efter inköp och leverans tar
lagerpersonalen emot råämnen och bokar in materialet i affärssystemet.
Råämnena till maskin SL 25 transporteras via truck av lagerpersonalen till
pallställ 22, som är råämneslager för denna maskin. Sträckan som pallarna
transporteras är 40,4 meter och det tar 20 sekunder. Det sker 44 transporter per
år.
2. När en tillverkningsorder har skapats hämtar operatören råämnena från pallställ
22 eller från PIA torget då artiklarna 410008 och 412007 redan har bearbetats i
operation M08 respektive M11. Därefter laddar operatören maskinen med
material. Materialet laddas genom en lucka på maskinen där operatören fäster
produkterna i en fixtur, efter bearbetningen tar operatören ut de bearbetade
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3.

4.
5.

6.

produkterna och genomför efterbearbetning vid behov. Råämnespallarna är
placerade på ena sidan av luckan och pallen för färdiga produkter står på andra
sidan av luckan. Sträckan som pallarna transporteras är 31,1 meter, detta tar
15,5 sekunder. Det genomförs 87 transporter under ett år.
När bearbetningen är klar tar operatören ut produkterna och packar dem i
halvpall eller helpall beroende på artikel och packinstruktion.
3a) Artiklarna 11110555, 2861, 410008 och 412007 bearbetas direkt igen i SL
25. Operatören behåller då pallarna vid maskinen för att minska transporterna.
Artikel 410008 går sedan via transportväg 3b. Resterande går via transportväg
3c.
3b) Artiklarna 410008 och 4720913 transporteras av operatören till
tvättmaskinen för tvättning på grund av renlighetskrav (se bilaga 2).
3c) Produkterna transporteras av operatören till PIA torget. Sträckan som
pallarna transporteras är 14,2 meter, det tar 7 sekunder. Det sker 204
transporter på ett år.
Efter tvättning transporterar operatören produkterna tillbaka till maskin SL 25
för att paketera produkterna i pallar. Därefter följer de transportväg 3c.
Lagerpersonalen bokar in de färdiga produkterna i pyramid och eventuella
kassationer avrapporteras. Sedan transporterar lagerpersonalen produkterna
enligt följande:
7a) Produkterna transporteras till färdigvarulagret i pallställ 10. Sträckan som
pallarna transporteras är 30,4 meter, det tar 15 sekunder. Det sker 100
transporter under ett år.
7b) Produkterna transporteras direkt till utlastning i väntan på hämtning och
leverans.
Vid beställning av produkterna från maskin SL 25 hämtar lagerpersonalen
produkterna i färdigvarulagret (pallställ 10) för att transportera dem till
utlastning och leverans. Sträckan som pallarna transporteras är 40,6 meter, det
tar 20 sekunder. Det sker 100 transporter under ett år.

Övrig information:








Maskinen SL 25 producerar i ett skift, vilket innebär att den har en beräknad
operationstid på 1800 timmar teoretiskt och 1600 timmar praktiskt per år.
SL 25 kräver en operatör för att producera och bearbeta produkter. Totalt
motsvarar behovet av en operatör 50 procent.
Råämnen levereras på helpallar.
Slutprodukten levereras på hel eller halvpall beroende på artikel.
Kapaciteten för förvaring och lagring av råämnen är idag oklar då det inte finns
några bestämda pallplatser för maskinen. Dock förvaras alla råämnen som går
till svarvarna (utom NL 2500Y) i pallställ 22 som har 76 pallplatser. Platser där
halvpallar kan hanteras är endast golvplatser.
Kapaciteten för lagring av färdiga produkter är idag oklar då det inte finns
några bestämda pallplatser för maskinen. Dock förvaras alla färdiga produkter i
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regel i pallställ 10 (tillsammans med färdiga produkter från de andra
svarvarna). Om pallställ 10 blir fullt så ställer man de färdiga produkterna
någon annanstans där det finns ledigt utrymme.
Beräknad pallkvantitet att hantera under 2013 i maskin SL 25 baserat på
Växjöfabrikens prognos för 2013 är 87 råämnespallar, 8 halvpallar och 194 helpallar
med färdiga produkter, se bilaga 17 för ytterligare förklaring och beräkningar.
Av dessa förflyttningar utför operatören transport 2 och 3 vilket motsvarar 49,6 % av
förflyttningarna som är anknutna till maskin SL 25. Till denna tid tillkommer
dessutom 1,81 timmar som operatören behöver leta efter en truck för att transportera
materialet. Förflyttningar som lagerarbetaren utför är transport 1, 4, 5, och 6 vilket
motsvarar 50,4 % av den totala materialförflyttningen, se bilaga 17 för ytterligare
förklaring och beräkningar.
4.3.9 Tvättning
På Växjöfabriken tvättas idag ett antal artiklar efter bearbetning eftersom det
förekommer renlighetskrav för vissa produkter. Tvättningsprocessen bidrar till en
hantering och förflyttning av material vilket kan beskrivas enligt följande:
1. Operatören fyller upp en specialanpassad ”korgvagn” med de artiklar som skall
tvättas.
2. Operatören transporterar korgvagnen från maskinen till tvättmaskinen.
3. Operatören lastar över korgen med hjälp av en travers och väljer tvättprogram
beroende på artikel.
4. Operatören går tillbaka till maskinen.
5. Tvättprogrammet är klart och operatören går tillbaka till maskinen.
6. Operatören blåser rent detaljerna och lyfter över korgen till vagnen, vid detta
moment skiljer sig tiden beroende på vilken artikel och vilken operatör som
utför momentet, enligt operatörerna tar detta mellan tre och sex minuter. Vid
beräkning används fyra minuter som utgångspunkt.
7. Vagnen transporteras tillbaka till maskinen.
8. Operatören paketerar produkterna i respektive pall, detta moment sker i regel
vid maskinen, undantag är dock produkterna som bearbetats i maskin MA 602
där produkterna packas direkt vid tvättmaskinen. Vid de fall som paketeringen
sker vid maskinen sker paketeringen vid lämpligt tillfälle vilket bidrar till att
detta moment inte räknas in i totaltiden för tvättningen.
Bilaga 17 presenterar de artiklar som tvättas i respektive maskin. De tider som är
angivna kan variera beroende på vilken operatör som utför tvättningen då de har olika
metoder och tekniker för denna process, de beräknade värdena kan därför ses som
riktvärden för tvättningsprocessen. Totaltiden som är uträknad för varje tvätt består av
de moment som kräver att operatören är närvarande, det vill säga att tiden det tar för
tvättmaskinen att genomföra tvättprogrammet är exkluderad.
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4.4 Lagerhantering
4.4.1 Material och utrustning
Växjöfabriken har sitt råmaterialslager och färdigvarulager placerat i
produktionslokalen. Det systemet går i linje med deras filosofi där man strävar efter att
ha materialet beläget nära maskinerna. Detta betyder också att de inte har
färdigvarulager och råmaterialslager separerat, utan det kan vara blandat i pallställen. I
pallställen finns även emballage, fixturer, PIA, skrot, produkter med gjutfel och
blandad utrustning, för översikt se bilaga 18. Det finns två anställda som sköter in- och
utlastning samt all lagerhantering, de ansvarar även för in- och utrapportering av
materialet i affärssystemet pyramid. Det finns inget utarbetat system för var olika
material skall förvaras utan lagerpersonalen placerar materialet där det anses lämpligt
och finns plats, de använder sig alltså av ett flytande lagersystem. De bokar dock inte
upp lagerplatsen i något system. Det betyder att det bara är personen som placerade
materialet i pallställaget som vet var det är beläget. Detta medför att det kan
uppkomma förvirring om var materialet är placerat när operatören skall hämta det. Det
finns enligt grundfilosofin en strävan efter att placera materialet som går till varje
maskin i dess närhet, i de fall det inte finns plats i det närmaste pallstället placeras
materialet någon annanstans.
Växjöfabriken har avtal med en del av sina kunder om att hålla en viss mängd
råmaterial eller färdiga produkter i lager. Detta bidrar till ett behov av lagerhållning
som de själva inte kan styra över.
Som nämnts tidigare inhyser lokalen 26 olika pallställ av varierande storlek och
ändmål. Pallställen är av typen Alfa tillverkade av EAB, se figur 10. De har en höjd på
5,5 meter och ett gaveldjup på 1,1 meter. Bredden på pallställssektionerna finns i två
utföranden, 1,85 meter och 2,75 meter. Vid det kortare utförandet finns det plats för 2
helpallar i bredd och i det längre finns det plats för 3 helpallar i bredd. Det finns totalt
1225 pallplatser i byggnaden. Av dessa förfogar Växjöfabriken över 591 stycken och
634 av dem är uthyrda till andra aktörer, se bilaga 18 för en översikt. Av de 591
platserna är 6 stycken reserverade för spärrat gods, 9 stycken är upptagna av olja och
vätskor, cirka 290 stycken består av råmaterial, cirka 112 stycken består av färdiga
produkter och cirka 28 stycken är upptagna av emballage. Dessutom är pallställ 14 och
20 belagda med fixturer, vilket utgör 78 platser. De kvarvarande 68 platserna är
upptagna med övrigt. Övrigt innefattar allt som ej är råämnen, PIA, färdiga produkter
och emballage. Det kan till exempel vara olja, reservdelar, skrot, defekta detaljer,
verktyg och vinterdäck.

47
Johan Aronsson & Håkan Karlsson

Figur 10. Pallställ Alfa från EAB, (EAB, 2013)

Vid hanteringen av pallarna används handtruckar vid förflyttningar på golvet och
elektriska truckar då hanteringen kräver lyft och längre transport, Växjöfabriken har
idag två sådana elektriska truckar. Den ena trucken har en lyftkapacitet på 1600 kg och
ett maxlyft på 500 kg till en höjd av 5,40 meter. Den andra trucken har en lyftkapacitet
på 1250 kg och ett maxlyft på 400 kg till en höjd av 5,25 meter. Truckarna kräver ett
utrymme mellan pallställen (truckgång) på 2,5 meter för att kunna utnyttja sin
svängradie.
Utleveranser sker kontinuerligt där man har bestämda leveransdagar för en del av de
större kunderna. Växjöfabriken använder sig av en leveranslista som beskriver alla
utleveranser som skall ske under en period av en vecka. Lagerpersonalen tar del av
denna i god tid för att kunna förbereda och boka leveranserna. Växjöfabriken skickar
även en del artiklar på utlego för exempelvis ytbehandlingar. De har daglig hämtning
av styckegods, med styckegods menar man sändningar som ej överstiger 1000 kg. Vid
utlastningen är det idag dåligt med utrymme vilket leder till att lagerpersonalen har
svårt att ta fram och förbereda det material som skall levereras, exempelvis kan man
inte fylla upp in/ut lastningen eftersom det kan komma hem råmaterial som behöver
lastas in.
4.4.2 Emballage
Emballaget tar också plats i lagerhanteringen då det upptar flertalet platser i
pallställen. Det standard-emballage som används är hel- och halvpallar,
mellanläggsskivor, pallkragar och lock. Till detta tillkommer också i vissa fall
plastpåsar, skyddspapper och frigolitisolering. En del kunder har krav på
specialemballage för sina produkter, till exempel Scania, Volvo och SKF. Under fyra
veckor fördes statistik på hur mycket emballage som lagerhölls i fabriken, se bilaga
19. Majoriteten av den pallkvantitet som hanteras kommer i sju varianter, vilket
betyder att pallplatserna måste ha olika utformning för att kunna tillgodose de olika
varianterna:


Helpall med en krage 80x33x120
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Helpall med två kragar 80x52x120
Helpall med tre kragar 80x71x120
Halvpall med en krage 80x31x60
Halvpall med två kragar 80x52x60
Halvpall med tre kragar 80x71x60
Halvpall med special emballage i form av blå plastlådor. Det ryms 16
plastlådor på en halvpall, sen bandas två halvpallar ihop till en helpall som det
läggs ett blå plastlock över. Totalt ryms det 32 plastlådor på en helpall.

4.5 Inköp
Växjöfabriken köper idag råämnen från 14 olika underleverantörer för cirka 10
miljoner SEK årligen. Inköpsprocessen startar med ett behov som skapas av kunden
och kan beskrivas enligt följande:
1. Order skapas av kund
2. Order bekräftas av Växjöfabriken, ingående komponenter kontrolleras och
råämnen beställs vid behov.
3. En tillverkningsorder skapas i pyramid och fastställs med en siffra som
motsvarar statusen (0 = råämne saknas, 1 = råämne hemma, 2 = order ej
påbörjad, 3 = order påbörjad).
4. Inköpet av råämnet bekräftas av leverantören.
5. När råämnet levererats registrerar lagerpersonalen detta i pyramid och efter
mottagen följesedel ändras statusen på tillverkningsordern.
6. Tillverkningsordern skrivs ut och lämnas till produktionen. Produktionschefen
lägger även in ordern i produktionsplaneringen där beläggningen på
maskinerna anpassas och justeras för att minimera ställkostnader samt för att
klara av leveranstiderna.
Växjöfabriken har idag problem med vissa underleverantörer och deras leveranser,
eftersom det förekommer leveransförseningar har Växjöfabriken anpassat sina inköp
för att klara av sitt uppsatta mål på 98 procent i leveranssäkerhet till sina kunder. Detta
innebär att de tidigarelägger en del beställningar samt lagerhåller en del råämnen för
att klara av att leverera i tid. Det förekommer även att leveransbekräftelser uteblir
vilket leder till en osäkerhet kring inköpet. Detta är något de är väl medvetna om och
ständigt arbetar för att förbättra. Växjöfabriken strävar efter att ha råämnena i fabriken
tre veckor före slutleverans för att säkerställa att leveransen kan ske till det utlovade
leveransdatumet. Detta underlättar även planeringen av produktionen då en del artiklar
bidrar till långa ställtider.
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5. Nulägesanalys
I detta kapitel analyseras och relateras nuläget mot den teori som ligger till grund för
studien.

5.1 Intern logistik och materialflöden
5.1.1 Materialhantering
I Materialhantering (Kap 3.1.4) beskrivs att materialflödet bör anpassas efter de
ställen som gods skall hämtas och lämnas på, Växjöfabriken strävar idag efter att
placera godset i direkt anslutning till bearbetningsprocessen. Detta frångås dock vid de
tillfällen då det råder platsbrist vilket leder till att materialet placeras där det finns
ledigt utrymme. För att förflytta godset internt används truckar, de möjliggör både lyft
och transport som är anpassad efter Växjöfabrikens förutsättningar. I
produktionslokalen finns även ett PIA torg där material och produkter förvaras i
väntan på vidare transport eller ytterligare bearbetning. Detta beskrivs i
Materialhantering (Kap 3.1.4) som nödvändigt i vissa fall för att skapa ett bra
materialflöde då produkter bearbetas i flera steg. Materialförsörjningen till maskinerna
består av att operatören hämtar och lämnar materialet där det ska förvaras, detta
påminner om en form av batchning som beskrivs i Materialhantering (Kap 3.1.4) där
ett större antal produkter levereras till maskinerna för att bearbetas. Växjöfabriken
använder sig även av metoden man till material (Kap 3.1.4) vad det gäller utlastning
och utleverans, detta innebär att man åker till de olika lagerplatserna och plockar det
material man avser att leverera eller transportera. Idag står operatörerna för mellan 3070 % av all den interna materialhanteringen, det varierar beroende på vilken maskin
och flödesväg som materialet transporteras.
5.1.2 Lagerhantering
Växjöfabriken har idag en lagerhållningsfilosofi som bygger på att artiklarna och
produkterna är placerade nära maskinerna där de ska bearbetas. De använder sig av ett
flytande lagersystem som medför att det inte finns några förutbestämda platser
avsedda för varje enskild artikel. I jämförelse med teorin Lagerhantering (Kap 3.1.3)
använder sig Växjöfabriken ej av något administrativt system som redogör för var
varje artikel är placerad i lagret utan materialet placeras där det finns ledigt
lagerutrymme. De försöker dock följa den grundfilosofi som redogör för var godset
bör vara placerat. I teorin om Lagerhantering (Kap 3.1.3) beskrivs olika typer av
förvaringssystem, Växjöfabriken använder sig av pallställage och truckpallar som
lastbärare. Enligt teorin möjliggör detta en direkt tillgänglighet för alla artiklar och är
särskilt användbart då variationen är stor på produkterna. Det kan dock inverka
negativt eftersom detta system kräver ett större behov av utrymme då det är
nödvändigt med exempelvis truckgångar. Placeringen av pallställ och
lagringsmöjligheter är fördelade över hela produktionslokalen som beskrivs i figur 9
(Kap 4.2). I takt med att Växjöfabriken har expanderat och utökat sin produktion har
lagerhanteringen påverkats. Eftersom behovet av lagerkapacitet har ökat har materialet
placerats där det finns ledigt utrymme, vilket strider mot den ursprungliga
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grundfilosofin. I teorin om Lagerhantering (Kap 3.1.3) beskrivs vikten av att anpassa
sitt lager efter de omständigheter och aktiviteter som lagret avser användas till för att
undvika onödiga transporter. Eftersom det i dagsläget på Växjöfabriken placeras
material där det finns ledigt utrymme har det uppstått ett flertal onödiga transporter. I
Lagerhantering (Kap 3.1.3) beskrivs två olika typer av lager, det I-formade och det Uformade som är två grundprinciper i utformandet av sin lagerhantering. Växjöfabriken
har idag in- och utlastning vid samma punkt vilket har likheter med beskrivningen av
ett u-format flöde, dock har de ej ett rent u-format flöde i produktionen eftersom
lagren finns utspridda i produktionslokalen. Växjöfabriken använder sig av en form av
zonindelning vilket beskrivs i Lagerhantering (Kap 3.1.3), zonindelningen baseras
främst på att placera material som är relaterat till en och samma kund i samma pallställ
för att underlätta lagerhanteringen.

5.2 Processkartläggning
Enligt Processkartläggning (Kap 3.2) så kan en processkartläggning utgöra en viktig
beslutsgrund för utformandet av ett företags processer. Växjöfabriken har expanderat
snabbt under senare år och byggt ut sina fastigheter. När utbyggnaden genomfördes
placerades de nya maskinerna där det fanns plats och materialet placerades i närhet till
den operation där det bearbetas. Den nuvarande utformningen på processerna är alltså
baserad på Växjöfabrikens grundfilosofi. De har inte baserat sina beslut på någon
processkartläggning och har därmed fattat beslut om placeringen och utformningen av
processerna utan den utarbetade grund som en processkartläggning kan bidra till.
Enligt Processkartläggning (Kap 3.2) visualiseras en processkartläggning i regel
genom att rita ett flödesschema. Då Växjöfabriken inte har gjort någon
processkartläggning så saknas också flödesschemat som gör det lättare att förstå
processens flöden och kopplingen mellan dem. Detta har medfört att materialflödet
idag är komplext och innehåller slöserier som är svåra att upptäcka innan en
kartläggning har genomförts.
Vid ett förbättringsarbete på processer, deras ordning och deras utformning beskriver
teorin Processkartläggning (kap 3.2) att det finns flertalet restriktioner som man
behöver ta hänsyn till. Dessa finns inte dokumenterade utan finns i ”huvudet” på det
fåtal personer som har en insikt i produktionens helhet.

5.3 Produktionslayout
Växjöfabriken Produktions AB:s avdelningslayout (se figur 9) illustrerar att fabriken
är delad i två avdelningar, en produktionsdel och en kontorsdel. Deras detaljlayout
visar var de olika arbetsplatserna, lagren och utrustningen för respektive avdelning är
placerade. Detta är i linje med teorin Produktionslayout (Kap 3.3.1) som beskriver att
en produktionslayout bör kunna ses i två dimensioner.
Enligt Produktionslayout (Kap 3.3.1) finns det fem olika typer av grundlayouter som
man kan utgå från när man väljer utformning för sin företagslayout. Idag är
Växjöfabrikens layout för produktionsavdelningen utformad som en processlayout
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med inslag av en flödesverkstad. Med detta menas att produktionen är delad i två delar
med avseende på vilket bearbetningsmetod som används. I den första delen där
maskinerna NL 2500, NL 3000, NL 2500Y, NZ 2000, SL 25 och CL 203 är belagda
utförs enbart svarvande bearbetning. I den andra delen, som har likheter med en
flödesverkstad, har man placerat fleroperationsmaskiner som är utrustade för både
svarvande och fräsande bearbetning.
Växjöfabriken har inte haft något syfte eller mål relaterat till ett resurssnålt
materialflöde när de skapat sin layoutplanering. Företaget har istället vid behov
placerat nya maskiner på de tomma ytor som uppstått vid en utbyggnad av fabriken
utan någon större strategisk planering. Detta betyder att materialhanteringen inte haft
en hög prioritet. Det kan nu, enligt teorin Produktionslayout (Kap 3.3), bli kostsamt att
förändra den befintliga layouten för att anpassa den efter Växjöfabrikens verksamhet.

5.4 Lean production
Lean production (kap 3.4) är ett brett område som kan utnyttjas i olika former och i
varierande utsträckning. Växjöfabriken befinner sig i ett tidigt stadie i arbetet med att
implementera ett par av de Lean verktyg som beskrivs i Lean production (Kap 3.4),
dessa är 5S och SMED. Inom området 5S har de börjat med filosofin om att skapa ett
standardiserat arbetssätt, främst genom att vara noga med att köpa alla nya maskiner
av samma märke. De har också gjort produktionen mer visuell för alla medarbetare
genom att ha ett informationstorg där exempelvis produktionsplan och
problemuppföljning redovisas. De har även påbörjat ett SMED projekt för att reducera
ställtiderna som idag är relativt långa. Med hänsyn till 4P modellen (Kap 3.4) så
arbetar Växjöfabriken i det nedersta steget med ett långsiktigt tänkande och i det andra
steget där eliminering av slöserier har påbörjats med 5S och en implementering av
SMED.
Efter att ha genomfört nulägesbeskrivningen med dess kartläggningar och intervjuer
med anställda är det möjligt att identifiera Muda (Kap 3.4.3), som bör minimeras.
Muda kan identifieras i alla organisationer i alla skeden och går i regel inte att
eliminera helt utan man bör sträva efter att ständigt förbättras genom en minimering av
de Muda som finns.
I Växjöfabriken inköpsprocess finns det onödiga lager (Kap 3.4.3) som har
uppkommit som ett resultat av att deras leverantörer har en låg leveranssäkerhet. De
köper in material tidigare än vad de behöver och lagerhåller det själva för att i sin tur
kunna leverera med utlovad leveranssäkerhet till sina kunder. Ur problemet med sina
leverantörer uppkommer ett andra Muda, då de ibland inte har materialet tillgängligt
när bearbetningen skall börja eller att materialet har levererats i fel kvantitet, detta
Muda beskrivs som väntan enligt teorin (Kap 3.4.3).
Materialhanteringen i Växjöfabriken innehåller ett antal slöserier, varav det mest
tydliga är onödiga rörelser (Kap 3.4.3). Från flödeskartorna kan man utläsa att det i
materialflödet tillhörande varje maskin finns mån för förbättringar. Personalen gör
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förflyttningar som inte är berättigade och flera förflyttningar som är längre än vad de
behöver vara. Ett annat slöseri som förekommer är väntan (Kap 3.4.3). Då personalen
utför 30 – 70 % av materialhanteringen uppkommer i flera fall situationer då maskinen
får vänta på en operatör. Detta är vanligast under tvättningsprocessen då den
uppehåller operatören under en relativt lång tid. Att maskinen får vänta på operatören
leder till en minskad kapacitet. Det förekommer även att operatören får leta efter
truckar vilket kan kategoriseras till denna form av slöseri. Det sker en dubbelhantering
av materialet då operatören transporterar det över hela lokalen till PIA torget för att
lagerpersonalen skall transportera det tillbaka över lokalen till färdigvarulagret. Detta
tredje slöseri kallas för onödiga transporter (Kap 3.4.3).
Enligt Växjöfabrikens grundfilosofi om lagerhantering skall materialet placeras nära
maskinerna. Men då det inte finns tillräckligt med utrymme placeras det där det får
plats. Denna brist på ett standardiserat arbetsätt leder till att det råder en osäkerhet om
var material och emballage är placerat och personalen kan då behöva gå och leta efter
det man behöver. Detta leder till förlorad tid och extra arbete enligt väntan, onödiga
rörelser och onödiga transporter (Kap 3.4.3). Dessa slöserier görs tydliga då det inte
finns ett lagersystem där materialet bokas in på en särskild pallplats. Eftersom det bara
är den person som placerade materialet på hyllan som vet exakt var materialet befinner
sig kan de övriga medarbetarna få problem om denna person inte finns att tillfråga när
man inte kan finna sitt material. En del information är alltså inte delad utan är
reserverad för en eller ett fåtal personer.
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6. Nulägesdiskussion
I detta kapitel diskuteras nuläget med avseende på Växjöfabrikens materialflöde och
layout. Det innehåller även en sammanställning av de slöserier som förekommer i
dagens hantering.
Fabrikslayouten är idag uppdelad i två delar, en kontorsdel och en produktionsdel.
Produktionsdelen är i sin tur uppdelad i två delar baserat på bearbetningsmetod. De två
bearbetningsmetoderna som produktionen är uppdelad efter är fleroperationsmaskiner
och svarvmaskiner. Denna uppdelning av produktionen är positiv eftersom den
möjliggör att kompetensen hos operatörerna kan utnyttjas på ett bra sätt. Då det
förekommer att en operatör ansvarar för en eller flera maskiner samtidigt underlättar
det att maskinerna är placerade efter bearbetningsprocess då avståndet mellan dem är
relativt kort.
Växjöfabriken arbetar idag med att effektivisera produktionen med hjälp av Lean
filosofin, de har påbörjat ett SMED projekt med målsättningen att reducera
ställtiderna. De har även implementerat 5S filosofin genom att visualisera information
och standardisera processer.
Idag hyr Växjöfabriken ut delar av fabriken till ett systerföretag. Uthyrningen består
av kontor, produktionslokal samt lagerplatser. Eftersom båda företagen ständigt
utvecklas och expanderar tenderar det befintliga utrymmet att vara otillräckligt.
Eftersom företagen delar på en begränsad lokal kan detta ha en negativ inverkan för
företagens framtida tillväxt eftersom de delar på en och samma resurs. Det bör ligga i
bådas intresse att fördela resurserna på bästa möjliga sätt och därmed diskutera detta
vid en framtida layoutplanering.
Materialhanteringen är utformad efter en grundfilosofi som syftar till att lagerhålla
produkterna nära maskinerna för att underlätta materialhanteringen. I takt med
expanderingen har tillverkningsvolymerna gått upp och således även behovet av
lagerhållning vilket har skapat ett ostrukturerat materialflöde. Detta har bidragit till att
råmaterial och färdiga produkter placerats där det finns ledigt utrymme även om man
ständigt strävar efter att följa den ursprungliga filosofin. Resultatet av detta har blivit
att material lagerhålls längre ifrån maskinerna och utan något strukturerat
tillvägagångssätt. Eftersom grundfilosofin har fallerat i takt med företagets
expandering har även lagerhållningen påverkats, då material och råämnen idag
lagerhålls där det finns ledigt utrymme placeras en del material på ej avsedda platser. I
kombination med avsaknaden av något system där lagerplatserna och dess innehåll
dokumenteras uppstår ett problem för operatörerna att hitta rätt material. I sin tur har
detta bidragit till ett ökat behov av transporter där operatörernas inblandning i
materialhanteringen har ökat. Detta är tydligt då operatören i vissa fall står för upp
emot 70 % av den interna materialhanteringen. Att lagerhålla materialet i direkt
anslutning till produktionslokalen begränsar även Växjöfabriken vid framtida
nyinvesteringar av maskiner eftersom en stor del av den potentiella produktionsytan
upptas av pallställ samtidigt som det idag råder platsbrist i produktionslokalen.
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Ett annat problem som har identifierats i dagens layout är parkeringen av truckar,
eftersom det finns ett begränsat antal truckar som delas mellan operatörerna uppstår i
en del fall ett letande efter en ledig truck. Detta leder i sin tur till en onödig aktivitet.
Idag uppgår detta slöseri till cirka 25 timmar årligen, det leder i sin tur till utebliven
produktionstid eftersom operatörerna är frånvarande från maskinerna.
Operatörerna ansvarar idag för tvättningsprocessen vilket bidrar till att de är
frånvarande från maskinerna. Denna tid beräknas till cirka 200 timmar per år för
samtliga operatörer och utgör en stor del av den interna materialhanteringen, se bilaga
2.
Genom en analys av nuläget har vi identifierat följande slöserier som är relaterade till
den interna logistiken:








Onödiga lager och buffertar: En låg leveranssäkerhet från underleverantörerna
bidrar till att Växjöfabriken har ett större buffertlager för att uppfylla sin egen
utlovade leveranssäkerhet. Det förekommer även en del lagerhållning av övriga
artiklar i direkt anslutning till produktionsmiljön, dessa omfattar lagerhållning
av exempelvis skrot, vinterdäck, verktyg och defekta detaljer. Detta kan anses
som ett slöseri eftersom det råder brist på pallplatser i anslutning till
produktionen.
Väntan: Eftersom leveransen av råämnen ibland är felaktig eller försenad
uppstår en väntan på materialet. Det uppstår även en väntan då operatörerna
förflyttar material samtidigt som en del maskiner kräver operatörens närvaro
för att kontinuerligt producera, ett exempel på detta är tvättningsprocessen som
idag kräver att operatören förflyttar material som i sin tur leder till en
outnyttjad maskinkapacitet i de fall maskinen ej kan producera.
Onödiga rörelser: Har uppstått eftersom material placeras längre ifrån
maskinerna vilket leder till en onödig hantering. Bristen på utrymme i
produktionslokalen har även bidragit till att det placeras material i direkt
anslutning till maskinerna vilket försvårar framkomligheten för operatörerna,
det leder till att pallar behöver flyttas bara för att komma fram med rätt
material. Idag förekommer även onödiga rörelser och moment som är
relaterade till materialflödet i form av letande, eftersom det saknas ett
standardiserat arbetssätt vid lagerhållning av produkter är det ibland svårt att
hitta rätt material. Detta leder till att operatörerna behöver leta efter materialet.
Detta uppstår även vid behov av truck då det ej finns något standardiserat
system för placeringen av dessa.
Onödiga transporter: Detta slöseri går att urskilja i ett flertal olika moment i
dagens materialhantering. Eftersom material och maskiner idag placeras där
det finns ledigt utrymme har även antalet onödiga transporter ökat. Ett exempel
på onödiga transporter som förekommer idag är när operatören transporterar
färdigt material från den maskin som bearbetningen genomförts i till PIA
torget. Från PIA torget transporterar sedan lagerpersonalen tillbaka materialet
till det avsedda pallstället som är placerat i direkt anslutning till maskinen.
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7. Layoutgenerering
Detta kapitel inleds med en redogörelse för de restriktioner och krav som ställs på de
nya layouterna. Därefter presenteras de två layouterna som är framtagna samt några
förändringsförslag som inte påverkar utformningen av layouten.

7.1 Ingångsvärden för utveckling av nya layoutförslag
Under tiden som denna studie har genomförts har förutsättningarna på Växjöfabriken
förändrats. Förändringen består av en nyinvestering av en fleroperationsmaskin samt
att företaget planerar att sälja en av sina gamla maskiner (Mazak). Detta bidrar till att
vi vid utveckling av nya layouter tar hänsyn till de nya förutsättningarna även om de ej
ingår i nulägesbeskrivningen (Kap. 4). I figur 11 nedan visualiseras en layout med de
nya förutsättningarna.
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Figur 11. Uppdaterad layout med nya förutsättningar, (egenritad figur).
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7.1.1 Utrymmeskrav
Tillgängligt utrymme: Växjöfabriken äger idag en fabrikslokal på cirka 3100 m2. Ytan
är fördelad enligt följande:




Kontorsyta: 226 m2 (Växjöfabriken 140 m2, uthyrt 86 m2)
Omklädningsrum samt matsal: 124 m2
Produktionsyta: 2750 m2, (Växjöfabriken 2130 m2, uthyrt 620 m2)

I produktionslokalen finns ett antal olika maskinceller. Nedan redovisas det utrymme
varje cell kräver. Utrymmet är beräknat på det utrymme som maskinen kräver, det
område som krävs i direkt anslutning till maskinen för att fylla på och ladda fixturer
samt det område som krävs för att förvara pallar med råmaterial som skall bearbetas.













MA 601: 120 m2
MA 602: 120 m2
MA 603: 90 m2
NL 2500/NL 3000: 120 m2 (Dessa maskiner delar på en robot och beräknas
därför som en cell).
NL 2500Y: 70 m2
NZ 2000: 50 m2
SL 25: 34 m2
MA 600: 90 m2 (Detta är en ny fleroperationsmaskin som tillkommit under
studiens undersökning).
Småserie-verkstaden: 120 m2 (ingår ej i nulägesbeskrivningen då materialflödet
till denna enhet står för en liten kvantitet).
CL 203: 32 m2 (ingår ej i nulägesbeskrivningen då materialflödet till denna
maskin står för en liten kvantitet).
Tvättmaskin: 14 m2
PIA torget: 20 m2 (storleken varierar dock med det behov som finns då det idag
går att lagra på en större yta)

Utrymmeskrav för pallställen:







Minst 2,50 meter mellan pallställen för att truck och materialhanteringen skall
underlättas.
Takhöjden är begränsad i lokalen, höjden varierar mellan 5-6 meter beroende
på i vilken avdelning man befinner sig, generellt kan pallställen vara 5,50
meter höga.
Bredden på pallställen varierar beroende på vilket antal pallar som avser att
lagerhållas. Måtten för att förvara två pallar i bredd är 1,85 meter och för att
förvara tre pallar i bredd är 2,75 meter.
Djupet på pallställen är 1,1 meter.

58
Johan Aronsson & Håkan Karlsson

7.1.2 Lagerkapacitet
För att beräkna behov av lager samt lagerkapacitet används samma antal pallplatser
som finns idag. Det finns dock utrymme för effektivisering av lagerhållningen främst
beroende på leverantörssäkerheten vilket skulle kunna generera ett lägre behov av
lagerplatser. Samtidigt expanderar Växjöfabriken och har som målsättning att fortsätta
expandera vilket innebär att en minskning av lagerkapaciteten kan få konsekvenser i
framtiden.







Totalt antal pallplatser: 1225 stycken (dessa är olika utformade beroende på
vad som avses lagerhållas, det tillkommer även ett paternosterverk som
möjliggör förvaring av mindre artiklar).
Antal pallplatser Växjöfabriken: 591 stycken (290 stycken råmaterial, 112
stycken färdigvarulager, 6 stycken spärrat gods, 9 stycken för förvaring av
vätskor, 78 stycken fixturer, 68 stycken övrigt vilket innebär exempelvis skrot,
28 stycken emballage).
Antalet pallplatser uthyrt: 634 stycken.
Förvaring av emballage på golvet: Behovet av emballage motsvarar 66
pallplatser, eftersom 28 pallar är placerade i pallställ uppgår behovet av
golvplatser för emballage till 38 pallplatser, se bilaga 19.

7.1.3 Restriktioner för en ny layout
Vid generering av en ny layout förekommer det vissa restriktioner från Växjöfabriken.
Dessa är framtagna både genom begränsningar av fabrikslokalen men även med
hänsyn till kostnader för en eventuell förändring. De restriktioner som är framtagna
presenteras nedan.






Fasta maskinceller: De maskinceller som ej är flyttbara på grund av stora
kostnader samt komplikationer med tillverkningen är NL 2500Y, NL 2500, NL
3000 samt MA 603. Till detta tillkommer även skärvätskecentralen.
Fabrikslokal: Kontoren ute i produktionen är ej flyttbara eftersom hela
klimatanläggningen är placerad ovanför dessa, detta innebär även att det
förekommer bärande väggar. Det förekommer även stolpar samt bärlinor ute i
produktionslokalen som är fasta.
Mark: Växjöfabriken äger idag en begränsad andel av den mark som är i
anslutning till fabriken. En del av denna mark är idag ej bebyggd och det finns
eventuellt möjlighet att köpa till mer områden i direkt anslutning till
fabrikslokalen vid eventuell utbyggnad. Vid utbyggnad behöver man dock ta
hänsyn till personalparkering samt lastbilstrafiken.

7.2 Förändringsförslag som inte påverkar utformningen av layouten
7.2.1 Lagersystem
Eftersom Växjöfabriken använder sig av ett flytande lager utan något system för att
dokumentera var materialet är placerat uppkommer det ibland ett behov av att leta
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efter material. Detta kan undvikas genom att förändra lagerhållningsrutinerna. Genom
att införa någon form av lagersystem som redogör för var godset är placerat kan man
undvika detta som klassas som ett slöseri enligt teorin om Muda. Detta går att lösa
med hjälp av olika system, det mest fördelaktiga är att utveckla en modul för
lagerhantering som är sammankopplat med affärssystemet. Ett annat alternativ är att
använda sig av någon form av manuell dokumentering, där man exempelvis kan införa
fasta platser till de artiklar som hanteras kontinuerligt. Ett annat manuellt system som
skulle kunna införas är en kombination av fasta och flytande lagerplatser. Detta bygger
på att man har ett begränsat antal fasta platser för varje enskild artikel, vid dessa fasta
platser hänger man plastbrickor med pallställsnummer och artikelnummer som
redogör för vilka pallplatser som samma artikel är placerad på i det flytande lagret.
När en pall på den fasta platsen är tom tar man en plastbricka från den fasta platsen
och åker till den lagerplats som anges på brickan, denna pall flyttas då till den fasta
platsen. Den plastbricka som är sammankopplad med den flytande lagerplatsen som nu
är tom placeras i någon form av hållare där brickorna motsvarar de tomma platserna i
det flytande lagret. Vid inlagring i detta lagersystem tar man plastbrickor som
motsvarar de tomma platserna i den avsedda hållaren, sedan transporteras materialet
till rätt lagerplats och man skriver rätt artikelnummer på plastbrickan och hänger den
vid den avsedda fasta platsen. Detta system bygger på att man hela tiden använder rätt
dokumentation av brickorna samt att alla lagerplatser är väl uppmärkta. En
implementering av detta lagersystem är relativt billigt men samtidigt mer
störningskänsligt mot den mänskliga faktorn eftersom det bygger på en manuell
hantering. Ett lagersystem som är kopplat mot affärssystemet innebär en större kostnad
att implementera, det reducerar dock risken för mänskliga fel eftersom den mänskliga
hanteringen minimeras. Det är även fördelaktigt att använda sig av någon form av
lagersystem som är kopplat mot affärssystemet eftersom det förenklar
lagerhanteringen genom att lagret kan överblickas och styras från varje arbetsstation.
7.2.2 Truckparkering
Ett annat slöseri som kan reduceras är letande av truck, genom att standardisera
truckparkeringen och skapa en avsedd parkeringsplats för truckarna kan man reducera
detta slöseri och därmed minska tiden som operatörerna lägger på denna aktivitet. Idag
spenderar operatören cirka 25 timmar på detta letande. Truckparkeringen bör placeras
så att man direkt kan se om det finns en ledig truck från de olika maskincellerna.
7.2.3 Emballageförvaring
Idag förvaras en stor del av emballaget i direkt anslutning till produktionen. Det finns
ett behov av att lagerhålla extra emballage i produktionslokalen beroende på att det
behöver torka innan användning. Eftersom det saknas möjligheter att förvara
emballaget under tak utanför produktionslokalen tvingas Växjöfabriken att lagerhålla
större delen av emballaget inomhus. Genom att bygga något emballageförråd eller
liknande utanför lokalen kan man undvika behovet av extra förvaring inomhus och
därmed få en renare produktionsmiljö. Samtidigt som detta förslag frigör yta i

60
Johan Aronsson & Håkan Karlsson

produktionen så kan den också innebära att det blir en längre transportsträcka för
hämtning av emballaget.
7.2.4 Inventering av pallplatser
Genom att inventera och rensa bort onödigt material från produktionslokalen kan man
frigöra ett flertal pallplatser. Idag finns cirka 68 pallplatser som ej innehåller råämnen,
PIA, färdiga produkter eller emballage. Dessa platser bör inventeras för att eventuellt
frigöra fler pallplatser.
7.2.5 Tvättningsprocessen
Denna aktivitet bidrar till att operatören är frånvarande från maskinen, idag är
operatörerna involverade i tvättprocessen under cirka 200 timmar per år. Denna tid
motsvarar alltså enbart den tid som operatörerna är frånvarande från maskinerna, se
bilaga 2. I de fall som maskinen väntar på operatören kan detta bli kostsamt eftersom
det då uteblir potentiell bearbetningstid. Genom att förflytta denna aktivitet till någon
annan i personalen kan man undvika att operatören är frånvarande från
maskincellerna. En lösning på detta kan vara att införa någon form av kanban system
på tvättkorgarna där operatören fyller en tvättkorg vid maskinen och sedan
transporterar den till tvätten. Vid tvätten är en tom vagn placerad som operatören då
kan ta med sig tillbaka till maskinen. Tanken är då att någon övrig i personalen skall
tvätta och paketera produkterna så att tvättkorgen är tom igen när operatören kommer
med nästa korg.
7.2.6 Inköp
Genom att öka leverantörssäkerheten från leverantörerna kan man få en förbättrad
omsättningshastighet av lagret, detta medför ett lägre behov av pallplatser samt ger
extra utrymme för en eventuell expansion. Vid en högre leveranssäkerhet kan man
även undvika att beställa material i förväg samt minska sitt lager av råämnen.

7.3 Layoutgenerering utan hänsyn till restriktioner
Denna layoutplanering är genomförd utan hänsyn till de restriktioner som
Växjöfabriken angivit. Detta innebär att vi ej har tagit hänsyn till att det finns andra
företag inom samma byggnad samt att vissa maskinceller inte kan flyttas. Vi
förutsätter att en fortsatt expansion för de båda företagen innebär att de behöver egna
lokaler och därmed får Växjöfabriken tillgång till hela lokalen som de idag äger.
Grundtanken med den nya layouten är att skapa ett rent flöde där påverkan från de
slöserier som förekommer i dagens materialflöde reduceras. Materialets transportväg i
denna layout påminner om ett u-format flöde för att skapa ett materialflöde där
materialet rör sig i en och samma riktning för att undvika onödiga transporter, se figur
12. Lagret bör hanteras enligt ett lagersystem som beskrivs i kap 7.2. Ett mål för denna
layout är också att den skall vara anpassad för en framtida expansion där det är möjligt
att utöka byggnaden för att få plats med nya maskiner utan att förflyttningar av stora
maskinceller behöver ske.
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Figur 12. Ny layout utan hänsyn till restriktionerna (egenritad figur).
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7.3.1 Materialflöde och hantering
Materialflödet i denna layout kan beskrivas enligt följande, se figur 12:
1. RÖD - Inlastning av råämnen samt transport till råämneslager, lagerarbetaren
rapporterar även in godset i affärssystemet.
2. BLÅ - Operatören hämtar material från råämneslagret och transporterar
materialet till respektive maskin.
3. GRÖN - De bearbetade produkterna transporteras till PIA torget eller
avställningsplatsen av operatören.
4. SVART - Lagerarbetaren transporterar materialet från avställningsplatsen till
färdigvarulagret. Tanken är att lagerarbetaren sköter tvättningsprocessen samt
packning av produkterna.
5. LILA - Lagerarbetaren sammanställer leveranser samt ansvarar för
utlastningen, en del leveranser kan sammanställas och placeras på
utlastningsytan för att underlätta vid utlastning av produkterna.
Den nya layouten är indelad i åtta olika sektioner, dessa är följande:










Kontorslokal, matsal, omklädningsrum
Kontorslokal i produktionen, mätrum/kontroll
Småserie-verkstad
Råämneslager, emballagelager, spärrat gods, fixturer
Fleroperationsbearbetning
Svarvbearbetning
Färdigvarulager
PIA torg
Avställningsområde och tvätt

7.3.2 Kontorslokal, matsal, omklädningsrum
Denna avdelning ändras inte utan placeras enligt dagens layout. Då den är väl
anpassad efter lokalen finner vi ej någon anledning att förändra lokalerna. Det som
skiljer sig från nuvarande layout är att en del av kontorsytan blir ledig beroende på att
en del av kontoren idag är uthyrda.
7.3.3 Kontorslokal i produktionen, mätrum
I denna lokal kvarstår kontoret för produktionschefen. Mätrummet flyttas även in i
denna kontorsdel samt om det ges utrymme kan produktionsteknikernas kontor flyttas
till denna del eftersom det kan vara fördelaktigt att deras kontor placeras närmare
produktionen.
7.3.4 Småserie-verkstad
Småserie-verkstaden flyttas in där det idag sker montering, eftersom vi bortser från att
det är uthyrt ryms de antalet maskiner som idag ingår i småserie-verkstaden på detta
område. Det finns även möjlighet att från inlastningen transportera in material direkt
63
Johan Aronsson & Håkan Karlsson

till detta område. Utrymmet i anslutning till detta, där det idag sker provning av
pumpar, kan användas som extra förvaringsutrymme för småserie-verkstaden.
7.3.5 Råmaterialslager
Behovet av förvaring för råämnen är idag cirka 300 pallplatser och tanken är att
inlastningen sker vid den nya porten i närheten av råmaterialslagret som består av
pallställen 1-5, se figur 12. I råmaterialslagret avses även emballaget förvaras, detta
kräver idag cirka 38 pallplatser, meningen med att placera emballaget i
råmaterialslagret är att undvika att förvara onödigt material i produktionslokalen. Det
nya råmaterialslagret har en kapacitet på 475 pallplatser om man placerar fem pallar på
höjden. Genom att ha portar mot den nya fixturverkstaden och produktionslokalen
kommer man undvika att få in kalluft direkt till produktionen. Råämneslagret är
placerat här för att det vid en eventuell tillbyggnad inte skall uppstå ett för långt
avstånd till de nya maskinerna. Fixturerna placeras i pallställ 10, se figur 12, som
består av 68 pallplatser vilket motsvarar dagens behov. Dessutom anser vi att det i
anslutning till råmaterialslagret bör finnas en truckparkering som är synlig från alla
maskiner så att truckletandet kan undvikas. Enligt denna layout finns truckparkeringen
i änden på pallställ 5, se figur 12.
7.3.6 Fleroperationsbearbetning
På den vänstra sidan av produktionslokalen har vi placerat fleroperationsmaskinerna.
Eftersom MA 603 hanteras av de övriga operatörerna på MA 601, MA 602 eller MA
600 är det naturligt att de är placerade nära varandra. Eftersom kompetensen hos
operatörerna kan behållas på en och samma yta av produktionslokalen underlättar
detta för operatörerna då de kan övervaka flera maskiner av samma karaktär samtidigt.
7.3.7 Svarvbearbetning
På den högra sidan av produktionslokalen återfinns svarvmaskinerna. Detta underlättar
den dagliga verksamheten då operatörerna i regel ansvarar för mer än en maskin
samtidigt. Genom att placera dessa maskiner i direkt anslutning till varandra
underlättas arbetet genom att maskinerna centreras på en mindre yta. Man kan då
också utnyttja operatörernas spetskunskap på maskinerna på ett bättre sätt.
7.3.8 Färdigvarulager
Färdigvarulagret är placerat längst ner i högra hörnet med en ny utlastningspunkt. Vi
vill skilja mellan in och utlastning för att skapa ett u-format flöde i produktionen där
materialet förflyttas i en riktning. Genom att ha två punkter för in respektive utlastning
undviker man också mötande trucktrafik eftersom materialet förflyttas åt ett och
samma håll. Genom att ha en "kallport" vid in och utlastningen undviker man att få in
kalluft direkt i produktionslokalen. Vid utlastningen finns en yta där man kan
förbereda de nästkommande leveranser som kommer att ske. Behovet av pallplatser
för färdigvarulagret är idag cirka 120 stycken, i denna layout har färdigvarulagret en
kapacitet på 375 pallplatser om man staplar fem högt i pallställen. Detta lager består
av pallställ 6-9, se figur 12.
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7.3.9 PIA torg
PIA torget är placerat längst ner i fabriken. På torget beräknas de produkter som ej är
färdigställda förvaras, som exempelvis produkter som skall skickas iväg på
behandlingar utanför Växjöfabriken och produkter som skall bearbetas i flera
operationer.
7.3.10 Avställningsplats och tvätt
I anslutning till tvätten som är placerad bredvid färdigvarulagret finns det en
avställningsplats för produkter som är bearbetade. Från denna plats transporterar
lagerpersonalen materialet till respektive lagerplats, tanken är att lagerpersonalen skall
ansvara för tvättningen av de produkter som behöver det för att slutligen packa och
lagerföra dem.

7.4 Layout generering med hänsyn till restriktioner
Denna layout är framtagen med hänsyn till de restriktioner och fasta punkter som finns
i Växjöfabrikens lokaler (Kap 7.1.3). Vi har alltså tagit hänsyn till att robotcellerna är
svåra att flytta och att det innebär en stor kostnad. Även de bärande stolparna och
väggarna har tagits i beaktande för att inte en stor renovering skall vara nödvändig.
Grundtanken med denna layout är att reducera de slöserier som vi har identifierat
genom att skapa ett renare flöde med färre och kortare transporter och därmed
eliminera så mycket som möjligt av dubbelhanteringen av material. Ytterligare en
viktig grund har varit att skapa en samlad, men ändå delad, lagerhållning av råmaterial
och färdiga produkter i nära anslutning till in- och utlastningen som sker i samma
punkt. Till detta följer också att lagret bör hanteras enligt ett lagersystem som beskrivs
i kap 7.2.
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Figur 13. Ny layout med hänsyn till restriktioner (egenritad figur).
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7.4.1 Materialflöde och hantering
Materialflödet i denna layout kan beskrivas enligt följande, se figur 13:
1. RÖD - Inlastning av råämnen samt transport till råämneslager, lagerarbetaren
rapporterar även in godset i affärssystemet.
2. BLÅ - Operatören hämtar material från råämneslagret och transporterar
materialet till respektive maskin.
3. GRÖN - De bearbetade produkterna transporteras till avställningsplatsen av
operatören.
4. SVART - Lagerarbetaren transporterar materialet från avställningsplatsen till
färdigvarulagret eller PIA torget. Tanken är även att lagerarbetaren sköter
tvättningsprocessen samt packning av produkterna efter tvättningen.
5. LILA - Lagerpersonalen sammanställer leveranser samt ansvarar för
utlastningen. En del leveranser kan förberedas och placeras på utlastningsytan
för att underlätta vid utlastning av produkterna.
Den nya layouten är indelad i 10 olika sektioner, dessa är följande:











Kontorslokal, matsal, omklädningsrum
Kontorslokal i produktionen
Småserie-verkstad
Råämneslager, emballagelager, spärrat gods, fixturer och mätrum
Fleroperationsbearbetning
Svarvbearbetning
Färdigvarulager
PIA torg
Avställningsområde och tvätt
Hyresgästens område

7.4.2 Kontorslokal, matsal och omklädningsrum
Denna avdelning ändras ej utan placeras enligt den ursprungliga layouten. Då den är
väl anpassad efter lokalen finner vi inte någon anledning till förändring. Dessutom
upptar hyresgästen en stor del av kontoren så det finns få möjligheter till förändringar.
7.4.3 Kontorslokal i produktionen
En av restriktionerna var att kontorslokalen i produktionen inte är flyttbar då den bär
upp ventilationsanläggningen och har bärande väggar. Därför kommer hela denna
sektion att se likadan ut som tidigare utan förändringar.
7.4.4 Småserie-verkstad
Småserie-verkstaden är inte heller förändrad från dagsläget då vi anser att den position
den har idag är lämplig för den verksamhet som pågår där.
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7.4.5 Råmaterialslager, emballagelager, spärrat gods, fixturer och mätrum
Råämneslagret som tidigare varit utspritt och placerat nära respektive maskin har vi
samlat till ett område och placerat nära inlastningen för att underlätta och minska
transporterna. Någon form av lagerhanteringssystem som beskrivs i kap 7.2 kommer
underlätta för operatörerna att hitta det material de behöver i detta samlade lager. I
denna layout är råmaterialet placerat i pallställen 9 – 14, se figur 13, och har en
kapacitet på 315 pallplatser om man placerar fem pallar på höjden i pallställaget.
Emballaget har tidigare varit utplacerat i olika pallställ. Men majoriteten av emballaget
har varit placerat där det funnits plats på golvet. I denna layout har vi valt att i viss
mån placera emballaget i pallställen 16 – 18, se figur 13, men även bakom MA603 där
det idag förvaras emballage till Scania.
Då vi anser att mätrummet bör placeras bredvid småserie-verkstaden så kommer det
spärrade godset som skall mätas att placeras i direkt anslutning till mätrummet då det
finns plats precis utanför väggen.
Fixturerna och pallarna benämnda övrigt kommer enligt denna layout även i
fortsättningen vara placerat bakom MA603 i pallställ 15, se figur 13, som har en
kapacitet på 68 pallplatser.
7.4.6 Fleroperationsbearbetning
Fleroperationsmaskinerna, som innebär ett relativt stort projekt att flytta, kommer att
vara placerade på samma ställe som tidigare.
7.4.7 Svarvbearbetning
På svarvsidan påvisar den nya layouten vissa förändringar mot ursprungslayouten då
NZ2000 har flyttats närmare fleroperationssidan. Maskinerna SL25 och CL203 har
bytt plats för att SL25 har en markant högre beläggning och kommer då samlat med de
andra maskinerna med hög beläggning.
7.4.8 Färdigvarulager
I denna nya layout så har vi placerat färdigvarulagret i direkt anslutning till
utlastningen för att få materialet samlat på en punkt och minska transporterna.
Färdigvarulagret finns nu i pallställen 4-8, se figur 13, och de har en kapacitet på 140
pallplatser. Bredvid pallställ 4 som är placerat i utlastningsrummet finns det utrymme
för att kunna förbereda utgående leveranser på golvet för att snabbt kunna genomföra
utlastningen.
7.4.9 PIA torg
PIA torget kommer att finnas på samma ställe som tidigare men här kommer bara de
produkter som skall på vidare bearbetning eller behandling utanför Växjöfabriken att
finnas. På detta sätt kan man hålla isär det från färdigvarulagret och undvika att man
blandar ihop produkterna.

68
Johan Aronsson & Håkan Karlsson

7.4.10 Avställningsområde och tvätt
I denna layout så har vi placerat ett avställningsområde mellan fleroperationssidan och
svarvsidan där operatören ställer av alla bearbetade produkter i väntan på att
lagerpersonalen skall lagerföra det. Hit har även tvätten flyttats för att produkterna inte
skall behöva transporteras en längre sträcka. Dessutom anser vi att det på denna yta
bör finnas en truckparkering som är synlig från alla maskiner så att truckletandet kan
undvikas. Tanken är att lagerpersonalen skall sköta tvättning och packning av dessa
produkter så att operatören kan stanna vid maskinen och undvika förlorad kapacitet
vid de tillfällen maskinen behöver vänta på en operatör. Alternativt kan operatörerna
när tillfälle ges sköta tvätten och packningen av dessa produkter.
7.4.11 Hyresgästens område
Växjöfabrikens systerbolag som har hyrt in sig i lokalen kommer i denna layout att ha
sin montering kvar på samma ställe som tidigare. De kommer att ha pallställen 1, 2
och 19 - 22 till sitt förfogande, se figur 13. Detta innebär att de har en kapacitet på
cirka 600 pallplatser. Dessutom kommer plocklagret som tidigare var i pallställen 5 - 8
att till viss del placeras tillsammans med ett plockbord i utrymmet mellan
produktionschefens kontor och provningen vid monteringen, se figur 13.
Paternosterverket kommer att placeras i nära anslutning till plocklagret för att
underlätta hanteringen, se figur 13.
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8. Diskussion och utvärdering av layouter
I detta kapitel förs en diskussion som tar upp för- och nackdelar med de nya
layoutförslagen. Det genomförs även en jämförelse mellan nuläget och de genererade
layouterna.

8.1 Layout utan hänsyn till restriktioner
Layouten som är framtagen utan hänsyn till restriktioner bygger på att Växjöfabriken
sagt upp hyresavtalet med det företag som idag hyr en del av lokalerna. Eftersom
Växjöfabriken kontinuerligt expanderar samtidigt som hyresgästen också är under
tillväxt anser vi att det är nödvändigt att hitta en lösning på detta för att undvika att de
motverkar varandras tillväxt och utveckling. I denna layout förutsätter vi därmed att
hela lokalen som Växjöfabriken idag äger står till förfogande vid den nya
utformningen av produktionen. Detta är något som behöver analyseras vidare eftersom
det innebär uteblivna inkomster i form av hyra, det kan även vara ett känsligt område
eftersom Växjöfabriken levererar ett stort antal produkter till företaget som idag hyr
lokalerna. Växjöfabriken bör därför i samråd med det företag som idag hyr delar av
lokalen diskutera en framtida lösning där ett alternativ kan vara att bygga ut den
befintliga lokalen, eller kan en annan lösning utformas enligt detta förslag som bygger
på att man går skilda vägar.
Layouten illustreras i figur 12. Tanken med den nya layouten var att skapa ett flöde
genom produktionen där inlastningen sker i ena änden och utlastningen i den andra.
Genom att placera in- och utlastning mot framsidan av fabriken undviker man att
påverka de yttre förutsättningarna. Vid inlastning eller utlastning på baksidan av
fabriken behöver man ta hänsyn till ett flertal faktorer som exempelvis
personalparkering och vägar för lastbilstrafik. Att ändra förutsättningarna för dessa
faktorer kan bli kostsamt då Växjöfabriken idag äger en begränsad yta i anslutning till
fabriken. Genom att bibehålla in och utlastningen mot framsidan av lokalen kan man
undvika dessa faktorers inverkan och därmed undvika stora kostnader.
Grundfilosofin i denna layout påminner om ett u-format flöde där målet är att undvika
att onödiga och icke värdeskapande aktiviteter utförs. Genom att implementera någon
form av lagersystem kan man undvika att operatörerna behöver leta efter material,
detta leder även till en reducering av denna aktivitet som klassas som ett slöseri. Ett
annat slöseri som går att reducera är letandet efter truck. Genom att markera en
parkeringsplats för trucken kan man reducera detta slöseri som idag motsvarar cirka 25
timmar per år. Denna plats bör vara visuell för alla operatörer eftersom de då direkt
kan se om det finns en truck tillgänglig.
Vid placeringen av maskinerna var en av utgångspunkterna att placera de maskiner
som använder samma bearbetningsmetod nära varandra eftersom det förekommer att
operatörerna ansvarar för flera maskiner samtidigt. Detta bidrog till att
fleroperationsmaskinerna MA 603, MA 600, MA 602 och MA601 är placerade till
vänster i den nya layouten. Svarvmaskinerna NL 2500, NL 3000, NL 2500Y, NZ
2000, SL 25 och CL 203 är placerade till höger i fabriken vilket möjliggör att
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operatörernas kunskaper centreras på en mindre yta. Maskinerna är placerade så att
materialflödet är riktat mot färdigvarulagret eftersom målet är att undvika onödiga
transporter. I svarvmaskinerna förekommer det att produkter bearbetas två gånger,
detta innebär att man är i behov av att lagerhålla dessa produkter under den tid det tar
att ställa om maskinen. Tanken är att man avsätter platser till detta bakom maskinerna
i råmaterialslagret.
Materialhanteringen bygger på att operatörerna hämtar råämnen i råmaterialslagret.
Råmaterialslagret har i denna layout en kapacitet på 475 pallplatser vilket är betydligt
fler än dagens behov som uppgår till cirka 300 platser för råämnen, och cirka 38
platser för emballage. Detta möjliggör att man vid en framtida tillväxt klarar av en
ökad lagerhållning av råmaterial. Man bör dock fundera på om man skall ha denna
kapacitet i nuläget då man tenderar att lagerhålla mer material än nödvändigt. När
bearbetningen är genomförd transporterar operatörerna produkterna till
avställningsplatsen som står i anslutning till tvätten. Eftersom det idag förekommer att
maskinerna väntar på operatören är målet att lagerarbetaren skall ansvara för
tvättningsprocessen samt paketeringen för att minimera operatörernas frånvaro från
maskinerna som idag totalt uppgår till cirka 200 timmar under ett år. Efter dessa
moment transporterar sedan lagerarbetaren materialet till färdigvarulagret där de
färdiga produkterna förvaras tills leverans skall ske. Färdigvarulagret har en kapacitet
på 375 pallplatser, eftersom dagens behov uppgår till cirka 120 platser blir det en stor
överkapacitet. Detta möjliggör för en ökad kapacitet i den takt som företaget
expanderar. Dock bör man fundera på om man kan utnyttja utrymmet på ett lämpligare
sätt då denna layout syftar till att redogöra för vilken kapacitet som kan skapas. Vid
utlastningen har det avsatts ett utrymme mellan portarna där produkter som skall
levereras inom kort kan placeras. Detta underlättar vid utlastningen då lagerarbetaren
kan förbereda de kommande leveranserna i förväg och genom detta planera sitt arbete.
Eftersom Växjöfabriken har en kontinuerlig tillväxt och avser att expandera har den
nya layouten anpassats för en eventuell tillbyggnad av lokalen. Vid en tillbyggnad i
framtiden kan man på ett relativt enkelt sätt fortsätta att placera maskinceller på höger
och vänster sida av fabriken. Genom att förflytta färdigvarulagret och tvätten kan man
behålla filosofin med det u-formade materialflödet samtidigt som man undviker att ett
ostrukturerat materialflöde uppstår. I denna layout finns en möjlighet att utöka
maskinparken eftersom det är en tom produktionsyta i anslutning till tvätten, vid
placering av en ny maskin bör man dock fundera på vilken yta man bör använda
eftersom den nya layouten är anpassad efter maskinernas bearbetningsmetoder.
Nedan presenteras för och nackdelar med denna layout:
Fördelar med denna layout:




Rakare materialflöde.
Mindre materialtransporter.
Renare produktionsyta.
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Möjlighet till ytterligare tillväxt då den nya layouten är anpassad för eventuella
tillbyggnader.
Mindre materialhantering av operatörerna, vilket innebär mer tid vid
maskinerna.
Fabriken är indelad efter bearbetning, operatörernas kunskaper centreras då på
en mindre yta.
Lättare att hitta material och truckar.
Standardiserat arbetssätt.
Slipper bygga ut lokalen.

Nackdelar med denna layout:





Stor kostnad då maskinerna behöver flyttas samt nya portar byggas till.
Behöver säga upp hyresavtalet med nuvarande hyresgäst, vilket innebär
förlorade hyresinkomster.
Behöver eventuellt flytta skärvätskecentralen.
Måste klara leveranser och tillverkning samtidigt som förflyttningar skall ske.

8.2 Layout med hänsyn till restriktioner
I den nya layouten som vi har skapat med hänsyn till restriktionerna har det skett flera
förändringar. Vi ville skapa ett materialflöde som är mer anpassat efter Växjöfabrikens
rådande förutsättningar genom ett renare och enklare flöde. När flödet i denna layout
utformades har vi tagit hyresgästen i beaktande, dock har deras flöde förändrats.
Tanken var att förbättra Växjöfabrikens flöde så mycket som möjligt utan att påverka
hyresgästens flöde negativt. Hyresgästen har nu fått pallställen 1, 2 och 20 – 25, se
figur 13, som motsvarar en kapacitet på cirka 600 pallplatser. Detta innebär en
minskning med cirka 30 uthyrda pallplatser. Dock har hyresgästen idag många tomma
platser i sina pallställ som inte utnyttjas och det finns även platser som upptas av
material som eventuellt kan sorteras bort. Denna minskning i platser innebär också att
hyresavtalet förändras så att Växjöfabrikens hyresinkomst blir reducerad, men vi anser
att detta vägs upp av det förbättrade flödet som också blir ett resultat av förändringen.
När vi placerar hyresgästens material i de tidigare nämnda pallställen och flyttar
plocklagret så uppstår också en naturlig uppdelning av lokalen. Detta ser vi som
positivt då det underlättar respektive företags materialhantering och man behöver inte
trängas på samma yta och i samma truckgångar i samma utsträckning som tidigare.
I den nya layouten har vi flyttat NZ 2000 och SL 25 så att de har in och utlastning vid
den nya avställningsytan. Detta gör att alla maskiner med en hög beläggning och som
bearbetar de större kvantiteterna matar ut de färdiga produkterna på samma område. Vi
anser att detta kommer underlätta materialhanteringen då majoriteten av hanteringen
sker på en yta. Dessutom blir det korta transportsträckor för operatörerna som bara
lämnar pallarna med färdiga produkter och korgarna med produkter som skall tvättas i
direkt anslutning till maskinerna. Det är sedan tanken att lagerpersonalen skall sköta
den övriga hanteringen av materialet på avställningsytan och har ansvaret för att
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materialet tvättas och lagerförs. Detta tillåter operatören att stanna vid maskinen och
inte förlora produktionstid. Att vi fortfarande har ett PIA torg på samma ställe som
tidigare beror på att vi inte vill blanda de färdiga produkterna med de produkter som
ska på vidare bearbetning och/eller behandling utanför Växjöfabriken. På det fria
området, där avställningsplatsen finns, kommer alltså större delen av flödet ske. Det
andra fria området som ligger mellan småserieverkstaden och CL203 kommer
omfattas av ett mindre flöde. Materialhanteringen som sker på detta område kommer
bestå av det material som går till och från småserie-verkstaden, CL203 och
mätrummet. Dessutom är inmatningarna till maskinerna NL2500Y, NL2500 och
NL3000 placerade här, vilket leder till att transporterna endast kommer bestå av
råmaterial.
Växjöfabrikens nya flöde har gjorts smidigare då vi har delat lagret i två sektioner, en
för råmaterial och en för färdiga produkter. Vi anser att detta gör flödet bättre då
materialet inte blandas och det är klart för alla var materialet är placerat. Båda lagren
finns i nära anslutning till in- och utlastningen vilket vi anser är en fördel då det gör
transporterna kortare än tidigare, då de båda lagren var utsprida och till viss del
blandade i lokalen. Råmaterialslagret kommer i denna layout att finnas i pallställen 9 –
14, se figur 13, som har en kapacitet på 315 pallplatser. Detta är ungefär lika många
platser som var reserverade för råmaterial tidigare. Vi har beslutat att inte öka
kapaciteten på lagret trots att vi räknar med att Växjöfabriken kommer att expandera.
Anledningen till detta är att vi tycker att de skall jobba för att förbättra
leveranssäkerheten från sina leverantörer, som ett resultat av detta kommer de inte att
behöva lika många pallplatser vilket betyder att vi räknar med att det befintliga lagret
kommer att räcka till även om de kommer att expandera i framtiden. Dock bör man vid
en långsiktig planering ta hänsyn till det begränsade utrymmet då denna layout inte
lämnar rum för nya maskiner. Det samma gäller för färdigvarulagret som i denna
layout finns i pallställen 4 – 8, se figur 13, och består av 140 pallplatser. Detta är en
marginell ökning från dagens behov som uppgår till cirka 120 platser, detta möjliggör
en ökad kapacitet vid lagerhållningen av färdiga produkter, dock i en begränsad
omfattning. Färdigvarulagret har vi valt att placera i direkt anslutning till utlastningen
vilket kommer generera kortare transporter och göra utleveranserna mer lätthanterliga
då produkterna inte är utspridda i lokalen. Dessutom finns det ett utrymme för en
lastzon bredvid pallställ 4 där lagerarbetaren kan förbereda utgående leveranser och
därmed göra utlastningen snabbare och smidigare.
Vid en expansion som innebär en tillbyggnation i form av en utökning av
produktionslokalen är vår tanke att denna skall ske bakom fleroperationsmaskinerna
eftersom Växjöfabriken äger mark åt det hållet. Detta är också en av anledningarna till
att råmaterialslagret är placerat i mitten av layouten, så att det vid en tillbyggnation
inte skall uppstå en överdrivet lång sträcka att transportera råämnena till respektive
maskin. Vår tanke är också att vid en eventuell tillbyggnad kunna flytta
färdigvarulagret längst upp i den nya lokalen och då också bygga en ny utlastningsport
i direkt anslutning. Detta skulle medföra ett rakt flöde genom hela fabriken och ett
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minimerande av korsande transportvägar. Det skulle också innebära att man undviker
trängsel vid lastzonerna och klarar av att hantera både inlastning och utlastning
samtidigt.
Detta förslag innebär inga förändringar i den yttre miljön. Man är alltså inte i behov av
ny mark. Dessutom innebär vår tankegång angående en utbyggnad i den bortre
kortänden av fabriken att de inte behöver köpa eller hyra ny mark då Växjöfabriken
redan äger ett område åt det hållet.
Nedan presenteras fördelar och nackdelar med denna layout.
Fördelar med denna layout:













Behöver ej genomföra några större investeringar eller förändringar vilket
minimerar kostnaderna.
Minskad sträcka att transportera materialet i jämförelse med nuläget.
Råmaterialet är samlat i ett lager vilket gör det lättare att hitta rätt material.
Färdigvarulagret är samlat i ett lager som är placerat nära utlastningen.
Det skapas en naturlig uppdelning mellan det inhyrda företaget och
Växjöfabrikens egen tillverkning.
Placering av råmaterialslager och färdigvarulager möjliggör att man kan
minska, alternativt öka kapaciteten på de båda lagren.
Fabriken är indelad efter bearbetningstyp, operatörernas kunskaper centreras
på en mindre yta.
Det är lättare att hitta material och truckar.
Det skapas ett mer standardiserat arbetssätt.
Man slipper bygga ut lokalen så länge man klarar tillverkningen med den
maskinkapacitet som finns idag.
Vid eventuell tillbyggnad är lagren placerade i mitten av lokalen vilket
reducerar eventuella transportsträckor i fabriken.
Kan genomföra förändringen utan att det påverkar tillverkningen.

Nackdelar med denna layout:



Saknar möjlighet till expansion av maskinparken.
Är i behov av utbyggnad vid tillväxt på längre sikt.

8.3 Jämförelse av transportsträckor
För att göra en jämförelse mellan de båda nya layoutförslagen och den ursprungliga
layouten har vi gjort en del mätningar. Vi har använt oss av de sträckor som står för
den större kvantiteten och alltså inte tagit med sträckor där bara enstaka pallar
transporteras. Det är dessa sträckor som är utmärkta i figurerna 12 och 13. Från den
ursprungliga layouten har vi tagit korresponderande sträckor. Vi har inte räknat med
transporterna till och från tvätten då detta är beräknat separat. Värdena i tabellen
motsvarar genomsnittet för hur långt en produkt färdas, från inlastning till utlastning,
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se bilaga 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20 och 21 för fullständiga beräkningar. Nedan visas
jämförelsen av transportsträckorna mellan de två nygenererade layouterna och den
ursprungliga.
Layout med hänsyn till Reducering i %
Layout utan hänsyn till Reducering i %
från ursprungliga restriktioner (m)
från ursprungliga
Maskin Ursprunglig layout (m) restriktioner (m)
MA601
187,6
124,5
33,50%
96,5
48,50%
MA602
211,5
119,7
43,40%
92,7
56,20%
MA603
233,9
141
39,70%
88,7
62,00%
NL2500
168,8
120,7
28,50%
66,6
60,50%
NL3000
206,5
151,6
26,50%
97,5
52,70%
NL2500Y
253,9
152,5
40,00%
82
67,70%
NZ2000
188,6
138
26,80%
93,6
50,30%
SL25
156,7
122,6
21,70%
91,6
41,50%
Totalt
1607,5
1070,6
709,2
Snitt
32,50%
54,90%

Det är tydligt att de nya layoutförslagen utgör en minskning i antal meter som en
produkt transporteras under tillverkningen, vilket ger ett effektivare materialflöde där
man lägger mindre tid på att förflytta material och istället vinner tid till andra primära
sysslor.
Operatörernas deltagande i materialförflyttningarna presenteras i nedanstående tabell.
Tabellen redovisar i procent hur stor del av alla förflyttningar under ett år som
genomförs av operatörerna, resterande förflyttningar utförs av lagerarbetarna.
Maskin Ursprunglig layout % Layout med hänsyn till restriktioner % Layout utan hänsyn till restriktioner %
MA 601
29,2
28,5
29
MA 602
37,4
32,7
36,7
MA 603
49,9
56,3
60
NL 2500
73,6
56,3
62,5
NL 3000
82
73,6
75,6
NL 2500 Y
57,8
49,5
54
NZ 2000
56,9
56,2
61
SL 25
49,6
49,3
55,8

Som det går att utläsa i tabellen har inte operatörernas procentuella deltagande i
materialförflyttningarna reducerats något markant, detta beror främst på att sträckan
för att hämta råmaterial blivit längre. Om man vill reducera procenthalten och därmed
öka tiden som operatörerna är närvarande vid maskinerna kan man exempelvis införa
något system som syftar till att lagerarbetarna förser operatörerna med material, det
vill säga att lagerarbetarna är de som transporterar råmaterialet till maskinerna.
Eftersom de totala transportsträckorna för en produkt har reducerats har även tiden
som operatörerna lägger på transporter minskat, detta innebär att operatörernas
frånvaro från maskinerna reducerats trots en liten skillnad i operatörernas
materialförflyttningar uttryck i procent.
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9. Slutsatser och rekommendationer
I detta kapitel presenteras våra slutsatser samt våra rekommendationer till
Växjöfabriken Produktions AB.
Frågeställningen som har legat till grund för denna studie var följande:
Hur kan ett internt- material och produktionsflöde i en producerande verksamhet
påverkas av slöserier och hur kan dessa slöserier reduceras?
Efter att ha genomfört denna studie kan vi se att ett internt materialflöde påverkas
negativt av slöserier eftersom det i regel innebär någon form av onödig aktivitet. Dessa
onödiga aktiviteter bidrar till ett försämrat resultat eftersom de inte genererar något
värde för slutkunden. Ett exempel på en onödig aktivitet och således ett slöseri är
onödiga transporter, genom att utföra onödiga transporter reduceras den tid som man
kan använda för att tillföra värde till produkten. Genom att identifiera och reducera
dessa aktiviteter kan man uppnå ett effektivare materialflöde. För att identifiera de
slöserier som förekommer i en process är det viktigt att kartlägga alla de aktiviteter
som utförs. Genom att skapa detta underlag skapar man även en grund för ett framtida
förbättringsarbete där man kan sträva efter att reducera slöseriernas inverkan. I denna
studie har ett antal slöserier som påverkar det interna material och produktionsflödet
identifierats. Slöserierna förekommer oftast i samband med transporter och letande av
material. Det förekommer ofta att ett slöseri leder till en annan onödig aktivitet, ett
exempel på detta är när man letar efter material, som klassas som onödiga rörelser,
samtidigt som väntan uppstår när maskinen får vänta på operatören. För att reducera
dessa slöserier är det viktigt att vara medveten om hur aktiviteterna utförs samt
ständigt sträva efter att standardisera dessa. Det är även viktigt att planera sina
aktiviteter och processer efter sina framtida mål och visioner, eftersom ett oorganiserat
flöde leder till ett flertal slöserier som i sin tur bidrar till en sämre effektivitet. Den
långsiktiga planeringen kan därför vara grunden till att reducera påverkan och
uppkomst av slöserier.
På Växjöfabriken förekommer det idag ett flertal olika slöserier som kan kopplas
samman med det interna material och produktionsflödet. Dessa slöserier har
uppkommit som en konsekvens av en brist på planering av fabrikslayouten samt en
kontinuerlig tillväxt som medfört att företaget har expanderat under en längre period.
Den grundfilosofi som produktionen idag är uppbyggd efter bygger på att man skall ha
materialet nära maskinerna eftersom det anses minimera de interna transporterna. I den
takt som Växjöfabriken har expanderat har dock materialflödet påverkats i motsatt
riktning eftersom förvaringsutrymmena i anslutning till maskinerna har blivit
fullbelagda. Nya maskiner har även placerats i lokalen vilket har bidragit till ett
oorganiserat materialflöde och längre transportsträckor där material flyttas ett flertal
gånger. De ökade transportsträckorna har i sin tur resulterat i ett ökat behov av
materialförflyttningar där operatörerna blivit allt mer involverade i
materialhanteringen. För att summera materialhanteringen så har grundfilosofin för
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Växjöfabrikens interna material och produktionsflöde fallerat i den takt som företaget
expanderat.
Idag är delar av fabrikslokalen som Växjöfabriken äger uthyrd till ett systerföretag.
Eftersom även systerföretaget möter en ökad efterfrågan och står inför en tillväxt
tenderar fabrikslokalen att inte räcka till. I ett längre perspektiv bör man diskutera en
gemensam lösning eftersom det i annat fall kan motverka de båda företagens framtida
tillväxt.
De onödiga aktiviteter som idag förekommer i Växjöfabrikens materialflöde och
klassas som slöserier enligt Muda är följande:
Onödiga lager och buffertar: Detta slöseri uppstår genom att Växjöfabriken
lagerhåller onödigt mycket råmaterial. Detta beror på en låg leveranssäkerhet från
underleverantörerna. Det förekommer även lagerhållning av onödigt material i form
av exempelvis skrot, defekta detaljer och verktyg i produktionslokalen samtidigt som
råmaterial placeras längre ifrån maskinerna.
Väntan: Uppstår i de fall då operatörerna transporterar material samtidigt som
maskinen ej kan producera på grund av väntan på operatören. Det förekommer även en
form av väntan då råmaterial ej levererats i rätt tid eller rätt kvantitet. Detta kan i vissa
fall leda till onödiga omställningar av maskinerna.
Onödiga rörelser: Förekommer i de fall material placeras längre ifrån maskinerna i
brist på utrymme. Det uppstår även onödiga rörelser vid de fall operatörerna behöver
flytta pallar för att komma åt rätt material samt vid de tillfällen operatörerna behöver
leta efter material och truckar.
Onödiga transporter: Detta slöseri går att urskilja i ett flertal olika moment i dagens
materialhantering. Eftersom material och maskiner idag placeras där det finns ledigt
utrymme har även antalet onödiga transporter ökat. Ett exempel på onödiga transporter
som förekommer idag är när operatören transporterar färdigt material från den maskin
som bearbetningen genomförts i till PIA torget. Från PIA torget transporterar sedan
lagerpersonalen tillbaka materialet till det avsedda pallstället som är placerat i direkt
anslutning till maskinen.
Nedan presenteras de rekommendationer vi har arbetat fram som syftar till att reducera
de identifierade slöserierna, vi avslutar även med en rekommendation för hur
Växjöfabriken kan anpassa sin layout för att effektivisera processen.


Växjöfabriken växer och kommer att behöva expandera i framtiden. Vår första
rekommendation blir då att Växjöfabriken bör lägga upp en långsiktig strategi
för hur de skall hantera en sådan expansion då det förmodligen kommer
innebära en tillbyggnad till den befintliga lokalen. Man bör redan från början
ha materialflödet i åtanke och placera nya maskiner på strategiska platser. Vi
rekommenderar att de följer Muther´s Systematic Layout Planning (SLP), (Kap
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3.3.3). Det är viktigt att denna strategi diskuteras tillsammans med hyresgästen
för att uppnå bästa möjliga gemensamma lösning.
För att kunna hantera sin expansion i dagsläget rekommenderar vi också att
man ägnar tid åt att förbättra situationen med sina leverantörer för att öka
leveranssäkerheten. Detta kan göras genom att ingå avtal med dem, samtidigt
som man bör sträva efter att minska antalet leverantörer så att man blir en mer
betydande kund och därmed kan ställa högre krav, samt få en högre
prioritering.
För att skapa en tillförlitlig lagerhållning där alla medarbetare kan kontrollera
var gods är beläget rekommenderar vi att Växjöfabriken inför ett lagersystem.
Med ett sådant skulle man reducera det letande efter produkter som
förekommer idag. Detta skulle i sin tur leda till att operatören får mer tid för
bearbetning som är den primära aktiviteten som skapar värde för företaget. Vi
anser även att detta är nödvändigt om Växjöfabriken vill fortsätta att växa
eftersom det då kommer hanteras ännu mer material vilket kommer bli ett
problem med dagens system.
Ytterligare en rekommendation i anknytning till lagerhållningen är att
inventera det material som finns i pallställen idag. Just nu finns det 68 pallar
med övrigt, alltså pallar som inte innehåller råämnen, PIA, färdiga produkter
eller emballage. Många av dessa behöver inte finnas i direkt anslutning till
produktionen och flera pallar kan eventuellt kasseras. Exempel på detta är
vinterdäck, skrot och verktyg.
Vidare rekommenderar vi att man skapar en truckparkering. Denna skall
placeras så att den är synlig från alla maskiner så att operatören kan se direkt
om det finns en truck tillgänglig istället för att behöva gå och leta efter en som
är ledig.
Tvättningsprocessen lämnar mån för förbättringar. Den är idag ocentrerad och
ligger därmed långt ifrån de maskiner som har produkter som behöver tvättas.
Vår rekommendation är att operatören inte skall utföra tvättningsprocessen
utan att detta arbetsmoment läggs över på lagerpersonalen. Detta skulle ge
ytterligare tid, närmare 200 timmar om året, till att fokusera på den primära
aktiviteten. Denna rekommendation kräver dock vidare analys då vi inte har
kontrollerat om det finns tid för lagerpersonalen att överta detta arbetsmoment i
dagsläget.

Rekommendation för en förändring av layouten:


Vår rekommendation för att reducera de Muda som har identifierats och
därmed göra den interna materialhanteringen effektivare är att implementera
den layout vi har genererat där hänsyn är tagen till restriktionerna (Kap 7.4).
Tillsammans med layouten följer också våra tidigare rekommendationer för att
ytterligare reducera Muda. Denna layout är bättre anpassad för ytterligare
expansion än vad dagens layout är och den skulle även minska alla transporter
med ett snitt på 32,5% (Kap 8.3). Det är viktigt att föra en diskussion med
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hyresgästen vid en förändring av layouten då denna innebär att också deras
situation kommer att förändras. Anledningen till att vi rekommenderar
Växjöfabriken att implementera denna lösning är för att den i dagsläget är det
mest realistiska förslaget där vi tagit hänsyn till alla restriktionerna. Förslaget
går även att implementera utan någon större kostnad då tillverkningen kan
fortskrida som vanligt även om det kan förekomma en del problem under
själva förflyttningarna. Detta förslag kan dock över en längre tidsperiod
fortfarande begränsa Växjöfabriken då utrymmet är begränsat, vi
rekommenderar därför att Växjöfabriken skall arbeta fram en långsiktig
planering för sin utformning av produktionen och dess flöden som
överensstämmer med deras framtida mål och visioner.
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11. Bilagor
Bilaga 1. Flödeskarta MA 601
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Bilaga 2. Tider för tvättningsprocessen
Maskin Artikel

MA
601
MA
602

Årsbehov Antal
Antal
Paketering Operatörens Totaltid/år
(st)
artiklar/ tvättningar/år (min)
frånvaro
(min)
tvättkorg (st)
från
(st)
maskinen
per tvätt
(min)
412121
14000
56
250 Sker vid
6
1500
maskinen
412007

6000

24

250

6

13

3250

412111

4000

32

125

6

13

1625

11030342

202

20

11 Sker vid
maskinen

7

77

11037575

517

20

26 Sker vid
maskinen

7

182

11144424

3318

43

78 Sker vid
maskinen

7

546

4871563

2957

12

247 Sker vid
maskinen

7

1729

11035836

715

9

80 Sker vid
maskinen

7

560

4720913

2810

20

141 Sker vid
maskinen

7,5

1058

4870577

747

21

36 Sker vid
maskinen

7,5

270

NZ
2000

11036828

8764

54

163 Sker vid
maskinen

7,5

1222

SL 25

410008

0

56

0 Sker vid
maskinen

7

0

NL
2500

NL
3000
NL
2500 Y
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Bilaga 3. MA 601, beräkningar
Beräknad pallkvantitet att hantera under 2013 baserat på Växjöfabrikens prognoser för
artiklarna ser ut enligt följande:
Artikel

Årsbehov
(st)

11030343

Råämne/pall Produkt/pall Antal
(st)
(st)
helpall,
ämne (st)

160 utgår

Antal halvpall,
färdigprodukt
(st)

Antal helpall,
färdigprodukt
(st)

40

4

11103362

6340

200

72

32

89

11118425

2231

100

20

23

112

11194459

5159

250

70

21

74

11194460

3753

250

70

16

54

11198282

2300

500

280

5

9

11198283

2300

500

280

5

9

150802

120

12

12

10

10

150988

25

4

4

7

7

412121

14000

200

220

70

64

Totalt

329

103

Förflyttningar och tider för MA 601
Transportväg Sträcka (m) Tid, transport+
pallhantering
(sek)
1
49,5 24,6+30
2
15 7,4+30
3a
39 19,4+30
3b Se bilaga 2. Se bilaga 2.
3c
41,3 20,4+30
3d
62,4 30,8+30
4
40,8 20,3+30
5
7,3 3,6+30
6
26,4 13,1+30
7
43,3 21,5+30

Antal
Summa
Summa
förflyttninga transporttid transport
r/år (ggr)
(sek)
tid (min)
189
189
43

10319,4
7068,6
1309,4

7
79
193
7
79
193

352,8
5,8
4803,2
80
9707,9
161,8
235,2
3,9
3404,9
56,7
9939,5
165,7
47140,9 785,5 (=
13,09
tim)

Totalt






172
117,8
21,8

Förflyttningar som operatören utför: Transport 2,3 och 5 = 229,3 minuter = 3,82 timmar.
Förflyttningar som lagerarbetaren utför: Transport 1, 4, 6, och 7 = 556,2 min = 9,27 timmar.
Totaltid för materialförflyttningar: 9,27+3,82= 13,09 timmar.
Tid för operatören att hitta en truck, det krävs vid förflyttning 2, 4 och 5 alltså:
((189+43+7+79+7)*0.75)*30 = 7312,5 sekunder = 121,875 min = 2,03 timmar.
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Bilaga 4. Flödeskarta MA 602
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Bilaga 5. MA 602, beräkningar
Beräknad pallkvantitet att hantera under 2013 baserat på Växjöfabrikens prognoser för
artiklarna ser ut enligt följande:
Artikel

Årsbehov
(st)

Råämne/pal Produkt/pal Antal
l (st)
l (st)
helpall,
ämne (st)

Antal halvpall,
färdig produkt
(st)

Antal helpall,
färdigprodukt
(st)

37021

100

15

10

7

10

37022

100

15

10

7

10

38023

68

12

5

6

14

38024

68

8

4

9

17

43023

98

8

5

13

20

43024

98

12

5

9

20

47123

68

12

5

6

14

47124

68

8

5

9

14

47125

22

5

4

5

6

47126

22

5

4

5

6

48023

15

5

4

3

4

48024

15

5

4

3

4

49023

13

5

4

3

4

49024
1115848
7
1119148
8
1119149
8
1119634
8
1508139
0
1519745
4
1519747
5
1680119
7
1680119
9
1723189
1

13

5

4

3

4

1090

100

24

11

1000

300

64

4

16

400

32

32

13

13

1500

300

105

5

15

1247

180

36

7

50

24

24

3

3

750

24

24

32

32

786

12

6

66

131

779

32

9

25

87

35

412007

750 ? Ny
6000

160

90

38

67

412111

4000

200

150

20

27

412904

50

200

50

1

1

412905

25

200

25

1

1

100

?

46

?

87
Johan Aronsson & Håkan Karlsson

?

NB46685

200

200

100

1

2

NB46693

200

200

100

1

2

NB46696

200

200

100

1

2

Totalt

317
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Förflyttningar och tider för MA 602
Antal
Summa Summa
Tid, transport +
förflyttninga transport transporttid
Transportväg Sträcka (m) pallhantering (sek) r/år (ggr)
tid (sek) (min)
1
52,2 25,9+30
295 16490,5
274,8
2
27,7 13,7+30
295 12891,5
214,8
3
47,7 23,7+30
22
1181,4
19,7
4a Se bilaga 2. Se bilaga 2.
4b
110,3 54,8+30
41
3476,8
57,9
4c
48,2 23,9+30
532 28674,8
477,9
5
40,6 20,2+30
567 28463,4
474,4
6
43,3 21,5+30
567 29200,5
486,7
2006,2 (=33,433
Totalt
tim)





Förflyttningar som operatören utför: Transport 2 & 4 = 750,4 minuter = 12,5 timmar.
Förflyttningar som lagerarbetaren utför: Transport 1, 3, 5, 6 = 1255.6 min = 20,93 timmar.
Totaltid för materialförflyttningar: 20,93 + 12,5 = 33,43 timmar.
Tid för operatören att hitta en truck, det krävs vid förflyttning 2 och 4 alltså:
((295+94+41+532)*0.75)*30 = 21645 sekunder = 360,7 min = 6,0 timmar.
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546

Bilaga 6. Flödeskarta MA 603
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Bilaga 7. MA 603, beräkningar
Beräknad pallkvantitet att hantera under 2013 baserat på prognosen för artiklarna ser ut enligt
följande:
Artikel

Årsbehov
Råämne/pall (st) Produkt/pall (st) Antal helpall (st) Antal halvpall (st)
(st)
1122984
9000
310
120
29
75
1305307

15500

144

60

108

259

1305310

15400

135

60

115

257

1322501

11000

200

60

55

184

1322504

11000

144

60

77

184

384

959

Totalt

Förflyttningar och tider för MA 603
Transportväg Sträcka (m)

1
2
3
4
5
6
7
Totalt






Tid, transport+
Antal
Summa
Summa
pallhantering (sek) förflyttningar/ transporttid
transporttid
år (ggr)
(sek)
(min)
57,72 28,66+30
194
11380,04
189,67
16,43 8,16+30
384
14653,44
244,22
5,97 5,00+15
959
19180
319,67
48,39 24,03+30
241
13021,23
217,02
51,06 25,35+30
241
13339,35
222,32
54,39 27,00+30
241
13737
228,95
11,1 5,51+30
241
8557,91
142,63
1564,48
(=26,07 tim)

Förflyttningar som operatören utför: Transport 2,3 & 4 = 780,91 minuter = 13,02 timmar.
Förflyttningar som lagerarbetaren utför: Transport 1,5,6 & 7 = 783,57 min = 13,06 timmar.
Totaltid för materialförflyttningar: 13,06 + 13,02 = 26,08 timmar.
Tid för operatören att hitta en truck, det krävs vid förflyttning 2 och 4 alltså:
((384+241)*0.75)*30 = 14062,5 sekunder = 234,38 min = 3,9 timmar.
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Bilaga 8. Flödeskarta NL 2500
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Bilaga 9. NL 2500, beräkningar
Beräknad pallkvantitet att hantera under 2013 baserat på prognosen för artiklarna ser ut enligt
följande:
Artikel

Årsbehov (st) Råämne/pall (st) Produkt/pall (st) Antal helpall (st) Antal halvpall
(st)

11030342

202

100

40 2+5=7

11037575

517

150

48

4

11

11144424

3318

500

96

7

35

4871563

2957

125

18

24

220

6294323

1376

150

200 10+7=17

6299601

862

500

500 2+2=4
63

266

Totalt

Förflyttningar och tider för NL 2500
Transportväg Sträcka (m) Tid, transport+
Antal
Summa
pallhantering (sek) förflyttningar/ transporttid
år (ggr)
(sek)
1
43,5 22,6+30
2
26,9 13,3+30
3
22,9 11,4+30
4 Se bilaga 2. Se bilaga 2.
5 Se bilaga 2. Se bilaga 2.
6
12,4 6,2+30
7
34,4 17+30
8
41,1 20,4+30

25
49
280

1315
2121,7
11592

21,9
35,4
193,2

280
74
74

10136
3478
3729,6

168,9
58
62,2
539,6 (= 9
tim)

Totalt





Summa
transporttid
(min)

Förflyttningar som operatören utför: Transport 2, 3 & 6 = 397,5 minuter = 6,6 timmar.
Förflyttningar som lagerarbetaren utför: Transport 1, 7 & 8 = 142,1 min = 2,37 timmar.
Totaltid för materialförflyttningar: 2,37 + 6,6 = 8,97 timmar.
Tid för operatören att hitta en truck, det krävs vid förflyttning 2, 3 & 6 alltså:
((29+280+280)*0.75)*30 = 13252,5 sekunder = 220,9 min = 3,68 timmar.
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Bilaga 10. Flödeskarta NL 3000
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Bilaga 11. NL 3000, beräkningar
Beräknad pallkvantitet att hantera under 2013 baserat på prognosen för artiklarna ser ut enligt
följande:
Artikel

Årsbehov (st) Råämne/pall (st) Produkt/pall (st) Antal helpall (st) Antal halvpall
(st)
11035836 715
125
36
6+20=26
11197300 3437

45

18

77

6299591

100

500

9+2=10

862

Totalt

191

113

191

Förflyttningar och tider för NL 3000
Transportväg

Sträcka (m) Tid, transport+
Antal förflyttningar
pallhantering (sek) /år (ggr)
1
44,2 21,9+30
2
27,8 13,8+30
3
32,2 16,0+30
4
8,9 4,4+30
5
23,3 11,6+30
6
12,9 6,4+30
7 Se bilaga 2. Se bilaga 2.
8
9

36,2 18,0+30
42,8 21,3+30

Summa
Summa transporttid
transporttid (sek) (min)

46
92
213
213
213
213

2387,4
4029,6
9798
7327,2
8860,8
7753,2

39,8
67,2
163,3
122,12
147,7
129,2

59
59

2832
3026,7

47,2
50,4
766,9 (= 12,8 tim)

Totalt






Förflyttningar som operatören utför: Transport 2, 3, 4, 5 & 6 = 629,5 minuter = 10,5 timmar.
Förflyttningar som lagerarbetaren utför: Transport 1, 8 & 9 = 137,4 min = 2,3 timmar.
Totaltid för materialförflyttningar: 2,3 + 10,5 = 12,8 timmar.
Tid för operatören att hitta en truck, det krävs vid förflyttning 2, 3, 4, 5 & 6 alltså:
((92+213+213+213+213)*0.75)*30 = 21240 sekunder = 354 min = 5,9 timmar.
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Bilaga 12. Flödeskarta NL 2500Y
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Bilaga 13. NL 2500Y, beräkningar
Beräknad pallkvantitet att hantera under 2013 baserat på prognosen för artiklarna ser ut enligt
följande:
Artikel

Årsbehov Råämne/pall Produkt/pall Antal helpall Antal
halvpall

15011335 2214

800

90

3+25=28

4720913

2810

200

33

14+86=100

4870577

747

400

60

2

6296281

1376

500

300

3+5=8

Totalt

13

138

13

Förflyttningar och tider för NL 2500Y
Transportväg Sträcka (m) Tid, transport+
pallhantering
(sek)
1
2
3
4
5
6

53 26,3+30
69,9 34,7+30
56,8 28,2+30
Se bilaga 2. Se bilaga 2.
32 15,9+30
42,2 21+30

Antal
Summa
Summa
förflyttningar/år transporttid transporttid
(ggr)
(sek)
(min)
11
22
129

619,3
1423,4
7507,8

10,3
23,7
125,1

62
62

2845,8
3162

45,43
52,7
257,2 (=4,3 tim)

Totalt





Förflyttningar som operatören utför: Transport 2 & 3 = 148,8 minuter = 2,5 timmar.
Förflyttningar som lagerarbetaren utför: Transport 1, 5 & 6 = 108,43 min = 1,8 timmar.
Totaltid för materialförflyttningar: 1,8 + 2,5 = 4,3 timmar.
Tid för operatören att hitta en truck, det krävs vid förflyttning 2 & 3 alltså:
((22+129)*0,75)*30 = 3397,5 sekunder = 56,6 min = 0,94 timmar.
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Bilaga 14. Flödeskarta NZ 2000
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Bilaga 15. NZ 2000, beräkningar
Beräknad pallkvantitet att hantera under 2013 baserat på prognosen för artiklarna ser ut enligt
följande:
Artikel

Årsbehov Råämne/pall Produkt/pall Antal helpall Antal
halvpall

15405

8000

600

300

14+27=41

11036828 8764

600

160

15

15286

1000

250

48

4+21=25

6296083

1376

400

200

4+7=11

Totalt

55

92

55

Förflyttningar och tider för NZ 2000
Transportväg Sträcka (m) Tid, transport+ Antal
Summa
Summa
pallhantering förflyttningar/år transporttid transporttid (min)
(sek)
(ggr)
(sek)
1
43,7 21,7+30
2
46,6 23,2+30
3
26 12,9+30
4 Se bilaga 2. Se bilaga 2.
5
23,3 11,6+30
6
30,6 15,2+30
7
41,7 20,7+30

19
37
55

982,3
1968,4
2359,5

16,4
32,8
39,3

55
42
42

2288
1898,4
2129,4

38,1
31,6
35,5
193,7 (=3,2 tim)

Totalt





Förflyttningar som operatören utför: Transport 2, 3 & 5 = 110,2 minuter = 1,8 timmar.
Förflyttningar som lagerarbetaren utför: Transport 1, 6 & 7 = 83,5 min = 1,4 timmar.
Totaltid för materialförflyttningar: 1,4 + 1,8 = 3,2 timmar.
Tid för operatören att hitta en truck, det krävs vid förflyttning 2, 3 & 5 alltså:
((37+55+55)*0.75)*30 = 3307,5 sekunder = 55 min = 0,92 timmar.
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Bilaga 16. Flödeskarta SL25
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Bilaga 17. SL 25, beräkningar
Beräknad pallkvantitet att hantera under 2013 baserat på prognosen för artiklarna ser ut enligt
följande:
Artikel

Årsbehov (st) Råämne/pall (st) Produkt/pall (st) Antal helpall (st) Antal halvpall
(st)

11110555

135

100

18

11191488

1000

300

64 4+16=20

11191498

400

32

32 13+13=26

11196348

1500

300

105 5+15=20

2861

1015

250

48 4+22=26

412008

12000

1200

2160 10+6=16

412110

4000

500

500 8+8=16

412112

18000

1200

1100 15+17=32

412116

14000

1200

1100 12+13=25

4720913

2810

200

2

8

281

8

33 14+86=100

Totalt

Förflyttningar och tider för SL 25
Transportväg Sträcka (m) Tid, transport+
pallhantering
(sek)
1
2
3b
3c
4
5
6
Totalt





40,4 20+30
31,1 15,5+30
Se bilaga 2. Se bilaga 2.
14,2 7+30
Se bilaga 2. Se bilaga 2.
30,4 15+30
40,6 20+30

Antal
Summa
Summa
förflyttningar/ transporttid transporttid
år (ggr)
(sek)
(min)
44
87

2200
3958,5

36,6
66

204

7548

125,8

100
100

4500
5000

75
83,3
386.7 (=6,45 tim)

Förflyttningar som operatören utför: Transport 2 & 3 = 191,8 minuter = 3,2 timmar.
Förflyttningar som lagerarbetaren utför: Transport 1,4,5 & 6 = 194,9 min = 3,24 timmar.
Totaltid för materialförflyttningar: 3,24 + 3,2 = 6,44 timmar.
Tid för operatören att hitta en truck, det krävs vid förflyttning 2 & 3 alltså:
((87+204)*0.75)*30 = 6547 sekunder = 109 min = 1,81 timmar.
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Bilaga 18. Lagerhantering, pallplatser
Översikt pallställ Växjöfabriken
1. Perfecta, 30 pallplatser.
2. Perfecta, 18 pallplatser.
3. Växjöfabriken, 9 pallplatser med vätskeförvaring till truckar.
4. Perfecta, 28 pallplatser.
5. Perfecta, 24 pallplatser. Detta är ett plocklager med en packbänk i nära anslutning.
6. Perfecta, 36 pallplatser. Detta är ett plocklager med en packbänk i nära anslutning.
7. Perfecta, 30 pallplatser
8. Perfecta och Esspump, ett hisslager med reservdelar.
9. Esspump, 12 pallplatser
10. Växjöfabriken, 45 pallplatser med 34 för råmaterial och 11 för emballage.
11. Växjöfabriken, 45 pallplatser för färdiga produkter.
12. Växjöfabriken, 60 pallplatser med 59 för råmaterial och 1 plats för övrigt.
13. Växjöfabriken, 60 pallplatser med 52 för råmaterial, 6 för spärratgods och 2 för övrigt.
14. Växjöfabriken, 58 pallplatser med fixturer och annan maskinutrustning.
15. Växjöfabriken, 23 pallplatser för övrigt.
16. Växjöfabriken, 48 pallplatser med 37 för råmaterial, 6 för färdiga produkter, 1 för
emballage och 4 för övrigt
17. Växjöfabriken, 42 pallplatser med 18 för råmaterial, 4 för färdiga produkter, 2 för
emballage och 18 för övrigt.
18. Växjöfabriken, 45 pallplatser med 9 för råmaterial, 30 för färdiga produkter och 6 för
emballage.
19. Växjöfabriken, 30 pallplatser med 2 för råmaterial, 24 för färdiga produkter och 4 för
emballage.
20. Växjöfabriken, 20 pallplatser med fixturer och råmaterial till fixturverkstaden.
21. Växjöfabriken, 30 pallplatser med 20 för råmaterial, 3 för färdiga produkter, 4 för
emballage och 3 för övrigt.
22. Växjöfabriken, 76 pallplatser med 59 för råmaterial och 17 för övrigt.
23. Perfecta – 24 pallplatser
24. Perfecta – 132 pallplatser
25. Perfecta – 132 pallplatser
26. Perfecta – 168 pallplatser
Totalt antal pallplatser i byggnaden = 1225
Antal pallplatser Växjöfabriken = 591
Antal uthyrda pallplatser = 634
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Bilaga 19. Lagerhållning av emballage
Nedan redovisas hur mycket emballage som i genomsnitt lagerhålls på Växjöfabriken.
Resultatet är ett medelvärde över en period på fyra veckor där mängden emballage som
lagerhålls i produktionen dokumenterats varje måndag morgon.
Scania:
Emballage

Antal pallar (medel)

Antal pallplatser

Kragar (helpall)

1

1

Mellanlägg (helpall)

1

1

Lock (helpall)

1

1

Tompall (helpall)

1 stapel

1

Plastrullar (helpall)

1

1

Mellanlägg 0150 (helpall)

4

4

Tompall (halvpall)

11 staplar

6

Mellanlägg (halvpall)

4

2

Lock (halvpall)

6

3

Kragar (halvpall)

4

2

Totalt

22

Volvo:
Emballage

Antal pallar (medel)

Kragar (helpall)
Tompall (helpall)

Antal pallplatser
2

3 staplar

2
3

Lock (helpall)

4

4

Mellanlägg (helpall)

7

7

Kragar (halvpall)

2

1

Tompall (halvpall)

4 staplar

2

Mellanlägg (halvpall)

3

1,5

Lock (halvpall)

3

1,5

Lådor (blå plastlådor)

4

4

Lock blå plastlådor

2

1

Totalt

27
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SKF:
Emballage

Antal pallar (medel)

Antal pallplatser

Kragar (halvpall)

1

0,5

Mellanlägg (halvpall)

1

0,5

Plastrullar

1

1

Lock (halvpall)

1

0,5

Totalt

2,5

Övrigt emballage:
Emballage
Kragar (helpall, vagn)

Antal pallar (medel)

Antal pallplatser
1

2

Tompall (helpall)

1 stapel

1

Pall med krage (helpall)

1 stapel

1

Mellanlägg (helpall)

1

1

Frigolit

1

1

3 staplar

1,5

Mellanlägg (halvpall)

5

2,5

Plastrullar

3

3

Pappersrullar

1

1

Tompall (halvpall)

Totalt

14

Totalt upptar lagerhållningen av emballage cirka 66 pallplatser som är i direkt anslutning till
produktionen.
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Bilaga 20. Beräkningar av transportsträckor i layout utan hänsyn till
restriktioner
MA601
Transportväg Sträcka Tid
Antal förflyttningar Summa transporttid (sek)
1
24,1 11,6+30
189
7862,4
2
20,3 9,7+30
189
7503,3
3
21,2 10,2+30
43
1728,6
4
11,6 5,6+30
193
6870,8
5
19,3 9,3+30
193
7484,9
Totalt:
96,5
31450
En produkt transporteras i snitt 96,5 meter
Operatören förflyttningar tar cirka 2,5 timmar
Operatören står för 29%
MA602
Transportväg Sträcka Tid
Antal förflyttningar Summa transporttid (sek)
1
24,1 11,6+30
317
13187,2
2
30 14.4+30
295
13098
3
7,7 3,7+30
573
19310
4
11,6 5,6+30
567
20185
5
19,3 9,3+30
567
22283,1
Totalt:
92,7
88063,3
En produkt transporteras i snitt 92,7 meter
Operatören förflyttningar tar cirka 9 timmar
Operatören står för 36,7%
MA603
Transportväg Sträcka Tid
Antal förflyttningar Summa transporttid (sek)
1
24,1 11,6+30
194
8070
2
6,7 3,2+30
384
12748,8
3
27 13+15
959
26852
4
11,6 5,6+30
241
8579,6
5
19,3 9,3+30
241
9471,3
Totalt:
88,7
65721,7
En produkt transporteras i snitt 88,7 meter
Operatören förflyttningar tar cirka 11 timmar
Operatören står för 60%
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NL2500
Transportväg Sträcka Tid
Antal förflyttningar Summa transporttid (sek)
1
24,1 11,6+30
25
1040
2
3,9 1,8+30
49
1558,2
3
7,7 3,7+30
280
9436
4
11,6 5,6+30
74
2634,4
5
19,3 9,3+30
74
2908,2
Totalt:
66,6
17576,8
En produkt transporteras i snitt 66,6 meter
Operatören förflyttningar tar cirka 3 timmar
Operatören står för 62,5%

NL3000
Transportväg Sträcka Tid
1
24,1 11,6+30
2
3,9 1,8+30
3
30,9 14,8+30
4
7,7 3,7+30
5
11,6 5,6+30
6
19,3 9,3+30
Totalt:
97,5

Antal förflyttningar Summa transporttid (sek)
46
1913,6
92
2925,6
213
9543,4
213
7178,1
59
2100,4
59
2318,7
25979,8

En produkt transporteras i snitt 97,5 meter
Operatören förflyttningar tar cirka 5,4 timmar
Operatören står för 75,6%
NL2500Y
Transportväg Sträcka Tid
Antal förflyttningar Summa transporttid (sek)
1
24,1 11,6+30
11
457,6
2
3,9 1,8+30
22
699,6
3
23,1 11,1+30
129
5301,9
4
11,6 5,6+30
62
2207,2
5
19,3 9,3+30
62
2436,6
Totalt:
82
11102,9
En produkt transporteras i snitt 82 meter
Operatören förflyttningar tar cirka 1,6 timmar
Operatören står för 54%
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NZ2000
Transportväg Sträcka Tid
Antal förflyttningar Summa transporttid (sek)
1
24,1 11,6+30
19
790,4
2
7,7 3,7+30
37
1246,9
3
30,9 14,8+30
110
4928
4
11,6 5,6+30
42
1495,2
5
19,3 9,3+30
42
1650,6
Totalt:
93,6
10111,1
En produkt transporteras i snitt 93,6 meter
Operatörens förflyttningar tar cirka 1,7 timmar
Operatören står för 61%
SL25
Transportväg Sträcka Tid
Antal förflyttningar Summa transporttid (sek)
1
24,1 11,6+30
44
1830,4
2
9,6 4,6+30
87
3010,2
3
27 13+30
204
8772
4
11,6 5,6+30
100
3560
5
19,3 9,3+30
100
3930
Totalt:
91,6
21102,6
En produkt transporteras i snitt 91,6 meter
Operatören förflyttningar tar cirka 3,3 timmar
Operatören står för 55,8%
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Bilaga 21. Beräkningar av transporter i layout med hänsyn till restriktioner
MA601
Transportväg Sträcka Tid
Antal förflyttningar Summa transporttid (sek)
1
33,8 16,25+30
189
5686,25
2
18,3 8,8+30
189
7333,2
3
16,4 7,9+30
43
1629,7
4
38,6 18,6+30
193
9379,8
5
17,4 8,4+30
193
7411,2
Totalt:
124,5
31440,15
En produkt transporteras i snitt 124,5 meter
Operatören förflyttningar tar cirka 2,5 timmar
Operatören står för 28,5%
MA602
Transportväg Sträcka Tid
Antal förflyttningar Summa transporttid (sek)
1
33,8 16,25+30
317
14661,3
2
23,2 11,2+30
295
12154
3
6,7 3,2+30
573
19023,6
4
38,6 18,6+30
567
27556,2
5
17,4 8,4+30
567
21772,8
Totalt:
119,7
95167,9
En produkt transporteras i snitt 119,7 meter
Operatören förflyttningar tar cirka 8,6 timmar
Operatören står för 32,7%
MA603
Transportväg Sträcka Tid
Antal förflyttningar Summa transporttid (sek)
1
33,8 16,25+30
194
8972,5
2
39,6 19+30
384
18816
3
11,6 5,6+15
959
19755,4
4
38,6 18,6+30
241
11712,6
5
17,4 8,4+30
241
9254,4
Totalt:
141
68510,9
En produkt transporteras i snitt 141 meter
Operatören förflyttningar tar cirka 10,7 timmar
Operatören står för 56,3%
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NL2500
Transportväg Sträcka Tid
Antal förflyttningar Summa transporttid (sek)
1
33,8 16,25+30
25
1156,3
2
28 13,5+30
49
2131,5
3
2,9 1,4+30
280
8792
4
38,6 18,6+30
74
3596,4
5
17,4 8,4+30
74
2841,6
Totalt:
120,7
18517,8
En produkt transporteras i snitt 120,7 meter
Operatören förflyttningar tar cirka 3 timmar
Operatören står för 56,3%

NL3000
Transportväg
1
2
3
4
5
6
Totalt:

Sträcka Tid
Antal förflyttningar Summa transporttid (sek)
33,8 16,25+30
46
2127,5
28 13,5+30
92
4002
30,9 14,8+30
213
9542,4
2,9 1,4+30
213
6688,2
38,6 18,6+30
59
2867,4
17,4 8,4+30
59
2265,6
151,6
27493,1

En produkt transporteras i snitt 151,6 meter
Operatören förflyttningar tar cirka 5,6 timmar
Operatören står för 73,6%
NL2500Y
Transportväg Sträcka Tid
Antal förflyttningar Summa transporttid (sek)
1
33,8 16,25+30
11
508,8
2
51,1 24,6+30
22
1201,2
3
11,6 5,6+30
129
4592,4
4
38,6 18,6+30
62
3013,2
5
17,4 8,4+30
62
2380,8
Totalt:
152,5
11696,4
En produkt transporteras i snitt 152,5 meter
Operatören förflyttningar tar cirka 1,6 timmar
Operatören står för 49,5%

108
Johan Aronsson & Håkan Karlsson

NZ2000
Transportväg Sträcka Tid
Antal förflyttningar Summa transporttid (sek)
1
33,8 16,25+30
19
878,7
2
32,8 15,8+30
37
1694,6
3
15,4 7,4+30
110
4114
4
38,6 18,6+30
42
2041,2
5
17,4 8,4+30
42
1612,8
Totalt:
138
10341,3
En produkt transporteras i snitt 138 meter
Operatörens förflyttningar tar cirka 1,6 timmar
Operatören står för 56,2%
SL25
Transportväg Sträcka Tid
Antal förflyttningar Summa transporttid (sek)
1
33,8 16,25+30
44
2035
2
27 13+30
87
3741
3
5,8 2,8+30
204
6691,2
4
38,6 18,6+30
100
4860
5
17,4 8,4+30
100
3840
Totalt:
122,6
21167,2
En produkt transporteras i snitt 122,6 meter
Operatören förflyttningar tar cirka 2,9 timmar
Operatören står för 49,3%
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Bilaga 22. Ostrukturerade intervjuguider
Här presenteras de ostrukturerade intervjuguiderna som vi använt vid den empiriska
insamlingen.
Intervju Lars Alrutz, VD, 4/2-13








Hur beskriver du Växjöfabriken Produktions AB som företag och dess
tillverkning?
Vilka är Växjöfabrikens målsättningar och visioner?
Hur ser framtiden ut för företaget?
Hur fungerar dagens interna materialflöde?
Vilka maskiner bör inkluderas i studien?
Vad är din målsättning med detta projekt?
Hur ser dagens fabrikslayout ut och vad är grundfilosofin med den layouten?

Intervju Torbjörn Ahlm, Produktionstekniker, avdelning fleroperation, 6/2-13







Vilka maskiner ingår i fleroperationsverkstaden?
Hur ser materialhanteringen ut för dessa maskiner?
Hur ser lagerhanteringen ut för dessa maskiner?
Vilka produkter bearbetas i dessa maskiner?
Hur ser materialflödet ut till dessa maskiner?
Vilka produkter står för de största kvantiteterna?

Intervju Håkan Svensson, Produktionstekniker, avdelning svarv, 25/2-13







Vilka maskiner ingår i svarvverkstaden?
Hur ser materialhanteringen ut för dessa maskiner?
Hur ser lagerhanteringen ut för dessa maskiner?
Vilka produkter bearbetas i dessa maskiner?
Hur ser materialflödet ut till dessa maskiner?
Vilka produkter står för de största kvantiteterna?

Intervju Jenny Kejder, Produktionschef, 10/2-13






Hur fungerar planeringen av produktionen?
Hur fungerar inköpsprocessen?
Hur är materialhanteringen och dess flöden uppbyggt?
Vilka är era kunder?
Vilka leverantörer samarbetar ni med?

Intervju Ida Helin, Marknad, 10/2-13




Hur ser dagens marknad ut?
Hur ser ni på framtiden och eventuell tillväxt?
Har ni några avtal som berör lagerhållning av råämnen och färdiga produkter?
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Intervju lagerpersonalen, 25/2-13
Hur utför ni era arbetsuppgifter?




Vilka hjälpmedel använder ni såsom truckar,
förvaringssystem?
Hur ser lagerkapaciteten ut?
Vilka moment utför ni i den interna materialhanteringen?

lagersystem

Intervju operatörer, 26/2-13




Hur ser materialhanteringen ut vid respektive maskin?
Hur är ni involverade i materialhanteringen och dess flöde?
Vilka moment ingår i era arbetssysslor?

Intervju Lars Alrutz, VD, 28/3-13




Vilka restriktioner förekommer vid en förändring av dagens layout?
Hur ser era framtidsutsikter ut angående en eventuell tillväxt?
Hur inverkar den nya maskinen på nulägesanalysen?
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