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Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts som en del av högskolutbildningen Maskinteknik vid Linköpings 
universitet. Rapporten är skriven på uppdrag av Blomberg & Stensson AB i Katrineholm som ingår i en 
företagsgrupp med företaget X-modul samt Engströms Verkstäder. Företaget erbjuder produkter i stor 
variation som verktygsvagn, renhetsskåp, arbetsbänk och en flexibel barack som kan byggas som ett 
boende, fältsjukhus, toaletter med mera. Produktionen i Katrineholm består främst av plåt- och 
rörbearbetning.  

Blomberg & Stensson har på våren 2017 flyttat in i nya lokaler och ska därför optimera sina 
arbetsområden. Området som fokuseras i detta arbete är kapningsområdet där rör- och balkmaterial 
kapas. För närvarande finns det inget sätt att kapa material längre än sju meter vilket är 
grundproblemet i detta arbete, eftersom material måste kapas för hand innan den kan tas in i lokalen. 
Syftet är att skapa en ny layout för kapningsområdet, samt eliminera säkerhetsrisker, ergonomirisker, 
slöseririsker och miljörisker. Lösningsförslag ska presenteras på en ny layout samt lösningsförslag på 
åtgärder för eventuella risker som uppkommer. 

Genom en övergripande kartläggning av området och dess avgränsningar samt datainsamling genom 
intervjuer, observationer och litteraturstudier har förståelsen av kapningsproduktionen ökat. Tillgång 
till egen arbetsplats hos företaget har också varit betydande för arbetets resultat. Med närhet till 
produktionen och kunnig personal har lett till ett effektivare arbete och ökat förståelsen för 
arbetsprocessen. 

När kunskap hade samlats in analyserades området och lösningsförslag på layouts skapades. Layouten 
fokuseras på att utformas med Lean production, bra ergonomi och bra arbetsmiljö. Lösningsförslag 
skapades och gick igenom en process där de ansvariga på företaget fick säga sina åsikter och kritisera 
förslagen. Det tredje förslaget blev godkänt och bestämdes som den layout kapningsområdet skulle ha 
och en renovering tog fart. Under arbetsgången påpekades flertal gånger om att det behövdes ett 
koncept för att ta upp vätska som spills under rullbanorna. Ett lösningsförslag till detta skapades 
samtidigt som en riskanalys utfördes med ansvarig operatör när kapningsområdets design var bestämt. 

Resultatet presenterar layoutens design som gör det möjligt att kapa material på tolv meter vilket löser 
problemet. Dessutom presenterar den lösningsförslaget på problemet där vätska som spills samt 
resultatet från en framgångsrik riskanalys.  

I diskussionskapitlet har jämförelser före och efter arbetet på layouten och hur förändringarna har 
tillämpats på arbetsstationen dessutom har frågorna från syftet besvarats. I slutsatsen presenteras 
bidraget som detta arbete har gett. 

 

  



 
 



 
 

Abstract 
This project has been carried out as part of the college education Mechanical Engineering at Linköping 
University. The report is written on behalf of Blomberg & Stensson AB in Katrineholm and who is a part 
of a company group with the company named X-module and Engströms Verkstäder. The company 
offers products in a wide variety such as utility wagon, cleaner cabinet, workbench and a flexible shed 
that can be built as accommodation, field hospital, toilets and more. Katrineholm’s production consist 
mainly of sheet- and pipe processing. 

Blomberg & Stensson has in spring 2017 moved into new facilities and therefore shall optimization be 
done on their work areas. The work area focused on in this paper is the cutting area where pipe- and 
beam materials are cut. At present time there is no way to cut materials longer than seven meters 
which is the basic problem in this paper, as materials must be cut by hand before it can be transported 
inside the facility. The purpose is the create a new layout for the cutting area and to eliminate any 
security risks, ergonomics, waste risks and environmental risks. Solution proposals will be presented 
on a new layout and solution proposals for measures on possible risks that have arisen through the 
steps of the work.  

Through an overall mapping of the area and its delimitations and data collection through interviews, 
observations and literature studies, the understanding of the production increased. With access to an 
own workspace at the company has also been significant for the work’s results. With close proximity 
to the production and knowledgeable personnel, has led to more efficient work and has increased 
understanding of the work process. 

Once knowledge had been gathered the area was analyzed and layout solutions were created. The 
layout focuses on being designed with Lean production, good ergonomics and good working 
environment. Solutions proposals were created and went through a process whereby the personnel in 
charge in the company were allowed to say their opinions and criticism of the proposals. The third 
proposal was approved and determined as the layout the cutting area should look like and a renovation 
took off. During the work of the paper, it was pointed out several times that there was a concept 
needed for taking up liquid that was spilled out under conveyor belts. A solution proposal for the liquid 
situation was created while a risk analysis was carried out with the main operator when the design of 
the area was determined.  

The result presents the layout design that enables cutting of twelve-meter materials which solves the 
main problem. In addition, it also presents the solution proposal for the problem where liquid spills as 
well as the result of the successful risk analysis.  

In the discussion chapter have before and after comparisons of the differences of the layouts and how 
changes have been applied to the workstation and answers the questions from the purpose. In 
conclusion, the contribution of the paper is presented.  
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1 Inledning 
I detta avsnitt beskrivs hur problemet uppstod och vad problemet innebär, syftet arbetet har, 
företagets bakgrund samt avgränsningar för arbetet. 

1.1 Bakgrund 
Företaget Blomberg och Stensson är ett verkstadsföretag som specialiserarar sig på plåt- och 
rörbearbetning. De producerar produkter i stor variation från prototyper till serieproduktion i små och 
medelstora serier samt skapar egna produkter. Företaget befinner sig i Katrineholm och har 45 
personer anställda hos Blomberg och Stensson vid årsskiftet 2016/2017. 

Blomberg och Stensson utför allt från enkla detaljer i produkter till att konstruera, pulverlackera och 
montera. I produktionen använder de sig av diverse maskiner som kapningsmaskiner, laserskärare, 
vattenskärare, svetsar, bockmaskiner för att skapa produkterna deras kunder önskar. Produkter som 
verktygsvagn, renhetsskåp, arbetsbänk och flexibla baracker är ett antal produkter som Blomberg och 
Stensson tillverkar och produkterna syns i Figur 1–3. 

 
Figur 1. Verktygsvagn som Blomberg & Stensson tillverkar. 
 

 
Figur 2. Figuren visar ett renhetsskåp till vänster och en arbetsbänk till höger båda som Blomberg & 
Stensson tillverkar. 
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Blomberg & Stensson ingår i en företagsgrupp tillsammans med företaget X-modul och Engströms 
Verkstäder. Där Blomberg och Stensson sköter tillverkning, plåtbearbetning och lackering; Engströms 
Verkstäder sköter bearbetning och företaget X-modul sköter monteringen. Företagsgruppen tillverkar 
nästan alla komponenter förutom värme, ventilation och sanitet (VVS) och elektronik. Företaget X-
modul är en monteringsfabrik som har tagit inspiration från hur bilindustrin tillverkar och monterar 
sina komponenter för att få maximal lönsamhet. De tillverkar en flexibel barack, syns i Figur 3, som kan 
användas som till exempel sjukstuga, loge, boende, sambandscentral, fältsjukhus eller toaletter.  

 
Figur 3. Produkten x-modul som tillverkas av tre olika företag. 
 

Den flexibla baracken har utvecklats från innovativa projekt inom Blomberg och Stensson efter det har 
visat sig vara ett framgångsrikt koncept. Idéen var redan planterad 2004 men eftersom tekniken inte 
fanns på den tiden togs första prototypen fram 2010 och 2014 startade tillverkningen. Baracken blev 
sedan snabbt en succé.  

Blomberg och Stensson har på våren 2017 flyttat in i nya lokaler. Där tog de över befintliga 
produktionsmaskiner som fanns i lokalen från tidigare företag. Däribland en kapstation för 
stångmaterial. Blomberg och Stensson har även maskiner från föregående lokaler som inte är tillsatta 
i dagens produktion. Kapmaskinerna som används mest är horisontella bandsågar, men det finns även 
manuella kapmaskiner för mindre produkter. Blomberg och Stensson har efter flytten fokuserat på att 
förbättra alla sina arbetsområden och vid kapstationen har det uppstått problem med att långa 
material inte kan kapas med nuvarande kapstationen samt att transporten av material orsakar halka. 
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1.2 Syfte 
➢ Syftet med examensarbetet är att föreslå en ny layout. Det med hjälp av erfarna operatörer 

och kunnig personal. Layouten ska skapas efter ett lean-tänk som ska kombineras med en bra 
ergonomi för arbetaren. 

Frågeställningar: 

1. Vad är utmaningen med nuvarande layout? 
2. Hur ser layouten ut som löser problemen? 
3. Kan risker identifieras och åtgärdas? 

Arbetsområdet ska skapas med få risker och samtidigt skapa en arbetsmiljö som klarar av 
arbetsuppgifterna vid både låg- och högbelastning. Lokalbytet innebär att övertagen 
produktionsutrustning och tidigare utrustning ska kombineras på bästa sätt. 

1.3 Problembeskrivning 
Det största problemet med denna kapstation är att visst material måste kapas innan den kan 
transporteras in i lokalen eftersom de endast kan hantera längder på cirka sju meter inne i lokalen. Det 
beror på att en del material köps in på är tolv meter och får därför inte plats inne i lokalen och kan inte 
kapas i maskinerna. Arbetstiden varierar beroende på hur stor ordern är och kan variera mellan tre 
timmar vid liten order och tre arbetsdagar vid en stor order. Processen att kapa materialet för hand 
ökar arbetstiden med upp till 1–1/½ timmar per order beroende på vilket material som kapas och hur 
stor ordern är. Det kan krävas att kapa åtta tolvmeters balkar/rör per order för att kunna transportera 
materialet in för bearbetning av kapmaskinerna. 

Området där travers och kran inte kan användas uppfyller inte mer än lagerutrymme och dessutom 
måste truck användas för att kunna transportera tungt material. 

Materialen, som lagras utomhus, tar med sig vätska in i lokalen vilket gör att det blir blött och halt på 
golvet samt att materialet tar med sig skärvätska efter kapning och detta skapar en risk för halka när 
vätskorna når fabriksgolvet. 

1.4 Avgränsningar 
Examensarbetets avgränsningar är att layouten har begränsad yta att förhålla sig till. Eftersom andra 
arbetsytor ligger nära blir kapstationens yta begränsad. Dessutom är vilka och hur många maskiner 
begränsad, detta avgör arbetsytan till största del. Även arbetsmängden är till viss del begränsad då 
arbetet för att förbättra lagret utomhus fick väljas bort. 
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2. Metod 
Datainsamlingen för detta examensarbete i produktion har innefattat intervjuer samt observationer 
av arbetssituationen samt litteraturstudier. Företaget Blomberg och Stensson har mycket erfarenhet 
och kunskap att hämta ifrån. De har mycket kompetent personal som har många års erfarenhet från 
området som ska studeras. Därför har personalen intervjuats för att få fram stora delar av 
informationen som behövs för att få ett resultat på problemet. En guide på hur upplägg av intervjuer 
och observationer har använts för att få ut så mycket som möjligt av dem (Bryman, 2001). 

2.1 Intervjuer 
Bryman (2001) säger att det finns många sorts stilar av forskningsintervjuer, den främst använda sorten 
i forskningsintervjuer är den strukturerade intervjun. En strukturerad intervju innebär att en 
intervjuare administrerar ett intervjuschema. Syftet är för alla intervjuade ska få exakt samma 
frågeställningar. Det menas att varje person erhåller exakt samma intervjustimulans. Det som kan 
utvinnas med en sådan metod är att säkerställa att personernas svar kan aggregeras och 
trovärdigheten på svaren kan endast uppnås om responsen är av identisk antydan. Intervjuaren ska 
läsa frågeställningarna exakt och i samma ordning som är på intervjuschemat. Frågeställningarna är 
vanligtvis mycket specifika och erbjuder oftast ett fixerat antal svar (Bryman, 2001). 

Den strukturerade intervjun är inte den enda typen av intervju, men är säkerligen den typen att se i en 
forskningsstudie och i kvantitativforskning generellt. Ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer 
har en användbar roll i förhållandet till utvecklingen av de fixerade frågeställningarna som är typiska i 
strukturerade intervjuer. Dessa sorter används primärt för kvalitativforskning. Semistrukturerade 
intervjun refererar ofta till en kontext där intervjuaren har ett gäng frågeställningar som är en form av 
intervjuschemat men kan variera ordningen av frågorna. I de ostrukturerade intervjuerna har 
intervjuaren en lista med ämnen eller problem så kallat en intervjuguide, som ska täcka intervjun. 
Stilen av intervjun är ofta informell. Frasering och sekvensering av frågeställningar kommer att variera 
från intervju till intervju (Bryman, 2001). 

Strukturerade och ostrukturerade intervjuer användes i detta arbete. I de strukturerade intervjuerna 
intervjuades sex personer som hade en betydande inblick i området samt produktionschefer och 
produktionstekniker. Intervjuerna gjordes i ca. 30 minuter med ett antal förbestämda frågor. De 
förbestämda frågeställningarna var: 

- Vilka maskiner/material behövs i området för att klara av högbelastat arbete? 
- Hur arbetet har sett ut vid föregående fabrik samt hur arbetet ser ut idag? 
- Finns brister/problem i området, i sådana fall vad är dem? 
- Hur är det bästa sättet att utföra sitt arbete på, enligt dem själva? 
- Räcker dagens maskiner/material till för att klara av kapningen eller behövs fler redskap? 

Därefter användes en ostrukturerad intervjuteknik eftersom följdfrågor dök upp med specifika frågor 
som skiljde från fall till fall. Flertalet intervjuer behövdes med de flesta personerna då mer frågor dök 
upp allteftersom mer data hade insamlats från intervjuerna. Intervjuerna utfördes enskilt med 
personerna och de flesta frågorna fokuserades på att lösa problemet men intervjuerna gjordes i vissa 
fall med flertalet personer samtidigt. 

2.2 Observationer 
Strukturerade observationer är en metod för att systematisk observera beteendet av individer i form 
av schemalagda kategorier. Det är en teknik i vilken forskaren utför uttryckligen formulerade regler för 
observationen och inspelning av beteende. En av dess främsta fördelar är att det tillåter att observera 
beteendet direkt, jämfört med enkätundersökningar, vilket bara ett antagande av beteendet tillåts. I 
enkätundersökningar kommer respondenter att frekvent att berätta sitt beteende, men det finns en 
stor anledning att tro att en sådan rapport inte är helt tillförlitlig. Strukturerad observation utgör en 
möjlig lösning i en direkt observation av beteendet (Bryman, 2001). 
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Det finns flertalet olika sätt att utföra observationer, en av den mest kända metoden för forskning 
inom beteendevetenskap är deltagande observation. Den är främst associerad med kvalitativ forskning 
och medför observatörens relativt långa medverkan i en social miljö där personen försöker följa 
uppträdandet hos medlemmarna i arbetsplatsen och kan få fram de bidragande faktorer i deras sociala 
miljö och beteende. I deltagande observationer varierar det i hur mycket en deltagande i den sociala 
miljön är, det beror på vart observatören lokaliserar sig (Bryman, 2001). 

Flertalet deltagande observationer har används i arbetet på hur operatörerna tänker och agerar på 
deras arbetsplats. Dessutom hur de förhåller sig i arbetsplatsens arbetsmiljö. Detta har kompletterats 
med litteraturstudier och intervjuer för att få en bredare kunskap om alla steg som ska göras för att nå 
resultatet.  

2.3 Litteraturstudier 
Litteraturstudier är en av flertalet sätt att göra en samhällsvetenskaplig forskning. Andra metoder 
inkluderar experiment, undersökningar, historier och analys av arkivinformation (som i ekonomiska 
studier). Varje metod har sina egna för- och nackdelar beroende på tre villkor, typen av 
forskningsfråga, hur mycket kontroll en utredare har över händelser för beteende och fokus på 
motsatser till historiska fenomen. Generellt är litteraturstudier föredragen metod när ”hur” och 
”varför” frågeställningar är ställda, när utredaren har lite kontroll över händelserna och när fokuset är 
på nutida fenomen inom sammanhang i det verkliga livet. Sådana studier kan också kompletteras med 
två andra typer av litteraturstudier, forskande och beskrivande litteraturstudier. Oberoende av vilken 
typ av litteraturstudie som används måste utövaren vara mycket noga med att utforma 
litteraturstudierna så de ska vara trovärdiga och att studierna inte ska kritiseras av någon (Yin & Robert, 
2009). 

Litteraturstudier har använts i detta arbete och har utnyttjats för att bredda kunskapen i viktiga 
områden som kan påverka förbättringen av layouten.  

Informationen för litteraturstudier har införskaffats genom research på sökportaler (Yin, Robert K.). 
Sökportaler som har används är LiUs litteratursbibliotek, Google Scholar samt Googles vanliga 
sökfunktion. Litteraturstudierna innefattar research om layoutoptimering, riskanalys, 
kapningsmetoder, lean processer, ergonomi, säkerhet på arbetsplats, och sågblad till bandsågar. 
Sökfraserna är oftast gjorda på engelska för att ge fler resultat att välja emellan, vilket ger bättre 
alternativ för bra källor. 

Sökord som har används på sökportalena är: process layout industry, lean production, metal cutting, 
metal band saw blades, process production, layout optimization, metal sawing, bandsaws, riskanalys, 
product layout, empiri, ergonomi, säkerhet på arbetsplats.  

2.4 Projekt design 
CAD-programmet Creo har använts för att underlätta arbetet och skapa ritningsunderlaget som finns 
bland bilagorna. Både Creo Parametric och Creo Layout, Parametric använts för att tillverka modeller 
och ritningar och Layout har använts för att skapa layouterna. 

Efter att tillräcklig information hade samlats, skapades ett lösningsförslag på hur layouten för området 
ska se ut, i Figur 4 nedan syns det hur metodiken gick till. Efter intervjuer och observationer har 
sammanslagits med litteraturstudierna kunde ett kvalitativt lösningsförslag skapas. Arbetet 
återkopplades sedan med chefer och ansvariga för området för feedback och kritik. Där diskuterades 
teorier och idéer för att bredda synen på hur man skulle kunna lösa problemet på bästa möjliga sätt.  

Denna metodik upprepades tills att konceptet på layouten blivit godkänt av företaget Steg 1–3 i Figur 
4 visar tydligare hur ett koncept togs fram tills lösningsförslaget blivit godkänt av företaget, steg 4. 
Flertalet olika koncept skapades efter olika idéer uppkommit tills den slutgiltiga lösningen var spikad.  
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Efter de första fyra stegen i metodiken är gjorda, det vill säga när beslutet av hur kapningsområdet ska 
se ut, utfördes en riskanalys på nya det godkända lösningsförslaget. Den gjordes tillsammans med en 
operatör för området efter en dokumentgranskning om hur en riskanalys ska genomföras. Arbetet med 
riskanalysen avslutades med att återkoppla med de ansvariga för området för kritik samt deras tankar 
på vad som har upptäckts i analysen. Då bestämdes det hur riskerna som uppkommit skulle lösas.  
 

 

Figur 4. En illustration av metodiken som används i arbetet med numreringar för varje steg. 
 

Med samma metodik som beskrivs i Figur 4 togs ett förslag fram för att lösa problemet med att 
skärvätska från maskiner och vatten utifrån skapar halka på arbetsgolvet. Efter diskussioner fram och 
tillbaka med flertal personer kom idéer fram hur problemet skulle lösas. 
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3. Teori 
I detta avsnitt innefattar grundläggande fakta om områden som är betydliga för examensarbetet. 

3.1 Kapning 
Avsnittet kapning beskriver hur en bandsåg fungerar, speciellt att kapa i metall. Dessutom beskrivs 
olika sågblad som passar till olika produktioner.  

3.1.1 Bandsåg 
En bandsåg är en såg med ett långt blad bestående av ett kontinuerligt band som formar en loop av 
tandad metall sträckt mellan två eller flera hjul för att skära material. Ett av bandhjulen är låg- eller 
icke-drivet hjul. I allmänhet är detta hjul anordnat i en montering som gör det möjligt att spänna 
bandet antingen mekanisk eller mer vanligt i moderna maskiner – via en hydraulcylinder. Medan det 
andra hjulet drivs av en elektrisk motor och växellåda konfiguration (Geng, 2004).  

Bandsågar kommer i två olika konfigurationer, vertikala och horisontella, beroende på bandets 
inställning. Den horisontella varianten används för att kapa rör, balkar i längder och kraftigare, tyngre 
strukturella applikationer eftersom konstruktionen möjliggör detta. Vertikalbandsågen används för att 
såga ut komplexa former och grader av materialet vilket gör att den brukar kallas kontursåg (Geng, 
2004). 

Bandsågarna används vid träbearbetning, metallbearbetning och skogsavverkning. Den kan kapa olika 
material beroende på vad bandsågen ska kapa för något. Bladet som används är en viktig del för vilken 
variation av material den kan kapa.  

En industriell metallbandsåg utrustas med borstar för att förhindra att spån fastnar mellan bladens 
tänder samt ett system med skärvätska. Skärvätskan gör att bladen kyls ner och håller sig smorda.  

En industriell bandsåg använder sig av en hydraulisk cylinder för att kunna kontrollera matningen 
beroende på vilket material som kapas. Två olika industriella bandsågar syns nedan i Figur 5–6. När 
sågen är inställd för ett kap läggs materialet på rätt position och en operatör sätter igång sågen. Bladet 
rör sig sakta mot materialet och kapar det. 

 
Figur 5. Industriell bandsåg. 
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Figur 6. Industriell bandsåg med gering. 
 
 

3.1.2 Val mellan bandsåg eller cirkelsåg 
Bandsågar väljs på grund av deras flexibilitet och hur ett företags produktion ser ut. Bandsågar 
erbjuder mer valmöjligheter för att kapa olika material. Om ett företag kapar lite av allt ska de välja 
bandsåg. En bandsåg sågar nästan allt, men användaren måste acceptera att den inte kapar speciellt 
bra (Bates, 2002). 

Bandsågens konkurrent, cirkelsågen, erbjuder ett finare slutresultat som gör att ett andra ingrepp på 
produkten inte behövs. Cirkelsågen används i produktioner där samma sorts material och ingrepp ska 
utföras, s.k. serietillverkning. Eftersom det behövs speciella sågblad och inställningar för att få det fina 
slutresultatet som vissa kunder önskar dessutom tar det tid att ställa in sågen för en ny sorts produkt, 
det är därför leverantörer av cirkelsågar specificerar sig för ett visst material (Bates, 2002). 

Om ett företag tillverkar många produkter av samma sort kan en cirkelsåg vara lämpligare för jobbet, 
även när kunden begär snäva toleranser och ytfinhet på produkterna är cirkelsåg det bättre valet. Om 
företag behöver kunna kapa med mer variation och kunna kapa större gods ska en bandsåg väljas.  

3.1.3 Sågblad 
Sågblad för att såga metaller är gjorda av hårt slitstarkt material som volframkarbid eller 
höghastighetsstål. Hårdhet kopplas ofta till sprödhet och metallsågblad brukar ofta haverera på grund 
av sprickbildning eller att flisor slås bort från kanten på bladets tänder, som får utstå hög påfrestning 
vid traditionella sågbladskonfigureringar. Sågbladständerna hos bandsågar och cirkelsågar är därför 
ofta gjorda av karbid för bästa slitstyrkan och tänderna hårdlödda på plats. Karbidtänderna är bredare 
än stålpartiet av bladet och har helt slipade kanter. Denna metod av tänder på bladen ger en utmärkt 
hållbarhet, men är kostsamt att tillverka. På grund av att tänderna är bredare än själva bladet blir 
kapningen inte perfekt, med aspekt på ytfinhet och toleranser efter kapningen (Robert & Hayden, 
1994). 

En annan metod är att skapa sågblad som har tänder lika tjocka som resten av bladet. Några tänder 
måste vara inställda åt vänster eller höger för att kapa i en bredare kerf än bladtjockleken vilket 
minimerar friktioner samt ger en större öppning för spån och kylvätska att ta sig in och ut. Sådana blad 
kan tillverkas genom att slitstarka tänder av höghastighetsstål svetsas på en remsa av fjäderstålsblad. 
Sedan fräses, slipas eller blankas tänderna fram som är lika tjocka som bladet och tänderna består då 

https://patents.google.com/?inventor=Robert+C.+Hayden%2c+Sr.
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av höghastighetsstål (Robert, 1994). Sådana blad kan även tillverkas genom att svetsa dit små 
karbidsfärer in i tänderna. 

Dessa metoder har sina olika fördelar. Första metoden har flertal betydelsefulla fördelar, inkluderat 
en stor ökning i slitstyrka för tandbrytning. Ett bredare blad har 170% mer svetsyta genom det fasta 
tillståndet i diffusionsbindningsprocessen, vilket säkerställer starka tänder (Starrett, 2015). Medans 
den andra metoden ger ett finare kap genom att minska på friktionen som skapas vid kapet samt att 
bladet inte kapar lika brett. 

Figur 7. Visar hur 2 olika typer av sågblad kapar ett rör samt en I-balk (Starrett, 2015). 
 
Sågblad kapar enligt Figur 8. Varje tand skär materialet och skapar spån.  

 
Figur 8. Visar hur ett sågblad tar bort material från råmaterialet (Shaw & Milton, 2005). 
 

3.2 Lean production 
Lean production är ett tankesätt för att minska onödigt slöseri och maximera kundvärdet. Med andra 
ord skapas det mer värde för kunden med mindre resurser. För att uppnå detta skapas det ett fokus 
på att optimera tillgångar och tekniker samt att optimera flödet av produkter och tjänster. Lean 

https://patents.google.com/?inventor=Robert+C.+Hayden%2c+Sr.
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production är en systematisk approach som identifierar svagheter och förhindrar därmed onödigt 
slöseri av resurser med kontinuerlig förbättring av processen (Naqib, 2018). Bortbearbetning av slöseri 
genom hela flödeskedjan skapar mindre onödigt arbete, sparar arbetsyta samt en produkt kan 
tillverkas snabbare med mindre felaktigheter på. Lean tillverkning gör att ett företag blir mer flexibelt 
för kundens krav och kan anpassa sig lättare och snabbare till kraven. 

Lean production är känd ifrån sitt fokus på minskning av Toyotas ”de sju slöserierna” för att förbättra 
kundnöjdheten. Enligt (John X. Wang, 2010) är slöseri en aktivitet i processen som inte resulterar i 
framgång för att nå slutprodukten eller lägger till värde hos produktionen. Förutom de sju slöserierna 
enligt Toyota finns ett åttonde slöseri, att inte utnyttja medarbetarnas kreativitet (Liker & Meier, 
2006). 

• Överproduktion. Producerar artiklar tidigare eller i större kvantiteter än som behövs av 
kunden. Tidig produktion eller mer än det som behövs genererar mer slöseri, som 
överbemanning, lagring och transportkostnader på grund av för stora lager. Lager kan vara 
en fysisk inventering eller en kö av information.    

•  Väntan. Arbetare används endast för att vakta över en automatiserad maskin, eller att 
behöva stå och vänta på nästa steg i processen, verktyg, tillförsel, delar osv. eller att 
arbetstopp på grund av saknaden av lager och mycket fördröjning. 

• Transport. Rörligt pågående arbete från plats till plats i en process, även om det är en kort 
sträcka. Att behöva flytta råmaterial eller klara produkter in och ut från lagring eller mellan 
processerna. 

• Överarbete. Ta onödiga steg för att producera produkterna. Ineffektiv produktion på grund 
av dåligt verktyg och produktionsdesign, orsakar onödig rörelse och produktionsdefekter. 
Slöseri är genererad när högre kvalitetsprodukter skapas än vad som är nödvändigt. 

• Lager. Överskott av råmaterial, arbete i bearbetning eller färdiga produkter som orsakar 
längre ledtider, skadade varor, transport- och lagringskostnader samt förseningar. Dessutom 
orsakar extra lager problem som produktionsobalans, sena leveranser från leverantörer, fel 
och långa installationstider. 

• Onödiga rörelser. All rörelse som arbetaren behöver göra under sitt arbete annat än som 
adderar värde, till exempel att nå, leta efter eller att stapla delar osv.  

• Omarbeta. Produktion av defekta delar eller korrigering. Reparation av omarbetande, skrot, 
ersättningsproduktion och inspektion innebär slöseri med hanteringstid. 

• Inte utnyttja medarbetarnas kreativitet. Förlora tid, idéer, färdigheter, förbättringar och 
missar lärorika möjligheter av att inte engagera eller lyssna på sina anställda. 

Lean production är också betraktat som en metod för kostnadsreduktion av produktioner. Lean är ofta 
kopplad till Six Sigma, som betonar minskningen av processvariationen.  

Lean kan användas i alla sorters system för att utveckla och förbättra en process. Sju plus ett 
slöserierna kan tillämpas i en stor produktionskedja eller en mindre inköpsprocess, den är lika effektiv 
och användbar i båda fallen. Automatiserade processer kan till exempel innehålla många repeterande 
uppgifter och det bästa sättet att utveckla en sådan process är att direkt prata med operatörerna och 
ledningen om idéer för att förbättra eller öka arbetstakten på processen. Om inte en maskin kan ta 
över jobbet ska ergonomiaspekten fokuseras på. På så sätt kan arbetarna jobba mer produktivt och på 
säkrast möjliga sätt. 

Grunderna för lean production fastställdes i Japan där denna metod kallades ”direkt produktion”, som 
var ett sätt att korta ner vägen mellan producent och kund (Naqib, 2018).  

Många Lean verktyg finns för att hjälpa företag i en förbättringsprocess. Ett sådant verktyg är ”5S-
systemet” som är designat för att förbättra arbetsplatsens organisation och standardisering. De 5S’en 
är: Sort, Straighten, Shine, Standardize och Sustain. Det är en metod för organisering, städning, 
utveckling och att bibehålla en produktiv arbetsmiljö. Förbättring av säkerheten, definition för 
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ägarskap av arbetsplatsen, förbättring av produktiviteten samt förbättrad underhållning är några 
fördelar med 5S-systemet (Wang, 2011). 

3.3 Layoutoptimering 
En variation av mjukvaruprodukter har använts länge för simulation, optimering och visualisering av 
produktionsprocesser. Fördelen med att använda dessa produkter är att simulering tar plats i en 
virtuell värld utanför arbetsplatsen vilket menar betecknade ekonomiska sparande jämfört med ett 
verkligt experiment. Mjukvaruverktyg som CAD-verktyg, Tecnomatix, Photmodeler är program som 
kan användas vid en optimering av en layout. Tecnomatix är en av komponenterna som används av 
Siemens PLM software (Naqib, Erika, Miroslav & Enayat, 2018).  Det verktyget hjälper förståelsen av 
produktionssystem och helhetsbilden av företaget. Fördelarna med att använda virtuella verktyg är 
följande:  

• Högre företagsproduktivitet 

• Prestandaoptimering 

• 3D design och företagsvisualisering 

• Analys och optimering av logistik 

• Simulation av produktionskapaciteten för företaget.  

Digitaliseringen gör det möjligt för att processen kan göras snabbare och mer noggrann samt att 
optimeringen kommer att se till att utvecklingsfasen är problemfri, det vill säga att inga kost- och 
tidssamma ändringar behövs göras på den riktiga produktionen (Naqib, 2018).  

En anläggningslayoutoptimering är en utvärdering av flertalet layoutscenarios som skapar den bästa 
layouten som möjligt med de resurser som finns tillhands.  I journalen om hur mjukvaror används för 
att optimera en layout med hjälp av lean production beskriver Naqib (2018) hur en layoutoptimering 
går till och stegen i optimeringsprocessen.  

1. Första steget ingår planering av arbetet, optimering av produktionsprocessen samt skapa 
en rymlig layout för produktionssystemet. Dessutom behövs en definition av produkten 
eller förbättringen. 

2. Andra steget är att definiera vilka resurser som behövs för alla individuella delar i 
produktionen samt definiera platser för maskiner, arbetscentraler, lagring och 
materialflöde. 

Efter de två stegen är färdiga vet företaget vad som ska produceras och kan då planera och bestämma 
designen på produktionsprocessen. Därefter verifieras den framtagna layouten och eliminerar 
eventuella problem. Ett exempel på hur en simulation av en layout kan se ut syns i Figur 9. 
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Figur 9. Visar en simulation av en layout i verifikationsprocessen (Naqib, 2018). 
 

Metoden tar bort mycket onödigt arbete som kan dyka upp vid en mer experimentell process. 
Metoden sänker också energikostnaden eftersom processen blir optimerad av att eliminera 
slöserisysslor. Dessutom kommer en layoutoptimering frigöra mer utrymme eftersom layouten 
skapar en bra överblick över anläggningen och det blir lättare att placera ut maskiner, lagring och 
arbetscentraler. 
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3.4 Säkerhet och miljö på arbetsplats 
Det finns många källor som påverkar hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Buller, stress, kemiska risker 
och ergonomi är viktiga faktorer som det finns regler om som arbetsgivaren måste följa 
(Arbetsmiljöverket, 2018).  

Miljö och säkerhet på en arbetsplats går hand i hand. För med en bättre arbetsmiljö kommer faktorer 
som buller, kemiska risker, stress och ergonomi förbättras och trivseln på en arbetsplats reducerar 
risken för stress och misstag. 

Arbetsmiljön på arbetsplatsen är en viktig del i processen och ett systematiskt återkommande arbete. 
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön men arbetaren har ett ansvar som innebär att 
arbetaren är skyldig att använda angiven skyddsutrustning. På en arbetsplats med minst fem 
arbetstagare med regelbunden sysselsättning ska skyddsombud utses. Skyddsombudet agerar som ett 
kontrollorgan för att kontrollera arbetsmiljön och rapportera eventuella brister. Skyddsombudet har 
även möjlighet att kunna avbryta arbeten som kan leda till omedelbar och allvarlig fara för 
arbetstagares liv eller hälsa (Arbetsmiljöverket, 2018).  

Arbetsmiljöarbetets process är följande: undersökning av verksamheten, bedömning av de risker som 
lyfts fram vid undersökningen, åtgärder för att minska risker samt kontroll att åtgärderna bidragit till 
en bättre arbetsmiljö (Arbetsmiljöverket, 2018). I Figur 10 visar hela processen för arbete runtom 
miljöarbete. Det orangea området är det som beskrivs tidigare i stycket och är det stora i processen 
och de andra områdena fungerar som stöd- och ledningsprocesser för att underlätta arbetet. Med 
denna process kan en bättre arbetsmiljö uppnås. 

 

 
 Figur 10. Bild över processen över systematiskt arbetsmiljöarbete (Arbetsmiljöverket, 2018).  

CE-märkning på maskiner menas att en tillverkare eller importör intygar att produkten uppfyller EU:s 
grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Det syftar på att maskinen är utrustad med 
skyddsutrustning som nödstopp, skyddsgaller, sensorer som stannar maskinen vid ovanligt högt tryck, 
kraft t.ex. och att ett säkerhetsområde runt maskiner är tydligt uppmärkt. En CE-märkt maskin ska ha 
en regelbunden kontroll så att den fortsatt uppfyller alla säkerhetskrav. 
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3.5 Ergonomi 
Ergonomi, också kallats mänskliga faktorn, är den vetenskapliga disciplinen rörande förståelsen av 
interaktioner mellan människor och andra delar av ett system och yrket som tillämpar teori, data och 
metoder som utformar människors välbefinnande och övergripande systemprestanda (International 
Ergonomics Association, 2000). 

Utövare av ergonomi och ergonomister bidrar till att utforma och utvärdera uppgifter, jobb, produkter, 
miljöer och system för att göra dem kompatibla med människors behov, förmågor och begränsningar 
(IEA, 2000). 

Ergonomin omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på arbetsmiljön. När ergonomiska 
förbättringar ska de beröra såväl arbetstagarnas förutsättningar som tekniska och organisatoriska 
förutsättningar. Ergonomi är kopplat till prestandan i arbetsstationen. För att arbetstagarna ska må 
bra och kunna prestera bra kvalitet i arbetet måste det finnas en bra balans mellan rörelse, belastning 
och möjlighet till återhämtning (Arbetsmiljöverket, 2018).  

Arbetsmiljöverket nämner ett antal standarder inom området ergonomi. Dessa standarder delas upp i 
harmoniserade standarder och icke-harmoniserade standarder.  

De harmoniserade standarderna gäller inom Europa för produkter som ska uppfylla kraven i ett 
direktiv. För produktdirektivet för maskiner finns det ett 20-tal standarder som handlar om ergonomi 
vid framtagning av maskiner. Exempelvis generella ergonomiska designprinciper, åtkomst, människa-
systeminteraktion, krav på mått på arbetsstationer och personlig skyddsutrustning. Vid användning av 
dessa standarder kan tillverkare av maskiner och personlig skyddsutrustning försäkra sig om att de 
uppfyller de ergonomiska kraven.  

De icke-harmoniserade standarder berör ergonomi vid människa-systeminteraktion, ergonomi vid 
utformning av kontrollrum, manuell hantering, processtandarder, mental arbetsbelastning, med flera. 
I Sverige ansvarar SIS, Swedish Standards Institute för framtagning och distribution av dessa 
(Arbetsmiljöverket, 2018).  

Vanligaste orsaken till anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro orsakade av belastning är att lyfta 
(tungt), bära eller resa sig, 40 procent. Bland kvinnor är det att lyfta (tungt), bära eller resa sig som är 
vanligaste orsaken, 46 procent, medan bland män är det att gå tungt, feltramp, snubbla, halka, 42 
procent (Arbetsmiljöverket, 2012) 

Med att arbeta med ergonomi på arbetsplatsen fås minskade kostnader, lägre sjukfrånvaro och ökad 
trivsel. 

3.6 Riskanalys 
Syftet med en riskanalys är att identifiera risker på förhand i ett projekt. För att få en bättre uppfattning 
var och hur olyckor, tillbud och störningar kan inträffa och vad för konsekvenser de kan skapa. En 
riskanalys genomförs alltid vid en ändring av arbetsplatsen för att identifiera brister som kan skapa 
problem i arbetsprocessen.  

Enligt Davidsson, Haeffler, Ljundman (2003) ska vissa primära målsättningar följas när en riskanalys ska 
utföras. Målsättningarna är att en fullständig analys ska utföras där alla risker ska identifieras, tidigare 
erfarenheter av olyckor och analyser samt dra nytta av erfarenheter från andra riskanalyser. Sekundära 
målsättningar är att fokuset ska vara på de största riskerna och att processen ska vara strukturerad. 

Det finns många olika sätt att utföra en riskanalys. Ett av de vanligaste sätten att utföra en riskanalys 
är minirisk-metoden (Davidsson, 2003). Ett riskvärde beräknas genom en uppskattning av 
sannolikheten för att en risk ska inträffa och allvarlighetsgraden att den inträffar. Tillsammans slås det 
ihop med multiplikation och en riskpoäng skapas som betyder hur pass riskfyllt ett scenario är. Hamnar 
scenariot högt upp på riskskalan måste ett åtgärdsförslag ges till problemet. Ett mindre problem kan 
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självklart lösas om en bra lösning hittats utan att det kostar för mycket att utföra. Kombinationen av 
att analysera riskerna individuellt och grovanalysmetoden menas med att hela området ska analyseras 
men på olika djup beroende på hur viktigt problemet är. På detta sätt hittas många risker, stora som 
små, samt ökar chansen att upptäcka dolda risker. Med denna metod kan fokuset riktas mot de mer 
allvarliga riskerna och åtgärdskvalitén ökar.  

En annan metod att analysera på är feleffektsanalys, dvs. analys av riskabla komponentsfel, dess 
orsaker och konsekvenser. Fokuset ligger då på enskilda maskiner eller händelser i en djupare analys 
än en samlad analys på hela området. Det kan vara bra om man vill hitta eventuella fel och risker på 
individuella objekt eller händelser.  

Det viktigaste i analysen är att veta vad och vilka saker som ska analyseras. Det är självklart att 
analysera när något har omplacerats eller något nytt har tillkommit i produktionen. Ofta missas objekt 
då de fungerar år ut och år in, men vissa olyckor kommer med tiden genom slitage och haveri i 
maskiner och verktyg. Det kan leda till en ökad effektivitet och säkerhet om verktyg byts ut eller 
uppgraderas och en trygghet att de kommer att hålla under arbetet.  

Analysens innehåll kan variera beroende på vad som analyseras. Det vanligaste i ett företag är fokusera 
på anläggningsdelar, operationer, arbetsmiljö, brandrisker, föroreningar, ergonomi samt tidigare 
erfarenheter. Beroende på vad företaget sysslar med och vad området har för operationer och 
anläggningsdelar kan listan vad som ska analyseras på begränsas. Det är viktigt att begränsa sig till det 
man vill få ut av en riskanalys. 

Alla riskanalyser kräver ett antal antagande och förenklingar på grund av komplexiteten i system som 
ska analyseras och deras omgivning (Davidsson, 2003). Främst vid mycket komplexa förhållanden görs 
omedvetet förenklingar och antagande för att det inte är möjligt att förstå och definiera systemen som 
ska analyseras i minsta detalj. 

 

Figur 11. Många förenklingar och antagande behövs vid implementeringen av en riskanalys 
(Davidsson, 2003). 
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4. Analys 
Nedan analyseras data till att nå resultatet. Vilka lösningsförslag som har valts och förändringarna från 
början till slut. Det förklaras hur kapningsstationen ser ut innan och alla steg emellan för att nå det 
önskade resultatet. 

4.1 Områdets ursprung 
För att få en bättre bild på hur lösningsgången gått till och vilka förändringar som har gjorts på 
respektive layout beskrivs och visas hur kapstationen såg ut ursprungligen. 

Den ursprungliga kapstationen som användes av Blomberg och Stensson ser ut enligt Bilaga 1. Området 
begränsas till 18x12m som är det rödmarkerade området i Bilaga 1. Den består av tre kapmaskiner, en 
sax- och en bockmaskin. Största delen material lagras utomhus syns nedan i Figur 12, förutom 
fuktkänsligt material, där utomhuslagret börjar är markerat i Bilaga 1. Därmed ska materialet 
transporteras in i lokalen och detta sker genom en lucka i väggen där en transportbana går igenom, 
luckan markerat ”11” i Bilaga 1. Bredvid banan finns en dörr där operatören kan ta sig ut och in för att 
ta in material. För att kunna flytta materialet som kommer in i lokalen finns det traverser inne och ute, 
grönmarkerade området i Bilaga 1 visar var traversen inomhus opererar och traversområdet utomhus 
är ett liknande område som täcker en del av lagret ute. Operatören transporterar sedan materialet till 
rätt kapmaskin med hjälp av traversen och startar produktionen.  

 
Figur 12. Bilden till vänster visar en del av materialställen utomhus under tak, transportbandet  
där materialet tas in i fabriken samt traversen utomhus. Den högra bilden visar både ställaget 
och pallstället inomhus, pallstället syns i bakgrunden. Bilderna tagna på plats hos företaget. 
 

Det finns en kapmaskin med geringsmöjlighet markerad ”1” i Bilaga 1, med gera menas att kunna kapa 
i en vinkel, t.ex. 30° eller 60°. Dessutom finns två identiska kapmaskiner som kapar horisontellt som är 
markerad ”2” i Bilaga 1, ända skillnaden hos maskinerna är vilka sågblad som används i respektive 
maskin. Kapmaskinerna är alla automatiska, dvs. driver fram materialet själv och kapar enligt vald 
programmering. Alla maskiner har rullbanor, markerade ”7” i Bilaga 1, anslutna till dem och det finns 
rullbara banor att ställa efter maskinerna vid kapning av längre bitar. Vid kort kapade bitar används 
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pallar på höj- & sänkbara bord, på Figur 16 i resultatkapitlet syns ett av borden och kan lätt flyttas runt 
i området.  

För att kunna hantera de större detaljerna efter de är kapade finns en kran, markerat ”9” i Bilaga 1, 
som fungerar som traversen i tidigare del. Kranen når ca. 5m och har ungefär ett 300° område den kan 
vrida sig och arbeta inom, blå markerat i Bilaga 1. Färdiga produkter skickas direkt iväg till andra 
stationer i fabriken med vagn eller truck. Det finns två ställage, ett för längre material och ett pallställ 
för lagring, de är markerade ”6” i Bilaga 1. I pallstället står svetsmoduler och andra tillbehör som inte 
tillhör kapområdet och har placerats där tillfälligt. Därför måste pallar tillfälligt placeras på golvet vilket 
ställer till oreda syns nedan i Figur 13. 

 
Figur 13. Bilden visar hur det kan se ut vid för lite utrymme för att lagra produkterna samt 
ursprungsplaceringen av kapmaskinerna. Bilden tagen på plats hos företaget. 
 
Det finns även ett materialställ som är tänkt för känsligt material men har inte tillgång till traversen 
och används därför inte mycket. Annat mindre material lagras i ett material-bord som befinner sig på 
samma ställe som materialstället. I Figur 14 syns det hur materialstället och materialbordet ser ut och 
används bara för material som kan bäras av operatörerna utan hjälpmedel, bordet och materialstället 
syns i markering ”8” i Bilaga 1. 
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Figur 14. Bilden till vänster visar materialstället och materialbordet medan den högra bilden visar en 
överblick på området med två av kapmaskinerna i. Bilderna tagen på plats hos företaget.  
 

I området står två skrotlådor, markerade ”10” i Bilaga 1, som är flyttbara och både sax- och 
bockmaskinen står längs med närliggande ställage, markerade ”3” respektive ”4” i Bilaga 1, och är 
flyttbara med hjälp av truck. En svetsutrustning finns längst med ytterväggen bakom kapmaskinerna 
och används när det behövs svetsas på stångmaterialet.  

4.2 Kriterier 
Efter att kapningsområdet var identifierat och data samlats in skapas lösningsförslag på problemen 
som beskrevs i avsnitt 1.3. Skapandet av första förslaget görs med hjälp av metodiken som beskrivs i 
kapitel 2. Steg 1 till 3 som beskrivs i Figur 4 i metodkapitlet används när förslagen skapas. 
Lösningsförslagen skapades efter kriterier som har tagits fram för att kunna förutse en bra kvalité och 
för att ha något att följa vid skapandet av förslagen. 

Kriterierna som har tagits fram är olika aspekter och avgränsningar som möjliggör att arbetsplatsen 
blir förbättrad. Aspekterna är genomtänkta utifrån litteraturstudier, intervjuer och observationer som 
förklaras i kapitel 2. Kriterierna går efter arbetsmiljö, säkerhet, ergonomi, lean-verktyg för 
förbättringar samt begränsningar som kapmaskinerna måste sträva efter.  

Till att börja med behövdes det kriterier på avstånd för närliggande hinder omkring kapmaskinerna 
som inte är flyttbara på ett smidigt sätt. Det behöves upp till 2,5m öppen yta vid spånlådorna eftersom 
de ska kunna tömmas och rengöras dras den redan 0,9m långa spånlådan ut ytterligare 1,6m. 
Dessutom behövdes det 1,1m på andra sidan för att kunna öppna en lucka på maskinen för att kunna 
utföra reparationer och underhåll.  

Nästa kriterium är för arbetsmiljö och ergonomi på arbetsplatsen. Som sagt i kapitel 3.4–3.5 innefattar 
arbetsmiljön faktorer som buller från maskiner, stressfaktorer från blinkande lampor, människor, 
andra arbetsstationer, störande ljud/moment och trivsel. Ergonomi innefattar faktorer som mentala 
arbetsbelastningar som monotona sysslor och social kompetens med andra arbetare och fysiska 
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arbetsbelastningar som att lyfta tungt, dålig arbetsställning som att behöva sträcka sig för att nå, resa 
sig, halka, snubbla eller feltramp är viktiga faktorer som ska undvikas. Med bra arbetsmiljö och 
ergonomi ökar säkerheten och eliminerar många risker för att arbetaren ska skadas på grund av risker 
på arbetsplatsen. 

Andra kriterier kan kopplas till kapitel 3.2 där begreppet lean förklaras. Då menas faktorer som 5S-
system och Toyotas slöseri. I 5S-systemet nämns att städning, utveckling och att bibehålla en produktiv 
arbetsmiljö som viktiga kriterier. Toyotas slöseri kan tillämpas i materialtransporten, överproduktion 
och väntan då arbetaren ibland behöver kapa material mer än en gång vilket är slöseri genom onödigt 
arbete och gör att produktionsprocessen blir längre. Dessutom är ekonomin också viktig så inga 
ändringar blir för kostsamma att utföra utan att förändringarna är rimliga och ger tillräckligt värde om 
stora resurser ska läggas på en förändring. 

Övriga kriterier som inte är av största vikt men kan förbättra förslagen med en mindre faktor är att 
utnyttja hela arbetsområdet och effektivisera vissa delar i processen. Det vill säga att inte ha ett 
område tomt och att inte behöva leta och gå långt för att hitta verktyg, hjälpmedel eller 
skyddsutrustning.  

Totalt finns det nio kriterier som följs vid skapandet av förslagen. Förslagen kommer att försöka uppnå 
så många kriterier som möjligt för att förutse en bra layout för kapningsstationen. Ju mer av kriterierna 
förslagen uppfyller ju bättre lämpad är den för att representera som den slutgiltiga layouten hos 
företaget.  

4.3 Förslag 1 
Det första förslaget på en layout syns i Bilaga 2 och är en förbättrad version av ursprungsområdet och 
utnyttjar tidigare outnyttjade områden samt att det största problemet är löst. Layouten är genomtänkt 
efter ergonomiska aspekter och öppnar upp området för lättare underhåll och rengöring. Tre större 
förändringar har gjorts som förbättrar kapningsområdet, de beskrivs nedan: 

I. Den första åtgärden som har gjorts är att öppna ett nytt hål i väggen där material kan 
transporteras direkt in i en kapmaskin, pilen pekar på vart hålet är tänkt att vara i Bilaga 2. Då 
kan tolvmeters material kapas. Det ideala vore att ha en bana in till alla maskiner utifrån så 
att man kan föra in material i respektive maskin och utan att behöva lyfta runt material i 
lokalen. Det är inte möjligt för att det finns en elanläggning längst med halva ytterväggen och 
hindrar att kunna göra hål där utan att flytta på hela elanläggningen. En bana till ger-kapen 
hindras också eftersom banan då kommer blockera en av ingångarna för utomhuslagret. 
Därför har banor direkt in till en maskin begränsats till just en. 

II. Den andra förbättringen är att traversen har förlängts så att hela området kan nås, det 
lilamarkerade området i Bilaga 2 visar vilken yta som förlängs. Detta gör att ett materialställ 
kan placeras där som kan utnyttja traversen. Det som behövdes ha i åtanke när maskinerna 
placerades är att de ska kunna servas, dvs. tömma spånlådor och öppna serviceluckan in till 
maskinen. Det skapade en minsta sträcka som maskinerna kunde stå nära varandra och 
närliggande hinder. 

III. Den tredje ändringen är att maskinerna har flyttats ifrån varandra för att skapa en bättre 
ergonomisk arbetsplats där operatören inte ska behöva göra några slitsamma 
arbetsuppgifter. Som tidigare sagt öppnar det upp till att rengöringsmaskiner lättare kan 
komma fram i kapningsområdet och leder till att området blir renare. 

Förslag 1 uppfyller många kriterier men förslag som att förlänga traversen inte är en rimlig investering 
eftersom förändringen inte ekvivalerar i samma värde. Kriterierna som uppfylls är närliggande hinder, 
ergonomi, arbetsmiljö om åtgärder på synpunkter åtgärdas, slöseri och utnyttjar ytan i området. 

Efter att förslaget har fått feedback från företaget, steg 3 i Figur 4, ville fler lösningsalternativ 
undersökas som diskuterats vid feedbacken. Idéer fanns för att slippa öppna upp ett nytt hål i väggen 
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och istället utnyttja det existerande hålet vid transportbanan. En annan idé var att skapa en avskiljning 
från andra arbetsområden. Med de idéerna i tanke skapades ett nytt förslag. 

4.4 Förslag 2 
Förslag 2, se Bilaga 3, har två betydande ändringar gentemot tidigare förslag. Detta förslag försöker 
utnyttja hur området är uppbyggt, förbättra arbetsmiljö och minska antalet stora ingrepp vid en 
ombyggnation, ändringarna är: 

I. Första ändringen var att skapa en naturlig avskärmning till närliggande arbetsområde med 
rader av ställage och materialställ. Avskärmningen ger en bra och tydlig gräns var kapningen 
håller till. Avskärmningen markeras med grönt i Bilaga 3. Dessutom försvinner 
störningsmoment från omgivningen och ger mer yta att lagra produkter på och tillbehör för 
hela fabriken. 

II. Den andra ändringen var att undvika att göra ett nytt hål utan att utvidga nuvarande hål och 
få plats med ännu en bana som placeras direkt in i en kapmaskin. Där placeras den 
kapmaskinen som används mest i produktionen och hade ett blad för att kapa av många 
varianter av material som köps in i längder av 12m.  

I princip allt material kan kapas av varje maskin men vissa kapmaskiner har ett finare blad och 
matningen måste då justeras. Därför valdes kapen med grövre blad, markerad med ”1” i Bilaga 3, att 
placeras framför den längre transportbanan för att effektivisera processen så mycket som möjligt. 
Därför måste kapen med geringsmöjlighet, markerad ”2” i Bilaga 3, flyttas ner och placeras i mitten 
medans den sista kapen, markerad ”3” i Bilaga 3, flyttas inte. Kapmaskinerna placerades i omlott med 
andra maskiner för att öppna upp yta runtom maskinerna och så att de kan placeras närmare varandra. 
Sax- och bockmaskin placeras bakom kranen där det finns tillgång till ström och är inte i vägen för 
kapningen.  

Layouten har flertalet positiva aspekter som kommer att tillföra något till mer än bara kapstationen. 
Eftersom stationen inte behöver jättemycket lagerplatser kommer det kunna lagra andra produkter 
och tillbehör. Dessutom kommer hela kapningsområdet utnyttjas med de hjälpredskap som finns och 
samtidig öppnar upp en luftigare arbetsplats. Dock skapar denna layout dåliga arbetsrutiner då banan 
blir för bred för att kunna stå på båda sidor och lyfta med travers. Dessutom måste man gå runt 
kapmaskinen varje gång man ska gå ut och köra in nytt material. Förutom att det skapar detta problem 
är det en bra idé att lösa de tidigare problemen. 

Uppfyllda kriterier i detta förslag är också många. De som inte uppfylls som är av stor vikt är ergonomi 
och arbetsmiljö. Fastän avskärmningen av ställage tar bort distraktioner från övriga arbetsstationer 
kommer främst ergonomin vara dålig på grund av dubbla transportbanor bredvid varandra. Det 
kommer göra att arbetsställningen hos arbetaren kommer att ligga i farozonen under många ingrepp 
vid banorna. Dessutom finns områden på layouten som inte utnyttjas.  

Efter diskussion och feedback med företaget om denna layout, skapas ännu ett förslag på hur layouten 
ska se ut. Då används samma metodik som tidigare nämnts men nu med informationen från tidigare 
förslag skapas den layout som alla gillar och fick godkännande av företaget. Förslag 3 beskrivs i nästa 
avsnitt och är den layout som sedan tillämpas till kapningsstationen. 
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5. Resultat 
Här presenteras resultatet av layoutkonceptet och visar delar av ombyggnationen av kapstationen. 
Presenteras gör även förslag på en lösning för vätskeläckaget samt resultatet från riskanalysen.  

5.1 Förslag 3 – Den nya Layouten 
I Bilaga 4 syns resultatet och den slutgiltiga layouten för området. Layouten är en kombination av alla 
steg för att komma fram till den mest passande och bästa möjliga layouten som uppfyller så många av 
kriterierna som möjligt.  

Placeringen av kapmaskinerna uppfyller kraven ifrån kriterierna för underhåll och reparation för att 
det finns tillräcklig yta och eventuella hinder kan lätt flyttas för hand. Ergonomin på området är en 
förbättring från föregående layouts främst för att arbetaren inte behöver utföra tunga lyft eller gå 
långa sträckor för att komma fram eller hämta material, verktyg eller skyddsutrustning. Efter att golvet 
kommer slipas och en regelbunden städning av kapningsstationen uppfylls ”5S” kriteriet eftersom 
området bibehåller nu en produktiv arbetsmiljö. Att arbetsmiljön alltid kommer att förbättra eller 
bibehålla den utvecklade arbetsmiljön som detta förslag bidrar med. Kriterier som buller, 
stressfaktorer, distraktioner med flera kommer att uppfyllas med en produktiv arbetsmiljö samt 
kommer det att underlätta för skyddsombudet att se till att arbetsstationen hela tiden håller en hög 
arbetsmiljönivå. 

Då problemet att kapa långt material löses (längre än sju meter) kommer kriterierna för slöseri att 
uppfyllas då materialet aldrig behöver kapas mer än en gång. Inga större ingrepp behövs göras utan 
endast att öppna upp ett nytt hål för att förbättra materialtransporten. Flytten av ställaget är inte 
något stort slag ekonomisk eftersom det var bestämt sedan innan att golvet skulle slipas behöves ändå 
maskiner, ställage och annat material i kapningsstationen flyttas. Då passade företaget på att placera 
ställaget närmare kapstationen eftersom det var en av ändringarna i detta förslag. Med hjälp av en 
riskanalys kommer många risker att identifieras och åtgärdas när renoveringen ska göras, riskerna och 
dess åtgärder kommer att presenteras i kapitel 5.3.  

Nedan beskrivs de största ändringarna, vart de viktigaste komponenterna är placerade samt 
jämförelsebilder före och efter ombyggnationen. De största ändringarna är: 

I. Den stora skillnaden från de andra förslagen är att pallstället är flyttat in 1,4 meter in mot 
kapningsområdet, detta visas i Bilaga 4 med lila markering. Det gör området mindre men gör 
att traversen kan utnyttjas mycket mer effektivt då den nu täcker hela området. Nu finns 
ingen oanvänd yta, utan hela ytan används och har dessutom fortfarande tillräckligt med 
plats.  

II. Därefter skapades det ännu ett ingångshål in till den mittersta kapen som i Förslag 1 för att 
kunna hantera långa gods, markerat ”1” i Bilaga 4. Hålet placerades så långt ner det gick i 
jämförelse till det existerande hålet, för att få en mer ergonomisk arbetsplats med större ytor 
och eventuellt kunna åka in emellan maskinerna med städmaskiner. Den begränsning för var 
hålet kunde placeras var en el-central som gick längst med väggen och visas i Figur 12. Utan 
el-centralen skulle det vara möjligt att göra mer än ett nytt hål. 

Som i Förslag 2 har kapmaskinen med grövre sågblad valts som maskin till det nyöppnade hålet. 
Eftersom den klarar av att kapa fler sorts material samt snabbare än med ett fint sågblad, vilket 
gör den mer lämplig för att kapa de längre stångmaterialen. Kapmaskinen är markerad ”2” i Bilaga 
4 och har flyttats så tätt som möjligt intill el-centralen som syns i Figur 15.  
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Figur 15. Visar det nya hålet som gjordes samt visar begräsningen som el-centralen skapar. Bilden 
tagen på plats hos företaget. 
 

Ger-kapen flyttas inte alls, utan står kvar som den stod i ursprungslayouten. Däremot flyttas den tredje 
kapen, markerat ”3” i Bilaga 4, så tätt intill närliggande pallstället så att en service på maskinen kan 
genomföras utan problem. Vid en service öppnas en lucka på maskinerna på höger sida sett ifrån 
materialflödet. Den luckan behöver ungefär 1,1 meter för att man ska kunna ta sig runt och komma åt 
för att göra en service. Dessutom måste spånlådorna, märkta ”4” i Bilaga 4, kunna dras ut som sitter 
under maskinen för regelbunden rengöring. Spånlådorna behöver omkring 2,5 meter fri yta att skjutas 
ut vid tömning av spån.  
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Figur 16. Visar när pallstället har flyttats in närmare kapområdet och placeringen av en av 
kapmaskinerna som står närmast ställaget samt visar ett av de sänkbara borden. Bilden tagen hos 
företaget. 
 
Bock- och sax-maskinen placeras bakom kranen där det finns en tillgänglig yta, de är markerade ”5” 
respektive ”6” i Bilaga 4. Kranen fungerar som en strömkälla för bock- och sax-maskinen vilket gör att 
de kan användas när de står bakom kranen. Kranen är också oförändrad som i ursprungslayouten. 

Ställage placeras ut i respektive höger hörn och företaget får på sikt se om hur mycket lageryta som 
behövs för kapningsprocessen och placera mer eller mindre ställage i området, markerade ”7” i Bilaga 
4. Ett stångmaterialsställ placeras bakom sista kapmaskinen, markerat ”8” i Bilaga 4, och kommer 
kunna utnyttjas eftersom att den står nu inom traversområdet.  

Flyttbara komponenter som skrotlådor samt materialbordet kan placeras vart det finns tillgänglig yta i 
området. Skrotlådorna är markerade ”9” och materialbordet markerat ”10” i Bilaga 4 och är placerad 
utomhus.  

Förslaget eliminerar slöseri via onödigt arbete som sker vid manuellt kap av material och använder sig 
av 5S-systemet som nämns i kapitel 3.2. 
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5.2 Vätskeläckage – Ett lösningsförslag 
När layouten var bestämd skapades ett förslagskoncept för vätskeläckaget beskrivet i 
problembeskrivningen. Lösningen för detta problem var att konstruera rännor under materialbanorna 
som leder vätskan tillbaka till maskinen. Resultatet för att tillverka konceptet syns i Bilaga 5–12. 

Bilaga 5 och Figur 17 ger en överblick på vad konceptet innehåller för att tillverka en rullbana med en 
ränna som leder bort vätska samt hur rännan är tänkt under en rullbana. Som syns i bilagan har fem 
olika ritningar skapats för att veta hur rännan ska tillverkas och konstrueras under rullbanan. Rulle och 
L-balk på bilagan finns med för att illustrera hur det skulle se ut med rännan konstruerad samt viktiga 
mått för vart rännan är placerad.  

Tanken med detta lösningsförslag var att ha fästen på benen av rullbandet som rännan sedan lutar sig 
på för att få en lutning som gör att vätskan tar sig mot maskinen. Sedan görs ett hål vid änden av 
rännan och där fästes en slang som tar vätskan in i maskinen.  

Fästet är justerbar för att kunna ställa in vart den ska vara för att få en bra lutning på rullbanan. I Bilaga 
13 syns det hur fästet är konstruerat. Tanken är att svetsa ett fyrkantsrör (Bilaga 14) på två U-balkar 
(Bilaga 11) som passar mellan rullbanans ben. För att kunna justera var fästet ska sitta monterat 
används mutter som svetsas fast vid hålet i U-balken och en bult som skruvas på för att fästet ska sitta 
fast. 

Rännan är tillverkad i två olika delar eftersom det är sällsynt med en bockmaskin som klarar av att 
bocka så pass långa gods i ett stycke. Därför har den delats upp i två delar som visas i Bilaga 6 och 
Bilaga 8. Där har kanter bockats för att förhindra att vätska spills samt ett hål på ränna 1 där vätskan 
leds in i kapmaskinen via en slang samt en sidopanel som syns i Bilaga 10. Sidopanelen svetsas fast på 
ena änden där slangen är fäst så vätskan stannar kvar i rännan. Rännorna har även konstruerats en 
aning större för att kunna skapa en överlappning när de läggs på fästena och bildar då en komplett 
ränna under hela rullbanan. 

 
Figur 17. Visar hur förslaget på rännan ser ut under en rullbana från sidan och snett ovanifrån. 
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Utbredningar har även skapats för att kunna tillverka alla delar i detta förslag. De syns i Bilaga 7, 9, 12 
och är endast till för att underlätta vid eventuell tillverkning. 

5.3 Riskanalys 
En riskanalys utfördes på den modifierade kapstationen i Bilaga 4 för att identifiera och undvika risker. 
Resultatet av riskanalysen finns i Bilaga 15. Resultatet från riskanalysen visade sig vara ett väldigt 
nödvändigt steg i omvandlingen av kapningsstationen. Figur 18 visar att sex analysområden översteg 
riskbedömningspoäng nio och behöves därför ses över med ett lösningsförslag.  

 
Figur 18. Riskanalys. 
 
Till de största riskerna har lösningsförslag tagits fram men även vissa mindre risker har lösningsförslag 
tagits fram till om det finns en vettig och lönsam lösning. En ny risk som uppstått efter att pallstället 
flyttats in orsakar att traversen går över pallstället och kommer slå i någonting som är högre än två 
radpallar, ID 3 i Figur 18. Vilket har gjort att den drabbade positionen måste begränsas i vad som kan 
ställas där. I detta fall kan endast en pallrad användas annars kan material puttas ner från pallstället 
som syns i Figur 19. 
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Figur 19. Visar moduler som riskeras att slås ner av travers efter att pallstället flyttas in. Bilden tagen 
hos företaget. 

 
De mest uppenbara riskerna uppkom när förslagen för layouten formades och förslag på hur man kan 
minimera riskerna. I riskanalysen uppmärksammades flera brister efter en grundlig kontroll av 
utrustningen. Ett exempel är att kranens lyftband var väldigt sliten samt saknade ett fjäderbelastad 
urhakningsskydd, ID 4 i Figur 18. Bandets viktrekommendation kommer inte vara korrekt när den är 
utsliten vilket utgör en stor risk. Dessa problem har tidigare inte åtgärdats och det har inte funnits ett 
system för förbrukningsbara artiklar.  

Maskinerna är alla CE-märkta, har säkerhetsaspekter och servas regelbundet, syftar på området med 
ID 7 i Figur 18. Endast kända eller synbara risker analyserades på kapmaskinerna. Travers och kran är 
utrustade med säkerhetsutrustning, där kontrollerades själva lyftmekaniken och dess tillbehör. Risker 
runtomkring maskinerna analyserades där människor passerar förbi och arbetar. Två risker 
identifierades runt maskinerna.  

Först hittades att nödstoppsluckan till en av kapmaskinerna var ur funktion. Sensorn till luckan var 
trasig och gjorde att luckan var tvungen att vara öppen under drift annars antog maskinen att sensorn 
var aktiv, detta syns i Figur 20. Lösningen var att en reparatör reparerar/byter ut sensorn.  

Andra risken var att ställningen på ger-kapen var ostabil och muttrarna som ska hålla upp ställningen 
var dåliga och var tvungen att hållas upp med ett rör för att vätska ska kunna rinna, främst skärvätska, 
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in i maskinen. Åtgärden var att stärka ställningen på maskinen för att undvika att ett rör håller upp 
ställningen och orsakar en onödig risk. 

 
Figur 20. Visar hur nödstoppsluckan är tvungen att vara öppen vid drift (där ett par handskar ligger). 
Bilden tagen på företaget. 

 
I tidigare avsnitt löses en del av problemet med att vätska rinner ut på golvet. Risken är att det blir halt 
och arbetaren kan halka, speciellt vid nyslipat golv. Lösningen var att göra rännor under rullbanorna 
och leda vätskan/vattnet in i maskinerna istället för på golvet. Denna lösning räcker inte helt eftersom 
att en del vätska spills ut när materialet transporteras före och efter kapning. Detta har löst genom att 
använda absorbentsmattor som tar upp resterande vätskor, hur absorbentmattan används visas i Figur 
21. 
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Figur 21. Absorbentmatta under kapmaskinen för att ta upp spilld vätska. Bild tagen hos företaget. 

 
Vid det nya ingångshålet har en risk identifierats, ID 2 i Figur 18. Materialbanan vid luckan har en 
passage skapats för att arbetaren ska kunna lättare ta sig emellan kapmaskinerna. Figur 15 visar var 
passagegången genom materialbanan är. Risken som upptäcktes var att materialet som transporteras 
in i den nya luckan har operatören igen uppsikt över och därmed kan det befinna sig personer på andra 
sidan utan operatörens vetskap. Därmed finns det en risk att klämma förbipasserande personer vid 
inkommande material genom hålet. Detta löstes genom att bygga ett uppfällbart skydd som gör att 
man måste fälla ner ett rullband mellan de två rullbanorna vid gångluckan för att kunna transportera 
in material. Skyddet är en rullbana som fälls ner när nytt material ska in och stoppar material när den 
är uppfälld. Risken elimineras helt för att ingen kan vara mellan banorna vid materialtransport då 
extrabanan måste vara nedfälld. 

Analysen blev mycket enklare att utföra då golvet hade slipats och området iordninggjort eftersom det 
blev enklare att identifiera risker, det är en av faktorerna i 5S-system. Eftersom faktorerna i det 
förbättringssystemet är städning och en produktiv arbetsmiljö, detta system har använts i analysen 
och som sagt fungerade metoden väldigt bra. Det upptäcktes också att en kapmaskin läckte olja, vilket 
inte hade upptäckts utan att golvet slipats rent. Tidigare var områdets golv väldigt smutsigt och det var 
svårt att upptäcka den sortens risker. 

Tidigare kända olyckshändelser analyserades också för att undvika dem i framtiden. Den enda tidigare 
olyckan som varit i farozonen var vid en svetsningsoperation. Olyckan var att barr som har legat under 
transportbanan tagit eld. Detta har skett eftersom granar utomhus fällt ner barr som sedan kommit 
med stångmaterialet in i lokalen. På grund av dålig rengöring under banorna har alltså barren tagit eld 
när operatören har använt svetsen. Därför är en regelbunden städning på varje arbetsplats viktig för 
att både förbättra arbetsmiljön och att förhindra oplanerade händelser. 
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Riskanalysen har godkänts av huvudskyddsombudet på plats hos företaget och även gått igenom 
ledningen för granskning. 
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6. Diskussion 
Examensarbetet var i detta fall mer praktiskt lagd till största del för att företaget ville förbättra 
kapningsstationen omedelbart. Samtidigt utnyttjas den stora kunskapen som finns hos Blomberg och 
Stensson eftersom de har slagit samman med flera andra företag finns det många idéer och 
erfarenheter för hur arbetet ska skötas. Därför fokuserades mycket på empiriska undersökningar för 
att kombinera deras kunskap och pussla ihop den till det bästa resultatet.  

Svar på frågeställningar från kapitel 1.2: 

1. Vad är utmaningen med nuvarande layout? 

Den stora utmaningen är strukturen, kriterierna och begräsningarna på layouten som gör det svårt att 
utföra större förändringar utan att det ska bli för kostsamt eller störa andra arbetsstationer. I 
nuvarande layouten finns ingen struktur för hur kapat material lagras, syns i Figur 13, om det inte 
skickas vidare direkt och inget bra sätt för att kunna lagra material som är för känsligt att lagra 
utomhus. Känsligt material lagras vid sidan om rullband till kapmaskinerna vilket inte är optimalt ju vid 
större mängd material. Utan struktur av hanteringen av kapat material kommer det att orsaka 
väntetider och förvirring för att hitta de rätta produkterna som ska vidare till korrekt arbetsstation. 
Dessutom är verktyg, svets, hjälpmedel och liknande är placerade lite hur som helst och det fanns 
ingen plats där allt samlades och var lätt att komma åt och hitta. 

2. Hur ser layouten ut som löser problemen? 

Ett lösningsförslag har tagits fram i detta arbete har lösningen till problemen. I Bilaga 4 syns en layout 
på hur den lösningen ser ut. Lösningarna som har löst problemen är att en transportbana har lagts till 
som klarar av långa material och rännor har konstruerats under rullbanorna och absorbentmattor lagts 
till för att ta upp den spillda vätskan. 

3. Kan risker identifieras och åtgärdas? 

Riskanalysen var väldigt bra och nödvändig att utföra. Där kunde många problem och risker identifieras 
och mer än vad som uppskattades på förhand. Vissa risker blev pointerade under arbetsgången som 
kommer att skapa problem och det löstes under arbetsperioden. Sen finns riskerna som inte går att 
förutse och många hittades i under riskanalysen. Vilket ses som ett bra tecken att det dök upp innan 
produktionen hade startat. Analysen fick upp ögonen för företaget att hantera förbrukningsmaterial 
på ett annan sätt. Dessutom hittades risker som hade funnits med länge sedan innan och inte gjorts 
något åt och nu togs upp på ytan igen för att kunna lösa problemen en gång för alla. T.ex. hade en 
temporär lösning på att hålla upp ger-kapens ställning med ett rör istället för att hantera problemet 
med en permanent lösning direkt. 

Ett syfte med processen mer än att få ett bättre arbetsområde var att få arbetaren involverad i att 
förbättra sitt eget arbetsområde. För att få arbetaren att medverka i processen ger mer arbetsglädje 
samt arbetsmotivation. Det kan även minska eventuella klagomål på sitt arbetssätt eftersom arbetaren 
har varit med och bestämt hur arbetsprocessen ska gå till. Därför hade operatörens önskan stort värde 
på hur området skulle utformas för att arbetarna ska trivas med sitt arbete och känna sig bekväma då 
de jobbar med det dagligen. 

Figur 22 ger en tydlig överblick av skillnaden av den nya layouten. Renovationen är inte helt komplett 
men väldigt nära och ger en bra bild på förändringen och hur mycket mer städat området ser ut.   
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Figur 22. En jämförelse på före och efter renovationen av kapstationen. Bilderna tagna hos företaget. 
 

Vid skapandet av layouten och hur den ska se ut, spekulerades det mycket hur allt kunde placeras ut i 
lokalen. Det fanns tankar på att maskinerna kunde stå i en annan riktning. En tanke var att placera hela 
kapningsprocessen utomhus och ha den färdiga produkten inomhus samt kunna ha en stor yta för 
lager. Denna idé togs inte bra emot ifrån arbetarna eftersom det skapar dåliga arbetsförhållanden, 
speciellt på vintern och dåligt väder blir arbetsmiljön inte ergonomisk för arbetaren vid arbete året 
runt. En annan tanke var att placera en maskin till längs med någon ytterkant på området där yta fanns 
ledigt och kunna använda den om produktionen skulle stiga i framtiden. Men materialflöde är väldigt 
viktigt i en layout och eftersom långa gods kapas i maskinerna blev det svårt att kunna passa in en 
maskin på det sättet och behålla materialflödet. Dessutom måste hjälpmedel som travers kunna 
användas där maskinen placeras vilket begränsar hur kreativ med placeringarna av kapmaskinerna är.  

Beslutet att flytta in pallstället som ligger bredvid kapningsområdet skapade många bra positiva 
ändringar. Kapningsområdet kan fortfarande arbeta utan problem och saknar inte den förlorade ytan. 
Bakom pallstället går en gång in till ett lagringsrum för t.ex. kemikalier och avfall som kylarvätskan som 
används i kapmaskinerna men även annat ingående gods. Den gången var ganska trång och kunde 
precis få plats med en truck. Därför öppnar det upp gången och minskar risken att slå i något med 
trucken samt gör det lättare för truckförarna att hantera pallarna i pallstället.  

De kapmaskiner som fanns med sen tidigare lokaler var båda manuellt drivande och därför skulle de 
bara användas när alla andra maskiner var upptagna. Vilket gör det oattraktivt att ha en maskin i 
området som kanske används nån gång per vecka. Vid en jättehög arbetsnivå fanns det andra områden 
som kunde hjälpa till med kapning därför övervägdes det aldrig att någon mer maskin skulle placeras i 
området eftersom det inte behövdes helt enkelt. 

Förslaget för vätskeläckage löser problemet när stålmaterialet tar med sig vätska när de transporteras 
in eller skärvätska när den bearbetas i kapmaskinen. Förslaget behöver kompletteras med 
absorbentmattor för att kunna eliminera risken för halka. Därför att vätska spills ut under transporten 
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av det grovmaterialet samt kapat material. Rännorna läggs bara på fästena under rullbanorna och då 
kommer det vara enkelt att rengöra dem samt montering av och på rännorna.  

Efter återkoppling från företaget på förslaget för rännorna i efterhand hade vissa ändringar gjorts. 
Istället för att använda konstruktionen på fästet som syns i Bilaga 13 svetsas istället ett rör fast direkt 
som fästena sitter fast på i förslaget. Denna metod var betydligt enklare än att behöva tillverka fästena 
och bara behöva svetsa på ett rör. Den enda funktionen som försvinner är möjligheten att justera vart 
rör/fästena ska sitta på rullbanan. Vilket är ingen funktion som egentligen behövs eftersom rännan ska 
vara fäst likadant hela tiden och möjligheten att kunna plocka bort rännorna gör det enklare vid flytt 
och rengöring till exempel. 

När slipningen av golvet hade gjorts och oljeläckaget hade upptäckts säger det att det är väldigt nyttigt 
att ha ett rent och fräscht arbetsområde eftersom det är lättare att se avvikelser och brister i området. 
Vilket kan refereras till lean-verktyget 5S och bekräftar att det är en användbar metod. Detta förenklar 
också arbetet för skyddsombudet hos företaget när det är lättare att identifiera risker.  För att kunna i 
framtiden fortsatt se oljeläckage när marken är smutsig kan idé vara att måla golvet vid kapmaskinerna 
i en annan färg för att lättare kunna avskilja om en läcka har skett.  

Efterarbeten hos Blomberg & Stensson finns det gott om eftersom dem är i en inflyttningsfas och vill 
förbättra alla sina arbetsområden. Inom den stationen som arbetet har fokuserats på finns ett arbete 
som fick väljas bort för att hinna med arbetet och inte ta åt sig för mycket arbete. Denna uppgift var 
att organisera och markera upp lagret utomhus för att lättare kunna veta vad man har för material, 
hitta till det materialet samt kunna inventera på ett smidigare sätt. Ett annat efterarbete skulle kunna 
vara att gå djupare in på sågblad och hur Blomberg & Stensson kan tjäna på att förbättra hur de 
hanterar sågbladen. 
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7. Slutsats 
En layout har skapats som uppfyller kriterier som möjliggör ett framgångsrikt resultat. Kriterierna 
förbättrar kapstationen om de uppfylls och har olika faktorer som ska undvikas i de olika ämnena. De 
viktigaste kriterierna som har störst värde är:  

- Arbetsmiljö – med faktorer som buller, stress, hög arbetsbelastning, störande moment från 
blinkande lampor och att andra arbetsstationer orsakar distraktioner som till exempel buller.  

- Ergonomi – med faktorer som tunga lyft, monotona sysslor, dålig arbetsställning, halka, 
snubbla, klämmas eller mentala påfrestningar som påverkar trivsel och sociala interaktioner 
med arbetskamrater.  

- Lean verktyg – förbättringsmetoder som de fem S’en och de sju slöserierna. 

Därefter är kriterierna av mindre värde men innefattar faktorer som närmaste avstånd för kapmaskiner 
för att kunna rengöra dem, utnyttja hela arbetsområdet och effektivisera processer. Förslaget som har 
presenterats uppfyller 8 av 9 kriterier. 

Layouten är designad så stora stångmaterial kan kapas och halkrisk kan tas hand genom att rännor 
konstrueras under rullbanor och absorbentmattor placeras vid maskinerna där vätskeläckage är som 
störst. 

Arbetet har även bidragit med att förkorta arbetsprocessen med upp till 1,5 timmar när material på 
tolvmeter ska kapas. Förkortningen erhölls när en ny transportbana placerades direkt till en 
kapmaskin, då finns möjligheten att kapa långt material i maskinen och slösar inte tid för att kapa långt 
material manuellt. 

Arbetet har bidragit med att risker som att klämma personer vid transportbanan, halkrisker i hela 
området ökar efter slipning av golvet, säkerhetsrisker som moduler kan slås ner och träffa arbetare, 
ergonomiska risker att arbetaren har en dålig kroppsställning i arbetet eller lyfter tungt, risker ifrån 
slitna verktyg/maskiner, har identifierats. Riskerna har åtgärdats genom att spärra av delar i ställaget 
för att inte kunna slå ner moduler, säkerhetsbana vid transportbandet har konstruerats för att 
förhindra att någon kläms, eliminerat processer där arbetaren har dålig kroppsställning eller behöver 
lyfta tungt och verktyg/maskiner har förnyats eller reparerats. Arbetsområdet blir mycket riskfriare 
efter att riskerna identifieras och åtgärdats. Dessutom har trivsel förbättrats eftersom arbetsområdet 
är mycket renare och strukturerat samt för att arbetaren har varit delaktig i utformandet av layouten 
och riskanalysen. 
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8. Reflektioner 
I detta avsnitt diskuteras metodvalen och etiska aspekter. 

8.1 Metoddiskussion 
Respondenterna från intervjuerna har varit av olika rang hos personalen, från operatör till 
produktionschefer till Vd:n vilket ger en bred och varierande bild på insyn och idéer för 
kapningsområdet. Respondenterna var endast män då ingen kvinna arbetade eller var ansvarig för 
detta område och åldern på respondenterna varierar mellan 30–60 år.  

Frågeställningarna gjordes enkla och värdefulla för att alla skulle kunna svara på frågorna och få 
liknande svar. Validiteten av undersökningen är god eftersom en intervjuguide har använts för 
intervjuerna men de ostrukturerade intervjuerna kan svaren ifrågasättas då frågorna inte 
överensstämmer vid alla intervjuer. Hur intervjufrågorna presenterats för intervjupersonen kan ha 
påverkat intervjupersonens svar. Eftersom det inte är säkert att respondenterna ger precis samma svar 
vid ett annat tillfälle kan det ha påverkat undersökningens reliabilitet (Kvale & Brinkmann 2010). 

För att uppnå hög reliabilitet har ingen tidspress, olämplig plats för intervjun eller olämplig intervjuare 
som kan påverka svaren från intervjuerna. Observationen anses som trovärdig eftersom observatören 
ofta var på plats hos företaget och kunde på så sätt identifiera beteenden och mönster i arbetsgången.  

De vetenskapliga studierna anses ha god trovärdighet eftersom informationen har bekräftats av olika 
författare i olika dokument. Dessutom har en del teorier bekräftats som hade hämtats ifrån 
intervjuerna.  

Arbetet kunde ha haft mer tyngd på teoretisk forskning för att kunna fått en bredare kunskap om hur 
skapandet av en layout ska göras och gått djupare i detaljer som kan ha förbättrat kapstationen. Valet 
av ett designprogram som CAD ger många fördelar eftersom man kan testa teorier utan att utföra dem 
i verkligheten. Tillvägagångssättet genom arbetet kunde ha optimerats så att en större teoretisk insikt 
i Blomberg & Stenssons arbetssätt och produktionsdelar för att kunna ha en djupare kunskap genom 
arbetet. På detta sätt kommer kvalitén öka genom alla steg i datasamlandet. Det kommer leda till 
bättre frågor vid intervjuerna och vid diskussioner samt högre kvalité vid observationerna. 

Styrkor med denna metod är att kunna utnyttja kunskapen från personalen och dessutom kunna 
diskutera olika teorier och idéer med många olika personer förenklade skapandet av förslagen samt 
kunna bekräfta dessa teorier med litteraturstudier. Svagheterna med detta sätt att lösa problemen är 
om reliabilitet kan fås med mycket fokus på empirisk datasamlande. I vissa fall kan en intervjustudie 
inte ge något resultat vilket är tidsödande för ett liknande arbete men i detta arbete har den empiriska 
metoden gett resultat som har implementerats in i skapandet av lösningsförslagen. 

8.2 Etikdiskussion 
Genomförandet av arbetet var problemfri enligt ett etiskt perspektiv och inga problem har uppstått 
genom arbetsgången med olika personligheter eller likande utan alla var hjälpsamma, gav mycket 
feedback och tips. Studierna har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som menas att ingen 
har blivit påverkad till några svar eller blivit tvingade till någon intervju. Ingen information av de 
intervjuade har äventyrat undersökningen och ingen information har tagits från personer som är 
olämpliga att tillge information (Vetenskapsrådet, 2002). 

Det enda som inte var tillgängligt var en kvinnlig synvinkel som skulle ha kunnat bidragit med en 
annorlunda kunskap, teorier och förståelse för arbetet. Resultatet gör att arbetet kan utföras av en 
person med kunskap inom travers och processen med kapmaskiner oberoende av kön.  
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Bilaga 12. U-balk utbredd 
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