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Förord 
Detta examensarbete, framtidslayout för Motala Wire Works i Motala, är utfört på uppdrag av 
Motalaverkens ledning och är skriven vid Linköpings tekniska högskola, Institutionen för 
ekonomisk och industriell utveckling 
Resultatet av arbetet är ett samarbete med MWW:s ledning med stöd av operatörer, 
handledare och även andra nyckelpersoner på MWW. Ett stort tack riktas till handledare vid 
MWW, Rolf Schytt, handledare vid Linköpings tekniska högskola, Johan Östlin vid 
Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling och ledning, produktionsledning och 
operatörer vid MWW som har delat med sig av sitt kunnande. 
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Sammanfattning  
 
Examensarbetet har utförts på Motala Wire Works AB (MWW) i Motala under hösten och 
vintern 2007-2008. Arbetet ”Framtidslayout för Motala Wire Works” handlar om att utarbeta 
en bättre planerad layout för fabriken som även tar hänsyn till framtida förändringar. 
  
Motala Wire Works tillverkar trådhyllor, galler och andra vajerprodukter för vitvaruindustrin. 
Fabriken startades av Electrolux någon gång under 1950- talet men köptes upp av 
Motalaverken och fick sin nuvarande form 2004. Fabriken har under årens gång förändrats en 
hel del vad gäller maskiner och produkter. Detta har skapat en väldigt ostrukturerad layout. 
Därför känner ledningen att den måste uppdateras och planeras om så de får en bättre 
fungerande layout för framtiden. Där även hänsyn tas till framtida projekt. 
 
Syftet med examensarbetet var att ta fram en framtidslayout för Motala Wire Works som talar 
om hur maskinerna bör placeras för ett bättre flöde samt som frigör ytor för expansion av 
antingen den nuvarande produktionen eller om annan typ av produktion tas in utifrån.   
 
När uppgiften skulle lösas användes främst filosofierna och utformningsmetoderna 
Systematisk layout planering och till viss mån även Lean Production. De metoder som 
använts är främst intervjuer/samtal med de anställda men även egna observationer och 
mätningar. Under arbetets gång har idéer och förslag analyserats noga och diskuterats med 
ledningen för att förankra idéerna i företaget. För analys av de resulterande layouterna har en 
SWOT-analys gjorts samt att de har jämförts mot en lista med kriterier för en bra layout. 
 
Analysen visar att produktflödena i fabriken är röriga, med många korsande och motriktade 
flöden. En stor del av produktionen är inte automatiserad, vilket gör att det finns många 
manuella moment. Flera av maskinerna har funnits med i princip sen starten vilket gör att 
ergonomin och driftsäkerheten på dessa maskiner inte alltid är den bästa. Genomgående i 
analysen diskuteras det vad som behöver göras för att förbättra flödet i fabriken och hur detta 
skulle kunna lösas. Analysen har också visat att en gemensam personalyta är önskvärd i syfte 
att förbättra kommunikationen internt och stärka vikänslan i fabriken. 
 
Resultatet är två framtidslayouter som har stor potential att kunna införlivas, som tagits fram i 
samförstånd med fabriken. Skillnaden mellan de två layouterna ligger i hurvida tråden 
kommer att klippas i fabriken eller köpas in utifrån. Framtidslayouterna resulterar i 
strukturerade flöden, kortare transportsträckor, planerade ytor för expansion och nya maskiner 
samt en allmänt förbättrad arbetsmiljö. Antalet lastningar och lossningar kommer inte att 
minska däremot kommer transportsträckorna kunna minskas med 62% och i produktionen kan 
en personalbesparing på minst 1 person göras. Dessa besparingar omräknat i kronor blir 
tillsammans 427054kr. Det rekommenderas att Motala Wire Works implementerar layouten. 
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Abstract 
 
This master thesis was conducted at Motala Wire Works Ltd (MWW) in Motala during the 
autumn and winter of 2007-2008. The thesis named “Future layout of Motala Wire Works” 
focuses on making a better planed layout for the factory, which also take in to consideration 
future changes. 
 
Motala Wire Work produces wire mesh products of varying sorts for the white goods 
industry.  The factory was started by Electrolux during the 1950’s. The factory was bought by 
Motalaverken and got it’s present form in 2004. The factories machine park has changed quite 
a bit during the course of time and so has the products produced which  has made for a very 
unstructured layout. Because of this the management feels it has to update and re-plan the 
layout in order to get a better working factory layout for the future. 
 
The purpose of this master thesis was to construct a future layout for Motala Wire Works 
which shows how machines should be placed in order to get a better materials flow and free 
space for expansion of the present production or if they decide to take in other types of 
production. 
 
To solve the task at hand the theories and methods of Systematic plant layout was used and to 
a certain degree Lean Production. Interviews/conversations with employees, direct 
observations, and measurements was used to gauge the various parameters. During the course 
of work ideas and proposals have been analyzed thoroughly and discussed with management 
to insure that the ideas have support from the company. When analyzing the final layout 
proposals a SWOT- analyzes has been conducted and the layouts have been compared to the 
criteria list for a good layout presented in the theory section. 
 
The analyzes shows that product flow in the factory is very messy, with intersecting and 
against each other going flows. A majority of the production is not automated which makes 
for a lot of manual work. Several of the machines have been in service for a long time which 
means that the ergonomics and operational safety of the machines isn’t always the best. 
Throughout the analyzes there is a discussion about what should be done to improve the flow  
and how the problems could be solved . The analyzes has also shown that a common 
employee space is desirable in order to improve internal communications and strengthen the 
group feeling. 
 
The result of the thesis are two layouts, worked out together with the company, that have 
great potential of being implemented. The difference between the two layout lays in whether 
the wire is cut and straightened at the factory or by the supplier. The layouts result in more 
organized flows, shorter transports, planed spaces for expansion and new machines, and an 
overall improved working environment. The number of handling operations will not decrease 
but the transport distances will go down by 62% and in the production a cut down in the 
personnel can be made by at least one person. These savings put in to money comes to a grand 
total of 427054 kr. It’s recommended that Motala Wire Works implements the layout.  
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1 Inledning 
Här beskrivs Motalaverken, Motala Wire Works och produkterna. Bakgrund och syfte med 
projektet ges. 
 
1.1  Motala Wire Works AB 
Motala Wire Works AB (MWW AB) beläget i Motala ingår i företag koncernen 
Motalaverken AB, som även består av Be-Pe Plåt och Mekaniska Verkstads AB, Prolego AB 
och Triticum AB (motalaverken, 2007). De två första företagen är även de placerade i Motala 
medan Triticum är beläget i Vålberg, Värmland. MWW har i dagsläget legotillverkning av 
vajerprodukter i stål, t.ex trådhyllor till kylskåp, ugnsgaller, och ytbehandling av dessa och 
andra produkter. I dagsläget finns inga egenhändigt framtagna produkter. MWW har 25st 
anställda och hade en omsättning 2007 på 24 miljoner kronor och gjorde en förlust på  
250 000kr. 
MWW köptes upp av Motalaverken 2004, innan dess hade de ingått som en del i Electrolux 
koncernen. Electrolux startade sin produktion av vajer produkter i lokalerna i mitten av 50-
talet. MWW håller just nu på och ISO certifiera sig enligt ISO 9001 och ISO 14001 för att 
kunna möta och leva upp till ställda kvalitets- och miljökrav. Företaget håller även på med en 
kvalitets revision gentemot Electrolux där kvalitets krav som ställs av Electrolux skall 
uppfyllas. Dessa krav är i många avseenden hårdare än ISO kraven. Om MWW lyckas 
uppfylla Electrolux kvalitets krav kommer det innebära certifiering som officiell Electrolux 
leverantör, vilket innebär att MWW kan leverera till alla Electrolux fabriker i världen.  
 
1.2 Problembeskrivning 
Under dom senaste femton åren har inga större investeringar i fabriken gjorts, förutom den 
nya ugnsstegemaskinen som köptes in 2006, så maskinparken i fabriken är gammal. Det får 
som konsekvens en oviss driftsäkerhet i produktionen då många maskiner både kan och går 
sönder på grund av slitage och ålder. Åldern gör det även svårt och dyrt att få tag på 
reservdelar om något går sönder. På grund av dålig planering eller brist på planering när nya 
maskiner köpts in, har flödesproblem uppstått, då maskinerna som köpts har ställts där det 
funnits plats och ingen hänsyn har tagits till flödesvägar. Detta har skapat en ostrukturerad 
layout med många korsande flöden och invecklade transportvägar.    
 
1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att arbeta fram nya förbättrade layoutförslag, som har ett 
välstrukturerat flöde, för MWW. Layouten skall ta hänsyn till framtida maskininvesteringar 
och gamla maskiner som fasas ur produktionen inom en snar framtid.  
Arbetet kommer att utesluta flödet för lågspridarna, då det flödet är helt separat från övrig 
produktion och väldigt lågt.  
 
1.4 Leverantörer och kunder 
MWW har idag en leverantör av råmaterial. Råmaterialet består av tråd på rulle i olika 
dimensioner och levereras av Skyllberg Industri AB. Företaget har även två underleverantörer 
av trådhyllor och räcken. Underleverantörerna är K-MET belägget i Estland, som är den 
största underleverantören, och Eskil Larssons i Småland, varifrån små volymer tas, just nu 
bara en sorts hylla.  
 
Kunderna består idag huvudsakligen av, Dometic i Motala som tillverkar kylskåp, mestadels 
till den Amerikanska husbils marknaden, Electrolux i Motala som tillverkar spisar och 
Electrolux i Mariestad som gör kylskåp och frysar. 
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1.5 Produkter: 
Här beskrivs de olika produkter som tillverkas och dess beståndsdelar. 

1.5.1 Kylskåpshyllor 

Majoriteten av kylskåpshyllorna består av 2 eller 3 grövre trådar, som utgör hyllans stomme, 
på vilken klenare tvärtråd svetsas fast. De grövre trådarna kan bockas i olika former beroende 
på var i kylskåpet de ska sitta och vilken typ av kylskåp det rör sig om. De hyllor som det går 
mest av finns i vissa standardutföranden med samma breddmått men olika djup, vilket ger en 
stor variant rikedom. Det finns även hyllor med en hel ram, dessa är dock inte så vanliga 
längre. En speciell hylla är den så kallade mjölkhyllan som finns antingen med en hel ram 
eller i en version där ram konstruktionen utgörs av lösa pinnar som bockas och svetsas 
samman. Mjölkhyllan är utformad med ett djupare och ett grundare parti så att ett 2 liters 
mjölkpaket går in på hyllan under. Några andra varianter av hyllor köps in från tidigare 
nämnda underleverantörer då maskiner eller kapacitet för tillverkning av dessa saknas. Det 
finns ungefär 70st varianter av kylskåpshyllor. Bild 1 visar två varianter av hylla. En enkel 
utan bockar och en med mer avancerad geometri. 
 

 

 

 
 
Bild 1 Två varianter av hyllor 

1.5.2 Räcken  

Räcken består av en tråd som bockas i olika former. Dessa monteras sedan på en hylla 
antingen med snäpp fästen eller så svetsas de fast. Det finns även räcken som placeras på 
kylskåps dörrar för att hålla fast till exempel mjölkförpackningar. Vissa räcken köps in 
eftersom geometrierna inte kan bockas i befintlig utrustning eller på grund av kostnads själ. 
Dessa räcken ytbehandlas enbart på MWW. 
 

1.5.3 Ugnsstegar 

Ugnsstegar finns i en gammal och en ny variant där den gamla ska fasas ur produktsortimentet 
inom en snar framtid. Ugnsstegen är den del som plåtar och galler placeras på i ugnen. Den 
nya ugnsstegen finns i olika dimensioner och två varianter en med och en utan skenor. 
Skenorna är kullagrade och gör att plåten eller gallret kan dras ut ur ugnen lättare samtidigt 
som man slipper hålla fast plåten vid till exempel omrörning i den. Stegen finns i varianter 
med en till tre skenor.  Ugnsstegarna med skenor skickas efter ytbehandlingen till Tyskland 
för slutmontering av den kullagrade skenan. Från Tyskland går de sedan direkt till Electrolux 
för slut montering.  
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Bild 2 Ugnsstege monterad i spis utan skenor, samt en ugnsstege med skenor 

1.5.4  Ugnsgaller 

Består av en ram på vilken tvärtrådar svetsas fast. I dagsläget finns det bara en variant av 
ugnsgaller vilken köps in från K-MET. Gallret köps in eftersom man inte kan bocka den radie 
som benen på gallret har i befintligutrustning. Det enda som görs med gallret på MWW är 
ytbehandling i Ni – Cr anläggningen och paketering. 
 
 

1.5.5 Lågspridare 

Lågspridare är en korkskruvskonstruktion (propeller) som sitter på en pinne. Propellerns 
uppgift är att sprida lågan i absorptionskylskåp för att höja lågans effekt.  
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2 Teori 
Detta kapitel tar upp de teorier examensarbetet baseras på. Teorierna ligger till grund för 
analysen och de layoutförslag som senare presenteras. 
 
2.1 Systematisk layout planering 
Systematisk layout planering (SLP) är en metod för framtagning av effektiva layouter. 
Metoden kan användas både vid framtagning av layouter i helt nya fabriker och vid 
förändringar i befintliga lokalers layout (Phillips, 1997) 
 

2.1.1 Aktiviteter 

För att kunna dela upp fabrikens alla funktioner i aktiviteter så måste det först tillverkas ett 
flödesschema. Flödesschemat används för visualisering av alla flöden i fabriken och de 
ingående operationerna så logiken i fabrikens uppbyggnad bättre kan förstås. 
 

2.1.2 Närhetsvärderingar 

Närhetsvärderingarna är ett mått på hur olika operationer skall placeras i förhållande till 
varandra. Dessa görs både kvantitativt och kvalitativt. Den kvantitativa undersökningen görs i 
form av en från till analys. 
Från till analys är en analysmetod som används för att vissa vilken transport mängd som går 
mellan olika aktiviteter inom produktionen och dess riktning (Slack et al, 2007). Data för hur 
många transporter som går mellan olika aktiviteter inom produktionen samlas och förs sedan 
in i en tabell (Tabell 1). Från tabellen kan sedan utläsas hur många transporter  
 
Tabell 1 ex på från till tabell Transporter/Dag 

         To 
From 

A B C D E 

A  21  8 10 
B 23  13  1 
C  11   14 
D 12    16 
E 10 10 10 30  

 
som gått mellan de olika aktiviteterna. Till exempel gick det från A till B 21 transporter och 
från B till A gick det 23. Om riktningen på transporterna inte har någon betydelse kan tabellen 
förenklas (tabell 2). Man skall även försöka ändra så mot gående/korsande flöden elimineras 
för att få ett förenklat flöde och på så viss rensa upp den undre delen av tabell 1 så att den blir 
som tabell 2 enligt Lockyer (1988), eftersom mot gående/korsande flöden alltid orsakar 
problem. Om olika transporter värderas olika skall även detta tas med i närhetsanalysen då det 
kan ha en stor betydelse för hur aktiviteter skall placeras i förhållande till varandra (Slack et 
al, 2007).  
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Tabell 2 Transporter/Dag ingen inbördes ordning 

 
 

A B C D E 

A  44  20 20 
B   24  11 
C     24 
D     46 
E      

    
 
De värden som fås ur tabellen omvandlas sedan till närhets beteckningar enligt  
(Tabell 3). 
 
Tabell 3 Närhetsbehov 

KOD Andel  NÄRHET 
A 2-5 % Absolut nödvändigt flöde 
E 3-10 % Speciellt viktig flöde 
I 5-15 % Viktig flöde 
O 10-25 % Ordinärt flöde 
U Oviktigt flöde 
X 

2.2 Resterande 
Oönskat flöde 

 
 
Och då fås något ut som liknar tabell 4, där de olika närheterna har rankats med tanke på 
antalet transporter som går mellan dessa. 
 
 
  
 
 
 
   Tabell 4 Kategorisering av närhetbehov 

Aktivitet Transporter Närhet 

A-B 44 A 

A-D 20 I 

A-E 20 I 

B-C 24 E 

B-E 11 O 

C-E 24 E 

D-E 46 A 
  

 
 
 

Dessa närhets beteckningar används sedan för att bestämma hur de olika aktiviteterna skall 
placeras i förhållande till varandra för att få så korta transportvägar som möjligt. 
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Närhetsvärderingar kan som tidigare nämnts också baseras på kvantitativa data. Dessa data 
värderas efter samma principer som från till analysen värderades. Kvantitativ data kan baseras 
på till exempel närheten mellan maskiner med tanke på en operatörs drift av flera maskiner. 
När alla närhetsvärderingar gjorts förs de in i en gemensam tabell, där alla närhetsvärderingar 
har tagits hänsyn till.  
 
 
 
 
 

2.2.1 Närhetsdiagram 

I ett närhetsdiagram förs de olika aktiviteterna in, för att visualisera närhetsvärderingen, så att 
de aktiviteter som har störst närhetsbehov hamnar nära varandra se Figur 1. Linjer ritas mellan 
aktiviteterna, där antalet linjer, färgen eller tjockleken på linjen motsvarar en viss 
flödesintensitet och den önskade närheten mellan aktiviteterna. På bilden så har A närheterna 
flest streck och dessa ritas in först eftersom att de är viktigast och sedan E närheterna osv. När 
detta är gjort experimenteras det med den individuella placeringen av aktiviteterna för att få 
bästa möjliga struktur.   
 

 
Figur 1 Intensiteten i flödet är definierad av antalet linjer mellan aktiviteterna i ett 
närhetsdiagram. Detta definierar den önskade närheten mellan aktiviteterna.  
(Källa: Phillips, 1997) 
 
 

2.2.2 Blocklayout 

När blocklayouten görs så tilldelas varje aktivitet ett block som motsvarar den yta som 
aktiviteten tar upp. Blocken placeras sedan in på layouten med utgångspunkt från 
närhetsdiagrammet. Man vill i möjligaste mån följa närhetsdiagrammet men hänsyn måste tas 
till fysiska restriktioner såsom pelare, väggar, fundament och riktningar för framtida 
expansion o s v. Närhetsdiagrammet får då roteras runt dessa fixa punkter så det passar in på 
bästa sätt med tanke på närhetsvärderingarna. 
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2.2.3 Detaljlayout 

När blocklayouten är färdig så skall detaljlayouten av fabriken göras utifrån denna. Maskiner, 
ställage och annan utrustning ritas in i en skalenlig layout. Alternativa layouter bör göras så 
att de kan utvärderas mot varandra och en kravspecifikation. För att få layouten flexibel så bör 
man placera aktiviteter som man räknar med ska expandera så dessa har plats för expansion 
och även lämna plats för förväntade nya aktiviteter. 
 
 
2.3 Grunderna för en bra layout 
Enligt Lockyer (1988) finns det tolv punkter som bör uppfyllas för en bra layout. Dessa 
punkter är: 

1. Maximalflexibilitet Layouten kan snabbt modifieras för att möta ändrade förhållanden 
2. Maximalkoordination Olika moment i produktionen försöker att samsynkas. 
3. Maximaltutnyttjande av volym Tänka på en arbetsyta som en kub och utnyttja allt 

utrymme. T.ex. kan transportbanor dras i taket. 
4. Maximalsynlighet Det ska vara lätt att överblicka verksamheten. Inga ställen där 

material etc. kan försvinna skall finnas. Definitiva transportvägar skall finnas och 
inget material ska läggas där oavsett för hur kort stund. 

5. Maximaltillgänglighet Alla maskiner ska vara lätt tillgenligga för service och 
underhåll. Annars finns det risk för att det inte görs. 

6. Minimaltavstånd Alla avstånd bör minimeras då det bara tillförs kostnader till 
produkten när den förflyttas. Mellan lagring bör minimeras i mesta möjliga mån. 

7. Minimalhantering Den bästa hanteringen är ingen hantering men om det är 
oundvikligt skall den helst ske med hjälp av transportband, liftar och dylikt. 

8. Maximalkomfort Det skall tillses så att arbetsmiljön är så bra som möjligt. Till 
exempel kan buller och vibrationer minskas, och belysningen kan ses över så den är 
bra. 

9. Inbyggd säkerhet Maskiner och utrustning skall vara säker för alla som kommer in i 
fabriken inte bara operatörerna.  

10. Maximalsäkerhet Säkring mot brand och fukt skador skall tas hänsyn till så långt som 
möjligt i original layouten. 

11. Effektiva flödesvägar för material Stor ansträngning måste läggas på att få ett 
enkelriktat materialflöde. En layout som inte uppfyller detta krav kommer att resultera 
i stora svårigheter.  

12. Identifikation Arbetsgrupper bör få sin egen arbetsyta. Eftersom det har visat sig höja 
arbetsmoralen om människor har en egen yta. 
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2.4 Produktionsupplägg 
Det finns olika produktionsupplägg. Exempel på dessa är fastposition, funktionellverkstad, 
cell och linje upplägg. Här kommer bara de produktionsupplägg som är aktuella för arbetet tas 
upp. 

2.4.1 Funktionellverkstad 

Funktionellverkstad grupperar maskiner av samma slag tillsammans. På så viss uppnås en hög 
maskinbeläggning och produkterna får ett flexibelt flöde då en operation lätt kan flyttas från 
en maskin till en annan. Däremot försvåras flödena genom fabriken då en produkt kan vara 
tvungen att besöka samma maskingrupp flera gånger under processen, vilket gör flödet svårt 
att följa. Det blir även en hel del produkter i arbete (PIA) då produktionen sker i batcher. 
Funktionellverkstad lämpar sig bäst för produktion med låg volym och stor produkt variation 
(Olhager, 2000). 

2.4.2 Batch 

Vid ett batchupplägg produceras partier av olika produkter. Tillverkningen använder oftast 
generella maskiner som inte är dedicerade till en speciell produkt, vilket gör batch upplägget 
flexibelt. Produkterna som produceras får inte gå vidare till nästa steg i processen för än alla 
produkter i batchen är bearbetade, vilket ger en hög kapitalbindning på grund av PIA. Som 
exempel kan sägas att man typiskt vid batchtillverkning ligger på 30-40 % effektiv 
produktionstid jämfört med linje tillverkning där den effektiva tiden ligger runt 90-100 % 
(Schroeder, 2003). 
 

2.4.3 Lina 

Linje upplägg lämpar sig bäst för standardkomponenter som tillverkas i höga volymer med 
små variationer. Anledningen till det är den inflexibilitet som linje produktion ger upphov till 
eftersom linan dediceras till en viss produktvariant. Vid linje produktion ställs maskinerna 
som används för förädling av en produkt i operations följd. Linje upplägget ger låg 
kapitalbindning eftersom det eftersträvar ett kontinuerligt flöde. Däremot blir det mer 
störningskänsligt än andra produktionsupplägg (Lockyer, 1988).  
 
 
2.5 Ställtids reduktion. 
Produktion i stora batcher av en produkt har länge ansetts vara ett nödvändigt ont för 
minimering av ställtidernas inverkan på totala produktionstiden. Anledningen till det är en 
minskning av kostnaderna per tillverkad produkt. Denna kostnads sänkning måste i sin tur 
balanseras mot de ökade kostnaderna för lager, vilket resulterar i att en skärnings punkt fås 
fram mellan dessa där vinsten av sänkta kostnader per produkt är lika med förlusterna av ökad 
lagerhållning. Men som kan utläsas av tabell 5 nedan så får batch storleken en mindre 
betydelse för den totala operation tiden om ställtiderna kan reduceras väsentligt. 
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Tabell 5 Fördelarna med sänkt ställtid (Shingo, 1988 s 30-31) 
Ställtid Batch storlek Cykel tid Total op. Tid Andel 
1 h 800 8 sek 8+3600/800 = 

12,5 sek 
100 % 

1 h 8000 8 sek 8+3600/8000 = 
8,45 sek 

68 % 

10 min  800 8 sek 8+600/800 = 
8,75 sek 

100 % 

10 min 8000 8 sek 8+600/8000 = 
8,075 sek 

92 % 

 
 
Som framgår av tabellen så kommer den totala produktiviteten för en maskin bero mindre av 
batch storlekarna desto kortare ställtiden är. I och med det så kommer de negativa aspekterna 
av lager överväga de positiva man hade vid de längre ställtiderna.    
När ställtiderna reducerats kan flera små batcher köras och på så sätt minskas 
kapitalbindningen i form av färdiga varor i lager eftersom produktionen kan köras Just in 
Time (JIT). Risken för lager inkurans (varor som lagerförs slutar att säljas) minimeras också i 
och med den mindre mängden produkter som lagerförs. Orsaken till varför man inte har gjort 
på detta viset tidigare har varit tron på att sådana drastiska ställtidsreduktioner som krävts inte 
varit möjliga. En metod för drastisk reducering av ställtider finns dock och kallas för SMED 
(Singel- Minute Exchange of Die).  
 

 

 

2.5.1 SMED  

SMED är en metod som används vid reducering av ställtider för att på så sätt kunna variera 
sin produktion på ett bra sätt. Eftersom SMED medger frekventa ställ så behöver inte stora 
batcher köras för att få ekonomi i produktionen. Man kommer även ifrån ett annat problem 
som är spekulativt produktion, där produktionen sker mot prognos. Det har skett eftersom 
företagen haft svårt och ställa om produktionen snabbt, så små batcher kan produceras. Men i 
och med att ställen kan göras snabbt så minskar detta problem  
De olika stegen för att kunna uppnå SMED är enligt Shingo (1992): 
 
 
 
 

• Separera inre och yttre ställ Vid inre ställ skall operatören inte behöva lämna 
maskinen och bara byte av maskinverktyg skall ske. Så innan maskinen stoppas skall 
all utrustning som behövs var fram tagen, funktionstestad och upplagd i rätt ordning 
det vill säga yttre ställ skall vara ordentligt gjort. 

 
• Omvandla inre ställ till yttre Här kan tillexempel infästnings mått standardiseras så 

justering av infästnings anordningar undviks. 
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• Funktionell standardisering En standardisering av verktygens mått kan reducera 

ställtiden men vara ganska dyrt. Så det gäller att bara standardisera de väsentliga 
måtten för inspänning. 

 
• Funktionella fästanordningar Funktionella fästanordningar skall vara snabba att lossa 

och fästa. Tillexempel kan spännanordningar användas i stället för skruv om det är 
möjligt. Eller så kan gäng tas bort på en skruv så den bara släpps ner i botten läget och 
kan sen dras åt snabbt. Eftersom det bara är det sista varvet vid åtdragning av en skruv 
som låser den. 

 
• Förhands justerade fixturer Användning av två identiska fixturer där den ena är i 

maskinen medan den andra plundras och riggas. På så vis kan man sedan bara bytta ut 
fixturerna och allt som krävs till det inre stället är lossning och dit sättning av fixturen. 
Inre ställ har i stor del förvandlats till yttre. 

 
• Parallella operationer Flera operatörer involveras i verktygsbytet för att snabba upp 

bytet. Så att en operatör inte måste springa fram och tillbaks runt maskinen. Om en 
omställning tar 30 min med en operatör och 10 min med två, har inte tiden för arbetets 
utförande ökat men maskinens stillestånds tid har minskats drastiskt. 

 
• Eliminera justering Om möjligt ska justeringar vid verktygsbyten eller omställning av 

maskiner försöka att elimineras i mesta möjliga mån. Dessa justeringar brukar kunna 
ta mer än 50 % av den totala inre ställtiden, så en förenkling eller elimination av 
justeringar kan drastiskt minska den inre ställtiden. 

 
• Mekanisering Mekanisering innebär tillexempel tillämpning av hydrauliska spänndon 

som kan minimera tiden för uppspänning av en fixtur med multipla fäst punkter. Detta 
eftersom att alla fästpunkterna kan spännas samtidigt med ett handlag. Men 
mekanisering i sig är inte huvudsyftet med SMED, för har punkterna 1-7 genomförts 
och tiden minimerats så kanske mekanisering kan hjälpa till och sänka den ett litet 
snäpp till. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid implementering av SMED metoden brukar utvecklingen oftast gå i fyra steg 
(Shingo,1992) 

1. Utgångsläge: Här utförs inre och yttre ställ gemensamt. Inga förberedelser har gjorts 
inför stoppet av maskinen, så det kommer att springas runt och letas verktyg och 
komponenter medan maskinen står stilla vilket resulterar i en lång stillestånds tid. 

2. Separera inre och yttre ställ: Man separerar på inre och yttre ställ och de utförs varför 
sig utan att ändra på de förutsättningar som råder. En checklista upprättas för 
förberedelse av material, verktyg osv. Yttre ställ görs under maskinens gång. På detta  
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sätt kan stillestånds tiden reduceras med ca 30 % i normala fall. 

3. Omvandla inre ställ till yttre: Här genomförs en grundlig analys av de inre ställen för 
att se om några går att omvandla till yttre. 

4. Eliminera justering, infästning: Här förenklas infästningar av verktyg och det ses över 
hur justeringar kan förenklas eller helst av allt helt elimineras. 

  
När alla dessa förbättringar har genomförts kan man på allvar börja köra NSP och på så vis 
binda upp mindre kapital i lager och låta pengarna arbeta åt dig i stället för att ligga på 
lagerhyllan och samla damm. 
 
 
 
2.6  SWOT-analys 
En SWOT-analys är ett strukturerat sätt att bedöma styrkor, svagheter, möjligheter 
respektive hot. SWOT-analysen brukar ses som en matris enligt nedan.  
Styrkor 
 
 
 
 

Svagheter 

Möjligheter 
 
 
 
 
 

Hot 

Figur 2 SWOT - analys matris 

Styrkor är egenskaper som hjälper företaget uppnå sina mål och svagheter visar egenskaper 
som är skadliga för företagets mål. Dessa två poster är interna och kan påverkas av företaget 
(kamp, 2007).  

Möjligheter är externa omständigheter som kan hjälpa företaget nå sina mål medan hot är 
externa omständigheter som är skadliga för företagets mål. Dessa poster påverkas av externa 
faktorer och är inget som företaget kan styra över (kamp, 2007). 
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3 Metod och genomförande: 
Här tas de metoder upp, som använts för att lösa uppgiften och den arbetsgång som följts. 
 
3.1 Arbetsgång 
Arbetet påbörjades med en genomgång med Motalaverkens VD Rolf Schytt där projektets 
syfte och begränsningar diskuterades fram. Dessa justerades sedan lite under arbetets gång, 
efter diskussion med handledaren på skolan, då det annars fans risk för att arbetet fick en för 
bred inriktning. Det första som sedan gjordes var en nuläges beskrivning och ett flödesschema 
på nuvarande produktion togs fram med hjälp av produktionschefen se bilaga 1. Sedan togs en 
spagettikarta (bilaga 2) fram som visualiserade flödena. Denna användes sen som 
utgångspunkt för det vidare arbetet och nulägesbeskrivningen. Information som behövts har 
samlats in kontinuerligt under större delen av arbetet. Informationen baseras på både uppmätta 
värden och diskussioner med VD, produktions och kvalitetsansvariga samt produktions 
personal. Diskussionerna har legat till grund för framtidsanalysen. I framtidsanalysen 
redovisas företagets framtidsmål och visioner. Dessa har sedan legat till grund för 
framtagningen och till viss del utvärderingen av de nya layouterna. Under arbetets gång har 
litteraturstudier gjorts kontinuerligt från vilka teorierna som använts i arbetet hämtats. Med 
hjälp av de olika teorierna har sedan nuläget analyserats och problemområdena lyfts fram. När 
detta gjorts togs sju olika layouter fram och presenterades för MWW:s ledningsgrupp. De sju 
layouterna baserades på olika scenarion som framarbetats med hjälp av framtidsanalysen . 
Alternativen diskuterades och tillsammans kom vi fram till två nya alternativ som var en 
kompromiss av de föreslagna alternativen. Kompromisserna uppstod på grund av 
kostnadssjäl, eftersom det skulle bli ekonomiskt oförsvarbart om något av de föreslagna 
alternativen genomfördes fullt ut. De valda alternativen detaljutformades sedan i AutoCAD 
till sin slutgiltiga form. Resultatet vart två layouter som skiljer sig på så sätt att den ena 
layouten har kvar rikt och kapen medan den andra förutsätter inköp av färdigklippt tråd. De 
två alternativen har sedan värderats med hjälp av en SWOT – analys och med tanke på de tolv 
punkterna under teoriavsnittet grunderna för en bra layout.  
 
3.2 Undersökningsmetod: 
Undersöknings metoderna kan delas in i två kategorier kvalitativa och kvantitativa metoder. 
De kvantitativa metoderna baseras på faktorer som kan mätas och omvandlas till data i form 
av siffror som kan utvärderas. Exempel på sådana data är transportmängder, transportsträckor 
och kostnader som dessa för med sig. De kvalitativa metoderna tar upp sådana faktorer som 
inte kan mätas i siffror men som ändå spelar in på hur produktionen bör läggas upp. Här kan 
till exempel nämnas faktorer som trivsel och maskinernas inbördes placering med tanke på 
flermaskins drift av en operatör. De kvalitativa faktorerna har främst fåtts fram från samtal 
med nyckelpersoner på företaget men även produktionspersonalens åsikter har utvärderats.  
 
3.3 Datainsamlings metoder: 
Data har samlats in kontinuerligt under hela projektets gång. De metoder som använts är 
litteraturstudier, intervjuer, egna observationer samt insamling och samanställning av 
befintliga system data. 

3.3.1 Intervjuer och egna observationer 

Egna observationer har gjorts för att få en övergripande bild av produktionen och skapa sig en 
egen uppfattning av vilka problem som finns. Intervjuer har gjorts i syfte att kartlägga nuläget 
och få produktionspersonalens input på vad som skulle behöva förändras.  
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3.3.2 Litteraturstudier 

Teorierna som ligger som grund för arbetet har främst hämtats från litteratur inom 
ämnesområdena layout/logistik planering och litteratur om lean. Litteratursökning har skett i 
databaser på Linköpingsuniversitetsbibliotek och Mälardalenshögskolebibliotek. Sökorden 
har främst varit plantlayout, fabriksplanering, manufacturingsystems, Lean och logistik. 
 
3.4 Spagettikartor 
Spagettikartor är ett erkänt verktyg inom lean som visar människor och artiklars flöde inom 
produktionen, se figur 3 som exempel. Kartan är ett sätt att visualisera de slöserier som 
uppstår på grund av rörelser och förflyttningar, av människor och produkter (Bicheno, 2006).  
Metoden tillämpas som följer. Man anskaffar sig en skalenlig ritning över fabrikslayouten och 
ritar sedan in flödena i form av pilar, där pilen anger flödesriktningen och längden på den 
anger sträckan som produkten förflyttas. Dessa sträckor kan sedan användas för beräkningar 
av, till exempel hur långt en produkt transporteras varje dag. Olika flöden ritas i olika färger 
så de kan särskiljas från varandra. Kartan kan sedan användas för identifiering av förslag på 
potentiella förbättringar.    

 
Figur 3: Exempel på hur spagettikartor kan användas för att förbättra layouten i ett kök. 
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4 Nulägesbeskrivning 
I de kommande kapitlen, 4-6, kommer en genom gång och analys av företagets produktion 
göras. Analysen kommer att genomföras i tre steg, nulägesbeskrivning, framtids beskrivning 
och analys samt en analys av nuläget. I nulägesbeskrivningen kommer dagens 
produktionsupplägg gås igenom för att få en överblick av hur det ser ut idag i fabriken. Sedan 
kommer en framtids analys göras där företagets mål och visioner kommer tas upp samt vilka 
framtida maskininvesteringar de ser som nödvändiga för sin produktion. Slutligen kommer en 
analys av nuläget genomföras, där problem som idag finns identifieras. Även förslag på 
lösningar av dessa problem kommer att redovisas.  
 
I detta kapitel skall det beskrivas hur produktionen är upplagd i dagsläget samt redovisa för 
de olika maskiner som idag används inom produktionen  
 
4.1 Dagens produktion 
 Produktionen hos MWW består utav maskiner för bockning och svetsning av trådprodukter 
samt ytbehandling av dessa och andra stål produkter.  Man tillverkar, olika typer av galler för 
kylskåp och ugnar, ugnsstegar, olika räcken och lågspridare som tidigare nämnts. Man tar 
även in lite rena ytbehandlings jobb. Produktionen kan delas upp i tre distinkta steg se figur 4:  

1. Kapning och riktning av tråd 
2. Vidareförädling genom bockning och svetsning 
3. Ytbehandling 

 

 
Figur 4 De tre produktionsstegen, 
lila(1) RoK, blå(2) vidareförädlingen och rött(3) ytbehandlingen.  
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4.1.1 Kapning och riktning av tråd 

I kap och rikt delen riktar man och klipper tråd, som man får på stora rullar, till efterföljande 
produktionsavsnitt, i de olika längder och diametrar som efterfrågas. Tråden finns i 
dimensioner från 2,3 mm upp till 6,5 mm och rullarna hålls i ett konsignationslager hos 
MWW. Varor som hålls i ett konsignationslager tillhör säljaren av varan till dess produkten 
används och betalas först då av kunden i det här fallet MWW. Till förfogande finns två 
maskiner för kapning och riktning av tråddimensionerna 2,3 och 2,5 mm samt en maskin som 
kapar och riktar tråd från 4 till 6,5 mm diameter. Rikt och kap stationerna har 3 –skifts drift 
men går inte konstant under denna tid i nuläget, utan bara på runt 60-70 % av max kapacitet. 
 
 

 
Bild 3 Rikt och kap maskin 
 

4.1.2 Vidareförädling genom bockning och svetsning 

I det här produktions avsnittet finns det en stor mängd olika maskiner, som gör allt från enkla 
räcken till galler och ugnsstegar. Maskinernas placering följer inget logiskt mönster utan har 
ställts upp där det finns plats. 
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4.1.2.1 Nittorp 
I Nittorpsmaskinen görs merparten av alla kylskåps hyllor, ca 90 % av det som tillverkas i 
fabriken. Nittorpsmaskinen är en helautomatisk maskin som komplettbearbetar hyllan. Det 
vill säga den svetsar ihop trådarna, gradar trådarna, ren klipper eventuellt tvärtråds utstick och 
utför eventuella bockar som ingår i hyllan. När en hylla sedan gjorts klara placeras den i pall 
av maskinen. I maskinen tillverkar man enligt batch principen eftersom ställtiderna är så pass 
höga. I vissa fall över en timme, men i vanliga fall dryga 40min. Nittorpsmaskinen går på 3- 
skift. 
 

 
Bild 4 Nittorpsmaskinen ur två vyer 
 

4.1.2.2 Ugnsstegar 
För tillverkning av ugnsstegar finns det idag två maskiner. En som tillverkar en gammal 
modell som är på väg ut ur sortimentet och snart bara kommer att finnas som service produkt. 
Den andra maskinen tillverkar den nya modellen som finns i utförande med och utan skenor. 
Stegen utan skenor färdigbearbetas i maskinen medan stegen med skenor måste genomgå ett 
extra arbetstempo där skenorna svetsas på. Svetsningen av skenorna görs i en svetsautomat 
där skenorna placeras på stegen manuellt och sedan utförs svetsningen automatiskt. Skenorna 
är styrskenor till kullagrade glidskenor som eftermonteras i Tyskland. Nya ugnsstege 
maskinen körs i 3 – skift medan den gamla körs vid behov. 
 
 
 
 

 
Bild 5 Nya och gamla ugnsstegemaskinerna 
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4.1.2.3 MHU – gruppen 
MHU – gruppen består av två gamla robotceller där man monterar galler med ram. Gallren 
består av en ram som plockas av en robot och läggs i en pressvets varefter tvärtrådarna läggs 
på. Sedan svetsas hela paketet ihop, en annan robot hämtar gallret, kantklipper en sida och 
placerar det sedan i en rikt varefter den faller ner i ett ut magasin från vilket man sedan 
plockar produkten manuellt och placerar den på pall. MHU - gruppen körs vid behov. 
 
 

 
Bild 6 MHU-gruppen 
 

4.1.2.4 Lågspridar tillverkning 
Lågspridarna tillverkas i två varianter. En sort där en maskin gör propellern automatisk från 
rostfritt stålband på rulle och en sort som görs genom manuell skruvning av inköpta 
färdigklippta rostfria bitar. På dessa monteras man sedan en rostfritråd vilken har bockats i en 
maskin till önskad form. Den rostfria tråden köps in i färdigklippta längder. Lågspridarna 
tillverkas vid behov eller när tid finns.  
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4.1.2.5 Gamla hyllinan 
I gamla hyllinan kör man en av hög volym hyllorna som annars skulle gå i Nittorpsmaskinen, 
som avlastning för denna. Flera sorters hyllor skulle kunna köras i denna maskin men detta 
görs inte på grund av den höga ställtiden, som kan var uppemot 8 timmar. Denna maskin körs 
också bara vid behov. 
 

 
Bild 7 Gamla hyllinan 
 

4.1.2.6 Övrig utrustning 
Den övriga produktionsutrustningen består av en maskin som gör rammar, en som gör räcken, 
maskin för bockning av en del till vissa av mjölkhyllorna och diverse manuella svets och 
pressnings stationer. Det finns även en halvautomatisk maskin som kallas steg mataren där 
maskinen kan svetsa en detalj medan nästa laddas. Laddningen av maskinen sker dock för 
hand. Dessa utrustningar körs vid behov. De manuella stationerna och steg mataren är 
arrangerade i något som skulle kunna liknas vid en funktionell verkstad. Det vill säga 
maskiner av samma sort har grupperats tillsammans. Den här sortens maskiner utgjorde 
majoriteten av all produktion på företaget för 20 år sedan.   
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Bild 8 De manuella stationerna syns på övre raden och på den nedre från vänster syns 

rammaskin mjölkhylla, räckesmaskinen och rammaskinen. 
 

4.1.3 Ytbehandling 

Nästa steg i produktionen är ytbehandlingen. Det finns två typer av ytbehandling. En för 
kylskåps produkter och en för ugns produkter. Produkterna som skall sitta i kylskåp går först 
igenom ett zink steg där produkterna rengörs och får ett lager zink för att sedan gå vidare till 
pulverlackningen. Detaljerna hängs upp manuellt i zink steget, där de tvättas och förzinkas, 
och plockas sedan direkt därifrån in på målnings linan. När målningen är klar plockas den 
färdiga produkten av och läggs på pall. Ugns detaljer går igenom en nickel – krom process där 
produkterna först rengörs, sedan får de ett lager nickel och sist ett lager krom. Detaljerna 
hängs upp och plockas av manuellt i samma station. Vid avplockning placeras de på pall och 
bandas sedan är de klara för leverans. Zink och målnings linan går på 3-skift medan nickel – 
krom anläggningen har 2-skifts gång och stopp för underhåll varje fredag. 
 

 
Bild 9 Pulverlacks linan 
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4.2 Lager 
Mellan produktionens tre huvudsteg finns det mellanlager, där produkterna lagras i väntan på 
nästa steg i processen. Dessa lager krävs i dagsläget då man tillverkar efter batch principen. 
Lagring sker av oklippt tråd, klippt tråd, rammar, obehandlade galler och ugnsstegar samt 
färdigvarulager för leverans klara produkter. Majoriteten av mellanlagringen sker på ett ställe 
men vissa delar ligger utsprida lite varstans på grund av platsbrist och dålig planering. I 
mellan lagret bladas också produkter som är i olika steg av processen. Till exempel lagras 
ugnsstegar som väntar på ytbehandling tillsammans med klippt tråd. Detta skapar ett väldigt 
oorganiserat och rörigt lager Färdigvarulagringen är även den utsprid på olika ställen. 
Färdigvarulagringen för Electrolux Motala och Electrolux Mariestad ligger inom 
fabrikslokalen medan Dometics färdigvarulager är beläget i ett plåtskjul ca 500m ifrån själva 
fabrik lokalen.   
  
4.3 Transporter 
Transporterna av gods mellan maskiner och mellanlager utförs idag ut av maskinoperatörerna. 
Transporterna av färdiga varor till färdigvarulagret skötts av en ”transportansvarig” som även 
har hand om lastning av utgåendegods och lossning av inkommande. Han har även till uppgift 
och se över vad som finns på lager när JIT-planen från kunderna kommer varje morgon och 
plocka fram dessa produkter om de finns på lagret, övrig tid hjälper han till i produktionen där 
det behövs. 
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5 Framtidsbeskrivning och analys 
Det här kapitlet ritar upp ramen för hur MWWs visioner och framtida tänkta investeringar 
ser ut. Dessa visioner och investeringar ligger till grund för de layoutförändringar som skall 
göras.  
MWW är i dagsläget ett företag som gör ett nollresultat. De senaste åren har försäljningen 
och produktiviteten legat på ungefär samma nivå. Inför framtiden så skall företaget dock 
satsa på en ökning av försäljningen med 5 % per år och en ökad produktivitet genom 
automation och ut fasning av manuella moment.  
 
5.1 Produkter 

Eventuellt kommer MWW få produktionen av en ny variant av ugnsstege med 
skenor. Denna ugnsstege kommer då komplett tillverkas på plats i Motala. Det vill 
säga den kullagrade skenan som idag monteras i Tyskland kommer monteras 
direkt hos MWW. Om man skulle få denna order så skulle det nästan innebära en 
fördubbling av ugnsstege produktionen per år. Vilket i sådana fall skulle kräva 
investering i en ny ugnsstege maskin.  
En ökad produktion av galler är ett måste för att nå målet med 5 % försäljnings 
ökning. Även de jobb som lagts ut på underleverantörer ses över och räknas om för 
att se om det är ekonomiskt försvarbart att flytta hem produktionen utav några av 
dessa. Detta skulle på sikt innebära ett behov av nyinvestering i en maskin även för 
detta ändamål, då Nittorpsmaskinen som idag tillverkar majoriteten av hyllorna 
nästan går på maxfart.   
Nya rena ytbehandlings jobb i målnings linan är också något som bör ses över 
noga, då denna resurs inte har full beläggning i dagsläget. Detta främst för att rena 
ytbehandlings jobb åt externa kunder ger en mycket högre vinst än ytbehandling 
av de egna produkterna.  

 
 
 
5.2 Teknik 
Uppdateringar i tekniken bör genomföras, så man kan hålla sig konkurrens kraftiga gentemot 
låglöneländer, detta genom höjning av automationsgraden. De förslag som diskuterats är 
följande.   
Byt ut MHU-gruppen mot en ny robotcell för tillverkning av: 
 

1. Dagens produktion i MHU 
2. Framtid produkter rakapparat  
3. Hyllorna som körs i gamla hyllinan 
4. Så mycket som möjligt av det som i dagsläget monteras manuellt 
 

Ett nytt styrsystem till Nittorpsmaskinen och en eventuell genomgång/ombyggnad av hela 
maskinen så att alla positionerings fel elimineras. På så vis skulle ställtiden kunna minskas 
drastiskt. 
Eventuellt skall hela Nickel - Krom anläggningen tas bort på grund av kvalitetsbrister i 
produktionen. Bristerna uppstår främst på grund av att anläggningen är gammal och sliten. 
Om MWW skall kunna ta in flera produkter så skulle det innebära en nyinvestering i en 
maskin för trådhylle tillverkning. Eftersom nuvarande utrustning går på maxkapacitet eller är 
för gammal och oflexibel.  
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5.3 Produktionsupplägg 
Efter som så många olika sorters hyllor tillverkas skulle det vara till fördel om mindre batcher 
kunde köra dvs gå över mer till JIT körning av produkter. Detta skulle kräva en radikal 
minskning av ställtiden i framförallt Nittorpsmaskinen där den största delen av produktionen 
körs. Detta skulle kunna uppnås om en noggrann utvärdering enligt SMED metoden gjordes 
och maskinen uppgraderades så den positionerar rätt vid omställningarna. Man skulle då 
kunna minska dagens ställtider på ca en timme drastiskt. Bara justeringarna för positionerings 
fel tar uppemot 30min enligt mätningar som gjorts. Om detta implementerades så skulle 
företaget kunna få ett produktionsupplägg som mer liknar ett linje upplägg, där produkterna 
strömmar igenom produktionen snabbare, vilket ger lägre PIA. 
 
5.4 Nya idéer 
Tråden köps in färdigklippt, í stället för att klippa den själv. Vilket skulle minska ner 
personalbehovet och den manuella gradningen av tråd skulle också undvikas, då moderna rikt 
och kapmaskiner även gradar tråden. Om tråden förutsätts då hållas i ett konsignationslager 
som den oklippta tråden görs i dagsläget så skulle man även spara in på 
lagerhållningskostnaderna. 
Ett lager tält i anslutning till fabriken för lagring av Dometics varor. Detta för och minska ner 
på transportsträckorna till det nuvarande lagret.   
Ta in produktion och montering av andra produkter. Till exempel så skulle man kunna ta över 
sådan produktion som inte hinns med på Be-Pe till MWW. 
 
5.5  Layout 
En layout som fungerar idag och som kan anpassas med tiden är viktig. Därför har framtida 
visioner för layouten tagitsfram. Dessa är som följer : 
 

• Välplanerade transportvägar 
Raka och kortast möjliga 

• Expanderbar/Flexibel dvs placering för ny utrustning är inplanerad 
Ytor för expansion planeras in i layouten  

• Organisera lagringen. Styra upp lagringen så alla produkter flödar i en riktning 
• Tydliga enkla produktflöden 
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6 Analys av nuläget 
Här kommer nuläget analyseras och förslag på hur det går att komma till rätta med problem 
som finns kommer föreslås. Dessa analyser och förslag kommer sedan användas som en del 
av underlaget vid framtagning av de nya layouterna. En SLP görs sedan för fabriken för att 
lyfta fram vilka förändringar som bör göras rent flödesmässigt 
 
6.1  Orderläggningen 
Kunderna skickar en preliminär beställningsplan som gäller ett visst antal veckor framöver 
och som uppdateras med jämna mellanrum och sedan så skickar dom en JIT – plan varje dag 
där alla leveranser till eftermiddagen specificeras. Problem uppstår då de preliminära 
beställningarna i jämförelse med JIT – planen kan slå fel på hundratals produkter åt ett eller 
annat håll. Även de långsiktiga planeringarna kan ändras från vecka till vecka. Till exempel 
kan de en vecka få en plan som säger att under perioden x –y skall 2800 av hylla V levereras 
och veckan efter så är perioden x – y:s planerade leverans av V nere på 200. Det kan även slå 
åt andra hållet. Detta gör produktionsplaneringen svår och stora lager måste hållas. Om 
MWW skall kunna komma underfund med dessa problem bör man antingen sätta press på 
kunderna genom att ta ut straffavgifter för stora ändringar av lagd preliminär order i sista 
stund eller genom förändring av de egna ställtiderna, enligt teoriavsnitt 2.5, så MWWs 
produktion kan reagera snabbare på förändringar.   
 
6.2  Layout och flöde 
Flödena blir i många avsnitt av produktionen väldigt komplexa, vilket framgår av spagetti 
kartan i bilaga 2. Med både korsande och motriktade flöden. Orsakerna till dessa flöden är 
många. Den största orsaken är den ostrukturerade maskin placeringen. Där maskiner som 
köpts in har placerats där det fanns plats just då, utan någon tanke på produktionsflöde och 
framtida maskiners placering.  
Komplexiteten i flödena kan även härröras till utspridningen av lagren. Till exempel är 
mellanlagren för produkter som väntar på ytbehandling utsprid på flera ställen i fabriken, 
vilket resulterar i ett ostrukturerat flöde. På MWW blandar de även ihop produkter som 
befinner sig i olika steg av färdigställandeprocessen med varandra vilket gör det väldigt svårt 
och hålla koll på vad som finns i lagret. Huvudorsaken till att lagerföringen är på det här 
visset är platsbrist.  
En annan orsak till de röriga flödena beror av delade operationer, dvs flera maskiner matar 
eller matas av samma resurs. En delad resurs innebär att större lager före och efter resursen 
måste hållas. De delade resurserna i produktionen är rikt och kapen samt ytbehandlings 
linorna. Där rikt och kapen försörjer alla efterföljande resurser med tråd, förutom 
lågspridarna, som i sin tur matar till ytbehandlings linorna som även skall hantera de inköpta 
produkterna. De inköpta produkterna utgör ytterliggare en svårighet då dessa tas emot vid 
samma ställe som utleveranserna sker. Och enligt Philips (1997) så ska in och utleveranserna 
försöka att separeras på. Så en ide skulle vara att flytta godsmottagningen för inköpta 
produkter till samma ställe som tråden tas emot.  
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6.3  Produktionen 
 

6.3.1 Rikt och kapen 

Här fungerar det idag ganska bra med ett enkelriktat flöde från maskinerna ut till lagret. Det 
enda som motverkar detta flöde är en viss del av den oklippta tråden som måste lagras utanför 
rikt och kap rummet på grund av plats brist. Men eftersom det flödet är så lågt har det ingen 
större inverkan. 
 

6.3.2 Nittorp 

Nittorpsmaskinen har som tidigare konstaterats en hög ställtid och står för majoriteten av 
galler producerade. Därför skulle den behöva byggas om så ställ tiderna kan reduceras och 
mindre batcher kan köras så man inte bygger så mycket lager. Som det är i dagsläget 
positionerar maskinen för dåligt vilket får som konsekvens att programmen för de olika 
produkterna hela tiden måste justeras in efter varje ställ. Detta gör att ställtiderna blir onödigt 
långa, uppemot en timme i vissa fall. Om maskinen däremot positionerade rätt från början 
skulle ställtiderna kunna sänkas väsentligt enligt produktionschefen och maskinoperatörerna 
på MWW. Om en samtidigt SMED revision av ställen genomfördes så skulle de på så vis 
kunna köra mindre batcher, eftersom flera ställ kan göras på en dag, utan nämnvärd 
försämring av maskinens utnyttjandegrad (Shingo, 1988), vilket skulle resultera i en sänkning 
av PIA. Det skulle även bli lättare för MWW att anpassa sin produktion efter kundernas JIT-
listor då de kan ställa om mellan olika produkter fortare och enklare.  
 
 
 

6.3.3 MHU-gruppen 

MHU-gruppen består som tidigare sagts av två äldre robotceller. Dessa har i dagsläget en låg 
beläggning och kan bara göra hyllor med ram. Efter som dessa hyllor står för en liten del av 
produktionen så bör MHU-gruppen uppdateras som det beskrivits i framtidsanalysen. Det 
skulle innebära skrotning av den ena cellen vilket skapar utrymme och en uppdatering eller 
total ombyggnad av den andra så den åtminstone kan köra de typer av hyllor som i dag körs i 
gamla hyllinan och varianter på denna samt de hyllor som i dagsläget körs i  
MHU – gruppen. 
 

6.3.4 Gamla hyllinan. 

Om MHU byggs om enligt ovanstående specifikation så skulle den gamla hyllinan kunna 
skrotas och utrymme skulle frigöras. Denna yta skulle kunna utnyttjas till expansion. 
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6.3.5 Nya ugnsstegen 

Nya ugnsstegen skulle behöva flyttas så den står mer centralt i fabriken tillsammans med 
Nittorpsmaskinen och MHU:n  så dessa kan köras tillsammans. Det skulle även innebära en 
kortare transportväg till Ni-Cr anläggningen. Eventuellt så kommer företaget i framtiden 
behöva investera i en maskin till om de får produktionen för ugnsstegarna med den 
modifierade skenan som togs upp i framtidsanalysen. Det skulle också innebära att en yta för 
montering av den kullagrade yttre skenan behöver frigöras. Detta bör has i åtanke när 
layouten för fabriken tas fram så yta för detta planeras in. 
 
 

6.3.6 Gamla ugnsstegen 

Den här maskinen försvinner inom en snar framtid, då produkten som tillverkas i den kommer 
utgå ur sortimentet. Detta eftersom den nya varianten av ugnsstege ersätter den i Electrolux 
ugnar. På grund av denna omständighet så kommer denna maskin inte tas med i de nya 
layoutförslagen. 
 

6.3.7 Stegmataren + manuella stationer 

Det första MWW bör fråga sig är om det i överhuvudtaget är lönsamt att tillverka dessa 
produkter i fabriken då de kräver mycket mantid, det vill säga produktion i dessa maskiner är 
väldigt kostsamt. Som det är just nu så kommer de dock vara kvar. Men man bör se över om 
det skulle vara lönsammare och lägga ut dessa produkter på underleverantörer och bara 
ytbehandla dessa på MWW. Flödena runt dessa maskiner är väldigt komplicerade då 
maskinerna inte alltid står i operations följd.  Tillexempel så bockas en ram till mjölkhyllan i 
ett steg, denna går sedan iväg till lager som ligger på andra sidan lokalen för att sedan 
transporteras tillbaks till ungefär samma ställe när mjölkhyllan väl skall slutmonteras. Innan 
bockningen så ska även pinnarna gradas, detta görs manuellt ett par pinnar åt gången och 
denna maskin står i sin tur dåligt placerad i förhållande till bockmaskinen. Så för att få 
ordning här så bör maskinerna arrangeras om och lagret för halvfabrikat flyttas så det ligger i 
anslutning till maskinerna. Gradningen skulle kunna lösas om det investerades i en 
automatmaskin för detta eller om tråden köps in klippt, gradad. Förutsättningarna för att köpa 
in klippt tråd är goda. MWW har fått ett kostnadsförslag från den nuvarande trådleverantören 
på 7.60 kr kilo för klippt tråd, vilket skall ställas mot de 6.50 kr man betalar i dag för oklippt 
tråd per kilo samt den personal kostnad som fås. Dessa två faktorer ger ett kilopris som ligger 
på 7.50 kr kilot för klippt tråd lägg därtill kostnaderna för att grada tråd manuellt och du är 
uppe i drygt 7.60 kr kilot. Den stora fördelen med att köpa in tråden färdigklippt ligger i det 
konsignationslager som man blivit lovad av trådleverantören och som skall fungera på samma 
sätt som det lager de idag har för trådrullarna. Det vill säga MWW betalar inte tråden förrän 
den använts. Vilket sänker lagerhållningskostnaderna jämfört med idag eftersom lagrena i 
båda fallen blir lika stora men i nuläget så har klippta tråden som ligger på lagret redan betalts 
men i fallet konsignationslager så betalas tråden först vid uttag ur lagret. 
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6.3.8 Ytbehandlingen 

Flödet i målningen går från zink till pulverlack så för ett optimalt flöde skulle dessa två 
behöva bytta plats efter som de idag står i omvändordning med tanke på flödets riktning. Men 
om flytt av dessa skulle innebära en för stor kostnad i jämförelse med vinsten, så därför 
lämnas operationsföljden som den är i dagsläget. Men det är värt och tänka på om företaget i 
framtiden skall bytta ut hela anläggningen. Det MWW skulle kunna göra i både zinken och  
Ni - Cr anläggningarna är att uppgradera dessa med självreglerande kemikalie doserare. Detta 
skulle göra så en högre och jämnare kvalitet på produkterna uppnås då balansen i baden alltid 
är optimalt justerad, enligt ytbehandlings expertis från MacDermid.  
 
 

6.3.9 Övrigt 

Material bärarna skulle kunna ändras till enbart helpallar eftersom dessa är mer lätthanterliga 
enligt personalen. Detta kan dock bli svår genomförbart då kunderna vill ha vissa av sina 
produkter packade i halvpall. Men då kunden inte kan leverera så många halvpallar som krävs 
för deras produkter så får MWW köra även dessa produkter på hel pall i de lägena. Alla 
räcken som tillverkas levereras i plastbackar till kund enligt deras krav och kommer behållas 
på det viset.   
 
  
 
 
6.4 Lager 
Lager skötseln måste ses över, lagret arrangeras om så flödena blir rakare och så produkter i 
olika faser av färdigställande inte blandas med varandra då detta skapar oordning och gör 
lagret svåröverblickbart. Slutlagret för Dometics varor bör flyttas i närmare anslutning till 
produktionslokalen då dessa transporter är oförsvarbart långa och står för mer än 50 % av de 
totala transportkostnaderna. Man skulle även behöva se över hur produktions och lager 
styrningen skall administreras så lager nivåerna kan minskas. 
 
 
 
6.5 Transporter 
Enligt Phillips (1997) är kunskap om materialflödesintensiteten viktig vid framtagande av 
layouter. Därför har en kvantitativ analys av dessa genomförts. Materialflödesintensiteten har 
beräknats enbart för produkttransporter per år. Eftersom de är de enda transporterna som 
utförs regelbundet och i sådan mängd att man kan göra en meningsfull utvärdering av dessa. 
Data för materialflödesintensiteten har fåtts fram genom diskussioner med 
produktionsansvariga, egna observationer, intervjuer och historiska data angående antal 
produkter levererade varje år under en tre års period. För att få fram meningsfulla siffror så 
har antalet pall som transporteras till FVL dokumenterats under ett par veckor. Transporterna 
som sker mellan operationerna körs en pall i taget. Eftersom pallarna innehåller olika antal 
produkter beroende på kundernas specifikationer och storlek på produkten så har ett snitt 
värde för hur många produkter som transporteras per pall tagits fram med hjälp av 
produktionschefen på MWW.  
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Transportsträckorna har mätts upp med hjälp av spagettikartorna och genom uppstegning av 
sträckan till det lager som ligger utanför fabriken. En förenkling vid beräkningarna av 
transportsträckorna har gjorts där alla sträckor har multiplicerats med två eftersom det antas 
att operatören måste ta sig fram och tillbaka. Dessa mättningar har sedan legat till grund för 
jämförelsen av transportsträckorna före och efter layout förändringen. Den totala transport 
sträckan ficks sedan ut genom multiplicering av transportsträckorna med transportintensiteten, 
den totala transportsträckan per år vart då 2171 km. Kostnaderna för dessa transporter 
beräknades sedan ut genom tim kostnaden för en anställd multiplicerat med transportsträckan 
dividerat med truckens uppskattade snitt hastighet. Truckens snitthastighet har här uppskattats 
till 5 km/h, anledningen till den låga uppskattade hastigheten är kort sträckor inomhus och det 
dåliga underlaget utomhus i kombination med antalet pall som körs, vilket resulterade i en 
transportkostnad på 108 762 kr/år. I denna siffra ingår inte de kostnader som uppstår i form av 
underhållskostnader för truckarna, utan bara rena personalkostnader. Truckarnas service 
kostnad uppgick 2006 till 73 000 kr. Av dessa gick nästan 16 000 till 4 nya däck. Den höga 
däck konsumtion tros bero av de frekventa transporterna till Dometics färdigvarulager. Då 
dessa går utomhus där det finns mycket skräp som spik och dylikt. Detta går dock inte att 
bevisa utan djupare analys och har därför inte räknats med i slutsiffrorna.   
 
Vid beräkningarna har en del avgränsningar gjorts dessa är: 

• Bara huvudflödena har följts 
• Returtransporter av tomma pallar har bortsetts från  
• Ingen hänsyn har tagits till skrothanteringen efter som denna inte skötts efter något 

speciellt mönster på grund av dess låga frekvens. 
 
 
 
6.6 Kontor och personal ytor 
Vid placering av kontor och personal ytor (till personal ytor räknas till exempel matsal och 
fikarum) är det enligt Phillips (1997) viktigt att hänsyn tas till hur dessa placeras med tanke på 
buller, vibrationer och annat som kan störa. Till exempel skall inte kontor placeras i nära 
anslutning till stora bullriga maskiner då dessa kan skapa störande vibrationer och oljud. Även 
personal ytor skall placeras så de inte störs av bullriga maskiner, men också i nära anslutning 
till produktionen så faciliteterna utnyttjas. All personal på företaget bör ha ett gemensamt 
fikarum/matsal så en gemenskap bland de anställda skapas. Som det ser ut i dagsläget på 
MWW ligger kontoren bra där dom ligger och de skulle inte tjäna något på en flytt av dessa. 
Vad beträffar personalytor i lokalen finns det i dag en matsal och en gammal förmans hytt 
som utnyttjas som fikarum/matsal i anslutning till produktionen. Om förmanshytten rivs så 
frigör man golvyta som kan utnyttjas till annat och uppdelningen som idag sker av personalen 
skulle förebyggas då bara ett fikarum/matsal finns.    
   
6.7 Systematisk layout planering (SLP) 
När en SLP genomförs är det viktigt att ta fram en flexibel layout som tar hänsyn till framtida 
expansion enligt Phillips (1997). I nulägesanalysen har det tagits upp vilka delar av 
produktionen som skulle behöva förbättras, flyttas eller förändras och var det finns behov av 
ny teknik. I framtidsanalysen redovisades de investeringar som kan tänkas göras i framtiden. 
De maskiner som kommer behöva flyttas i layouten för att skapa bättre flöden är som följer : 

• Nya ugnsstegen med tillhörande svetsstation för skenor 
• Rammaskinen 
• Räckesmaskinen 
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Det förutsätts även att MHU -gruppen görs om så gamla hyllinan och en av MHU:erna kan 
skrotas. Gamla ugnsstege maskinen skrotas också då den produkt som tillverkas där upphör.  
Andra saker som måste tas hänsyn till är de monument som tidigare nämnts. Monumenten i 
det här fallet är de två ytbehandlings linorna som på grund av sin storlek och installationskrav 
skulle bli allt för dyra att flytta. Så hänsyn måste tas till deras placering vid SLP:n.  
 

6.7.1 Aktiviteter 

Aktiviteter är alla maskiner och lager som finns i dagsläget då dessa påverkar materialflödet. 
Nya maskiner (expansion) och andra planerade förändringar som påverkar layouten är också 
aktiviteter. Se aktivitetslista i tabell 6.  
 
 
Tabell 6 Aktivitetslista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
  

6.7.2 Närhetsvärdering 

Den kvantitativa analysen är transportmängden räknat i antal trucktransporter mellan olika 
aktiviteter i produktionen. Dessa värden har sedan resulterat i närhetsvärderingar som 
redovisas i tabell 7 och tabell 8. Efter de kvantitativa närhetsvärderingarna gjorts har det 
framkommit en A-närhet mellan målningslinan och mellanlagret för färdigvaror där 
transportintensiteten är som störst. 
 
 
 

1: Rullager 
2: Rikt o kap 
3: Trådlager 
4: Nittorp 
5: Gamlahyl linan (Skrotas i föreslagna lösningar)   
6: Nyaugnsstege 
7: Gamlaugnsstege (Skrotas i föreslagna lösningar) 
8: manuella+S-mat 
9: Froma(ramar) 
10: Bock mhylla 
11: Räcken 
12: Ramlager 
13: Mhylla lager 
14: MHU-grupp (en byggs om en skrotas) 
15: Mellanlager 
16: Lager inköpt 
17: Ni-Cr 
18: Zink 
19: Pulverlack 
20: M. lager målning 
21: F. Lager dometic 
22: F. Lager Mariestad 
23: F. Lager Elux Motala 
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Tabell 7 Från till diagram 

 
 
Tabell 8 Viktning av aktivitetspar utgående från, från till diagramet 
Aktivitetspar Antal transporter Bedömning Poäng viktning x2 
19 20 13157 A 4 8 
4 15 1830 E 3 6 
20 21 1712 E 3 6 
2 3 1001 E 3 6 
16 18 1256 E 3 6 
11 15 1560 E 3 6 
8 15 474 I 2 4 
6 15 500 I 2 4 
3 4 783 I 2 4 
20 22 633 I 2 4 
17 23 418 I 2 4 
16 17 626 I 2 4 
3 6 183 O 1 2 
14 15 237 O 1 2 
9 12 32 U 0 0 
3 9 5 U 0 0 
3 8 32 U 0 0 
3 14 16 U 0 0 
3 11 35 U 0 0 
3 10 8 U 0 0 
12 14 32 U 0 0 
12  8 38 U 0 0 
10 13 38 U 0 0 
1 2 35 U 0 0 
 

 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1                                           35   

2                                         1001    

3                   16     35 8 5 32   183   783     

4                 1830                          

5                                           

6                 500                        

7                                         

8                 474     38                

9                       32               

10                     38                

11                 1560                   

12                   32                

13                                   

14                 237                

15                                 

16           1256 626                  

17 418                             

18                              

19       13157                    

20   633 1712                      

21                           

22                          

23                         
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Efter de kvantitativa närhetsvärderingarna tagits fram har en kvalitativ närhetsvärderings 
analys utförts. Den kvalitativa närhetsvärderingen baseras på hur maskinerna skall placeras 
med tanke på operatör driften. Det vill säga då en operatör sköter flera maskiner så bör dessa 
maskiner placeras nära varandra, så operatören inte behöver röra sig långa avstånd. Här 
framkom det två A-närheter mellan Nittorpsmaskinen och Nya ugnsstege maskinen samt 
mellan Zink och Målningslinan. Resultatet redovisas i tabell 9. 
 
 
Tabell 9 Kvalitativa närhetsvärderingar 

Aktivitets par Bedömning poäng 
4 6 A 4 
18 19 A 4 
4 14       E 3 
4 9 O 1 
4 11 O 1 
8 10 O 1 

                    
Närhetsvärderingarna har sedan viktats och slagits ihop. De kvantitativa närhetsvärderingarna 
har viktats dubbelt så högt som de kvalitativa. Detta eftersom de är baserade på fakta. De 
samanslagna närhetsvärderingarna finns i Tabell 10 och visualiseras i diagram 1. 
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Tabell 10 Närhetsvärderingar sammanviktade 

Aktivitets par kvantitativ bedömning Poäng viktning(x2) kvalitativ bedömning poäng 
19 20 A 4 8    
4 15 E 3 6    
20 21 E 3 6    
2 3 E 3 6    
16 18 E 3 6    
11 15 E 3 6    
8 15 I 2 4    
6 15 I 2 4    
3 4 I 2 4    
20 22 I 2 4    
17 23 I 2 4    
16 17 I 2 4    
3 6 O 1 2    
14 15 O 1 2    
9 12 U 0 0    
3 9 U 0 0    
3 8 U 0 0    
3 14 U 0 0    
3 11 U 0 0    
3 10 U 0 0    
12 14 U 0 0    
12  8 U 0 0    
10 13 U 0 0    
1 2 U 0 0    
4 6    A 4 
18 19    A 4 
4 14          E 3 
4 9    O 1 
4 11    O 1 
8 10       O 1 
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Diagram 1 De sammanviktade närhetsvärderingarna 
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6.7.3 Närhetsdiagram 

De olika aktiviteterna ritades sedan in i närhetsdiagram som baseras på uppgifterna i diagram 
1. Närhetsdiagrammen, in justerad i lokalen, för de två layouter som valdes ut redovisas i 
figur 5. Lagren för ramar och mjölkhyllor har inget närhetsbehov och kan i princip placeras 
varsomhelst. Men ur flödes synpunkt bör de placeras i anslutning till efterföljande 
operationssteg. 
 

                         
Figur 5 Aktiviteter injusterade i befintlig layout 

Närhetsbeteckningar 
A= Röd  
E= Gul  
I= Grön 
O= Blå  
U= Blankt 
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6.7.4 Blocklayout 

Med utgångspunkt från det framtagna närhetsdiagrammet gjordes sedan en blocklayout där 
maskiner, lager och andra aktiviteter tilldelades en yta som sedan passades in efter det 
närhetsdiagram som tagits fram. Utifrån blocklayouten skapades sedan detalj layouter för de 
två valda koncepten. Dessa layouter redovisas i bilaga 11 och 12. Det enda som skiljer dem åt 
är rikt och kapen som är borttagen i förslag 2.  
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7 Framtidslayout 
Här kommer de två layouter presenteras som har framarbetats med hjälp av nuläges och 
framtids analys samt SLP. 
 
7.1 Framtagning av layouter 
Två olika layoutförslag har utarbetats, ett där rikt och kapen behålls i fabriken och ett där rikt 
och kapning läggs ut på underleverantörer där MWW lagerför deras tråd i ett så kallat 
konsignationslager, dvs MWW betalar inte för tråden innan den tagits ut från lagret.  
 
Förändringen bygger på de förutsättningar som redovisades i avsnitt 6.7, 
systematisklayoutplanering. Vid framtagning av layouterna har särskild vikt lagts vid att 
skapa ytor där ny tillverkning eller montering av andra produkter som kan ge en högre 
avkastning skulle kunna placeras in. För bild av layouten innan förändring, se bilaga 7. 
 
7.2 Förslag 1 
I detta förslag så har, utgående från den framtids analys som gjordes i kapitel 5, en MHU-
grupp skrotats och den andra har byggts om så den kan tillverka flera modeller av galler och 
de gamla robotarna i kvarvarande MHU:n har ersatts med en modern 6-axlig robot. Detta 
möjlig gör en borttagning av den gamla hyllinan eftersom dessa produkter nu kan köras i 
MHU:n. Ombyggnaden av MHU:n innebär även en avlastning av Nittorpsmaskinen då flera 
varianter som körs där kan köras i den nya robotcellen. Den gamla ugnsstege maskinen har 
tagits bort i enlighet med analysen i 6.3.6, eftersom produkterna som tillverkades där har 
upphört i Electrolux sortiment. Den nya ugnsstegen flyttas i närmare anslutning till 
Nittorpsmaskinen och MHU:n i enlighet med närhetsvärderingarna i 6.7.2 som visar på det 
beroende som finns mellan dessa vid en operatörsdrift. Enligt dessa närhetsvärderingar så bör 
även lagret för Dometics hyllor ligga i nära anslutning till produktionen, därför bör en 
lagerhall i anslutning till produktionsbyggnaden uppförs som ersätter det nuvarande FVL för 
Dometics produkter. Lagerhallen uppförs dels eftersom transport sträckorna då minskas, en 
annan anledning är att i det nuvarande FVL har MWW bara platsen på nåder tills Dometic 
behöver den själva. Den nya layouten finns i bilaga 5. 
 
Styrkor 

• Kortare transportvägar 
• Mer strukturerat flöde 
• Lagren är placerade på ett mer logiskt 

sätt 
• Lägre hanterings kostnader 

Svagheter 
• De manuella stationerna står 

fortfarande i dålig individuell 
operations ordning. 

• Mellanlagren kvarstår 
• Utan gemensamt FL för alla produkter 

så blir det fortsatt svårt och hålla 
ordning på vad man har i lager. 

 
Möjligheter 
Lätt och förändra layouten om en ökning av 
produktionen skulle kräva en ny maskin. Då 
det finns utrymme planerat för detta. 

Hot 
 

Figur 6 SWOT-analys layout 1 
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Punkterna i teori avsnitt 2.1 Grunderna för en bra layout uppfylls till stora delar, och gås 
igenom punkt för punkt här under, med ett undantag minimeringen av mellan lager vilket i det 
här fallet blir väldigt svårt och genomföra. Detta eftersom omställning tiden mellan olika 
produkter är så pass hög, vilket resulterar i körning av stora batcher som ger stora 
mellanlager. Om mellanlagren skall kunna sänkas bör man alltså fokusera på en sänkning av 
ställtiderna och bättre produktionsstyrning.  
Punkterna i teori avsnitt 2.1 gås här igenom för layoutförslag 1 

• Maximalflexibilitet Uppfylls då expansionsytor och tillväxtsytor planerats in i layouten  
• Maximalkoordination Då maskinerna hamnar mer samlat kan dessa sköttas lättare 
• Maximaltutnyttjande av volym Ingen förändring mot nuläget 
• Maximalsynlighet Synligheten har ökat då lagren inte längre är lika utsprida 
• Maximaltillgänglighet Tillgängligheten till alla maskiner är god. 
• Minimaltavstånd Avstånden har krympts avsevärt 
• Minimalhantering Ingenting har gjorts åt hanteringen möjligtvis minskar den något 

när gamla hyllinan skrotas och MHU:n byggs om. 
• Maximalkomfort Detta var redan genomfört innan examensarbetets start så inget har 

förändrats här 
• Inbyggd säkerhet  Alla maskiner uppfyller ställda säkerhetsnormer 
• Maximalsäkerhet Inga förändringar av layouten har påverkat säkerheten som 

tillexempel förändringar av brandceller etc. 
• Effektiva flödesvägar för material Alla flöden har enkelriktats i den mån det går med 

tanke på monument.  
• Identifikation Efter som fabriken är så liten så har ingen uppdelning i arbetsgrupper 

gjorts varpå ingen tilldelning av speciella ytor för dessa gjorts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

37 

 
7.3 Förslag 2 
Förslag 2 ser ut precis som förslag 1 med den skillnaden att all tråd som används köps in, 
enligt framtidsvisionen i kapitel 5.4 färdigklippt, riktad och gradad direkt från tråd 
leverantören. Detta för och spara in på personal kostnader och utrymme. Kostnaden för inköp 
av klippt tråd har beräknats kosta ungefär lika mycket som det i dagsläget kostar att klippa 
tråden själv plus den vinst som uppstår då man inte behöver grada tråden manuellt samt att 
tråden hålls i ett konsignationslager vilket sänker lagerkostnaderna. Detta gås igenom 
utförligare i analysen av nuläget 6.3.7 Layouten finns i bilaga 6. 
 
Styrkor 

• Kortare transportvägar 
• Mer strukturerat flöde 
• Lagren är placerade på ett mer logiskt 

sätt. 
• Lägre hanterings kostnader 
• Mindre personal 
• Mer frigjord yta  
• Den klippta tråden betalas inte förrän 

den använts 

Svagheter 
• De manuella stationerna står 

fortfarande i dålig individuell 
operations ordning. 

• Mellanlagren kvarstår 
• Utan gemensamt FL för alla produkter 

så blir det fortsatt svårt och hålla 
ordning på vad man har i lager. 

 
 

Möjligheter 
• Lätt och förändra layouten om en 

ökning av produktionen skulle kräva 
en ny maskin. Då det finns utrymme 
planerat för detta. 

• Man får mer fri yta där ny produktion 
kan tas in. 

Hot 
• Kan bli problem om leveranserna av 

klippt tråd uteblir, eller priserna ökar 
då man inte har tråd klippnings 
kapaciteten kvar i företaget. 

Figur 7 SWOT-analys layout 2 
Även här uppfylls punkterna i teori avsnitt 2.1 med undantag från punkten minimering av 
mellanlager. Men man får likväl en sänkt lagerkostnad även om lager storleken blir ungefär 
den samma vilket är en vinst. Kostnaderna sjunker eftersom man kommer att hålla ett 
konsignationslager av klippt tråd. I övrigt uppstår samma problematik här som i förslag 1. 
 
 
 
7.4 Besparingar 
Förändringen av layouten och behovet av mindre maskiner kommer att innebära besparingar i 
form av minskade transport- och personalkostnader. De beräkningar som ligger till grund för 
transportkostnads besparingar redovisas i bilaga 3 och 4. Transport intensiteten har antagits 
vara den samma. Beräkningarna är gjorda på förslag 1 där rikt och kapen fortfarande finns 
med. För resultat se tabell 11 nedan. 
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Tabell 11 Besparingar i transportlängd och kostnad 

Förbätringar Före Efter Skillnad   
Procentuell 
förbättring 

Transport längd (km) 2856 1072 -1784 km /år 62,5 

Transport kost.(kr) 123554 46500 -77054 kr/år 62,4 
 
 
De besparingar som görs i form av transportkostnads minskning skall sedan läggas ihop med 
de kostnadsminskningar som uppstår då mindre personal behövs. Personal behovet minskar 
eftersom maskiner kommer tas bort och de som är kvar flyttas närmre varandra så flera 
maskiner kan skötas av en operatör. Med layout förslagen kommer man att kunna skära ner 
med minst en person. Vilket skulle innebära en direkt lönebesparing på ca 350000kr per år. 
Detta tillsammans med de transportbesparingarna man gör skulle innebära en total besparing 
på 427054kr per år. Vilket med dagens beräknade vinst skulle innebära en fördubbling av 
denna.  
 
Om förslag 2 följs så skulle man förutom att göra samma besparingar som i förslag 1 även 
kunna öka intäkterna genom att ta in anan tillverkning, från till exempel Be-Pe som avlastning 
åt dom och sedan ta in egna jobb som kan köras i dessa maskiner övrig tid. En annan fördel 
med inköp av färdigklippt tråd är den sänkning av lagerkostnader man får om tråden hålls i ett 
konsignations lager som förklarades i kapitel 6.3.7, så där kommer man att kunna spara 
mycket pengar. Man kommer också att kunna göra en kortsiktig vinst genom avyttring av de 
gamla rikt och kapmaskinerna. 
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8 Diskussion och rekommendation 
Här kommer de olika förslagen diskuteras och rekommenderad lösning kommer föreslås. Det 
kommer även föreslås förslag till fortsatt arbete. 
 
8.1 Diskussion 
Vid förändring av layouten kommer det att uppstå kostnader för förflyttning av maskiner och 
ställage. Dessa kostnader måste vägas mot fördelarna som uppnås med hjälp av 
förändringarna och de kostnads besparingar man gör. Då man kommer skära ner på antalet 
maskiner så kommer man öka beläggningen i de maskiner som återstår. Det kommer även 
innebär en möjlighet till nedskärning i personalstyrkan eftersom flera maskiner kan köras av 
en operatör, då de flyttas närmare varandra. Den personal som blir friställd kommer inte att 
behöva sägas upp om man tar in den nya produktionen från Be-Pe som man har planerat. 
 
Arbetet har utformats så layout förslagen skall vara realistiska och genomförbara. Layouterna 
är baserade både på teoretiska grunder och på erfarenheter från anställda på MWW. Det svåra 
med layout arbetet har varit att få alla nöjda men genom samarbete med de anställda har en 
positiv inställning och en tro på att layouten som skapats är genomförbar och kommer till 
användning.  
 
 
8.2 Rekommendationer 

8.2.1 Rekommenderad flytt ordning 

Innan man påbörjar arbetet med layout förändringen är det bra om man har en strukturerad 
arbetsgång. Där man bestämmer i vilken ordning som alla flyttar och ombyggnader görs. 
Här under kommer en lista på ordningen i vilken saker bör göras redovisas. 
 

1. Bygga lager tältet 
2. Ta bort MHU:n som står närmast Nittorpsmaskinen och flytta dit nyaugnsstegen + 

svetsstationen till sin nya plats 
3. Bygga om den kvarvarande MHU:n och ta bort gamla hyllinan 
4. Flytta alla ställage till sina nya positioner och föra in de nya 
5. Flytta räckesmaskinen och rammaskinen 

Lager tältet bör införskaffas först efter som det är den del som kan påvisas ge störst vinst i 
transportkostnaderna och distansen. Som steg 2 bör man ta bort den överflödiga MHU:n och 
flytta dit nyaugnsstegen så man kan få en operatörsdrift på Nittorpsmaskinen, nyaugnsstegen 
och den kvarvarande MHU:n. Det skulle innebära att en tjänst skulle kunna frigöras då rikt 
och kapen bara behöver köras i 2-skift. I steg 3 bygger man om kvarvarande MHU:n så man 
kan ta bort gamla hyllinan. Detta måste göras så steg 4 flytta ställagen kan genomföras. Sedan 
genomförs steg 5 så ett enkelriktat enkelt flöde genom fabriken uppnås. När alla stegen 
uppfyllts har även ytor frigjorts där man kan placera in ny produktion.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

40 

 

8.2.2 Rekommenderad lösning 

Av de två förslagen så rekommenderas förslag 2. Då man köper in tråd färdigklippt så frigör 
man utrymme i fabriken där man skulle kunna lägga in annan produktion, man får tråden 
gradad vilket tar bort ett manuellt arbetsmoment och man får en sänkt lager kostnad eftersom 
man inte betalar för tråden för än den använts. Frigöringen av utrymme ligger rätt i tiden då 
man precis har börjat titta på om man skall flytta över en del plåtbearbetnings utrustning från 
systerbolaget Be-Pe-plåt som en avlastning till dom. Det skulle även innebära att MWW då 
kan ta in andra egna jobb och köra i denna/dessa maskiner när de är lediga. Detta är bra 
eftersom denna sorts produkter har en mycket högre vinst marginal än galler/tråd produkter 
som oftast bara ligger på några få procent plus eller i vissa fall minus till skillnad mot den 
uppemot 20 % vinst marginal man skulle kunna få från plåtbearbetningen.  
 
 
8.3 Förslag till fortsatt arbete 
Det som MWW bör börja titta på är om layouten går att implementera både ekonomiskt och 
fysiskt. De fysiska problemen kan vara dåliga golv och golvens bärighet med tanke på att det 
finns en källare. Speciellt om man skall ta in ny produktions utrustning i lokalerna.  
  
Minskade mellanlager är något som bör försöka uppnås. Ett sätt som detta kan uppnås på är 
en minskning av ställtiderna. Eftersom Nittorpsmaskinen är den maskin som producerar i 
särklass mesta delen av produkterna så bör dess ställtid reduceras först. Den lägre ställtiden 
kommer då att resultera i att mindre batcher kan köras som i sin tur betyder mindre 
mellanlager.  
 
Någon form av MPS system bör införas så lager och produktion kan styras bättre. Som det är i 
dag skötts all styrning lite på känn och gammal erfarenhet.  
 
Titta på möjligheterna och ta in annan produktion i lokalerna. Då produktion av trådprodukter 
kräver en hög grad av automation och stora volymer om man vill uppnå vinster. Om en 
investering i ny automations utrustning skall göras så bör man beräkna och se till så täckning 
för denna investering finns.  
 
Gå igenom alla manuella steg och se över om man kan lägga ut dessa på underleverantörer, 
eller om man kan göra sig av med dom helt då de bara genererar arbete och ingen vinst.   
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10 Billagor 
 

Billaga 1 Flödesschema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lager 

RoK 

lager 

Nittorp NU+ 
    GU 

Ramar GH Manuella Räcken Bock 
m.hylla 

lager 

MHU 

Målning Ni-Cr 

A  
B C 

Tråd 

Köpta produkter 

lager 

A, B och C 
symboliserar de tre 
olika färdigvarulagren 
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Billaga 2 Spagetti karta nuvarande layout 
 

 
 
 

Färg koder för flödena: 
Rikt o kap              
Ugnsstege 
Ramar 
Nittorp 
Zink- Pulverlack 
M. hylla + manuella 
MHU 
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Billaga 3Transportkostnader nuläge 
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Billaga 4 Transportkostnader med lager tält i anslutning till produktionen 
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Billaga 5  Layout förslag 1 
 

 
Siffrorna i ringarn representerar motsvarande post i aktivitetslistan  
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Billaga 6  Layout förslag 2 

 

 
Siffrorna i ringarn representerar motsvarande post i aktivitetslistan 
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Billaga 7 Layout innan förändring 

 
Siffrorna i ringarn representerar motsvarande post i aktivitetslistan 


