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SAMMANFATTNING 
Detta examensarbetet har utförts vid Scania AB i Södertälje. Syftet var att genom en fallstudie 

undersöka möjligheter till ökad produktivitet och minskade slöserier genom införandet av en ny 

verkstadslayout. Examensarbetet baseras dels på en litteraturstudie där ett antal leanprinciper, olika 

sorters produktionssystem och layoutarbete behandlas samt en empirisk studie på Scania AB. 

Fallstudien var uppdelad i tre faser:  

 Kartläggning av nuläget 

 Layoututformning 

 Analys av den föreslagna layouten 

Till kartläggning av nuläget utfördes en datainsamling. Datainsamlingen bestod av både 

tillhandahållen sekundärdata från fallföretaget samt primärdata från egna mätningar, observationer 

och intervjuer för öka arbetets trovärdighet. Utifrån datainsamlingen gjordes en analys av nuläget 

där problemområden identifierades och dokumenterades. 

Analysen visade främst att Scania AB hade problem med långa ledtider och svårigheter att hålla FIFO 

på grund av  höga PIA-nivåer. En stor anledning till de höga PIA-nivåerna gällde en organisatorisk 

uppdelning av produktionen i två delar med en stor mellanbuffert mellan de båda delarna. 

De identifierade problemområdena, cykeltider samt prognos för framtida behov användes sedan 

som inputparametrar vid layoutarbetet som följde Muthers (1961) metod Systematisk 

Layoutplanering (SLP) .  

Slutresultatet blev ett layoutförslag som ökade produktiviteten med ca 37% och minskade mängden 

slöserier på flera plan. Bland annat uppskattades ledtiden kunna sänkas från cirka 5.4 dagar till cirka 

1.5 dagar och mellanbufferten helt byggas bort. 
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ABSTRACT  
This thesis has been carried out at as a single case study at Scania AB in Södertälje, Sweden. The 

purpose of the study was to examine possibilities to increase the productivity and eliminate waste 

through the implementation of a new workshop layout at Scania’s crankhaft production. The thesis 

was based on a literature study where different lean principles, production systems and layout 

shaping were covered as well as an empirical study at Scania AB. 

The case study was divided into four phases:  

 Mapping of present state 

 Layout shaping 

 Analysis of the proposed layout 

A data collection was carried out before mapping the current state. The data collection consisted of 

both given secondary data from the case company and the primary data from own measurements, 

observations and interviews in order to gain credibility to the study. With the collected data an 

analysis of the current state was done where problem areas were identified and documented. 

The analysis mainly showed that Scania AB had problems with long lead times and difficulties to 

maintain FIFO due to high WIP-levels. A significant reason to the high WIP-levels was the result of a 

big inventory between the two organisational departments in the workshop. 

The identified problem areas, cycle times and future sale forecasts were then used as input 

parameters to develop a new layout using Muther’s (1968) method Systematic Layout Planning (SLP). 

The final result rendered in a new layout proposal which increased the productivity with 37% and 

eliminated waste in different areas. The lead time was estimated to decrease from the initial 5,4 days 

to 1,5 days with a significant decrease in the inventory mentioned above. 
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1 INLEDNING 
I detta avsnitt introduceras begreppet lean tillsammans med en bakgrund- och problembeskrivning 

för Scanias vevaxelproduktion. Därefter presenteras rapportens syfte och frågeställningar, 

avgränsningar, en kort ordlista och avslutas med hänvisningar till läsaren.  

1.1 BAKGRUND 
För att ett tillverkande företag ska producera effektivt utifrån dess förutsättningar är det viktigt att 

produktionssystemet matchar dess karaktäristiska drag och konkurrensfördelar på marknaden 

(Miltenburg , 2005). I takt med att ett företags produkt mognar förändras de karaktäristiska dragen i 

form av ökad försäljningsvolym och färre standardiserade produkttyper, vilket medför att företaget 

måste ändra sin layout och produktionssystem för att matcha dess nya förutsättningar (Hayes och 

Wheelwright, 1979).  

Sedan 1980-talet när Toyota Production System (TPS) fick internationell spridning har det blivit allt 

mer vanligt att tillverkande företag anammat TPS och lean i sin verksamhet (Hines et al., 2004). Lean 

tillverkning fokuserar på att kartlägga flöden och värdeskpande aktiviteter för att sedan minimera de 

icke-värdeskapande aktiviteterna (Modig och Åhlström, 2012).  I lean tillverkning finns en rad verktyg 

som kan användas vid utformning av layout där ett stort fokus ligger på att koppla ett visuellt flöde 

direkt till kund genom att minska slöserier som till exempel onödiga transporter, förflyttningar och 

lagerhållning (Liker och Meier, 2006). 

Med layout avses den fysiska planeringen av resurser som till exempel maskiner, arbetsstationer, 

lager och kontrollstationer (Olhager, 2005) och är ofta det första som observeras vid en tillverkande 

process då den har ett fysiskt utseende (Slack et al., 2005). Enligt Slack et al. (2005) är utformningen 

av layout ett viktigt beslut som påverkar material och informationsflödet eftersom dessa i sin tur 

påverkar kostnaden och effektiviteten i produktionen. Att lägga tid på att planera sin layout kan 

därför förebygga onödiga kostnader och outnyttjad effektivitet (Muther, 1961).  

Ett användbart verktyg vid planering av layout är Systematic Layout Planning (SLP) som utformades 

av Richard Muther år 1961. SLP är en systematisk och relativ enkel metod samtidigt som den är en 

beprövad och har använts i utformningen av layouter under de senaste decennierna (Yang et al., 

2000). Enligt Muther (1961) finns det en rad aspekter att ta hänsyn till vid utformningen av en ny 

layout där de två mest fundamentala elementen som analyseras är produkttyper och 

försäljningsvolym för framtida produktion. Med hjälp av dessa används SLP för att utforma en layout 

som passar verksamhetens framtida behov och förutsättningar. 
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet är att undersöka hur en ny produktionslayout kan utformas för att minska slöserier och erhålla 

ökad produktivitet för ett tillverkande företag. Frågeställningar som ska besvaras är följande: 

 Vilka problem kopplat till nuvarande produktionslayout kan identifieras?  

 Hur kan en ny layout ge ett mer produktivt flöde? 

 Hur kan en ny layout minska slöserier? 

Examensarbetet utförs i form av en fallstudie på Scanias vevaxelproduktion i Södertälje. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Arbetet avgränsas till vevaxelproduktionens verksamhet och kommer därmed inte innefatta 

leverantörers eller kunders verksamhet. Vidare görs följande avgränsningar: 

 Produktionslayouten avgränsas till en given yta i fabriken. 

 Studien sträcker sig fram till utformning av ny layout och kommer inte innehålla en 

implementeringsplan. 

 Tekniska produktionsmetoder är givna och kommer inte att undersökas. 

 Flödessimuleringar på den föreslagna produktionslayouten kommer inte att göras. 

1.4 ORDLISTA 
Nedan listas ett antal ord och begrepp som är viktiga för förståelsen av rapporten. 

DMB Avdelningen på Scania där fallstudien utförs 

FIFO Princip som bygger på att första enhet in ska vara 
första enhet ut. 

Flexibilitet En produktionsinstans förmåga att producera 
olika typer av enheter. 

OPE Mått på effektivitet, beskrivs ytterligare i 
teoriavsnittet. 

Produktivitet Definieras som antal producerade enheter per 
timme. 

Satumaa En av linorna som producerar enheter på 
fallföretaget. 

SMED Japansk metod för att reducera ställtider 
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1.5 LÄSANVISNINGAR 
Rapporten är avsedd för studerande vid universitetet, personer med ett generellt intresse av 

layoutplanering samt anställda vid fallföretaget. Den är uppdelad i sju kapitel och nedan ges en 

kortare beskrivning samt en rekommendation av lämplig läsare till respektive kapitel. 

Kapitel Beskrivning Lämplig läsare 

1. Inledning I kapitlet beskrivs arbetets syfte 
och frågeställningar 
kompletterat med bakgrund 
och avgränsningar. 

Alla 

2. Företagsbeskrivning En kortare beskrivning på 
fallföretaget och dess 
verksamhet, specifikt mot den 
Vevaxel där studien utfördes.  

Personer som inte är anställda 
på fallföretaget. 

3. Teoretisk referensram Den teoretiska bakgrund som 
legat till grund för studien 
presenteras. 

Personer som är speciellt 
intresserade av ämnet samt de 
som vill uppnå en djupare 
förståelse för resultatet. 

4. Metod Kapitlet beskriver hur 
tillvägagångssättet för studien 
har skett. 

Personer som är intresserade 
av arbetets tillvägagångssätt 
eller som vill replikera arbetet 
med en annan layout. 

5. Resultat och Analys Resultatet från den iterativa 
processen som leder fram till 
att layoutförslag presenteras. 

Personer som är intresserade 
av arbetets tillvägagångssätt 
eller som vill replikera arbetet 
med en annan layout. 

6. Diskussion Kapitlet behandlar diskussion 
kring vald metodik och det 
slutliga resultatet. 

Personer som är speciellt 
intresserade av ämnet samt de 
som vill uppnå en djupare 
förståelse för resultatet. 

7. Slutsats och 
Rekommendation 

De slutsatser som arbetet 
medförde presenteras som 
rekommendationer till 
fallföretaget. 

Alla 
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2 FÖRETAGSBESKRIVNING 
I detta avsnitt ges en presentation av fallföretaget Scania AB och dess produkter med fokus på 

vevaxelproduktionen. Avsnittet inleds med en kort övergripande presentation av organisationen i sin 

helhet och därefter en presentation om vevaxeln och dess produktion på Scania.  

2.1 SCANIA AB 
Scania AB är en av världens största tillverkare av lastbilar samt bussar för tunga transporter. De 

tillhandahåller även tillverkning av marin- och industrimotorer samt en mängd serviceprodukter, 

tjänster och finansiering för att bättra på lönsamheten hos lastbilsägare. (Scanias Årsredovisning, 

2012) 

Scania finns representerade i ungefär 100 länder med fler än 35 000 anställda. Dessutom arbetar 

ungefär 20 000 personer med Scanias fristående försäljnings- och serviceorganisationer. 2400 

personer arbetar med forskning och utveckling där de flesta är stationerade i anslutning till 

produktionsenheter i Sverige. Produktion sker i Europa och Latinamerika med de största fabrikerna 

stationerade i Södertälje, i Sverige, och São Bernardo do Campo, i Brasilien. 

(http://www.scania.se/om-scania/scaniakoncernen/, 2014) 

Verksamheten bygger på Scanias tre kärnvärden: Kunden först, Respekt för individen och Kvalitet. De 

tre ska vara utgångspunkten för Scanias företagskultur och leda till dess förbättringsarbete och 

lönsamhet. (http://karriar.scania.com/scania-som-arbetsgivare/vara-karnvarden/, 2009) 

Scania har hämtat stor inspiration från den japanska tillverkningsindustrin och utvecklat ett eget 

produktionssystem, kallat Scania Production System (SPS), för att öka produktiviteten och eliminera 

slöserier. SPS har varit en viktig del i Scanias framgångar där små investeringar har bidragit till en 

större produktion med samma antal medarbetare. Ett exempel är Oskarshamn som under åren 2004-

2007 ökade produktiviteten med 50%.  

SPS ska genomsyra företagets värderingar och agera som en gemensam bas för Scanias alla 

aktiviteter genom att sammanfatta de riktlinjer och filosofier som Scania ska arbeta efter. Scania 

arbetar efter fyra huvudprinciper: 

 Normalläge – Standardiserat arbetssätt: Normalläget bygger på standardiseringar i 

processerna och ska tydligt visualisera eventuella avvikelser.  

 Rätt från mig: Varje medarbetare ska se till att de skickar i väg en korrekt produkt. Ingen 

medarbetare ska acceptera en avvikelse för att sedan skicka vidare denna till en intern eller 

extern kund. 

 Behovsstyrd produktion: Tillverkningen startar inte förens kunden signalerat ett behov. 

 Ständiga förbättringar: Scania ska hela tiden utmana och förbättra normalläget och åtgärda 

avvikelser så att de aldrig återuppstår. I förbättringsarbetet uppmuntras alla medarbetare till 

att hitta avvikelser. Engagerade medarbetare är enligt Scania en förutsättning för att kunna 

öka effektiviteten och att avsätta tid för ständiga förbättringar inom produktionen är ett 

naturligt inslag i Scanias förbättringsarbete. (http://se.scania.com/scania-

group/philosophy/scania-production-system/)  

http://www.scania.se/om-scania/scaniakoncernen/
http://karriar.scania.com/scania-som-arbetsgivare/vara-karnvarden/
http://se.scania.com/scania-group/philosophy/scania-production-system/
http://se.scania.com/scania-group/philosophy/scania-production-system/
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2.2 VEVAXELPRODUKTIONEN 

2.2.1 Organisation 

Motortillverkningen, som går under beteckningen DM på Scania, är en produktionsenhet inom Scania 

AB där komponenterna till motorerna på Scanias lastbilars tillverkas. DMB är en av 

motortillverkningens underenheter som tar emot smitt material från externa underleverantörer, 

varvid bearbetning av vevaxlar, kamaxlar samt balansaxlar sker. Det här examensarbetet utfördes 

under enheten DMTB som är enheten för produktionsteknik inom DMB.  

Produktionen av vevaxlar är uppdelade efter de två olika avdelningarna där personal och ledare 

ansvarar för respektive Vevaxel. Produktionen arbetar tvåskift där ena skiftet arbetar mellan 06.00-

14.36 och andra skiftet mellan 14.30-23.06. Dessutom arbetar ett mindre nattskift mellan 23.00-

06.06. I Vevaxel 1 finns 22 stycken operatörer och verkstadstekniker och i Vevaxel 2, 35 stycken 

operatörer med verkstadstekniker. Varje Vevaxel har två produktionsledare samt två 

produktionstekniker och beredare. Därtill finns även en underhållssupport om 21 personer som 

arbetar mot hela DMB. 

Vevaxel 1: 

 Skift 1 – Åtta operatörer och en gruppsamordnare 

 Skift 2 – Sju operatörer och en gruppsamordnare 

 Nattskift – Tre operatörer 

 Dagtid – Fyra verkstadstekniker 

Vevaxel 2: 

 Skift 1 – Elva operatörer och två gruppsamordnare 

 Skift 2 – Elva operatörer och två gruppsamordnare 

 Nattskift – Fem operatörer 

 Dagtid – Fyra verkstadstekniker 

 

Figur 1. Organisationsschema för DM. 
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2.2.2 Beskrivning av vevaxeln 

Vevaxeln är placerad i motorn och har som uppgift att överföra kraften skapad av kolvarnas rörelse 

upp och ner till en kraft som ger en cirkulär rörelse i fordonets hjul. Vevaxeln är kopplad till alla 

kolvarna i motorn och ett svänghjul längst ut på vevaxeln som hjälper till att jämna ut hastigheten på 

en roterande rörelse som tillförts energi stötvis från kolvarna.  I svänghjulet finns sedan skåror som 

kopplar ihop den cirkulära rörelsen till andra delar av fordonet som får hjulen att snurra.  

 

2.2.3 Fabriksflöde 

Som nämnt i avsnitt 2.2.2 delas tillverkningen av vevaxlar huvudsakligen upp i två avdelningar, 

Vevaxel 1 och Vevaxel 2. Produkterna startar sin tillverkningsprocess i mjukbearbetningen för att 

sedan lagras i en mellanbuffert innan transport till hårdbearbetningen sker. Produkterna delas upp 

efter dess försäljningsvolym enligt följande: 

Volymprodukt: A 

Flexprodukter: C,E samt F 

Där volymprodukten står för ca 70 % av tillverkningen. 

I mjukbearbetningen finns sex linor och i hårdbearbetningen två linor. I Bilaga A1-3 samt B1 finns 

spagettikartor över dessa linor som visar benämningar, tillverkningssteg, dess ordning och i vilken 

riktning materialet flödar. I avsnitt 5.1 återfinns en mer detaljerad processkartläggning av 

vevaxelproduktionen. 

2.2.4 Bakgrund vevaxelproduktionen 

I takt med att försäljningsvolymerna har stigit har vevaxelproduktionens layout förändrats. År 2004 

gjordes en layoutförändring från funktionell verkstad till en icke sammankopplad linjetillverkning, se 

avsnitt 3.7 för information om produktionssystem, som är den nuvarande layouten. 

Scania har som nästa steg i sin strategiska plan att utöka sin årliga produktion av lastbilar och bussar 

med 40 %. Detta ställer ytterligare krav på produktionen av komponenter. För att uppnå dessa mål 

har en investeringsplan, där bland annat nya maskiner ingår, tagits fram internt.  

Med detta i åtanke gjordes en fallstudie på vevaxelproduktionen där en ny verkstadslayout togs 

fram. Förhoppningarna var att den nya layouten skulle rendera i ett mer produktivt flöde där fler 

bitar kunde produceras per arbetad timme samtidigt som slöserier kunde minska.  

Figur 2. En vevaxel av typ A, för närvarande den artikel som produceras i högst volym på vevaxelproduktionen. Denna 
axel sitter i en 13-litersmotor med sex cylindrar. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som examensarbetet bygger på. Initialt 

beskrivs lean production och går sedan över i djupare förklaring kring andra leanprinciper som är 

viktiga att ha i åtanke vid layoutarbete. Vidare behandlas ett antal produktionssystem, Muthers 

(1961) metod Systematisk Layoutplanering och de analysverktyg som användes.  

3.1 LEAN PRODUKTION 
Människan har alltid strävat efter att effektivisera sitt arbete och under den industriella revolutionen 

blev detta påtagligt då efterfrågan ökade i snabbare takt än vad industrierna klarade av att tillverka 

(Sandkull och Johansson, 2000). En av pionjärerna inom masstillverkning var Henry Ford, grundaren 

till biltillverkaren Ford. Genom att standardisera modell och arbetssätt kunde tillverkning ske på 

löpande band vilket ökade effektiviteten i produktionen (Womack et al., 2007). Arbetssättet Ford 

använde kallas för Taylorism, döpt efter sin grundare F.W Taylor, och kan sammanfattas i två teser 

(Sandkull och Johansson, 2000): 

 Det finns ett bästa sätt att uträtta ett arbete 

 Rätt man på rätt plats 

Efter andra världskriget växte grunderna till ett nytt koncept fram inom den japanska bilindustrin, där 

Toyota stod i framkant, kallat Lean (Hines et al., 2004). Till skillnad från västvärlden hade Japan 

begränsade naturresurser vilket krävde att industrierna tillverkade produkter med högre kvalitet och 

mindre resurser än sina konkurrenter. Att eliminera icke värdeskapande aktiviteter är därför en 

central del inom lean (Sugimori et al., 1977). Mycket av det tidigare arbetet inom lean på Toyota 

skapades under ledningen av Taiichi Ohno. Från motortillverkning på 1950-talet och bilmontering på 

1960-talet till den bredare logistikkedjan på 1970-talet. Det var först under den senare delen som 

manualer börjades skrivas till leverantörer och därmed först då som kunskapen om Toyotas lean-

verksamhet fick global spridning (Hines et al., 2004).  

En grundprincip för lean är att utveckla värdeskapande aktiviteter och eliminera icke-värdeskapande 

aktivititer (Henricsson, 2005). Genom att kartlägga processer och flöden kan värdeskapande 

aktiviteter identifieras. Värdeskapande aktiviteter är de aktiviteter som tillför flödesenheten en 

förädling och definieras efter kundens behov. Till exempel är väntan i lager en icke-värdeskapande 

aktivitet vid biltillverkning, men en värdeskapande aktivitet vid lagring av till exempel ostar och 

whiskey (Modig och Åhlström, 2012). 

Nedan följer ett par centrala delar relevanta för detta arbete inom lean tillverkning. 

3.1.1 Just-in-Time 

Just-in-Time, förkortat JIT, är en ledningstaktik som ursprungligen utvecklades i Japan på 50-talet. 

Den bygger på att eliminera slöserier och var en av de bidragande orsakerna till de japanska 

företagens framgångshistorier (Cheng & Lai, 2009). Enligt Ljungberg (2009) bygger taktiken på att om 

produktionsanläggningar kan uppnås med små, eller inga, buffertar mellan 

produktionsoperationerna som samtidigt förflyttar produkterna mellan stationerna effektivt är det 

en renodlad JIT-produktion med goda möjligheter till att upprätthålla FIFO. Vidare menar författaren 



   
Thomas Malmberg & David Raxén  Examensarbete 
 

8 

att det bidrar till minskad kapitalbindning i produktionen och bättre möjlighet till uppföljning (Om 

FIFO följs är det enklare att spåra var i produktionen fel uppstått), men också  till att produktionen 

blir mer känslig mot driftstörningar. 

Japanska sjön 

Produkter som förflyttas kontinuerligt genom processtegen med minimal väntetid och transport 

mellan stegen kommer produceras med högsta effektivitet (Liker and Meier, 2006). När 

produktionsanläggningar jobbar med renodlad JIT-produktion, kommer systemförluster dyka upp. 

Denna förlust finns alltid i produktionsanläggningar men det är först när en reducering av buffertar 

mellan operationerna blir så små att maskiner och utrustning frekvent påverkar varandra som de 

börjar bli påtagliga (Ljungberg, 2000). 

Enligt Liker och Meier (2006) kommer upprätthållandet av ett kontinuerligt flöde påvisa 

problemområden som motverkar flödet och påtvinga åtgärder för att eliminera dessa. En metafor 

som ofta används är den japanska sjön. Ett skepp som seglar på en sjö fylld av farliga stenar kommer 

inte ha problem så länge vattennivån är högre än stenarna. På samma vis kan höga lagernivåer dölja 

de problem som finns i produktionens processer. Författarna menar att sänka lagernivån kan därför 

påvisa problem i tillverkningen och tvinga folk att lösa dessa och ge en framtida, stabilare process.  

3.1.2 Åtta typer av slöseri 

Då det talas om att effektivisera en produktion menas ofta att ledtiden ska minskas, det vill säga 

tiden det tar från det att order från en kund inkommer tills kunden fått produkten levererad. Detta 

kan göras genom att eliminera onödigt slöseri i sin produktion. Enligt Liker och Meier (2006) finns det 

åtta typer, enligt den ursprungliga toyota-modellen var det sju typer, av slöseri som bör reduceras då 

effektivisering och förbättring av produktionen vill uppnås. De åtta slöserierna enligt Liker och Meier 

(2006) listas nedan.  

1. Överproduktion 

Att producera produkter innan eller i större volymer än vad kunden beställt kan resultera i 

flera sorters slöseri som till exempel onödig lagerhållning, transportering eller att mer 

Figur 3. Illustration av ”japanska sjön” (Liker och Meier, 2006).  
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personal än nödvändigt används. Det kan dessutom resultera i kassationer av färdiga 

produkter om inte tillräckligt stora beställningar för att täcka upp produktionen inkommer. 

2. Väntetid 

Om arbetarna mest övervakar en automatiserad process eller ofta får vänta på inkommande 

material, verktyg eller föregående process. Detsamma gäller om de ofta inte har något 

arbete på grund av maskinunderhåll, flaskhalsar eller andra avbrott i produktionen. Även att 

ha fler operatörer än som krävs för att genomföra arbetet ska ses som slöseri. 

3. Transportering 

All form av förflyttning av produkter i arbete (PIA) från ett ställe till ett annat inom en 

process ska ses som slöseri, även om det är små förflyttningar. Även förflyttningar av 

råmaterial, delar eller färdiga produkter. 

4. Överarbete 

Alla processteg som inte tillför något direkt värde för kunden samt ineffektiva processer till 

följd av fel, eller dåliga, verktyg är slöserier. Desamma gäller för produktdesigner som bidrar 

onödiga rörelser, ett ökat antal defekter eller en högre kvalitet än nödvändigt.’ 

5. För stora lager 

All form av internlagring är slöseri. För stora lager bidrar dessutom till förlängd ledtid samt 

fungerar för att osynliggöra problem inom produktionen, se avsnitt 3.1.1. 

6. Onödiga förflyttningar 

All tid som arbetarna spenderar till att leta efter verktyg, material eller dylikt räknas som 

slöseri. Till och med att gå är slöseri. 

7. Defekter 

Instabila eller dåliga processer som leder till kassationer, ombearbetning, merarbete eller 

inspektioner är tid och resurser som kunde gått till annat. 

8. Outnyttjad kreativitet 

Genom att inte engagera och inkludera medarbetarna riskeras förbättringsförslag samt idéer 

som kunde genererat i effektivisering att förloras.  

3.1.3 Heijunka 

Liker och Meier (2006) menar på att det enda sättet att uppnå ett kontinuerligt flöde är att ha en 

stabil arbetsbörda, eller heijunka. Författarna påvisar att standardisering är omöjligt om 

produktionen  av olika artiklar fluktuerar. Detta eftersom personalen då ständigt måste arbeta 

reaktivt efter vad som är brådskande för stunden.  

Slack et al. (2004) påstår att genom att minskning av antalet artiklar som produceras mellan varje 

ställ kan andelen PIA minskas dramatiskt, vilket minskar tiden i lager och därmed även ledtiden. De 

menar vidare att det är mycket lättare att hålla koll på om planering följs om den ser likadan ut över 

tid med den givna produktmixen (Slack et al., 2004), ett resonemang som Liker och Meier (2004) 

också stödjer.  
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Tabell 1. Illustrerar utjämnad produktion enligt ”Heijunka”, där bokstäverna symboliserar olika produkttyper. 

Planering utan Heijunka Planering med Heijunka 

AAAAAA AABBBB CCCCDD DDDD AABCDD AABCDD AABCDD AABCDD 

 

Med en heijunka-planering, se tabell 1, blir lagernivåerna stabilare och lättare att följa upp, med 

normallägen och möjlighet att gardera sig mot fluktuationer. Det negativa är att omställningarna blir 

fler, något som kan påverka ledtiden negativt. En positiv effekt av fler ställ är dock att en aktivitet 

som genomförs flera gånger utförs snabbare och bättre med tiden (Slack et al., 2004). 

3.1.4 Instabila processer 

Enligt Liker och Meier (2006) är en viktig del inom lean att arbeta mot stabilare processer. Genom att 

gå direkt till källan och se kan följande indikationer tyda på instabila processer: 

 En hög variation i produktivitet (bitar producerade/timma). 

 Frekventa planeringsbyten när problem uppstår. Detta kan innebära byte av produktkörning 

vid maskinhaveri  eller stoppa arbetet mitt i en tillverkningsorder för att byta till en annan. 

 Svårigheter att se ett tydligt mönster eller arbetsmetod. 

 Sekvensoperationer som agerar självständigt i så kallade processöar. 

 Slumpmässiga PIA-nivåer.  

Författarna menar att ingen process kan någonsin uppnå perfekt stabilitet, men att skapa ett flöde 

motiverar förbättringsarbete till stabilare processer då flöde och stabilitet går hand i hand. Att arbeta 

mot stabilare processer innebär fokus på att identifiera och eliminera slöserier och variationer i 

processerna. 

Enligt Modig och Åhlström (2012) kan variationer delas in i tre kategorier: 

 Resurser: Vissa maskiner är mer benägna att få driftstopp och vissa operativsystem är  

snabbare än andra som exempel, vilket leder till variation. 

 Flödesenheter: Olika typer av produkter som ska tillverkas och säljas. 

 Yttre Faktorer: Kan till exempel vara ojämn försäljning. 

Dessa faktorer påverkar variationen i tid när flödesenheter ankommer till processen och/eller 

genomloppstiden för flödesenheterna. Figur 4 visar sambandet mellan genomloppstid, variation och 

utnyttjandegrad. 
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Figur 4. Graf gällande sambandet mellan genomloppstid, variation och utnyttjandegrad. 

Grafen visar att ju högre utnyttjandegrad som nyttjas desto längre blir genomloppstiden. 

Genomloppstiden är dock starkt kopplad till variation och med minskad variation kan en högre 

utnyttjandegrad nyttjas till samma genomloppstid. 

3.1.5 Värdeflödesanalys 

Övergripande om värdeflödesanalys 

Womack och Jones (1999) menar på att det viktigaste steget i ett leantänk är att kartlägga 

produktionens flöde. Detta för att få en helhetsbild över alla aktiviteter som produkten genomgår i 

förädlingsprocessen för att på så sätt kunna få en överblick över vart alla värdeskapande aktiviteter 

ligger.  

Ett användbart verktyg för att kartlägga sin produktion är enligt Howell (2013) en värdeflödesanalys 

(VSM). Det används för att analysera och utforma flödet av material och information som krävs för 

att tillhandahålla varor till en kund. Verktyget utvecklades från början på Toyota och deras 

materialflöden men kan appliceras på nästan alla sorters förädlingsprocesser.  

Enligt Rother och Shook (1999), som arbetade länge på Toyota i Japan, användes verktyget på Toyota 

som ett sätt att identifiera potential hos ens nuvarande och framtida föreslagna flöden. Rother och 

Shook (1999) förklarar att det finns flera anledningar till att VSM är en viktig metod att använda sig 

av. Framförallt åsynliggör det hela flödet snarare än de enskilda processerna vilket gör att orsaker till 

slöseri kan identifieras lättare. 

Dessutom ger värdeflödesanalysen en tydlig bas för ett framtida implementeringsarbete då den 

tydligt visar var i processen som insatserna kommer att läggas (Rother och Shook, 1999). 
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Användande av värdeflödesanalys 

Liker och Meier (2004) berättar att då det framtida värdeflödet utformas bör arbetet ske uppströms 

där det undersöks vart produkten varit snarare än vart den ska, detta för att tydligt klargöra om 

produkten kommer ifrån en station som trycker ut maximalt antal produkter (push) eller om den dras 

fram vid kundbehov (pull). Det bör även läggas vikt vid tiden produkterna spenderar i interna lager, 

slutlagring samt kundbehovet som ska täckas.  

När sedan symbolerna börjar ritas ut poängterar Rother och Shook (1999) att symbolerna kan ritas 

enligt valfri standard, men att det är viktigt att det inom samma koncern används likadana symboler 

för att motverka förvirring då värdeflödeskartor läses. I figur 5 visas hur ett antal av symbolerna som 

används i en värdeflödesanalys kan se ut. 

Process Lager Tryckpil Dragpil
 

Figur 5. Visuell beskrivning av symboler i VSM. 

I värdeflödesanalysen kopplas sedan alla aktiviteter samman i en kedja från det att en kund har gjort 

en order tills att produkten är färdig att levereras till kund. Exemplet i figur 6 visar hur en 

värdeflödeskarta för produkterna X och Y, som har gemensamma cykeltider i processerna A,B och C, 

kan se ut. 
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Kund

Produktionsledning

Leverantör

Råvarulager

4500 st

Process A Process B Process C

Färdigvarulager

3000 st

1500 st

800 X; 700 Y

Mellanlager

2000 st

Mellanlager

3000 st

Prognos
Dagliga 

beställningar

Mån & 

Ons

1x dagligen

c/t 180

Ställtid 600

c/t 240

Ställtid 400

c/t 75

Ställtid 800

180 sekunder

9,4 dagar

240 sekunder

5,5 dagar

75 sekunder

2,6 dagar

Processtid:

395 sekunder

Ledtid:

18,5 dagar1 dagar

Schemaläggning

 

Figur 6. Exempel på en värdeflödesanalys. 

Exemplet belyser hur lagerhållningen kan påverkan ledtiden, för även om processtiden är kort kan 

ledtiden, om produkterna spenderar mycket tid i lager, bli väldigt lång. Tiden i varje internlager 

bestäms av antalet artiklar i lager multiplicerat med cykeltiden från nästkommande operation. Det 

baseras på att arbetet sker enligt FIFO-principen.  

Då värdeflödeskartläggningen är gjord kan cykeltider, ställtider, buffertnivåer identifieras i 

produktionen samt hur informationsflödet genom hela processen går till. Detta gör att det är enkelt 

att få en överskådlig blick kring eventuell problematik och var den befinner sig (Rother och Shook, 

1999). 

Enligt Liker och Meier (2006) finns det dock risker i en organisation med att införa och göra en 

värdeflödesanalys. Författarna påpekar att en steg för steg metod kan framstå som en enkel metod 

att genomföra och att organisationer kan få en uppfattning av att de har infört lean när de i själva 

verket endast har ritat upp symboler. Sanningen är att lean kräver mycket arbete och det tar lång tid 

innan filosofin genomsyrar organisationen. 

3.1.6 Cykeltid 

Cykeltiden definieras som den tid det tar att producera ett antal enheter per tidsenhet. Enligt 

Ljungberg (2000) är cykeltid vid linjetillverkning ett centralt begrepp och en av de viktigaste 

faktorerna att arbeta med. Ljungberg (2000) påpekar vikten av att cykeltiderna inte varierar mellan 

maskinerna då den långsammaste maskinen bestämmer utfallet när alla maskiner är igång. Goldratt 

(1998) menar dock på att det är viktigt att ha en tydlig flaskhals som planeringen kan utgå ifrån och 

som ständigt körs eftersom flaskhalsen styr produktionens utfall. Goldratt (1998) förklarar att ett 

vanligt misstag bland företag är att de försöker tillämpa kapacitetsutnyttjandet till max på alla 

operationer, vilket leder till suboptimering.  



   
Thomas Malmberg & David Raxén  Examensarbete 
 

14 

Flaskhalsar 

Olhager (2005) beskriver att en flödesgrupps flaskhals är den maskin som begränsar 

kapacitetsutnyttjandet inom flödesgruppen. Ofta är en flödesgrupp uppbyggd kring en dyrbar maskin 

som brukar kallas styrande maskin medan resterande maskiner, av enklare och billigare typer kallas 

för kompletteringsmaskiner. Strävan blir att ha så högt kapacitetsutnyttjande som möjligt i den 

dyrare och styrande maskinen och göra den till gruppens flaskhals som därmed bestämmer hela 

gruppens kapacitet.  

Några karaktäristiska drag för en flaskhals i en lina är enligt Betterton och Silver (2011):  

 En högre effektiv processtid än övriga stationer, där effektiv processtid är renodlad 

processtid med hänsyn till maskinavbrott, ställtid, eller andra faktorer som kassationer. 

 En högre utnyttjandegrad än övriga stationer. 

 En längre kö innan stationen än övriga stationer. 

 Orsakar köblockader till stationer uppströms och materialbrist till operationer nedströms. 

 En högre aktiv tid (i arbete eller under reparation) än inaktiv tid (köblockader eller 

materialbrist) 

Eftersom en flaskhals är systemets begränsning är det även enligt Goldratt (1998) viktigt att fokusera 

på ett högt resursutnyttjande på flaskhalsen. Kassationer som sker efter flaskhalsen, materialbrist 

och driftstopp är faktorer som bidrar till förlorad produktionstid i flaskhalsen och det är därför viktigt 

att säkerhetsställa kvalité innan flaskhalsen och en effektiv materialplanering. Eftersom ett driftstopp 

i flaskhalsen kan jämföras med att hela systemet står stilla blir produktionskostnaden för en 

stilleståndstimme avsevärt högre än i andra maskiner. 

Umble och Srikanth (1990) menar att operationskostnaden är den kostnad som bedriver 

tillverkningen att konvertera lager till genomflöde över en specifik period. För att konkurrera måste 

tillverkande företag maximera sitt genomflöde samtidigt som lager och operationskostnaderna hålls 

låga. Därför är det viktigt att flaskhalsen skyddas från statistiska fluktuationer och störningar från 

tidigare icke-flaskhalsar med ett buffertlager.  Vid dimensionering av buffertlager måste en avvägning 

mellan kapitalbindning av PIA och konsekvenserna av materialbrist vid flaskhalsen göras. Detta är 

ingenting som enkelt kan räknas ut (Sitg-Arne Mattson, 2014-02-06 kl 15.18) och erfarenhet är något 

som behövs för att bestämma en optimal nivå vid en initial plan.  En praktisk riktlinje är att 

buffertledtiden är linjär mot ledtiden, och initialt kan buffertlagret vara ungefär halva ledtiden vid 

modellering för att sedan justeras efter erfarenhet (Umble and Srikanth, 1990). 

3.2 BENCHMARKING - RESURSEFFEKTIVITET 

3.2.1 OEE 

OEE står för Overall Equipment Efficiency eller på svenska total utrustningseffektivitet och är ett 

nyckeltal för att mäta effektiviteten i en process (Ljungberg, 2000). OEE definieras enligt ekvation (1): 
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Det vill säga OEE ökar till exempel vid en cykteltidsreducering, men minskar vid ökade ställ- och 

stopptider. 

3.2.2 OPE 

OPE är Scanias verktyg för att mäta effektiviteten i processen och definieras nästan på samma sätt 

som OEE. Skillnaden mellan de två är att OPE inte räknar med materialbrist från utomstående 

leverantör eller när maskinen inte har planerad beläggningstid som produktionstid (Scania). 

3.2.3 Resurseffektivitet kontra flödeseffektivitet 

Likt Goldratt (1998) förespråkar Modig och Åhlström (2012) att en verksamhet borde fokusera på 

flödeseffektivitet istället för resurseffektivitet. Författarna menar att ”processöar” som fokuserar på 

resurseffektivitet genererar tre ineffektivitetskällor i form av långa genomloppstider, många 

flödesenheter samt många omstarter per flödesenhet. Dessa ineffektivitetskällor genererar i sin tur 

merarbete som inte är kopplade till kundens primära behov. Till exempel ger långa genomloppstider 

en sämre återkoppling till felkällan och merarbete måste därför läggas på kvalitetsproblem. Fler 

problem som läggs åt sidan gör att det blir merarbete på grund av antalet omstarter vid prioritering 

av problemhantering.  Det renderar även i fler överlämningar där information förloras, till exempel 

vid skiftöverlämningar, vilket i sin tur ger kvalitetsproblem.  Till sist skapar många flödesenheter lager 

som resulterar i slöserier som transporter, förflyttningar, dålig överblick och dolda problem. Istället 

förespråkar författarna att en organisation ska fokusera på flödeseffektivitet där flödesenheterna 

flyter snabbare genom organisationen och där färre flödesenheter finns i systemet. På så vis 

elimineras det merarbete som skapas av ineffektivitetskällorna. 

3.3 PRODUKTIONSSYSTEM 
Enligt Olhager (2000) omfattar produktionssystem beslut om produktionsprocess och 

produktionslayout där det gäller att arrangera utrustningen med hänsyn till de produkter som skall 

tillverkas och företagets produktionsstrategi. Några av de grundläggande produktionssystem som är 

vanliga och relevanta för detta examensarbete är enligt nedan: 

 Funktionell verkstad 

 Flödesgrupp och Partivis produktion 

 Lina 

3.3.1 Funktionell verkstad 

Enligt Olhager (2000) är detta produktionssystem maskinorienterad, det vill säga maskinerna är 

grupperade efter dess funktion där alla operationer av en bestämd typ tillverkas inom ett givet 

område. Den funktionella verkstadslayouten blir därmed uppdelad i olika avdelningar med dess 

tillhörande bearbetningsfunktioner.  Miltenburg (2005) menar att funktionella verkstäder är 

utrustade med verktyg och utrustning för generella ändamål och ger den funktionella verkstaden en 

flexibilitet i dess produktmix och operationsföljd. Detta leder till att materialflödet varierar från 

produkt till produkt.  
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Komplexa materialflöden bidrar till köbildningar, långa genomloppstider och hög kapitalbindning i 

PIA. Efterfrågan varierar över tid i storlek och till innehåll, där tillverkningen sker normalt kopplad till 

kundens orderkvantitet (Olhager, 2000). 

3.3.2 Flödesgrupp och partivis produktion 

Genom att anpassa produktionslayouten till produktens tillverkning kan enklare och kortare 

transportvägar skapas. I en produktorienterad layout kan en flödesgrupp med produkter som har 

liknande bearbetningssteg samtillverkas (Olhager, 2000). 

Miltenburg (2005) kallar denna produktorientering för cellulär layout. Enligt Miltenburg (2005) 

tillverkas vanligen partivis produktion och flödesgrupp i en cellulär layout. Skillnaden mellan de två är 

att vid partivis produktion bearbetas hela partiet innan det skickas vidare till nästa operation, medan 

i flödesgrupp sker bearbetning likt en lina där varje produkt bearbetas efter varandra.  

PIA

PIA

Cell 1

PIA

PIA

Cell 2

Cell 1 Cell 2

Partivis Produktion

Flödesgrupp

 

Figur 7. Cellulär layout med partivis produktion respektive flödesgrupp (Miltenburg, 2005). 

Produktionssystemet flödesgrupp kännetecknas av att flödesgruppen betraktas som en 

planeringspunkt i planeringen. För att en flödesorienterad layout ska kunna motiveras krävs det att 

produktmixen är låg och efterfrågan relativt hög (Olhager, 2000). Miltenburg (2005) stödjer 

resonemanget och menar på att en partivis produktion är avsett för att producera en relativt hög 

produktmix med låg volym.  

3.3.3 Lina 

Vid massproduktion av standardiserade produkter är det vanligt att företag använder sig av en 

produktionslina. Om efterfrågan är hög och jämn över en längre tid för en produkt/produktgrupp 

med begränsad variantflora kan produktionsutrustningen utformas helt till dessa. I en sådan layout 

bör stationerna ligga i operationsföljd och i nära anslutning till varandra. (Olhager, 2000) 

Enligt Olhager (2000) finns det två typer av linor: 

Styrande band: En mekaniskt styrd transportanordning och omedelbar koppling mellan olika 

arbetsstationer utan möjlighet till buffert.  
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Flytande band: Manuellt reglerat materialhanteringssystem med möjlighet till buffertering mellan 

stationerna.  

Fördelen med specialiserade produktionslinor är att genomloppstiden blir kort. Däremot är 

flexibiliteten i volym och produktmix relativt låg då utrustningen är dedikerad till en viss 

produkt/produktgrupp och kapacitet. Kapitalbindningen i PIA kan hållas på en låg nivå, framför allt 

om ett jämnt materialflöde existerar med balanserade operationer längs linan. (Olhager, 2000) 

För att uppnå en bra linjebalansering ska de olika arbetsstationerna ha ungefär lika stort 

arbetsinnehåll för att nå en produktionstakt avstämd mot efterfrågan samt ett högt 

resursutnyttjande. (Olhager, 2000) 

3.3.4 Produkt-Process matrisen 

Hayes and Wheelwright (1979) har tagit fram en modell som visar hur ett företag kan karaktäriseras 

genom att titta på dess tillverkning av produkter och volym, se figur 8. Enligt författarna bör ett 

företag placera sig inom ett visst område i matrisens diagonal för att kunna konkurrera på 

marknaden.  

 

 

 

Bilindustrin som exempel tillverkar ofta få modeller med hög volym och använder därför en relativt 

automatiserad och ihopkopplad produktionsprocess, medan ett tryckeri ofta väljer att använda en 

funktionell layout med generell utrustning då produkterna är unika och efterfrågan låg. 

Figur 8. Exempel på användandet av Hayes och Wheelwrights modell (1979). 
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Enligt Hayes och Wheelwright (1979) förändras produktionsmetoderna i grad med att dess produkt 

går igenom sin livscykel. Processerna börjar oftast med en flexibel, men ej kostnadseffektiv 

tillverkning till att gå mot en standardiserad och automatiserad tillverkning.  

Författarna menar att ledningen måste besluta sig om vart i diagonalen produktionen ska tillämpas 

för att effektivt konkurrera på marknaden. Företag som väljer att konkurrera i övre vänstra hörnet 

måste besluta sig om när de ska överge produkten då produktionen är flexibel i en föränderlig 

marknad. I undre högra hörnet kan företaget titta på medan marknaden mognar och ledningen 

måste istället ta beslut om när produkten ska introduceras. Detta då marknaden inte förändras lika 

mycket under denna del av produktlivscykeln. Vidare beskriver Hayes och Wheelwright (1979) att 

företag som placerar sig allt längre utanför diagonalen distanserar sig från sina konkurrenter. Detta 

kan vara fördelaktigt då företaget kan använda produktionsmetodens egenskaper, samtidigt riskerar 

företaget att bli mer känsligt för konkurrens. 

Även Miltenburg (2005) påpekar vikten av att ha en anpassad strategi för att konkurrera på 

marknaden. Beroende på om ett företag producerar en stor produktmix med små volymer eller en 

liten produktmix med stora volymer bör produktionslayouten anpassas till detta.  

3.4 SYSTEMATISK LAYOUTPLANERING (SLP) 
Systematisk layoutplanering är en metod som fokuserar på förbättringar av produktflödets 

effektivitet samt kring kostnaden av materialtransporter (Lin et al., 2013). SLP är en steg-för-steg 

metod där analysering av indata-parametrar och aktiviteter görs för att utvärdera en layoutdesign. 

Metoden ger en ny fabrikslayout som förbättrar processflödet och ökar tillgänglig fabriksyta 

(Wiyaratn och Watanapa, 2010). I figur 9 följer en illustration över metodföljden i SLP. 
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1. Input: P, Q, R, S, T och Akvititer

2. Materialflöde 3. Aktivitetsamband

4. Sambandsdiagram

5. Utrymmeskrav
6. Tillgängligt 

utrymme

7. Utrymme 

sambandsdiagram

9. Praktiska 

begränsningar

8. Övervägning 

av ändringar

10. Ta fram layout 

alternativ

11. Utvärdering av 

bestämd layout
 

Figur 9. Visualisering av Systematisk Layoutplanering. 

3.8.1 Steg 1: Indataparametrar 

Det första steget är att samla in den data som behövs för att beskriva materialflödet och 

aktivitetssamband. De parametrar som undersöks är enligt Muther (1961) : 

 Produkter (P). Vad ska produceras? 

 Kvantitet (Q). Hur mycket av varje produkt ska produceras? Detta är viktigt att veta då det är 

basis för att bestämma vilken typ av produktionssystem som ska användas.  

 Rutt - Process Sekvens (R). Hur ska produkten/produkterna produceras? 

 Stödfunktioner (S). Hur ska processen stödjas? 

 Tid (T). När och hur länge ska produkterna produceras? 

 Aktiviteter. Vilka aktiviteter innehåller processen? 

Enligt Muther (1961) är det första steget för att undersöka indata-paramterar att göra ett P-Q-

diagram. Detta diagram visar antal produkter samt volym och ger beslutsunderlag för att välja 

produktionssystem och layout. En linjär kurva i P-Q-diagrammet bör ha en generell layout som är 

praktisk för alla produkterna, medan en exponentiell kurva ofta tenderar i en gruppering av 

produkterna vilket resulterar i olika layouter och produktionssystem för grupperna.  
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Eftersom indata-parametrarna baseras på en framtida layout är basen därmed för aktuella 

parametrar prognoser.  På grund av detta menar författaren att planläggning av produktionen därför 

bör göras kopplat till en tidsbaserad prognos för att undersöka försäljningsvolymer av de olika 

produkterna.  

Med rutt analyseras operationerna i processen och dess sekvens. Det är viktigt att ifrågasätta 

sekvensen för att utforska andra möjligheter som materialet kan flöda i (Muther, 1961).  

Slutligen tas hänsyn till stödjande aktiviteter för att processen ska fungera effektivt. Det kan till 

exempel vara underhållning och reparationer av maskiner, utrymme för toaletter, matsal och 

lagerplatser (Muther, 1961). 

3.8.2 Steg 2: Materialflöde 

Detta steg summerar flöden inom olika processteg för att bestämma en flödesintensitet. Detta kan 

göras med ett så kallat ”från-till”-diagram där varje transport summeras ihop till en flödesintensitet 

under en tidsperiod (Yang et al., 2000). I tabell 2 följer ett exempel där det går det att utläsa antalet 

transporter mellan olika funktioner där flödet mellan B till A har den högsta intensiteten. 

Tabell 2. Ett förenklat "från-till"-diagram. 

Från/Till A B C 

A - 7 0 

B 10 - 7 

C 0 0 - 

Enligt Wiyaratn och Watanapa (2010) bör även avståndet mellan aktiviteterna mätas för att ge en 

indikation vart långa transporter sker. Målet med layouten är enligt författarna att få ett progressivt 

flöde med så lite bakåtflöde som möjligt och att placera de maskiner med högst flödesintensitet nära 

varandra. Detta steg analyserar kvantitativ data och knyter ihop indata-parametrarna produkt, 

kvantitet och rutt (Muther, 1961). 

3.8.3 Steg 3: Aktivitetssamband 

Enligt Muther (1961) är det inte tillräckligt att endast analysera materialflödet vid utformning av en 

ny layout. I vissa verksamheter såsom serviceföretag finns inget materialflöde och kontorslandskapet 

måste anpassas så att kompetens inom olika avdelningar finns nära varandra. På samma vis måste 

producerande företag ha underhållning och chefsövervakning nära alla avdelningar. Vissa 

tillverkningssteg kan påverka människors hälsa och produkter negativt och måste därför enligt 

författaren hållas isär även om den påverkar ett effektivt materialflöde negativt. I detta steg 

analyseras kvalitativa faktorer och knyter ihop indata-parametrarna produkt, kvantitet och 

stödfunktioner.  

Därefter görs ett aktivitetssambandsdiagram som visar på vikten av att ha vissa funktioner och 

processteg nära varandra. Den värderar vikten av olika processtegs närhet med en styrkande 

anledning. Styrkande anledningar i ett sambandsdiagram kan variera från fall till fall men typiska 

anledningar är enligt Muther (1961): 

1. Kommunikationsmöjligheter 
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2. Användande av gemensamma verktyg eller anläggningar 

3. Operatörsområden 

4. Bekvämlighet för personal 

5. Övervakning 

6. Miljö- och säkerhet 

7. Störningar och avbrott 

8. Materialflöde 

Nedan följer ett exempel där tabell 4 visar sambanden mellan de olika processtegen med hjälp av 

värderingar ur tabell 3. 

  

Tabell 3. Viktighetsindex för SLP. 

 

Tabell 4. Exempel på samband mellan processteg. 

 

 

3.8.4 Steg 4: Sambandsdiagram 

Sambandsdiagram ger en snabb visuell överblick av hur de olika funktionerna bör placera sig i 

förhållande till varandra med hjälp av tidigare steg utan hänsyn till utrymme (Yang et al., 2000). 

Genom att blanda in materialflödesanalys tillsammans med aktivitetssambandet är det, enligt 

Muther (1961), risk att vikten av materialflödet går förlorad. Vid layoutproblem där materialflödet är 

i fokus bör därför ett sambandsdiagram ritas upp baserad på flödesintensiteten för att sedan kopplas 

ihop med de kvalitativa analyserna såsom stödfunktioner till produktionen. 

I figur 10 visas ett exempel på ett sambandsdiagram, strecken mellan de olika processtegen 

symboliserar närhetsvärderingen där fyra streck är ekvivalent med Absolut Nödvändigt och ett streck 

med Ordinärt. Den vågiga linjen symboliserar Ej Önskvärt. 

Värde Närhet

A Absolut Nödvändigt

M Mycket Viktigt

V Viktigt

O Ordinärt

I Inte Nödvändigt

E Ej Önskvärt

Funktion Svarv Fräs Bockning Gjutning

Svarv -

Fräs A,8 -

Bockning V,4 O,5 -

Gjutning O,5 M,3 E,6 -
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Bockning

Fräs

Gjutning

Svarv

 

Figur 10. Exempel på sambandsdiagram. 

3.8.5 Steg 5-7: Utrymmesbeaktande 

I steg fem och sex tas utrymmeskrav respektive tillgängligt utrymme i beaktande för att i steg sju 

bilda ett sambandsdiagram där blocken är skalenliga (Yang et al., 2000). När utrymmet bestäms för 

en maskin är det även viktigt att bestämma utrymme för personal och material samt tillgång till 

stödfunktioner (Muther, 1961). Även prognostiserad försäljning bör beaktas för att ge utrymme för 

högre kapacitet i form av maskiner, personal och stödfunktioner (Muther, 1961).  

3.8.6 Steg 8-9: Övervägning av ändringar och slutliga förändringar 

I slutstegen ges möjligheter att analysera ändringar i layouten. Viktiga aspekter att ta hänsyn till är 

hur hanteringen av materialflödet och lagerhållning ska ske. Även personalområden, 

säkerhetsaspekter och underhållning bör analyseras ytterligare en gång för att ge utrymme för 

eventuella ändringar (Muther, 1961). 

Vid arbetet av eventuella ändringar i layouten finns det till viss grad, enligt Muther (1961), praktiska 

begränsningar för var och en av ändringarna. Till exempel kan tidigare steg visa på en fullt 

automatiserad och balanserad lina, men som begränsas av praktiska begränsningar i installation och 

investeringar. Detta steg är en process av kompromisser och varje ändring måste vägas med för- och 

nackdelar till dess praktiska begränsning. Dessa övervägningar ger ett få antal layoutförslag för vidare 

beslutsfattning.  

3.8.8 Steg 10-11: Val och utvärdering av layout  

Vid val av slutgiltig layout bör varje alternativ presenteras och förklaras på ett tydligt sätt för olika 

medlemmar ur organistationen (Muther, 1961). Enligt Muther (1961) finns det tre sätt att utvärdera 

framtagna layoutalternativ. Den första är att lista fördelar mot nackdelar. Denna är enligt författaren 

den enklaste metoden, men också den minst noggranna utvärderingen. Därför kan metoden istället 

användas med fördel i de tidigare stegen då alternativen är mindre precisa.  

Ett annat sätt är att utföra en faktoranalys. I en faktoranalys listas faktorer som anses vara viktiga i 

den nya layouten. Dessa faktorer viktas sedan tillsammans med en poängresulterande bedömning 

för att få en total poängsumma. Poängen för varje faktor summeras därefter och den layout med 

högst summa bör därmed bli den mest lämpade layouten. 
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Det sista som utvärderas är kostnaden. Kostnaden analyseras för att dels se om en ny layout 

överhuvudtaget är ekonomiskt försvarbart och dels för att jämföra de olika layoutförslagens 

kostnader. Enligt Muther (1961) finns det två angreppssätt att följa: totalkostnaden för hela projektet 

eller de kostnader som påverkas av projektet. I en helt ny alternativ layout bör totalkostnaden 

analyseras medan i en omstrukturerad layout är det ofta enklare att analysera kostnaderna som 

påverkas  av projektet.  

3.5 SWOT-ANALYS 
I en SWOT-analys samlas data in och presenteras i interna och externa faktorer som antingen har, 

eller inte har, en påverkan på företagets affärer (Pickton och Wright, 1998). Det grundläggande 

antagandet som görs är att ett företag måste anpassa sina interna aktiviteter med externa 

verkligheter för att bli framgångsrik (Pahl and Richter, 2007). De interna faktorerna ligger  inom 

organisationens kontroll och är därmed påverkbara medan de externa ligger utanför organisationens 

kontroll och är därmed icke-påverkbara (Sailard, 2012).  

Enligt (Pahl and Richter, 2007) är SWOT ett akronym för Strengths, Weaknesses, Opportunities och 

Threats och kan beskrivas enligt nedan: 

Interna faktorer: 

Strengths (Styrkor): Förmågor som möjliggör din organisation att prestera väl. Förmågor som måste 

utnyttjas.  

Weaknesses (Svagheter): Karaktäristiska drag som omöjliggör din organisation att prestera väl och 

som måste adresseras.  

Externa faktorer: 

Opportunities (Möjligheter): Trender, krafter, händelser och idéer som din organisation kan 

kapitalisera på. 

Threats (Hot): Möjliga händelser eller krafter utanför din påverkan som ditt företag behöver planera 

för att undvika eller mildra. 

För att en bra SWOT analys ska genomföras bör analysen genomföras som en gruppaktivitet med 

medlemmar och ledare från olika led i hierarkin (Pickton och Wright, 1998).  
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4 METOD 
I detta avsnitt förklaras hur de vetenskapliga teorierna användes för att besvara rapportens 

frågeställningar. Initialt förklaras vilken övergripande metodik som användes under projektet. Sedan 

förklaras genomförandeprocessen och dess fyra faser som skulle besvara rapportens frågeställningar.  

4.1 FORSKNINGSPROCESS 
Enligt Williamson et al. (2002) finns det två typer av vetenskapliga ansatser, deduktivt och induktivt. 

Ett  deduktivt resonemang förknippas med ett vetenskapligt (positivistiskt) synsätt där positivister ser 

världen som en samling observerbara händelser och fakta som kan mätas. Ett deduktivt resonemang 

testar en hypotes, där argument går från generella till specifika grundregler som tillämpas för att dra 

slutsatser på det enskilda fallet. I ett induktivt resonemang menar författarna att observatören 

resonerar i motsatt ordning som i ett deduktivt resonemang. I en induktiv ansats börjar 

resonemanget med en specifik grundregel som baseras i generella slutsatser. En induktiv ansats 

förknippas oftast med ett logiskt synsätt som föredrar studier och fenomen i dess naturliga miljö.  

Denna rapport använde ett tredje alternativ kallat abduktion. I en abduktiv ansats pendlar 

forskningen mellan empiri och teori med de båda tidigare beskrivna ansatserna (Alvesson och 

Sköldberg, 2008). En förstudie och teoretisk referensram gjordes för att identifiera en 

problemformulering med tillhörande syfte och frågeställningar. Under arbetets gång alternerade 

arbetet mellan empiri och teori då den empiriska undersökningen krävde ytterligare teoretiska 

studier. 

Genom att jämföra resultat från flera olika metoder och angreppsätt med varandra, kan 

observatören se saker från olika perspektiv. Detta kallas metodtriangulering och brukar oftast 

kombinera kvalitativ data med kvantitativ (Denscombe, 2007). Detta angreppssätt användes i 

rapporten då flera metoder tillämpades för att undersöka samma fenomen och styrka dess resultat 

(Voss et al., 2002). Exempelvis kompletterades kvalitativ data insamlad från intervjuer med egna 

mätningar för att styrka resultatet och ge diskussionsunderlag.  

Rapportens syfte och frågeställningar studerades genom en fallstudie. Enligt Voss et al. (2002) är en 

fallstudie ett händelseförlopp av dåtida eller nutida fenomen och kan innehålla data från antingen 

direkta observationer och intervjuer eller från offentliga och privata arkiv. Vidare beskriver 

författarna tre styrkor forskning med fallstudier har: 

 Fenomenet kan studeras i dess naturliga miljö och meningsfull, relevant teori kan utvecklas 

genom förståelse och observationer av verkliga händelser. 

 Fallstudiens metodik tillåter ifrågasättningar som varför, vad och hur, att bli besvarade med 

en relativt full förståelse av fenomenets natur och komplexitet. 

 Fallstudiens metodik bygger på att tidigt utforska och bedriva undersökningar där variablerna 

fortfarande är okända och fenomenet ej förstått. 

En fallstudie användes i denna rapport då rapporten syftade till att bidra till den samlade kunskapen 

av ett fenomen, vilket styrks av Eisenhardt (1989) som menar på att fallstudier kan användas då 

syftet är att bygga teori kring ett ämne. Syftet i teoribyggande är att undersöka variabler och dess 
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relationer och studeras med fördel av få fokuserade och fördjupade fallstudier (Voss et al., 2002) 

vilket vidare styrkte valet av fallstudie som en del av metod i rapporten. 

4.2 DATAINSAMLING 
Rapporten byggdes på insamlad data i form av sekundärdata och primärdata. I rapporten användes 

huvudsakligen kvalitativa metoder, då den behandlar fördjupad analys av enstaka fall och därför 

mest relevant för detta arbete (Davidsson och Patel, 2003). 

Primärdata är förstahandsrapporteringar (Davidsson och Patel, 2003) och samlades in genom egna 

observationer, mätningar och intervjuer. Sekundärdata är andrahandsrapporteringar som istället 

samlades in genom studier av vetenskapliga artiklar och böcker, interna dokument samt tidigare 

uppmätt data.   

4.2.1 Primärdata 

Mätningar och observationer 

För att få tillförlitlig kunskap kring processen och nuvarande layout observerades produktionen vid 

ett antal separata tillfällen.  

I projektets början spenderades två arbetsdagar med praktik i produktionen, en dag på respektive 

del. Detta gjordes för att få en inblick i var de olika maskinerna faktiskt stod och vilka operationer 

som utfördes vart. Vidare studerades antalet lagerplatser och storleken på dessa samt var i 

produktionen som manuella förflyttningar skedde. 

Mätningarna av cykeltid utfördes då processen var stabil utifrån ett medelvärde av fem mätningar 

där en cykel definierades som när en vevaxel lämnade ett givet processteg tills det att 

nästkommande vevaxel lämnade samma processteg. Processtiden uppmättes på samma sätt med 

den avgörande skillnaden att all form av förflyttning bortsågs.   

Rother och Shook (1999) betonar vikten av göra mätningar själv och att inte förlita sig på 

tillhandahållen data eftersom dess giltighet är svår att bekräfta. Att genomföra egna mätningar är 

dock väldigt tidskrävande och då projektet hade ett bestämt tidsintervall beslutades att egna 

mätningar av cykel- och processtider skulle göras i mindre skala för att ge diskussionsunderlag 

gällande layoutförslagets tillförlitlighet. 

Intervjuer 

För att få en djupare insyn i hur produktionen fungerade utfördes ett antal intervjuer och samtal med 

identifierade nyckelpersoner med olika roller till produktionen. Hedin (1996) menar att semi-

strukturerade intervjuer är vanligt förekommande vid arbete med kvalitativ metod. Intervjuer och 

samtal har därför haft en semi-struktur och en öppen karaktär för att ge intervjuobjektet en viss 

frihet att bidra till diskussionen med kvalitativ data. Genom att undersöka verksamheten utifrån olika 

delar av organisations var förhoppningen att det skulle leda till en rättvis nulägesbeskrivning samt ett 

brett underlag till problemområdesidentifieringen. Teman som togs upp berörde upplevda problem i 

nuvarande layout, framtida tillstånd och förbättringsförslag. Fyra produktionsledare, fyra 

produktionstekniker, en verkstadschef från en annan Vevaxel, fler än fyra operatörer, en 
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representant från planeringsenheten samt en från underhållsenheten konsulterades. Dessutom 

fördes diskussioner kontinuerligt med gruppsamordnare för produktionstekniker, som var 

uppdragsgivare, under hela projektet. Resultatet från intervjuerna sammanfattades och användes 

sedan som grund till kartläggningen av nuläget. I tabell 5 listas intervjuobjekten, vilken struktur 

samtalet haft samt vad syftet med intervjun var. Intervjufrågorna till de semi-strukturerade 

intervjuerna återfinns i Bilaga C1-4. 

Tabell 5. Upplägg för intervjuer. 

Roll Struktur Tidsåtgång Syfte 

Gruppsamordnare för 
produktionstekniker 
(Uppdragsgivare) 

Öppet samtal Kontinuerligt Avstämning av projektet 
samt stöd till 
genomförande 

Produktionsledare Semi-strukturerade 
intervjuer 

2x45 min med 
produktionsledning 
för Vevaxel 1 
respektive Vevaxel 2 

Problemområdes-
identifiering 

Produktionstekniker Öppet samtal Kontinuerligt Ökad förståelse för 
verksamheten.  

Verkstadschef (På 
annan Vevaxel) 

Semi-strukturerad 
intervju 

30 min Inblick i hur produktivitet 
har ökats tidigare 

Operatörer Öppna samtal Kontinuerligt Ökad förståelse för 
produktionsbegränsningar 

Planeringsenheten Semi-strukturerad 
intervju 

45 min Problemområdes-
identifiering 

Underhåll Semi-strukturerad 
intervju 

45 min Ökad förståelse för 
produktionens 
stödfunktioner 

 

4.2.2 Sekundärdata 

I och med tidsbristen i projektet förlitades mycket av studien på tidigare uppmätt data gällande 

cykeltider och lagerstorlekar från produktionstekniker och planeringsenheten. Liker och Meier (2006) 

avråder från detta då det är svårt att bestämma giltigheten när det rör sig om sekundärdata. 

Efter diskussion med det aktuella företaget för fallstudien beslutades dock att sekundärdata var 

tillräckligt tillförlitlig för att användas så att mer tid kunde frigöras till layoutarbetet.  

Flertalet av cykeltiderna är antagna av produktionstekniker. Dessa cykeltider innefattar både aktuella 

och framtida cykeltider. Då aktuella antagna cykeltider inte har varit någon styrande cykeltid har 

dessa valts att användas utan egen kontroll. Detta resonemang fördes efter diskussioner med 

produktionstekniker som försäkrade om att dessa inte styr produktionen. Vid framtida operationer är 

flertalet cykeltider antagna och teoretiska då möjlighet till mätning saknas. Cykeltider har då antagits 

vara samma som i motsvarande maskin och operation i parallell lina. 

Utöver cykeltider och lagernivåer erhölls även övriga sekundärdata kring nyckeltal som OPE (Overall 

Production Efficiency, som finns beskrivet under avsnitt 3.2.2), ställtider och kassaktionsnivåer ur 
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företagets affärssystem. De låg däremot inte som grund till någon grundligare analys utan erhålls för 

att ge en djupare förståelse kring processen. 

4.3 METODKRITIK 
Vid utförandet av en fallstudie är det viktigt att analysera undersökningens validitet (Merriam, 1994). 

Författaren förespråkar en uppdelning av undersöknings validitet i inre och yttre validitet.  

4.3.1 Inre validitet 

Enligt Merriam (1994) handlar inre validitet om i vilken mån resultaten stämmer överens med 

verkligheten. Inre validitet berör giltigheten av påståenden inom en gjord studie och de slutsatser 

som har sammanställts i ens slutresultat. För att styrka den inre validiteten har metodtriangulering 

använts för att tillgodose både primär- och sekundärdata. Dessutom har handledare och 

nyckelpersoner på fallföretaget fått tillgång till empirin med åsikter. Den inre validiteten försvagas 

dock av den primärdata som insamlats i huvudsak är observationer och intervjuer. För att styrka den 

inre validiteten borde egna mätningar av cykeltider och lagernivåer utförts,  något som endast 

gjordes i en mindre skala. 

4.3.2 Yttre validitet 

Yttre validitet är motsatsen till inre validitet och beskriver i vilken utsträckning resultaten är 

tillämpbara i andra situationer än den undersökta (Merriam, 1994). I det här fallet gjordes en 

fallstudie vilket enligt Voss et al. (2002) ger utrymme för djupare analys. Däremot menar författarna 

ett en process eller fenomen (layoututformning) bör fallstudier fördelas på flera företag för att 

minimera risken för felbedömning. I och med att denna undersökning endast utförts som en enskild 

fallstudie kan erhållna resultat skilja sig för andra tillverkande företag. Den bidragande 

generaliserbarheten i detta arbetet blev således metodiken av identifiering av problemområden och 

layoututformning. 

4.3.3 Reliabilitet 

Om en studie har hög reliabilitet ska studien vara upprepbar av en utomstående där användandet av 

metoden ska generera i samma resultat och slutsatser som vid ursprungliga tillfället (Yin, 2009). 

Delstegen i detta examensarbete är väl dokumenterade där SLP är i fokus för att underlätta 

repeterbarheten i studien . För att få en hög reliabilitet borde en fullständig värdeflödesanalys 

utförts vid identifiering av problemområden där egna mätningar insamlats. Mycket av den 

information vid identifiering av problemområden har istället samlats in via intervjuer där det finns 

risk att respondenten kan ha subjektiva åsikter. 

4.4 GENOMFÖRANDE 

4.4.1 Upplägg 

Arbetet delades in i tre faser: kartläggning av nuläget, layoututformning samt analys av layout.  

Till den inledande fasen då nuläget kartlades genomfördes ett antal semistrukturerade intervjuer 

med personer med olika roller i verksamheten. Intervjuerna kompletterades med egna observationer 

av verksamheten och data tillhandahållen från verksamhetens produktionstekniker och planerare. 

Datainsamlingen krävdes för att gå vidare till med kartläggningen , något som enligt Liker och Meier 
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(2006) är nödvändigt för att kunna gå vidare med en förbättringsprocess. Då nuläget analyserades 

utfördes även en ledtidsanalys samt en enklare form av värdeflödeskartläggning.  

Med hjälp av informationen från fas ett genomfördes en layoututformning enligt Muthers (1961) 

metod Systematisk layoutplanering, en metod som bland annat Wiyaratn och Watanapa (2010), Yang 

et al. (2000) och Lin et al. (2013) stödjer.  

För att slutligen bedöma rimligheten i layoutförslaget  analyserades hur väl layoutförslaget förbättrat 

sig gentemot de identifierade problemområdena, dessutom användes verktyget SWOT-analys där 

förslagets interna styrkor och svagheter samt de externa möjligheterna och hot bedömdes mot 

kravbilden.   

 

 

4.4.2 Kartläggning av nuläget 

Nuvarande fabriksflöde 

Inledningsvis klargjordes var de olika sammankopplade fabriksflödena fanns på en tillhandahållen 

ritning över fabriksytan. Till ritningen noterades vart inflöden samt utflöden av material skedde. För 

att tydliggöra processens tillverkningssteg, dess ordning och i vilken riktning materialet flödar gjordes 

spagettikartor över de olika flödena som kompletterades med en enkel tabell över 

tillverkningsstegen på respektive Vevaxel.  De grundades för att få förståelse gällande orientering av 

maskiner samt materialflöde och samlades in med hjälp av egna observationer, intervjuer och 

tillhandahållen data där insamlandet är vidare beskrivet under avsnitt 4.2. Spagettikartorna gjordes 

med hjälp av Microsoft Visio som är ett hjälpmedel som kan användas till att rita upp processer. 

Processkartläggning 

För att ge en mer tydlig bild av hur själva förädlingsprocessen av produkten går till och var i 

processen de nuvarande problemområdena kan identifieras gjordes en processkartläggning för de 

olika kontinuerliga flöden inom förädlingsprocessen.  

Kartläggningen grundades på egna observationer i produktionen samt av tillhandahållna ritningar av 

företaget samt intervjuer med operatörer, produktionsledning och stödfunktioner. Resultatet 

redovisades visuellt med hjälp av Microsoft Visio tillsammans med kompletterande text för viktiga 

iakttagelser som framkom under kartläggningen.  

Fas 2: 
Layout-
utformning 

 Krav-
specifikation 

 Systematisk 
layoutplanering 

 Layoutförslag 

 Nuvarande 
fabriksflöde 

 Process-
kartläggning 

 Värde-
flödesanalys 

 Identifiera 
problem-
områden 

Fas 1: 
Kartläggning av 
nuläget 

 SWOT-Analys 

 Diskussion kring 
resultat 

 Diskussion kring 
vald metodik 

Fas 3: 
Analys av layout 

 

Figur 11. Upplägg för arbetet 
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Värdeflödesanalys (VSM) 

Eftersom rapporten avgränsades till produktionslayoutens betydelse för effektiviteten valdes 

värdeflödesanalysen att göras begränsad. Delar som innefattar  informationsflödet valdes till 

exempel helt att bortses ifrån.  För att uppnå ett användbart resultat, i form av diskussionsunderlag 

till den tillhandahållna sekundärdata, fokuserades istället kartläggningen med egenklockade 

cykeltider främst på skillnader mellan två produktionslinor med liknande maskiner men med olika 

materialhanteringssystem. Även inom de mindre segmenten gjordes begränsningar och ställtider 

försummades. Detta gjordes eftersom de var dåligt dokumenterade och, enligt produktionstekniker, 

varierade mycket beroende på produkttyp och operatör. På fallföretaget räknades inte heller ställtid 

in i den tid där OPE beräknades. I figur 12 visas vilka områden värdeflödesanalysen fokuserades på. 

Kund

Produktionsledning

Leverantör

Råvarulager

4500 st

Process A Process B Process C

Färdigvarulager

3000 st

1500 st

800 X; 700 Y

Mellanlager

2000 st

Mellanlager

3000 st

Prognos
Dagliga 

beställningar

Mån & 

Ons

1x dagligen

c/t 180

Ställtid 600

c/t 240

Ställtid 400

c/t 75

Ställtid 800

180 sekunder

5 dagar

240 sekunder

2 dagar

75 sekunder

3 dagar

Processtid:

395 sekunder

Ledtid:

11 dagar1 dagar

Schemaläggning

 

Figur 12. Förtydligning av avgränsningar vid värdeflödeskartläggningen till nulägesbeskrivning. 

Då värdeflödesanalysen var sammanställd kunde således en processtidsuppskattning samt en 

ledtidsuppskattning göras för respektive lina för en jämförelse mellan de båda sätten att 

transportera produkterna.   

Ledtidsanalys 

Genom tillhandahållna data gällande PIA-nivåer kunde en letidsuppskattning göras för hela 

vevaxelproduktionen. Detta gjordes genom att dividera antalet PIA med den aktuella dagliga 

efterfrågan i produktionen. Uppskattningen utfördes för att visa vilken förändring i ledtid som kunde 

uppnås genom ett nytt layoutförslag.   

Identifiera problemområden 

Med intervjuunderlaget samt de olika kartläggningarna av processen sammanfattades sedan de 

områden där det ansågs finnas stora möjligheter till förbättringar. 

Områden kopplades till skriven litteratur kring slöserier utan någon inbördes ordning gällande 

prioritet på åtgärder. 
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4.4.3 Förslag till nytt vevaxelflöde 

Kravspecifikation 

En kravspecifikation utformades tillsammans med fallföretaget för att få insikt i de förutsättningar 

som låg till grund för den framtida produktionslayouten. Data angående framtida produkttyper, 

försäljningsvolym, resursinvesteringar och bearbetningsmetod erhölls av produktionstekniker och 

produktionsledning. Även målsättningar av framtida kapacitetsutnyttjande erhölls och låg till grund 

för beräkning av framtida kapacitetsbehov. 

I kravspecifikationen klargjordes även begränsningar gällande byggnaden i form av fabriksyta, 

bärande pelare samt takhöjd. 

Dessutom bestämdes avståndsbegränsningar mellan maskiner för underhållssyfte, möjlighet till 

uttransportering av restmaterial efter bearbetning samt säkerhetsavstånd till elskåp. 

Därtill togs övriga önskemål från produktionstekniker, ledning, operatörer samt underhåll i 

beaktning. 

Systematisk Layoutplanering (SLP) 

Systematisk layoutplanering användes som modell då det är en systematisk och relativt enkel metod 

samtidigt som det är en beprövad metod vid utformningen av layouter under de senaste 

decennierna (Yang et al., 2000).  

Vid utformning av sambandsdiagrammet i utrymmeskraven och tillgänglig utrymme användes Laycad 

v5. Programmet innehöll nödvändig data om takhöjder, golvyta och maskinutrymme av befintlig 

fabriksyta. En kurs i Laycad erhölls för att behärska programmet och få information om Scanias 

regleringar angående nödvändigt utrymme för stödfunktioner och säkerhet. 

Steg 1: Analys av input-dataparametrar: Produkter, Volym och Tid 

Enligt det första steget i Muthers (1961) metod Systematisk layoutplanering togs beslut om vilka 

produkter som layouten skulle utformas efter. De produkter som var på väg att fasas ut och hade låg 

efterfrågan försummades och istället inkluderades framtida produkter som förväntades bli viktiga 

hos fallföretaget. 

Den förväntade försäljningsvolymen enligt prognos för fem år framåt för de olika produkterna 

plottades därefter i ett paretodiagram för att undersöka huruvida fördelningen mellan produkterna 

var linjär eller exponentiell. Detta då Muther (1961) menar på att en linjär fördelning bör ha en 

generell layout, medan en exponentiell fördelning bör grupperas efter produktfamiljer och ha egna 

produktionssystem. 

Efteråt undersöktes eventuella stödfunktioner som, utöver bearbetningsmaskinerna, var nödvändiga 

för att upprätthålla produktionen. Detta gjordes med hjälp av underlaget som erhållits under utförda 

intervjuerna med nyckelpersoner och fanns sedan som grund till layoutarbetet. 

Två olika rutter för bearbetningen erhölls från fallföretagets produktionstekniker där den ena byggde 

på den nuvarande bearbetningsmetodiken och den andra gällde en framtida metodik som hoppades 
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förbättra bearbetningsprocessen . Detta ligger i linje med Muthers (1961) metod som betonar vikten 

av att ifrågasätta vald produktionsmetodik. 

Steg 2: Materialflöde 

I båda rutter erhållna i det första steget gjordes beräkningar gällande antalet nödvändiga 

förflyttningar mellan bearbetningsprocessens maskiner, även kallat flödesintensitet. 

Flödesintensiteten beräknades utifrån det framtida dagsbehovet i båda fallen och baserades på 

befintlig utrustning och maskininköp för att klara kapaciteten samt på antaganden för en ny framtida 

process framtagen av fallföretaget.  Ett antal antaganden gjordes för beräkning av den framtida 

flödesintensiteten: 

 Flödesintensitet beräknades för den gruppering som framkom i steg 1. 

 Kapaciteten för maskiner där flera typer av produkter bearbetades beräknades genom att ta 

genomsnittet för alla berörda cykeltider. 

 Kapacitet i nya maskininköp motsvarar de redan befintliga som fyller samma funktion eller 

enligt offert. 

 Vid full uppnådd kapacitet i en flaskhals skickas resterande produkter till en parallell maskin 

med samma funktion. 

 Flödesintensiteten beräknades från första maskin och nedströms med maximalt användande 

tills en resurs blev en flaskhals jämfört med stationen innan. I ”från-till”-diagrammet är varje 

sådan övergång rödmarkerad. Detta för att tydliggöra vart i produktionen det fanns risk att 

kapaciteten inte räckte till. 

Flödesintensiteten sammanfattades sedan i ett från-till-diagram som sedan användes enligt Muthers 

(1961) metod för att bestämma vilka maskiner som bör stå i anslutning till varandra. 

Enligt Wiyaratn och Watanapa (2010) borde mätningar göras mellan maskiner för att ge en indikation 

på var långa transporter sker. Då kan en uppskattning göras om hur lång transportsträcka som 

sparats in i det nya layoutförslaget. 

Då examensarbetet utfördes under en begränsad tidsperiod valdes dock detta att bortprioriteras. 

Steg 3: Aktivitetssamband 

Utifrån den givna produktionsmetoden och materialflödesanalysen undersöktes och bestämdes 

närhetsbehovet för varje enskild maskin till de övriga i produktionen.  Då undersökningen gjordes så 

viktades olika faktorer som spelade in på närhetsbehovet. Undersökningen sammanfattades i ett 

aktivitetssambandsdiagram, detta gjordes med stöd av Muther (1961) som vittnade om att olika 

faktorer  är olika viktiga beroende på hur produktionen skall ske. 

I diagrammen benämns viktighetsgraden av närhet mellan två olika maskiner med en bokstav . 

Bokstäverna A, M, V och O används där A betyder att närhet är absolut nödvändigt, M att det är 

mycket viktigt, V att det är viktigt och O att närhet vore positivt. En tom ruta betyder att närhet 

mellan de två jämförda maskinerna inte har någon betydelse. 
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Det hade kunnat finnas maskiner där närhet hade varit någonting negativt, då hade även en sådan 

bokstav varit representerad. Några sådana fall fanns dock inte vid gällande fallföretag och därför 

användes inte heller någon sådan bokstav. 

Viktighetsgraden kompletterades sedan med en siffra som representerade anledningen till att det 

fanns ett behov av närhet mellan maskinerna. Till aktivitetssambandet användes siffrorna 1-6.  Dess 

betydelse är enligt följande: 

1. Materialflöde 

2. Flexibilitet mellan olika linor 

3. Maskinerna har delad försörjning,  

4. Underhåll  

5. Maskinerna har samma funktion 

6. Operatörsområden 

Steg 4: Sambandsdiagram 

Utifrån de bestämda aktivitetssambanden ritades ett sambandsdiagram ut. Steget utförs enligt 

Muther (1961) för att ge en snabb visuell överblick av hur de olika maskinerna borde placeras i 

förhållande till varandra. För att göra sambandsdiagrammet möjligt att avläsa listades först alla 

maskiner nödvändiga för bearbetningsprocessen. 

Utritandet påbörjades vid maskin 1 och till de maskiner som tilldelats ett A eller ett M i relation till 

maskin 1 ritades fyra streck då relationen klassades A och tre streck om relationen klassades M. Efter 

maskin 1 fortsatte arbetet med maskin 2 tills hela listan gåtts igenom.  

Då alla streck som representerade A och M var utritade gjordes en ny iteration för relationer 

klassade V där det ritades två streck mellan respektive maskiner och slutligen ännu en för relationer 

klassade O där ett streck representerade närhetsbehovet. 

Då arbetet var utfört gjordes en tydligare version av sambandsdiagrammet med hjälp av Microsoft 

Visio. 

Steg 5-7: Utrymmesbeaktande 

För att få bilda en uppfattning om hur välanpassad layouten var för befintlig yta passade för 

sambandsdiagrammet gjordes en grov skalning på cirklarna i sambandsdiagrammet. De skalades för 

att matcha storleken på en cirkel med den skalenliga storleken för en maskin i en ritning över 

fabriksytan.  

Det skalenliga sambandsdiagrammet passades då in i fabriksytan på ett sätt som stämde överens 

med ursprungstanken då sambandsdiagrammet ritades ut. Yang et al. (2000) och Muther (1961) 

menar på att skalenliga block bör ritas på papper med penna, ett steg som modifierades.  
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Eftersom layoutarbetet gjordes med hjälp av LayCad där maskinernas storlek och fabriksytan fanns 

lagrad gjordes istället layoutarbetet med hjälp av befintliga 2D-ritningar av maskinerna med det 

inpassade sambandsdiagrammet som grund. Lasermätningar gjordes även för att säkerställa att 

takhöjden i de nya användningsområdena var tillräcklig för att rymma ett portalsystem.   

Steg 8-9: Övervägning av ändringar och slutliga förändringar 

Steg 1-7 resulterade i en grundlayout där det fanns tillräckligt med resurser för att möta den 

prognostiserade efterfrågan samt att dessa fick plats på tillgänglig yta enligt en principiell layoutplan. 

Muther (1961) anser att det är viktigt att ifrågasätta sin layout och analysera de angivna 

indataparametrarna ytterligare en gång. Detta gjordes genom att presentera layoutförslaget för ett 

antal nyckelpersoner. Presentationer skedde inför intresserade produktionstekniker, 

produktionsledare, chefer, operatörer och övrig personal från fallföretaget som tidigare arbetat med 

layoutarbete.  

Tillsammans med nyckelpersonerna togs beslut om ett antal viktiga kriterier som skulle användas 

som underlag vid val av layout. Till kriterierna gavs sedan feedback som resulterade i ett antal 

modifierade layoutförslag där olika sorters feedback prioriterats. Feedbacken ledde också till att ett 

antal förslag föll bort utan vidare analys då de inte längre ansågs rimliga. 

Steg 10-11: Val samt analys av layout 

För att kunna ta ett beslut gällande vilket layoutförslag som skulle presenteras jämfördes de olika 

layoutförslagen som var tillräckligt intressanta efter steg 8-9 med varandra.  

Jämförelsen gjordes med hjälp av en faktoranalys, vilket Muther (1961) stödjer. Den genomfördes 

genom att för respektive layoutförslag poängsätta de kriterier som diskuterats med nyckelpersoner i 

steg 8-9. Poängsättningen gjordes enligt en 5-gradig skala, där 5 gav högst poäng. Kriterierna viktades 

efter vad som prioriterats under layoutarbetet, även viktningen enligt en 5-gradig skala, och 

multiplicerades med respektive poängsumma. Produkterna summerades sedan och förslaget med 

högst totalsumma valdes som förslag för att analyseras ytterligare. 

Layoutförslag 

4.4.4 SWOT-Analys 

SWOT-analysen valdes att användas då det, enligt Pickton och Wright (1998), är en enkel och erkänd 

metod som listar egenskaper utifrån interna och externa faktorer.  

Pickton och Wright (1998) påpekar dock att verktyget kan bli ”naivt” om datan analyseras för 

simplistiskt och att verktyget inbjuder företaget till att lista egenskaper istället för att tänka på vad 

som verkligen är viktigt för företaget.  Vidare menar författarna att analysen görs partiskt vilket kan 

leda till falsk trygghet.   
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5 RESULTAT OCH ANALYS 
I detta avsnitt behandlas resultatet av den fallstudie som utförts på Scania AB som leder fram till ett 

layoutförslag som skulle besvara studiens frågeställningar. Resultatet och analysen presenteras 

samtidigt då resultatet framkommit av en iterativ process där analysen varit en central del. 

5.1 KARTLÄGGNING AV NULÄGET 

5.1.1 Processkartläggning 

Vevaxeltillverkningen sker i dagsläget i ett L-format flöde där inflödet av råmaterial sker längst till 

vänster sett från figur 14 och utflödet sker i det översta högra hörnet. Mellanbufferten är placerad 

mellan de båda avdelningarna. Tillverkningen sker på en yta av 8800 kvadratmeter. I dagsläget kan X 

enheter produceras, varav 67% är volymenheter och 33% flexenheter då bearbetning sker med 85% 

OPE.  

Till volymenheter räknas axeln A samt den framtida axeln B. De flexenheter som behandlas är axlarna 

C, E, F samt den framtida axeln D. 

Kontorsytor finns för närvarande placerade ovanför Satumaa enligt figur 13. 

 

 

Figur 13.  Nuvarande layout för vevaxeltillverkning. 

De generella tillverkningsstegen för produkterna och respektive Vevaxel är redovisade enligt tabell 6: 

Kontorsyta 

Inflöde Vevaxel  2 

Satumaa 

Blå lina 

Gul lina  

Utflöde Vevaxel 2 

Mellanbuffert 

Grön lina  

Flexhärdning  

SEMA  

Kontorsyta 
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Tabell 6. Tillverkningssteg i respektive Vevaxel. 

Tillverkningssteg Vevaxel 1 Vevaxel 2 

1 OP30/OP40/OP35 OP225 

2 OP50/OP65 OP240 

3 OP70/OP65 OP250 

4 OP80 OP255 

5 OP95 OP260 

6 OP130 OP265 

7 OP140 OP270 

8 OP150 280/290 

9 OP160 OP300 (endast flexartiklar) 

10 OP170 290/280 

11 OP180 OP320 

12 OP200 (endast för E och F) OP330 

13 OP210 (endast för E och F). 

 

Maskinverkstaden består i dagsläget av 57 maskiner, där 28 tillägnas Vevaxel 1 och 29 till Vevaxel 2. 

En tydligare överblick av layouten för Vevaxel 1 kan avläsas i bilagor A1-A3 och för Vevaxel 2 i Bilaga 

B1.  

Vevaxel 1 

På Vevaxel 1 kan bearbetning ske i sex olika linor: gul, blå, satumaa, grön, lila lina&SEMA samt 

Lindenmaier. Observationer visade att linorna i stort var lika varandra men att vissa skillnader i 

operationsföljd, på grund av olika produktvarianter  och maskiner i linorna, förekom.  

Produktionen sker i tvåskift samt ett mindre nattskift. I ena skiftet arbetar åtta operatörer med en 

gruppsamordnare och i det andra sju operatörer med en gruppsamordnare. För de två skiftlagen 

finns även varsin produktionsledare. I nattskiftet arbetar tre personer som arbetar utan 

produktionsledare eller gruppsamordnare. Därtill arbetar fyra verkstadstekniker dagtid för att bistå i 

de tekniska frågorna. 

Inom bestämda intervall plockas produkterna av linan för mätning i varje lina. Detta görs efter 

bearbetning av fläns i Gul och Blå lina till skillnad från Satumaa där det istället sker efter OP70. 

Gul lina 

I den gula linan sker tillverkning av volymartikeln A, som är den vevaxel som står för störst 

procentuell andel av produktionen. Efter att materialet har hämtats med truck sker flödet helt 

automatiskt med hjälp av portaler och skyttlar där operatörernas arbetsuppgifter innefattar 

maskinunderhåll samt kvalitetssäkrande mätning inom bestämda intervaller. Produktionen sker 

enligt veckovis planering efter kundorder. Processkartan visas i figur 14.  
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OP30
Hämta 

material
OP40

OP50

OP80

OP70 OP95 OP130

 

Figur 14. Processbeskrivning av Gul lina. 

Blå lina 

I den blå linan sker oftast tillverkning av volymartikeln A, möjlighet till omställning för C finns dock 

och utnyttjas vid behov. Efter att materialet har hämtats med truck sker flödet helt automatiskt, med 

portaler och skyttlar, fram tills mellantvätten där avlyftning samt förflyttning till mellanlager sker vid 

flexproduktion. Vid tillverkning av volymartiklar skickas vevaxlarna tillbaka i flödet, se Bilaga A2, för 

att sedan via skyttel köras samman med den gula linan. Processkartan visas i figur 15. 

Hämta 

material
OP35 OP65 OP80 OP95 A?

Skyttel till gul lina

Ja

Nej Lager flex

OP130

 

Figur 15. Processbeskrivning Blå lina. 

I den blå linan har investering av en ny maskin där operation 30 och 40 utförs i samma operation. 

Införandet av den nya maskinen hade initialt medfört komplikationer på grund av verktygsfel. Detta 

ledde till en lägre beläggningsgrad i den blå linan, men förbättringsarbete har utförts och sedan 

januari 2014 anses problemet vara löst. 

Satumaa 

I Satumaa sker tillverkning av flexprodukterna E, F och C. Till skillnad från gul och blå lina sker  de 

automatiska förflyttningarna efter införsel av material med hjälp av robotar i celler där förflyttningar 

mellan robotcellerna sker med hjälp av skyttlar. Förflyttningar mellan robotar tar längre tid än 

motsvarande förflyttning med hjälp av portal, vilket medför att cykeltiden blir längre.  Dessutom blir 

åtkomsten till maskinerna något sämre i Satumaa än de två andra linorna på grund av robotarnas 

positionering mellan två operationer. Processbeskrivning för Satumaa visas i figur 16. 

OP30
Hämta 

material
OP40

OP50

OP80

OP70 OP95 Op130

 

Figur 16. Processbeskrivning Satumaa. 
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Grön lina 

I den gröna linan bearbetas endast volymprodukter. Linan inleds med en möjlighet till mellanlagring 

efter gul och blå lina. Då inget driftstopp skett skall dock mellanlagret vara tomt och A-vevaxlarna ska 

utan uppehåll automatiskt skickas vidare till OP140. Processbeskrivning av grön lina visas i figur 17. 

OP140 OP150 OP160 OP170 OP180

Automatisk 

hämtning 

från lager
Lager

 

Figur 17. Processbeskrivning Grön lina. 

Mellanlagringen i samband med OP160 behövdes, detta då driftstopp annars kunde leda till att 

produkterna fastnar i OP160 så pass länge att defekter och kassationer förekom. Möjlighet till att 

köra flexprodukter i OP170 och OP180 finns och då körs materialet in med hjälp av truck i slutet av 

linan. 

Efter fullföljd OP180 förflyttas produkterna med hjälp av truck till en stor buffertzon mellan Vevaxel 1 

och Vevaxel 2. 

Lila lina &SEMA & Lindenmaier 

Flexprodukterna från Satumaa och blå lina lagras intill OP140 och laddas in manuellt med hjälp av 

travers. Scania har informerat om att ett inköp av en ny OP140-10-utrustning för flexprodukter är 

planerad. Investeringen motiveras av att nuvarande utrustning har en cykeltid som är dubbelt så lång 

som den motsvarande för volymflödet samt att den tekniska livslängden har uppnåtts. 

Processbeskrivningen för Lila lina & SEMA visas i figur 18. 

 

Hämta 

material
OP140 OP150 OP160

Lager
OP170 OP180

D eller E?
Lager

OP200

Ja

OP210

 

Figur 18. Processbeskrivning Lila lina & SEMA. 

För att eliminera risken att produkterna fastnar i OP160 på grund av driftstopp är mellanlagring efter 

operationen nödvändig.  

Efter operationen sker förflyttning med truck ett flertal gånger. Dels förflyttas produkterna från den 

direkt anslutna buffertzonen vid OP160 för att sedan transporteras till en närliggande buffertzon. 

Därefter förflyttas de med hjälp av truck till SEMA-arbetsgruppen där OP170 och OP180 sker.  
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Vid produktion av artikel D och E-vevaxlar sker ännu en truckförflyttning och mellanlagring inför 

OP200. Efter att operationen genomförts förflyttas produkterna med truck till en stor buffertzon 

mellan Vevaxel 1 och 2, något som sker direkt efter OP180 för flexprodukten C. 

Vevaxel 2 

På Vevaxel 2 är flödet tudelat med en lina för volymflödet och en för flexflödet. Noterbart är att det 

vid behov finns möjlighet att köra volymaxlar i båda flödena fram till OP270 utan oro för att 

omställningar ska påverka ledtiden allt för negativt. Det finns oberverbara skillnader i volymflödet 

och flexflödet. Den avgörande skillnaden mellan de båda är att i flexflödet finns OP300 för 

flexprodukterna. Detta medför att OP290 för dessa måste ske innan 310 då OP300 komplicerar 

OP290-maskinens rörelse.  

I produktionen arbetar elva operatörer per skift, i två-skift, med en produktionsledare och 

gruppsamordnare närvarande på för- respektive eftermiddagsskiftet. Dessutom arbetar ett mindre 

nattskift om sex personer. Likt Vevaxel 1 arbetar fyra verkstadstekniker dagtid för att bistå med 

teknisk kompetens.  

Operatörer vid OP225-maskinerna är mer stationära, då det är en krävande operation, än 

operatörerna nedströms som samarbetar med att underhålla resterande operationer. 

Vevaxel 2 volymflöde 

Vevaxlarna lagras i mellanlagret mellan de båda avdelningarna för att täcka upp två dagars 

försäljningsbehov. Detta för att motverka driftstopp på Vevaxel 2 som påföljd av problem i Vevaxel 1. 

Operatör som är ansvarig för respektive OP225-maskin hämtar material från mellanlagret med truck 

innan de laddas in i portal. Flödet sker sedan automatiskt med förflyttningar med hjälp av portaler 

och skyttlar hela vägen fram till slutlagring. Processbeskrivning för Vevaxel 2 volymflöde visas i figur 

19. 

Hämta 

material
OP225 OP240 OP250 OP260 OP265

OP270OP280OP290OP320OP330

Slutlagring

OP255

 

Figur 19. Processbeskrivning Vevaxel 2 volymflöde. 

Volymflödet har inte speciellt stora möjligheter till internlagring, med undantag för OP290 och 

OP330 där operationen är taktad, vilket medför kö i maskinerna. Inom bestämda intervall plockas A-

vevaxlar ned från produktionslinan för mätning, se SPC i Bilaga B1, för att säkerhetsställa kvalité. 
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Vevaxel 2 flexflöde 

Vevaxlarna hämtas från mellanlagret mellan Vevaxel 1 och Vevaxel 2 enligt veckovis planering. 

Mellanlagring sker dels för att produktion skall kunna fortgå trots driftstopp i Vevaxel 1. För att 

motverka att mycket tid går åt till att ställa om OP225 sker ibland OP225 av respektive flexprodukt i 

en maskin endast dedikerad till en typ av axel. I flödet finns därför även ett bufferttorn för att lagra 

en axeltyp medan en annan går vidare i flödet för att minska antalet ställ i OP290- och OP280-

maskinerna då OP225-maskinerna har högre kapacitet än dessa. 

Processbeskrivning av Vevaxel 2 flexflöde visas i figur 20. 

Hämta 

material
OP225 OP240 OP250 OP255 OP260 OP265

OP270Mellan-

lager

OP290D eller E? A?

Till volymflöde

OP300OP300

OP280 OP320 OP330 Slutlagring

Ja

Nej

Ja

Nej

 

Figur 20. Processbeskrivning Vevaxel 2 flexflöde. 

Då volymprodukterna enligt DMBs behovsplanering  står för störst andel av produktionen är linorna 

uppbyggda så att volymprodukter även kan produceras i flexflödet fram tills OP270. Därefter skickas 

A-artiklarna tillbaka, se Bilaga B1, till volymflödet där nästkommande process blir OP280. 

Anledningen till att OP290 ligger innan OP280, då OP290 annars vore den naturliga processen innan 

OP320, är att OP300 bidrar till att ytorna som skall bearbetas blir svåråtkomliga för OP280-maskinen. 

Noterbart är att båda Vevaxel 2:s flöden går ihop inför sluttvätten där alla produkter körs i samma 

maskin, se Bilaga B1. I flexflödet finns flera möjligheter till att lyfta ned produkterna från linan för 

vidare kvalitetsinspektion, se SPC i Bilaga B1. 

5.1.2 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalysen utfördes i Gul lina och i Satumaa, detta då maskinerna och operationerna i 

dessa linor är lika varandra men sättet att förflytta axlarna skiljer sig. I Satumaa sker förflyttning 

mellan maskinerna med hjälp av robot och i Gul lina med hjälp av linjeportaler. Värdeflödesanalysen 

är utförd under ett normalläge med så många axlar som krävs för att bearbetningen ska kunna fortgå 

utan stopp på grund av brister i materialförsörjning. 

Resultatet av värdeflödesanalysen för Gul lina och Satumaa finns i Bilaga D1&D2. 

Värdeflödesanalysen visar stora skillnader i ledtid och processtid. Att Satumaas ledtid är ungefär 75% 

längre än Guls, trots att processtiden bara är ungefär 27% längre, indikerar att det finns 

flödesmässiga skillnader mellan de båda. 
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Skillnaden i processtid kan till viss del härledas till att det inte sker bearbetning av likadana axlar i de 

båda linorna samt i skillnader i drift hos maskinerna. Värdeflödesanalysen visar att skillnaderna i 

ledtid beror på att det är större skillnad mellan processtid och cykeltid i Satumaa jämfört med Gul 

lina samt att linan kräver en större mängd vevaxlar i PIA för att kunna bearbeta utan stopp. Båda 

dessa skillnader beror på skillnaderna kring förflyttning av vevaxlar mellan maskinerna.  

Värdeflödesanalysen visar dessutom en tydligare flaskhals i Satumaas flöde där OP70 är linans 

styrande operation. Detta tydliggörs av att skillnaderna i processtid och cykeltid i de efterföljande 

operationerna OP95 samt OP130 är stora.  

Den Gula linan har ett mer balanserat flöde där flaskhalsen OP40 inte skiljer sig mycket från de övriga 

operationerna. 
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5.1.3 Ledtidsuppskattning 

Under mätningarna har dagsbehovet av planeringsenheten beräknats vara 265 enheter per dag. 

Tabell 7. Tillhandahållna lagernivåer 

PIA Nivåer 
    Vecka     Volym Flex Total PIA Ledtid (Dagar) 

v. 11 1126 487 1613 6,1 

v. 12 929 674 1603 6,0 

v. 13 1052 536 1588 6,0 

v. 14 884 506 1390 5,2 

v. 15 523 502 1025 3,9 

Genomsnitt 903 541 1444 5,4 
 
 
 
Mellanlager 

    
Vecka Volym Flex Summa 

Ledtid 
(Dagar) 

v.11 705 95 800 3,0 

v.12 588 280 868 3,3 

v.13 866 262 1128 4,3 

v.14 636 204 840 3,2 

v.15 270 132 402 1,5 

     Genomsnitt 613 195 808 3,1 

     Tillhandahållen data redovisad i tabell 7 visade på en uppskattad ledtid på ca 5,4 dagar, alltså mer än 

en veckas produktion. Ledtiden i mellanlagret är ca 3 dagar och står därmed för mer än hälften av 

den totala ledtiden. 

5.1.4 Identifierade problemområden 

Mellanbuffert(ar) 

Liker och Meier (2006) definierar all form av interlagring som slöseri, ett resonemang som stöds av 

Cheng och Lai (2009) som dessutom menar på JIT-tillverkning, som bygger på minimerade buffertar, 

kan vara viktigt för att företag ska nå framgång.  

Både intervjuer med produktionsledare och egna observationer, se figur 21, gjorde klart att det finns 

stor potential till att minska mellanbufferten mellan Vevaxel 1 och 2. Konsensus tycktes vara att den 

största förklaringen till mellanbuffertens existens var avsaknaden av ett automatiserat kontinuerligt 

flöde från OP180 till OP225. Vevaxelproduktionen har organisationsmässigt delat på 

förädlingsprocessen vilket även har bidragit till den stora bufferten då nästa Vevaxel ses som en 

intern kund. Storleken på buffertnivåerna varierade ofta vilket enligt Liker och Meier (2006) tyder på 

att processen är instabil. 

Produktionsledare poängterade att FIFO i princip blir omöjligt att följa på grund av mellanbuffertens 

storlek. Det finns dessutom inget tydligt system för hur hanteringen av FIFO ska ske. Att inte hålla 

FIFO bidrar enligt Ljungberg (2009) till svårigheter att spåra produktionsfel. Tanken är att vid 
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hämtning av material ska sista pallen användas då den är äldst. Detta resulterar i ett tomrum längst 

bak i kön där resterande pallar ska flyttas med så att ett nytt tomrum längst fram i kön istället 

existerar. Detta är en stor arbetsbörda för operatörerna och därför negligerades ofta detta arbete. 

Ett ökat antal lagerplatser ökar också risken för ett försämrat FIFO ur ett systemperspektiv då varje 

lagerplats inbjuder till risken att göra fel. En annan stor nackdel kopplad till att FIFO inte följs är att 

risken för att vevaxlarna rostar ökar desto längre tid de lagras där rost leder till ombearbetning, som 

enligt Liker och Meier (2006) är ett av de åtta slöserierna, och i värsta fall kassationer. 

Enligt produktionsledningen leder mellanbufferten till att produktionen blir mindre känslig mot 

driftstopp vid enskilda maskiner. Produktionsledningens resonemang stöds av Ljungberg (2009) som 

hävdar att JIT-tillverkning leder till att produktionen blir känsligare mot driftstopp. Han poängterar 

dock att genom att öka lagernivåer kan problem döljas som annars hade krävt åtgärder och som då 

hade bidragit till en stabilare process. Vid driftstopp inom Vevaxel 1 har Vevaxel 2 möjlighet att 

fortsätta tillverkningen, enligt produktionsledare, i ungefär två dagar. Detta visade sig dock vara ca 

tre dagar, samtidigt som planeringsenheten dimensionerade efter fem dagar, vilket påvisade ett 

otydligt normalläge i mellanbufferten. Både produktionsledningen och planeringsenheten medgav 

att ett känsligare system med fler avvikelser troligen hade varit positivt långsiktigt då rapporterade 

avvikelser är nödvändiga för att förbättringsarbete skall kunna utföras. 

 

Figur 21. Mellanlagret mellan Vevaxel 1 och Vevaxel 2. 

Visuell överblick 

Trots att stor del av produktionen sker med god överblick till föregående samt nästkommande 

operation gör inte all produktion det. Från intervjuer med produktionsledning framkom det att 

skarpa svängar i flödet gör att möjligheten till överblick försämras avsevärt. Ofta kan statuslampor 

som indikerar störningar ses, men inte om någon annan operatör redan har börjat åtgärda 

problemet. Detta kan i sin tur leda till onödiga förflyttningar av operatörer, som Liker och Meier 

(2006) anser är ett av de åtta slöserierna, och att driftstörningar tar längre tid att åtgärda. 
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Omställningar 

Omställningar är nödvändiga för att bibehålla den produktmix som krävs. Intervjuer med operatörer 

och produktledning tillkännagav att problemområden kopplade till dessa fanns. På Vevaxel 1 fanns 

problemområden främst inom Satumaa, men även inom blå och gul lina, där omställningar för byte 

av vevaxeltyp kunde ta upp emot tre timmar för blå lina och sex timmar för Satumaa. 

Produktionsledningen framhävde att ställtiderna varierade då den var starkt kopplad till 

operatörernas kompetens. Justeringar förekom vid varje ställ och ibland förekom även kassationer.  

Liker och Meier (2006) hävdar att en ostabil process, där omställningen här ses som en process, gör 

förbättringsarbete och eliminering av slöseri svårare. En bidragande faktor till variationerna i ställtid 

var att dessa, enligt produktionsledningen, var dåligt dokumenterade.  

I Vevaxel 2 var framförallt OP225 ett problemområde där omställningarna är tidskrävande och kräver 

hög kompetens från operatörer då kassationer och justeringar efter ställ är mycket vanligt. Det 

framkom att operatörerna ibland använde en kasserad vevaxel som riggbit, men att detta inte 

skedde jämt. Produktionsledning menade dock på att förbättringspotential finns, detta då till 

exempel arbete med SMED för att reducera ställtider inte hade utförts. Enligt produktionsplaneraren 

hade produktionen och planeringen olika syn på omställning, där produktionen såg ställ som en 

förlust medan planeringen såg det som en vinst. Slack et al. (2004) stödjer planeringens syn då de 

menar på att en mer utjämnad produktion möjliggör standardisering av processer samt gör 

uppföljning lättare. 

Ett problem som uppgavs förekomma i robotcellerna var att roboten tappar sin position i rymden. 

För att justera detta görs en omkalibrering som enligt produktionsledning kan ta upp till 15 timmar 

för varje axel. Det är en stor skillnad jämfört med portalerna som har ett hemmaläge. Detta samt att 

cykeltiden är märkbart längre, se Bilaga F1, för stationerna där robot används för förflyttning av 

material ledde till att produktionsledning antydde att möjligheten till att bygga om linan med 

portaler istället skulle kunna bidra till en effektivare produktionslina.  

Ett annat problem i Satumaa var att efter OP30 och OP40 saknades en mätningsutrustning. Detta 

ledde till att ställtiden kunde uppgå till sex timmar då en axel var tvungen att säkerställas enligt 

mätutrustningen efter nästkommande operation, OP70, innan produktionen kunde fortsätta i OP80. 

En mätutrustning efter OP40 i Satumaa skulle därmed leda till kortare ställtider som de i gul lina. 

Planering 

Både produktionsledningen för Vevaxel 1 och Vevaxel 2 vittnade om att mellanlagret bidrar till 

problematik med planeringen. Framförallt betonades svårigheter med att hålla FIFO då förflyttningar 

av vevaxlar görs med hjälp av truck. Att FIFO inte följs leder i sin tur till att spårbarheten på avvikelser 

inom produktionen blir sämre. Slack et al. (2004) stödjer detta och menar på att en mer utjämnad 

produktion minskar PIA vilket enligt Liker och Meier (2006) i sin tur leder till att FIFO blir lättare att 

följa. 

Det förklarades att tanken var att planering skall följas så att utflödet på Vevaxel 1 matchar inflödet 

på Vevaxel 2 men att brådskande kundorder samt driftstopp ledde till svårigheter kring detta. Ett 

exempel som belystes var att om Vevaxel 2 släpade två dagar i sin produktion kunde det leda till att 
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Vevaxel 1 prioriterade andra typer av vevaxlar än de som Vevaxel 2 låg efter med. Om det sedan 

beslutades att Vevaxel 2 skulle gå upp i kapacitet för att arbeta ikapp släpet kunde det resultera i att 

en situation med materialbrist eftersom detta inte kommunicerats bakåt i produktionen. 

Det tydliggjordes att en planeringstavla med Vevaxel 2s planering fanns tillgänglig men att den, trots 

att den befann sig vid mellanlagret, var långt ifrån operatörerna på Vevaxel 1. Detta ledde till att 

mycket tid och onödiga förflyttningar gick åt för att operatörerna skulle kunna se planeringens 

status. Liker och Meier (2004) menar på att alla former av onödiga förflyttningar är slöserier och bör 

elimineras. 

Transporter 

Varje gång en vevaxel transporteras på ett annat sätt än via portaler eller robot sker transporten med 

hjälp av en operatör. Detta kan ske med antingen truck eller travers beroende på om vevaxeln skall 

lyftas av eller på linan eller om den förflyttas till eller från ett av mellanlagren. Liker och Meier (2004) 

anser att all form av förflyttning av PIA är slöseri och bör i största utsträckning elimineras. 

Produktionsledningen samt operatörerna vittnade om att en stor del av operatörernas tid går åt till 

att förflytta vevaxlar. Detta var främst tydligt vid förflyttningarna efter flex OP160 samt 

mellanbufferten som gav upphov till tidsslöseri.  

Förflyttningarna ger även ökad trucktrafik vilket medför ökad skaderisk för operatörer och övrig 

personal. 

Organisation 

Enligt produktionsledningen (2014) är kommunikationen mellan de olika avdelningarna dålig och inga 

större ansträngningar har skett för att bilda en gemensam vevaxelavdelning. Den uppdelade 

organisationen i vevaxelproduktionen gör att det saknas ett systemtänk och de två avdelningarna ses 

istället som två interna kunder. Detta leder till ökad lagerhållning, försvårad planering och 

lagerstyrning samt att ”pajkastning” mellan avdelningarna kan förekomma. Dessutom framkom det 

efter intervjuer med operatörer och produktionsledare att arbetsbelastningen för operatörerna på 

den senare delen på vevaxel 2 var låg, och arbetskraft kunde sannolikt minskas och flyttas till en 

annan funktion med större behov. 

Strategiska mål kontra effektiv logistik 

Samtal med produktionsplanerare visade på skillnader i målsättningar mellan planeringsansvarig och 

produktionsansvarig. Produktionsplaneraren argumenterade för en produktion som var utjämnad 

där varje artikel av flexprodukterna körs en gång i veckan i ordningen: [1, 2, 3],[ 1, 2, 3}. Problem som 

kunde uppstå var att vid störning av produktionen i Vevaxel 1 kördes en planering av [1, 2, 3],[3, 2, 1] 

för att slippa en omställning vid veckostarten. Detta var något som produktionsledningen 

argumenterade för var nödvändigt för att bibehålla ett högt OPE som efterfrågades av 

verkstadschefen. Goldratt (1998) menar på att det är vanligt att ledningsnivån försöka eftersträva 

maximal utnyttjandegrad i alla maskiner, men att det i själva verkat leder till suboptimering. Att den 

senare planeringsmetoden användes resulterade i stora variationer för artiklarnas lagerledtider vilket 

i sin tur resulterade i svårigheter att visualisera och följa ett normalläge.  
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5.2 LAYOUTFÖRSLAG 

5.2.1 Kravspecifikation 

För att bibehålla sin position på marknaden anser Scania att det är viktigt att kapaciteten ökar, detta 

för att företaget ska ha möjlighet till att expandera sin ställning på marknaden. Kapacitetsökningar 

görs för närvarande kontinuerligt i steg. 

Det innebär att layoutförslag måste innefatta möjlighet till kapacitetsökningar i framtiden. De 

riktlinjer som de grundas på hämtades ur en intern kapacitetsplan samt från intervjuer med 

produktionstekniker och sammanfattas nedan: 

Produktmix 

 Produktionsvolymerna för samtliga nuvarande artiklar ska kunna ökas. Totalt ska cirka 40% 

fler axlar kunna produceras. 

 Det ska finnas möjlighet att introducera den nya volymaxeln B och den nya flexaxeln F. 

 Möjlighet till förädling av olika sorters axlar i de olika linorna skall stödjas. 

Produktionen 

 Det ska finnas förutsättningar för 95% direkt flöde, där direkt flöde defineras enligt:  
                                               

                 
 

 Kapacitetsberäkningarna ska grundas i 85% OPE, se ekvation (1), avsnitt 3.2.1. 

 Kostnaden per tillverkad motor får inte överstiga öka över tid, vilket innebär att kostnaden 

per vevaxel inte får bli dyrare att producera trots att komplexiteten ökar. 

 Produktionslayout måste stödja målsättningen på noll personolyckor och noll defekter 

levererade till kund. 

 Inget behov av meranställning. 

Investeringar 

Bestämda 

 Ny OP35-maskin till blå lina. 

 Ny OP140-150-160 maskiner till flexlinan. 

 Ny OP225-maskin. 

 Två nya maskiner för OP210. 

Eventuella 

 Maskiner till ny tillverkningsprocess. 

Begränsningar 

 Fabriksytan var maximalt 9800   , se Bilaga I1.  

 Takhöjden vid förflyttning via portalsystem var minst 5,8  . 

 Ett utrymme för underhåll på minst 800    ska finnas där underhåll behöver utföras. 

 Utrymme för ledstapeltransport av restmaterial efter bearbetning. 

 Ett utrymme på 1200    från elskåp. 
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Övrigt 

För att underlätta operatörernas arbete föreslogs att layoutarbetet skulle möjliggöra god översikt 

mellan maskiner under samma operatörsområde. För att minimera olycksrisken föreslogs även att 

layouten skulle utformas med ett så litet behov att trucktrafik som möjligt.  

Dessutom ansåg produktionsledning det nödvändigt att kunna fortsätta produktion, om än i mindre 

skala, under hela ombyggnationsprocessen. 

Generella riktlinjer från Scania vid layoutarbete finns angivet i Bilaga E1. 

5.2.2 Systematisk Layoutplanering (SLP) 

Steg 1: Analys av input-dataparametrar 

Produkter, Volym och Tid 

De produkter som ska tas hänsyn till den framtida vevaxelproduktionen är följande artiklar: 

 A 

 B 

 C 

 D 

 E 

 F 

Där B är den nya framtida volymartikeln som ska ersätta A. Förhoppningarna är att tiden då A fasas 

ut mot B ska bli så kort som möjligt för att minska belastningen på produktionen genom färre 

omställningar. Volymen för de olika artiklarna är enligt figur 22. 
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Figur 22. Paretodiagram över framtida försäljningsvolym. 

Figur 22 visar på en exponentiell fördelning av artiklarna där A/B står för ca 70% av försäljningen. 

Siffrorna är baserade på en prognos för år 2019 då en ny layout ska vara implementerad. 

Scania förutspår en högre försäljningsvolym och enligt Hayes och Wheelwright (1979) bör 

produktionssystemet anpassas efter detta. I den framtida layouten tillverkas få produkter med höga 

volymer. Enligt Miltenburg (2005) och Olhager (2000) är linjetillverkning det produktionssystem som 

passar bäst för dessa förutsättningar. Därmed valdes maskinstyrd lina med styrande band som 

produktionssystem för den framtida layouten. 

I figur 22 ses en tydlig exponentiell kurva. Enligt Muther (1961) kan produkterna då grupperas med 

fördel och tillverkas i olika layouter och produktionssystem. I detta fall valdes A att ses som en grupp 

då den står för ungefär 70% av den framtida tillverkningen, medan resterande produkter valdes till 

en egen grupp.  Därmed bibehölls det nuvarande systemet att ha en volymgrupp (A/B) och en 

flexgrupp (C/F, D & E). Utgångspunkten blev med detta att volymgruppen och flexgruppen fick varsin 

dedikerad linjetillverkning. Dock hölls de ihop för att inge flexibilitet i systemet, då de hade liknande 

rutt och processteg.  

Stödfunktioner: 

Buffertplatser:   

Buffertplatser måste finnas efter härdningen för att säkerställa att artiklar inte fastnar i ugnen vid 

driftstopp eller köbildning nedströms. Buffertlager vid flaskhalsar ska även beaktas för att utnyttja en 

så hög kapacitet som möjligt vid dessa.  

Buffertplatserna ska utformas så att de är visuella så att det vid behov är enkelt att räkna om och 

märka upp nya buffertnivåer. Buffertarna ska vara definierade till plats och storlek samt ha ett tydligt 

A/B C/F D E 

Framtida Försäljningsfördelning 
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normaliserat läge där min- och maxnivå är visualiserat. Materialförbrukningen ska ske enligt FIFO 

genom att till exempel vara lättåtkomligt från två håll. (Se Bilaga E1). 

Underhåll: 

Underhåll ska ha gott med utrymme för att smidigt komma åt utrustningen. Produktionen ska ha 

utrymme för förbestämda underhållstopp där underhållspersonalen ska arbeta med förebyggande 

syfte. Personalen ska finnas tillgänglig för samtliga avdelningar i DMB vid behov.  

Kvalitet och mätning: 

Utrymme för tavla där avvikelser noteras. Ska även finnas plats för nuvarande SPC-lådor och 

mätbänkar för att säkerställa kvalité till kund.  

Spånhantering: 

Layouten ska vara utformad så att uttransportering av restmaterial efter bearbetning kan ske med 

minimal trucktrafik i och nära bearbetningsmaskinernas operatörsområden. 

Materialplanering:  

Materialplaneringen ska utgå från det att kunden har signalerat ett behov (SPS handbok, 2007) och 

sker en gång i veckan av materialplaneraren. Planeringspunkten är i början av linan och ska signalera 

dagsbehovet för hela linan där kunden är den som drar behovet. I nuvarande organisationsform ser 

de olika avdelningarna varandra som kund och leverantör. Genom att sammankoppla avdelningarna 

och eliminera mellanlagret behöver inte materialplaneraren planera för denna punkt och kan 

fokusera på slutkund.  

I dagsläget har varken materialplaneraren eller operatörerna tid att räkna PIA-nivåer. Visuella 

buffertsystem skulle underlätta för produktionsledare och materialplanerare att justera 

produktionen och planeringen. 

Planeringen ska utgå från ett utjämnat flöde (SPS handbok, 2007) där varje artikel körs flera gånger i 

veckan. 

Rutt och aktiviteter: 

Rutt och aktiviteter i de olika linorna kan ses i tabell 6 under avsnitt 5.1.1 för aktuell 

produktionsmetod.  

DMB har dock arbetat med att ifrågasatta produktionsmetoden, vilket Muther (1961) anser är viktigt, 

och har presenterat en alternativ produktionsmetod vid tillverkningen av vevaxlar. Genom att 

introducera ny teknologi kan OP170 och OP80 avskaffas samtidigt som cykeltiden för OP225 

förväntas reduceras med mer än 50%. Genom att även införa en ny strategi angående uppsättning av 

vevaxlar i maskinerna, som resultat av ny operationsföljd där OP180 flyttats fram nedströms, 

förväntas avvikelser och variationer i cykeltid att minska.  
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I tabell 8 återfinns ett schema över rutten för den nya operationsföljden och referenshanteringen. 

Tabell 8. Rutt för ny bearbetningsmetod. 

Tillverkningssteg Vevaxel 1 Vevaxel 2 

1 OP35 OP225 

2 OP65 OP240 

3 OP95 OP180 

4 OP130 OP250 

5 OP140 OP255 

6 OP150 OP260 

7 OP160 OP265 

8 OP170 OP280 

9 OP200 OP290 

10 OP210 OP300 

11 OP270 OP310 

12 OP215 OP320 

13 
 

OP330 

 

Steg 2: Materialflöde  

Flödesintensiteten analyserades för framtida flex- och volymprodukter i två iterationer där båda 

bearbetningsmetoderna behandlades, se Bilaga G1-4. I analysen baserades flödesintensiteten på ett 

85%-igt kapacitetsutnyttjande av respektive maskin enligt cykeltider som var mätta kontinuerligt av 

Scania, se bilagor F1-4.  

I de fall där cykeltider saknades, där merparten kan återkopplas till framtida bearbetningsmaskiner, 

har det noterats att cykeltiden är teoretisk. 

Steg 3: Aktivitetssamband 

Eftersom vevaxelproduktionen bygger på produktion av ett fåtal liknande produkter som produceras 

i höga volymer bestämdes att layouten skulle utformas som en sammankopplad lina med 

materialflödet som den enskilt viktigaste faktorn att ta hänsyn till. Detta gjordes med stöd från 

Olhager (2000), som menar på att genomloppstiden och PIA-nivåerna då kan hållas låga. 

Resonemanget bekräftas av Hayes and Wheelwright (1979) som anser att det är lämpligt för mogna 

företag som har en standardiserad tillverkning. 

Andra faktorer som togs i beaktning var flexibilitet, delad försörjning, underhållsmöjligheter och 

operatörsområden, där resonemang kring operatörsområden fördes med såväl produktionsledning 

som operatörer. Aktivitetssambanden för de olika bearbetningsmetoderna finns redovisade i Bilaga 

H1 och H3. 

Steg 4: Sambandsdiagram 

Då maskinflödet sågs som den enskilt viktigaste faktorn utformades sambandsdiagrammet så rakt 

som möjligt. Det uppritade sambandsdiagrammen för respektive bearbetningsmetod finns 

redovisade i Bilaga H2 och H4. Resultatet antydde att för att göra ett så pass rakt flöde som möjligt 

bör verkstadslayouten börja med fyra ben som vid induktionshärdningen går samman i två ben. 
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Då det krävdes så pass många OP225 för att klara behovet, se cykeltider i Bilaga F2, då nuvarande 

bearbetningsmetod används blev det en planeringsfråga om vilka OP225 som skulle användas till 

vad. Detta löstes genom ett beslut där dessa placeras i en rektangel där utgångspunkten var att 

flexibilitet till att utföra OP225 i valfri maskin sådan maskin skulle finnas.  

Med OP170 blev detta problem inte lika stort och grundtanken blev då istället att försöka bygga in de 

parallella OP225 i flödet. 

Steg 5-7: Utrymmesbeaktande 

Det ytanpassade sambandsdiagrammet för den befintliga bearbetningsprocessen finns redovisat i 

Bilaga J1 och visade tydligt att det inte fanns någon möjlighet att ha flödet så pass rakt som 

utgångspunkten då sambandsdiagrammet ritades ut. För att bibehålla grundtanken med ett så rakt 

flöde som möjligt togs istället beslutet att grundlayouten skulle vara L-formad. 

Med det ytanpassade sambandsdiagrammet som grund placerades de givna maskinerna ut i en 

byggnadsritning där byggnadspelare fanns utritade. Resultatet blev ett layoutförslag där alla 

maskiner finns utritade skalenligt i 2D som överensstämmer med de tidigare stegen och finns 

redovisad i Bilaga K1. 

På samma sätt visade det ytanpassade sambandsdiagrammet för den nya produktionsmetoden att 

ett helt rakt flöde var omöjligt vilket ledde till ett mer L-format flöde, vilket syns i Bilaga J2. Med 

Bilaga J2 som grund ritades placerades sedan skalenliga 2D-ritningar över maskinerna in i 

byggnadsritningen med hänsyn till byggnadspelare. Resultatet finns redovisat i Bilaga K52. 

Steg 8-9: Övervägning av ändringar och praktiska begränsningar 

Under steget med övervägning av ändringar gjordes en stor mängd layoutförslag med mindre 

skillnader mellan layouterna. För att underlätta för läsaren valdes endast sju förslag att redovisas 

vidare i rapporten för att ge en inblick i vilka förändringar som gjordes.  

Detta görs för att presentera olika möjligheter som har och skulle kunna kombineras till det färdiga 

slutflödet.  

Av de sju valda förslaget så baseras de fyra första på den ursprungliga produktionsmetodiken, som 

finns beskriven i tabell 6, och de tre sista på den framtida produktionsmetodiken som Scania tagit 

fram, som finns beskriven i tabell 8. 

Ursprunglig Produktionsmetodik  

Förslag 1, Grundförslag - Se Bilaga K1 

Det första utkastet på layoutförslag innehöll den produktionsmetod som existerar i dagsläget och 

framkom från steg 1-7. I detta förslag gick flexflödet längs väggen och kontorslandskapet då det 

ansågs vara enklare ur ett implementeringsperspektiv att flytta Satumaa rakt ner. Vidare fortsatte 

flexflödet till tre OP225. För att klara kapaciteten var dessa OP225 tvungna att köras dedikerade till 

olika flexartiklar utan utrymme för omställningar. Därmed fanns ett problem med att en artikeltyp i 
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taget flödar till OP225 medan OP225, för att klara kapaciteten, behövde bearbeta flera åt gången. I 

volymflödet var flödet rakt fram till OP225-parken där artiklarna flödar i sidled. 

Efter OP225 transporterades volym- respektive flexartiklarna till slutflödet. Flödesriktningen på dessa 

linor var omvända och motsatta jämfört med dagsläget och det ansågs vara praktiskt svårt att 

implementera detta slutflöde och samtidigt ha viss produktion igång.  

Det beslutades om att investera i en ny OP270 till då det framkom i förflyttningsarket, se Bilaga G2, 

att nödvändig kapacitet inte kunde uppnås. 

Förslag 2 – Se Bilaga K2 

I detta förslag gjordes ändringar angående OP225-parken. OP225 placerades längs med volymflödet 

för att bibehålla målet med att få ett så rakt flöde som möjligt. Dessutom frigjordes plats för ett 

lagerutrymme innan OP225 i flexflödet för att säkerställa att OP225 alltid kunde köras dedikerade då 

flödet uppströms enbart försedde dessa med en artikeltyp.  

Efter OP225 placerades slutflödena så att de enbart hade behövts ”vändas” för att underlätta 

implementeringen av slutflödet. Resultatet blev dock att flödena korsar varandra vilket försämrade 

flödesriktningen av materialet. 

En övervägning av investeringen i i en till OP270 i volymflödet som var systemets flaskhals gjordes.  

En OP270 har kapacitet till ca 92% av behovet och en ny investering skulle ge en överkapacitet på 

84%. Det beslutades om att istället behålla en OP270 och istället föreslå ett framtida fokus på att 

sänka cykeltiden i resursen. 

Förslag 3 - Se Bilaga K3 

Vidare fördes ett resonemang om att byta plats på flex- och volymflödet innan OP225 för att undvika 

ett korsande flöde beskrivet i tidigare förslag. Dessutom sågs fördelar med att ha flexflödet mot en 

frigiven yta då det skulle underlätta åtkomsten för att köra in och ut olika flexartiklar.  

Resultatet ansågs efter övervägning samt diskussion med nyckelpersoner på Scania vara det förslag 

gällande den ursprungliga produktionsmetoden som förbättrade grundförslaget mest och valdes 

därmed att gå vidare med till steg 10-11. 

Förslag 4  - Se Bilaga K4 

Efter samtal med produktionsledare fördes ett förslag fram med en u-formad layout. Närhet mellan 

operatörer och produktionsledning samt att en visuell överblick mellan in- och utflöde skulle 

förbättras ansågs vara fördelar som talade för en layout enligt denna utformning.  

Denna förkastades dock då spånhantering skulle försvåras, endast en liten fabriksyta för utmaterialet 

i slutflödet frigjordes samt att layouten stal nyttjbar fabriksyta för framtida investeringar av en 

närliggande produktionsenhet. 

  



   
Thomas Malmberg & David Raxén  Examensarbete 
 

52 

Framtida Produktionsmetodik 

Förslag 1, Grundförslag – Se Bilaga K5 

Det första utkastet på layoutförslag innehöll en framtida produktionsmetodik och framkom från steg 

1-7. I detta förslag flödade flexartiklarna längs med kontorslandskapet fram till OP225. Därefter 

korsades flödet då resonemanget av en svår implementering, likt tidigare, fördes. 

I flexflödet placerades en OP170 då kapaciteten var tillräcklig. Dock resulterade detta i försvårat 

flöde eftersom endast en artikeltyp skulle flöda nedströms. Med en ställtid på 45 minuter skulle en 

utjämnad produktion bli försvårad eftersom ingen parallell resurs skulle bearbeta flexartiklar. Detta 

skulle medföra att processbufferten i OP160 även skulle behövas dimensioneras för att lagra en 

artikeltyp då två artikeltyper flödar ut ur OP160 men bara en artikeltyp ur OP170. För att säkerställa 

att OP225 kan köras dedikerade med detta förslag placerades ett buffertlager innan operationen. 

Förslag 2 – Se Bilaga K6 

Med tidigare förda resonemang beslutades det om att använda ytterligare en OP170 i flexflödet. 

Detta medförde att processbufferten efter OP160 endast behövdes dimensioneras efter OP160s 

storlek samt att ett lager innan OP225 kunde försummas.  

För att undvika ett korsande flöde efter OP225 placerades flexflödet längs med vägg och 

kontorslandskapet.  

Förslag 3  – Se Bilaga K7 

Under utvärdering av att bygga in Satumaa under ett automatiskt portalsystem framkom det att 

maskinen OP70 var för hög. Det innebar att det tidigare förslaget med fyra OP170 förkastades. För 

att lösa problematiken fanns två  alternativ, antingen att bygga om OP70 eller investera i en ny OP65 

likt den i blå och ny lina. Det sistnämnda skulle vara fördelaktigt då OP65 i så fall skulle ersätta både 

OP50 och OP70. Därmed skulle även en maskin frigöras med en ny och minimera belastningen på 

operatören. Till följd av detta togs ett beslut om att föreslå en investering av en sådan maskin. 

Dessutom togs beslutet att istället ha volymflödet placerat längs väggen. Detta då det med en större 

produktmix i flexflödet ansågs vara viktigare med åtkomst från support. 

Vidare flyttades ett kontor bredvid gul lina nedåt för att underlätta åtkomst för trucktrafik. 

Förslag till vidare urval 

Efter övervägningar av ändringar valdes således förslag 3 med ursprunglig produktionsmetod samt 

förslag 1 och 3 med framtida produktionsmetod att utvärderas vidare. 

Steg 10-11: Val och utvärdering av layout  

Då flödet prioriterats under hela layoutarbetet valdes flödet som den högst viktade faktorn även vid 

det slutgiltiga valet av layoutförslag. Säkerheten, och då främst i form av en minimering av 
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trucktrafik,  valdes som den näst viktigaste faktorn. Detta då det följer Scanias riktlinjer gällande vad 

som bör prioriteras vid layoutarbete. 

Vidare gjordes bedömningen att implementering, spånhantering  samt planering var viktiga faktorer 

då de är nödvändiga för att produktionen överhuvudtaget ska kunna fortlöpa och fungera och 

viktades därmed till 3.  

Faktorerna yta och kostnad viktades till 2 då de ansågs vara viktiga faktorer, det viktigaste var dock 

att maximal yta samt maxantal operatörer inte överskreds. Detta gällde för samtliga förslag vid val av 

layout och kriterierna prioriterades därmed lägre än de övriga. Poängsättningen sammanfattades i 

tabell 9. 

 

I. Flöde 

A: Då det till förslag A krävs ett separat portalsystem för att kunna nyttja alla OP225 försämras 

rakheten i flödet då artiklarna flödar i sidled. I layoutens produktionsmetod flödar dessutom 

artiklarna tillbaka till OP50/80 i Satumaa och Gul  efter OP70. I övrigt flödar artiklarna rakt med 

undantag då artiklarna behöver dela på parallella resurser för att klara kapaciteten. 

B: Flödet är rakt med utantag då artiklarna behöver dela på parallella resurser för att klara 

kapaciteten. Dock så korsas flödena efter OP225 vilket försämrar rakheten i flödet. 

C: Flödet är rakt med utantag då artiklarna behöver dela på parallella resurser för att klara 

kapaciteten. 

II. Säkerhet (Trucktrafik) 

A: Systemet bygger på ett fullt automatiserat flöde med minimala manuella hanteringar. 

Trucktrafiken är minimerad till utanför operatörsområdena. 

B: Systemet bygger på ett fullt automatiserat flöde med minimala manuella hanteringar. 

Trucktrafiken är minimerad till utanför operatörsområdena. 

C: Systemet bygger på ett fullt automatiserat flöde med minimala manuella hanteringar. 

Trucktrafiken är minimerad till utanför operatörsområdena och har bättre åtkomst längst med 

väggen än övriga layouter då underhålls lokaler har flyttats. 

III. Implementering 

A: I nuvarande layout fanns det mycket utrymme där flexflödet skulle byggas upp och den yta som 

användes ockuperades av maskiner till flexflödet. Därför ansågs det överkomligt att först bygga upp 

flexflödet och därefter volymflödet innan OP225. Efter OP225 skulle linorna kunna vändas en efter 

en utan att störa produktionen i den motsvarande linan. 
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B: I nuvarande layout fanns det mycket utrymme där flexflödet skulle byggas upp och den yta som 

användes ockuperades av maskiner till flexflödet. Därför ansågs det överkomligt att först bygga upp 

flexflödet och därefter volymflödet innan OP225. Efter OP225 skulle dock linorna behöva vändas 

samtidigt då linorna ska byta plats, vilket skulle stanna produktionen. Ett problem kan uppstå vid ny 

produktionsmetod att artiklarna är tvungna att transporteras till ändhålsbearbetningen som ej är 

inbyggd i slutflödet, vilket skulle öka trucktrafiken och minska produktiviteten. 

C: I nuvarande layout fanns det mycket utrymme där flexflödet skulle byggas upp och den yta som 

användes ockuperades av maskiner till flexflödet. Därför ansågs det överkomligt att först bygga upp 

flexflödet och därefter volymflödet innan OP225en. Efter OP225en skulle linorna kunna vändas en 

efter en utan att störa produktionen i den motsvarande linan. Ett problem kan uppstå vid ny 

produktionsmetod att artiklarna är tvungna att transporteras till OP180 som ej är inbyggd i slutflödet, 

vilket skulle öka trucktrafiken och minska produktiviteten. 

IV. Planering & Kapacitet 

A: I layouten och bearbetningsmetoden användes samtliga nio OP225 maximalt för att klara 

kapaciteten. Ett problem blev därmed att OP225 i flexflödet inte hade utrymme för omställningar 

och behövdes köra dedikerade till en specifik artikel. Till följd av detta behövdes ett extra lager för 

att tillgodose OP225 behov. Planeringen försvårades då en extra planeringspunkt tillkom. I 

volymflödet fanns endast kapacitet för X axlar vilket täckte ca 92% av behovet. 

B: För att undvika kvalitetsproblem bör ställ undvikas i största möjliga mån vid OP225. Problem 

uppstod vid flexflödet då två typer flödade ur OP160 till en resurs, OP170. Däremot fanns en 

processbuffert som skulle kunna lagra ena typen och skicka iväg den andra. För att säkerställa att 

OP225 alltid kör två typer behövdes en buffert innan OP225 som skulle lagra artikeltyperna. Eftersom 

OP170 är ensam resurs till flexflödet och med en uppskattad ställtid på ca 45 min, kan ingen 

utjämnad produktion köras i större utsträckning vilket skulle påverka storleken på bufferten efter 

OP160 och innan OP225 . Planeringen blir svårare då två planeringspunkter tillkommer efter OP160 

och innan OP225. Med en ny  bearbetningsmetod tror Scania att tillverkningsprocesserna kommer bli 

mer stabila. Detta skulle innebära att ett högre kapacitetsutnyttjande skulle kunna användas utan att 

variationer och avvikelser ökar (Modig och Åhlström , 2012). 

C: De planeringsproblem och lagerhållningar som uppstod med tre OP170 försvinner vid 

investeringen av en fjärde. OP225 behöver då ingen buffert då två typer flödar nedströms. Däremot 

fås med investeringen av en fjärde OP170 en överkapacitet på drygt 130%. Likt layout B skulle den 

nya bearbetningsmetoden kunna inbringa ett högre kapacitetsutnyttjande utan att variationerna 

ökar. 
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Spånhantering 

A, B och C: Spånhanteringen kommer att hanteras med trucktrafik som tömmer spånbingarna. 

Spånbingarna är avsedda till att hämtas utanför operatörsområdena. Framtida diskussioner om ett 

centralt spånhanteringssystem kan diskuteras för att minimera trucktrafiken i de områden som har 

sämst åtkomst. 

V. Yta 

A, B och C: Den yta som besparas är den högra delen av hallen och kan användas av andra funktioner 

i fabriken. I samtliga layoutförslag används cirka 7200   , vilket motsvarar knappt 75% av de 9800  

   som fanns tillgängliga för layouten. 

VI. Kostnad 

A: Föreslagen layout är den layout med minst antal investeringar i nya maskiner. Fem nya maskiner 

föreslås köpas in och tre nya automatiska buffertsystem. Tre av OP225 ligger utanför line och måste 

därför ha ett extra portalsystem. I layouten uppskattas 19 stycken operatörer och tre 

gruppsamordnare arbeta totalt för 2-skiften, enligt produktionsledare. 

B: Layouten innehåller åtta nya maskininköp och tre nya automatiska buffertsystem. I layouten 

uppskattas 14 operatörer arbeta och fyra gruppsamordnare totalt för 2-skiften, enligt 

produktionsledare. I förslaget frigörs tre OP225 som antingen kan säljas eller användas av en annan 

funktion i verksamheten. 

C: Layouten innehåller elva nya maskininköp och två nya automatiska buffertsystem. I layouten 

uppskattas 13 operatörer arbeta och fyra gruppsamordnare totalt för 2-skiften, enligt 

produktionsledare. I förslaget frigörs sju maskiner som antingen kan säljas eller användas av en 

annan funktion i verksamheten.  
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Tabell 9. Poängsättning och val av layout. 

Faktor Vikt  Poäng Förslag A Poäng Förslag B Poäng Förslag C 

Flöde 5   15 4 20 5 25 

Säkerhet 
(Trucktrafik) 

4 3 12 3 12 4 16 

Implementering 3 2 6 1 3 2 6 

Planering & 
Kapacitet 

4 4 16 2 8 4 16 

Spånhantering 3 3 9 3 9 3 9 

Yta 2 4 8 4 8 4 8 

Kostnad 4 5 20 4 16 3 12 

Summa  86 76 92 
 

Layoutförslag C valdes därmed som föreslagen layout då förslaget fick högst total poängsumma.  
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5.4 ANALYS AV LAYOUT 

5.4.1 Analys gällande förbättring av problemområden 

Processkartläggning  

Enligt den föreslagna layouten delades processen upp två inflöden för volymprodukter och två för 

flexprodukter, se figur 23. Vid OP140 övergick processen i två separata linor för volym- respektive 

flexbearbetning. 

Viss möjlighet till flexibilitet och förflyttning mellan linorna skulle finnas, främst efter OP160 då ett 

antal volymprodukter måste producerats i flexlinan för att kompensera volymproduktionens OP160, 

se förflyttningar Bilaga G3. 

Från OP170 och framåt  sker produktionen separat fram till OP240, där OP240 i flexflödet 

kompletterar volymflödet enligt förflyttningsdiagrammet i Bilaga G4. Dessutom hanterar den 

gemensamma OP330 båda linorna. Flexibiliteten vid OP240 kan även användas för att stödja 

processen längre fram i processen vid maskinhaveri i någon av linorna. 

De olika färgerna i figur 23 representerar de olika linorna samt produktionsledarområden. De fyra 

inbanorna representerar ett gruppsamordnarområde, de ljusgröna och ljuslila representerar det 

andra och de mörkare gröna och lila samt den gemensamma slutvätten representerar det sista där 

två gruppsamordnare arbetar. 
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Figur 23. Processbeskrivning för nytt förslag. 

Processbeskrivningen tydliggjorde den största skillnaden mellan befintlig produktionslayout, se punkt 

5.1.1, och föreslaget flöde som gällde antalet sammankopplade processer. Föreslagen layout ställer 

höga krav på arbetet med processtörningar. Det medför en risk initialt, men ligger i linje med att 

minimera slöserier samt Scanias kärnvärden gällande att utmana sig själva. 
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Ledtidsuppskattning 

Den största skillnaden i PIA-nivåer mellan vald layout och ursprunglig layout är bufferten innan 

OP225 som inte ingår i framtida layouten. Enligt tabell 7, under avsnitt 5.2.3, så var den 

genomsnittliga PIA-nivån för systemet 1444 axlar där mellanbufferten stod för 808 stycken.  

Till den nya layouten tillkom två buffertplatser innan OP140 som har dimensionerats efter 

ställtiderna uppströms för att säkerställa bibehållen produktion. Ett mål som har använts i rapporten 

är 1,5 timmar för varje ben då detta har uppmätts tidigare i produktionen. 

Med en dragande produktionstakt från ugnarna på ca 3 min blev buffertplatserna dimensionerade 

enligt: 

      
        

        
           

     

    
       

Lagerplatserna blev således dimensionerade efter 60 axlar vardera. 

Fyra maskiner har tillkommit till layouten där varje maskin har en processbuffert på upp till fyra axlar 

vardera. Likt värdeflödesanalysen visade, se avsnitt 5.2.2, uppskattas det fjärde benet ”ny lina” ha en 

inbana på ca 10 axlar. 

Tabell 10. Uppskattad ny total PIA. 

Urspr.PIA - Mellanbuffert Nya 
Buffertplatser 

Nya 
maskiner 

Ny inbana Total PIA 

                               
 Med en total PIA-nivå på ca 782 axlar blir den nya uppskattade ledtiden: 

  
   

         
 

   

   
           

Vilket innebar en reduktion på nästan 4 dagar.  

Mellanbuffert(ar) 

Samtliga buffertplatser som föreslogs i den nya layouten byggdes på automatiserade 

materialhanteringssystem. Detta skulle underlätta de FIFO-problem som förekommit tidigare i 

produktionen. Dessutom har de automatiska buffertsystemen displayer som tydligt påvisar antalet 

axlar vilket ger en klar överblick av lagernivåer, vilket skulle medföra tydliga min- och maxnivåer där 

det samtidigt är tydligt när läget är onormalt. 

Buffertplatser användes för att säkerställa att produktionen fortkörs vid omställningar samt för att 

säkertställa att systemets flaskhalsar aldrig har materialbrist. Därför tillsattes en buffert innan 

volymflödets OP225 då dessa var systemets flaskhals. En annan fördel var att bufferten avlastar det 

långa flödet i produktionen. Denna rapport lämnar dock endast utrymme för en buffertplats då 

simuleringar krävs för att dimensionera dessa och har därmed inte räknats med i ledtiden.  

De sänkta PIA- och lagernivåerna medförde att systemet blev känsligare och avvikelser kommer upp 

till ytan, se japanska sjön avsnitt 3.1.1, vilket initialt skulle kunna störa produktionen. Däremot 
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tvingar de sänkta PIA-nivåerna att avvikelser i produktionen åtgärdas vilket skulle bidra till ett 

stabilare system på sikt. 

Visuell överblick 

Flödet i layouten är rakt vilket underlättar den visuella överblicken. Dessutom är linorna placerade 

nära varandra vilket ökar den visuella överblicken för aktuell gruppsamordnare och 

produktionsledare. Problem kan uppstå vid härdningsutrustningarna där buffertplatser kan skymma 

dessa. 

Omställningar 

De längsta omställningar hittades vid linornas första operationer och vid OP225. I Satumaa kunde en 

omställning ta upp till sex timmar. Genom att bygga om Satumaa likt Blå lina med mätstationer som 

säkerställer kvalitén var förhoppningen att ställtiden i Satumaa skulle minska drastiskt. Eftersom en 

ställtid på 1,5h har uppnåtts i produktionen tidigare sattes detta som mål i layouten. Dessutom har 

antalet operationer och maskiner minskat vilket borde underlätta att målet nås. 

I OP225 fanns en stor kassationsgrad vid omställningar. Ställtiden var samtidigt lång och 

produktionsledningen vittnade om sämre körtider då ställen blev fler. Genom att ha dedikerade 

OP225  kunde detta undvikas samtidigt som ett utjämnat flöde uppnåddes. I flexflödet behövdes 

dock en OP225 att ställas när den fjärde artikeltypen skulle köras. I volymflödet var omställningarna 

beroende på hur lång övergångsfasen mellan volymprodukterna A och B blir och kan därmed påverka 

utfallet då OP225 i volymflödet har ett högt kapacitetsutnyttjande. 

Planering 

Layouten byggdes utifrån en mer utjämnad produktion där det i flexflödet investerades i en OP140-

160 som klarar två typer samt att det investerades i överkapacitet vid utvalda stationer för att 

bibehålla denna flexibilitet. Förutsättningar för att köra utjämnad produktion fanns därmed där 

dagsbehovet för varje artikel kan tillgodoses. Diskussioner kan dock föras huruvida små behov som D 

ska köras. Genom att köra veckans behov på D kan ställ i OP225 minskas. 

En annan diskussion som fördes var hur hanteringen av volymartiklar i flexflödena skulle ske. För att 

tillgodose behovet behövdes X stycken göras dagligen i ett av flexflödena då OP140-160 i volymflödet 

var en flaskhals. Optimalt produceras dessa X dagligen för att sedan skickas över till volymbenet. Ett 

alternativ var att en större mängd produceras, exempelvis två dagars behov för att minska ställ, men 

med nackdelen att processbufferten innan OP170 då måste dimensioneras efter dessa samtidigt som 

problematik med FIFO förmodligen skulle ske. 

Layouten grundades på att en planeringspunkt finns i början som sedan ska gälla nedströms fram till 

kund. 

Transporter 

I den föreslagna layouten har all transportering med truck, under normalläge, byggts bort och ersatts 

med portalförflyttningar. Detta leder till att tid frigörs för operatörer samt att det blir enklare att 

hålla FIFO. 
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Den minskade trucktrafiken var positiv ur ett säkerhetsperspektiv då skaderisken för operatörer 

minskade. 

Organisation 

Genom att dela upp ansvaret för produktionsledning mellan volymtillverkning och flextillverkning 

istället för före och efter OP225 ges större möjligheter till kommunikation mellan de olika 

bearbetningsstegen i kedjan. Layoutförslaget som det utformades gav goda möjligheter till en 

organisationsstruktursförändring av detta slag då de sammanbyggda flödena skulle kräva ledning och 

planering kring hela kedjan. 

Förhoppningen var att sammanhållningen på vevaxelproduktionen skulle öka och att slutkund skulle 

bli tydligare för alla inblandade. 

Strategiska mål kontra effektiv logistik 

Rekommendationen kring layoutförslaget blev att förflytta ansvaret från före och efter OP225 till 

ansvar för volymtillverkning och flextillverkning. 

Förhoppningen var att det skulle leda till att förutsättningarna för kommunikation mellan 

planeringsansvarig och produktionsansvarig blev bättre med bara en planeringspunkt. Vilket i sin tur 

skulle leda till att den utjämnade produktionen kunde fortlöpa och ledtiden kunde sänkas. 
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5.4.2 SWOT-Analys 

SWOT-analysen i figur 24 baserades på kravspecifikationen under avsnitt 5.3.1 och skedde genom en 

subjektiv bedömning av hur kravbilden möttes. 

Styrkor: 
- Minskat antal manuella förflyttningar 

med truck och travers. 
- Minskad trucktrafik. 
- Sparad yta. 
- Rakare flöden 
- Ansvarsområde koncentrerat kring 

flöden. 
- Minskad ledtid 

Svagheter: 
- Bygger på högt kapacitetsutnyttjande. 
- Trångt för truckkörning längs väggen vid 

gul lina. 
- Klarar 99% av behovet. 

Möjligheter: 
- Produktionsvolymer kan ökas. 
- Möjligheter att introducera de nya 

axlarna finns. 
- Flexibilitet för förflyttning mellan linor 

finns. 
- Sparad yta kan användas till annat. 
- Personal frigörs till andra områden. 
- Ny teknologi kan förbättra kvalitén på 

processen. 
- Produktion kan fortsätta i mindre skala 

under implementering. 
- Bättre förutsättningar för att hålla FIFO 

Hot: 
- Maskininvesteringar kan göra att 

kostnaden per enhet ökar. 
- De sänkta PIA-nivåerna bidrar till ett 

känsligare system som kan störa 
produktionen. 

- Produktion kan bara fortsätta i mindre 
skala under implementering. 

Figur 24. SWOT-Analys. 
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6 DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras valet av forskningsmetodik för studien samt hur de respektive 

frågeställningarna besvarats. Initialt diskuteras den generella metodiken för att sedan analyseras 

djupare frågeställning för frågeställning. Senare diskuteras de resultat som framkommit samt dess 

trovärdighet.  

6.1 RESULTATDISKUSSION 

6.1.1 Vilka problem kopplat till nuvarande produktionslayout kan identifieras? 

De största problem som visade sig finnas i produktionen var höga PIA-nivåer och förekom främst till 

följd av att linorna ej var sammankopplade. Detta kunde främst märkas i flexflödet Satumaa som var 

utformat i flera processöar.  De olika mellanlagren skapade onödiga transporter och höga ledtider. 

Dessutom fanns flera lagerutrymmen som användes för att plocka ur artiklar vid behov, vilket ökar 

PIA-nivåerna och resulterar i merarbete.  

Vevaxelproduktionen påvisar idag flera faktorer som indikerar instabila processer, tydligast gällande 

slumpmässiga PIA-nivåer och tendenser till processöar. Detta gör att risken för lång genomloppstid 

ökar snabbt då kapacitetsutnyttjandet höjs. 

Den stora mellanbufferten visade sig dels vara resultatet av olika planeringspunkter mellan de två 

avdelningarna samt ett organisatoriskt uppdelande ned- och uppströms mellanlagret.  Det fanns 

bristande kommunikation mellan de båda avdelningarna vilket i det nya förslaget bör åtgärdas då 

layouten syftat till att dela upp organisationen längs hela flödet. Processkartläggningen och 

intervjuer med planeringsenheten visade att mellanbufferten för flexartiklar var dimensionerad så 

att en veckas behov alltid fanns i mellanlagret då Vevaxel 1 endast körde en typ i veckan medan 

Vevaxel 2 körde en mer utjämnad produktion. Detta motiverade dock inte den höga lagernivån av 

volymartikeln och i den föreslagna layouten uppmanas fallföretaget att utmana dessa lagernivåer.  

Antalet manuella lagerplatser och dess storlekar bidrog även till ett försämrat FIFO. Detta bidrog i sin 

tur till försämrad spårbarhet och kvalitetsuppföljning vilket i värsta fall kunde resultera i att många 

artiklar får ställas åt sidan, något som medför merarbete.  

Henricsson (2005) menar att kartläggning av processer och flöden kan identifiera värdeskapande 

aktiviteter. Ett resonemang som Womack och Jones (1999) betonar vikten av. Fallstudien bekräftade 

att en kartläggning ledde till ökad förståelse kring var i processen det fanns stor 

förbättringspotential. 

Då flera olika typer av slöseri kunde identifieras finns det ingen anledning att anta att detta skulle 

vara något specifikt för Scania AB. Skillnader kommer att uppstå vid kartläggning av olika 

verksamheter då varje verksamhet har kommit olika långt gällande slöseriminimering. Det är dock 

rimligt att anta att oidentifierat slöseri förekommer i alla verksamheter.  

Beroende på vilken verksamhet som kartläggs kommer eliminering av olika typer av slöseri vara 

prioriterat. Det kunde dock konstateras att problemidentifieringen var viktig för utformningen av 

layout och att förbättringspotentialen ökar desto grundligare kartläggning av nuläget som utförs. Ett 
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resonemang som Rother och Shook (1999) också stödjer då de lyfter fram värdeflödesanalys som en 

tydlig bas för framtida implementeringsarbete. 

6.1.2 Hur kan en ny layout ge ett mer produktivt flöde? 

I arbetet har produktivitet definierats som antal bitar producerade per arbetad timma och har ökat 

från den gamla kapaciteten 
 

     
           till den nya på 

 

     
           vilket är en ökning på 

37%. Produktivitet ska inte förväxlas med effektivitet där effektivitet handlar om att utnyttja sina 

resurser med en högre verkningsgrad.  

Då produktionen i fallstudien bestod av en styrande lina med bearbetningsmaskiner och ett 

automatiskt materialhanteringssystem påverkas produktionen i huvudsak av maskinernas kapacitet. I 

detta arbete har således produktiviteten ökat genom att tillsätta kapacitet i form av 

maskininvesteringar. De arbetsbelastningar som har besparats operatörerna i form av onödiga 

transporter har ej ökat produktiviteten i fallstudien men skulle kunna öka produktiviteten i en 

monteringslina, där operatörerna står för kapaciteten.  

Då produktivitet kan definieras enligt flera parametrar där en input jämförs med en output kan 

layouten mycket väl ha en försämrad produktivitet i andra parametrar. Layouten har krävt många 

investeringar och kan således ha en försämrad produktivitet när kostnad jämförs. Detta är dock 

något som arbetet har avgränsat sig ifrån och istället uppmuntras fallföretaget att undersöka detta 

för vidare beslutsfattning. 

Muther (1961) menar att layoutförändringar kan förbättra produktflödets produktivitet. Detta kan 

göras genom att placera resurser som behöver närhet närmare varandra och på så sätt reducera 

genomloppstiden. Wiyaratn och Watanapa stödjer detta och berättar att man genom att använda 

Muthers metod Systematisk layoutplanering kan skapa ett bättre processflöde och öka tillgänglig 

fabriksyta. 

Fallstudien gav också stöd till Muthers påstående då analys av det framtagna förslaget pekade på att 

produktiviteten kunde ökas med hjälp av en ny layout. Metoden var dessutom enkel att använda och 

följde logiska steg som ledde fram till lämpliga layoutförslag. Då metoden är generell och användaren 

måste definiera de inputparametrar som står till grund för layoutarbetet är det rimligt att påstå att 

goda möjligheter till att öka produktiviteten vid nytt layoutarbete finns. Däremot är det omöjligt att 

generellt säga hur produktivitetsökningen ser ut generellt då det beror på hur den aktuella 

verksamheten ser ut.  

6.1.3 Hur kan en ny layout minska slöserier? 

Arbetet visade att en ny layout kan resultera i flera minskade slöserier. Genom att använda ett 

produktionssystem som matchar företagets förutsättningar i form av en sammankopplad 

linjetillverkning kunde onödiga transporter och lagerbindning minska. 

Produktionslayouten har utelämnat dimensioneringar av buffertlager för att säkerställa att 

produktionen kan fortlöpa med en tillgänglighet på 85% i OPE. Layouten utmanar dock produktionen 

att minska PIA-nivåerna och därmed ledtiderna genom att ha en utjämnad produktion. Detta 
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förutsatte att fler omställningar görs i början av flödet och därför har layouten en högre kapacitet i 

början än i slutet.  

Många av de minskade slöserier som föreslagits i rapporten bygger dock på att produktionsledningen 

tar ett ställningstagande till de interna mål som finns i produktionen. Layouten uppmanar till ett 

känsligare flöde där produktionen stannar när avvikelser sker. På detta vis finns en snabbare 

återkoppling till kvalitetsbrister och mindre arbete för justeringar läggs åt sidan. Detta skulle dock 

påverka de interna OPE-mål som produktionen har då maskinerna stannar. Därför är det extra viktigt 

att flaskhalsen har en buffertplats dimensionerad för att klara dessa störningar, samtidigt som den 

läggs på en utmanande nivå för att driva igenom framtida förbättringsarbeten. 

Då Muthers (1961) systematiska layoutplanering premierar de parametrar som användaren 

specificerat som mest intressanta finns det goda möjligheter att minska verksamhetens slöseri. 

Fallstudien pekade mot att en ny layout främst kan minska slöseri inom transportering, för stora 

lager och onödiga förflyttningar från de åtta slöserierna Like och Meier (2006) definierat.  Det ligger i 

linje med Wiyaratn och Watanapa (2010) som menar att målet med layoutplaneringen är att skapa 

ett progressivt flöde med de maskiner med högst flödesintensitet nära varandra. 

Analys av fallstudien visade dock att även att möjlighet till reduktion av andra typer av slöseri finns 

och det finns ingenting som antyder att det skulle vara specifikt på för Scania AB. 

6.1.4 Resultatets trovärdighet 

Den föreslagna layouten byggde på ett 85 procentigt kapacitetsutnyttjande, vilket enligt Modig och 

Åhlström (2012) är ett högt kapacitetsutnyttjande. Detta var inte ett kapacitetsutnyttjande som 

existerade i produktionen och kapacitetsberäkningarna i den nya layouten kan därmed ej vara 

tillräcklig för att klara de försäljningsbehov som rapporten bygger på. 

Under projektets gång framgick att processens cykeltider var dynamiska och förändrades beroende 

på hur maskinen kördes och vilken axeltyp som bearbetades. De egna mätningar som gjordes stämde 

inte heller helt överens med tillhandahållen data, vilket har påverkat layoutförslagets trovärdighet 

negativt. Det ska dock poängteras att noggrant klockande av cykeltider inte heller behöver ge ett 

fullständigt trovärdigt resultat då vissa operationer kan vara balanserade efter sitt flöde. Ett tydligt 

exempel på detta kan återfinnas i Satumaas värdeflödesanalys, som finns beskriven i Bilaga D2, där 

tvättoperationen OP130 som egentligen tar runt 305 sekunder att utföra har en klockad cykeltid på 

615 sekunder. Detta kan under layoututformandet leda till flaskhalsplanering vid operationer som i 

realiteten inte är flaskhalsar, något som i sin tur kan leda till överdimensionerade lagerplatser eller 

att de verkliga flaskhalsarna där mellanlager behövs blir utan. 

6.2 METODDISKUSSION 

6.2.1 Forskningsprocess 

Att använda sig av en fallstudie har varit en lämplig metod för att undersöka de uppställda 

frågeställningarna. Genom att använda fallstudieföretaget kunde teorin kopplas direkt till något som 

även gick att observera och därefter byggas vidare på iterativt. Den abduktiva ansatsen var således 
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ett bra angreppssätt då det nödvändiga teoriunderlaget till stor del beror på vilka funktioner som 

prioriterats vid layoutarbetet. 

Trots att den tillhandahållna data som studien byggde på kompletterades och verifierades data med 

hjälp av intervjuer och egna mätningar med stöd av Denscombes (2007) metodtriangulering.  

6.2.2 Vilka problem kopplat till nuvarande produktionslayout kan identifieras? 

En grundlig värdeflödesanalys hade ökat trovärdigheten för hela arbetet. En utförligare analys hade 

säkerligen även kunnat identifiera fler och tydligare problemområden i den nuvarande layouten. 

Tidsbristen var dock ett verkligt problem och för att få en fullständig och tillförlitlig värdeflödesanalys  

skulle det ha blivit ett examensarbete i sig. 

Då Rother och Shook (1999) betonar vikten av att själv göra mätningarna till värdeflödesanalysen 

som ska användas hade problematik kunnat uppstå. Detta då de som utfört värdeflödesanalysen inte 

varit de som arbetat ytterligare layoutarbetet. En tillhandahållen värdeflödesanalysen borde enligt 

författarna ifrågasättas eller göras om. Ett rimligt resonemang då  mätningarna i fallstudiens utförda 

värdeflödesanalys inte resulterade i precis samma värden som de tillhandahållna värdena 

De intervjustudier som utfördes resulterade i mycket feedback, vilket var positivt. En ytterligare mer 

strukturerad studie, framförallt med underhållspersonal samt operatörer, med det slutliga förslaget 

hade ytterligare kunnat styrka den valda layoutens validitet. 

En risk var att ett stort fokus har legat kring den nuvarande layoutens negativa sidor, vilket kan ha 

lett till att positiva sidor som vore viktiga att preservera istället har negligerats. 

6.2.3 Hur kan en ny layout ge ett mer produktivt flöde? 

Produktivitet beräknades under projektet som antal producerade bitar per arbetad timme. Detta gör 

att produktiviteten kan höjas genom att införskaffa fler parallella resurser för att utföra samma 

arbete, något som förvisso är kopplat till layouten men i stort snarare är en resursfråga.  

Muthers (1961) metod Systematisk layoutplanering är dock en metod som rent allmänt är lämplig för 

att ge ett mer produktivt flöde då den fokuserar på att säkerhetsställa att operationer och resurser 

som behöver närhet också får det. Vid en monteringslina skulle detta kunna innebära att montörerna 

kan tillbringa mer tid till att montera och mindre tid att hämta material i till exempel ett lager, något 

som skulle öka produktiviteten. 

6.2.4 Hur kan en ny layout minska slöserier? 

Att intervjua ett flertal olika nyckelpersoner på olika positioner var ett lämpligt sätt att få de input-

parameterar som krävdes för att utforma en layout som minskade slöserier jämfört med dagens 

layout. Som nämnt under punkt 6.1.2 kan avsaknaden av en utförlig värdeflödesanalys lett till att det 

är troligt att vissa slöserier inte har identifierats och att det därmed funnits ännu större 

förbättringspotential. 

Den systematiska layoutplaneringen är dock en bra metod för att reducera redan identifierade 

slöserier då närhetsbehovet kan utformas efter de kriterier som anses vara viktigast för uppnå detta. 

Metoden kräver dock en stabil grund då inputparametrarna är direkt avgörande för slutresultatet.   
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7 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som kunnat dras gällande respektive frågeställning efter 

fallstudien. Dessutom redovisas ett antal rekommendationer till fallföretaget för vidare studier på 

området. 

7.1 SLUTSATSER 
Då layoutarbetet var slutfört och analyserat kunde slutsatser kopplade till frågeställningarna dras. 

7.1.1 Vilka problem kopplat till nuvarande produktionslayout kan identifieras? 

Genom att kartlägga värdeflödet kan slöseri identifieras för den aktuella verksamheten. Beroende på 

vilken typ av layout och produktionssystem som existerar kan olika problemområden identifieras då 

olika produktionssystem har egenskaper som matchar verksamhetens förutsättningar.  

Examensarbetet visade att vevaxelproduktionen hade problem med långa ledtider och svårigheter 

att hålla FIFO på grund av höga PIA-nivåer. PIA-nivåerna var i sin tur främst kopplade till buffertar till 

följd av processöar samt en stor mellanbuffert som dessutom delade upp organisationen, något som 

ledde till kommunikationsproblem.  

Uppdelningen ledde, på grund av mellanlagringen, till onödiga transporter med truck som i sin tur 

ledde till ökade risker för personalen, förflyttningar mellan de båda avdelningarna och processöar 

som tog en stor del av operatörernas tid. En annan konsekvens var att planeringen var olika för de 

bägge avdelningarna, där Vevaxel 2 till större utsträckning använde sig av utjämnad produktion, 

något som påverkade storleken på mellanbufferten. 

 

7.1.2 Hur kan en ny layout ge ett mer produktivt flöde? 

Beroende på vilken typ av produktion verksamheten har kan produktiviteten öka genom olika 

insatser. Med en maskinstyrande produktion ökade till exempel kapaciteten genom att tillsätta 

kapacitet i form av maskiner. I en annan produktionslina är det möjligt att produktiviteten kan öka 

genom att till exempel minska belastningen för operatörer och/eller tillsätta kapacitet i form av 

operatörer.  

Analysen visade att en ny layout kunde öka maxantalet producerade enheter från 372 till 510, vilket 

innebar en kapacitetsökning med cirka 37%. Produktionen kunde därtill frigöra fem operatörer till 

andra arbetsuppgifter. Dessutom visade analysen att  produktionen, trots ett antal maskininköp, 

kunde ske med en area på en cirka 7200    istället för nuvarande på cirka 8800       

   

7.1.3 Hur kan en ny layout minska slöserier? 

Vid införandet av en ny layout kunde ett flertal slöserier minskas och elimineras:  

1. Överproduktion:  

Genom sammankopplade flöden kunde antalet planeringspunkter minskas och bättre 

förutsättningar för utjämnad produktion genom hela flödet skapas. Detta skulle resultera i 

minskad risk för överproduktion samt minska kassationer av artiklar som fått rostskador till 
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följd av lång ledtid (Modig och Åhlström, 2012). Med minskade PIA-nivåer och en 

sammankopplad lina läggs mindre problem åt sidan där merarbete vid omstarter och 

informationsförluster vid överlämningar sker.  

2. Väntetid: 

De nya operatörsområdena skulle jämna ut arbetsbördan, minska väntetider och undvika att 

fler operatörer än nödvändigt behövs för processen. 

3. Transportering: 

En stor mängd slöseri i form av trucktransportering skulle elimineras vid sammankoppling av 

flödet. Främst skulle all tid som nu används till att transportera artiklar till och från 

mellanbufferten frigöras för operatörerna. 

4. Överarbete: 

Den nya metodiken skulle stabilisera processen och minska risken för överarbete i form av 

korrigeringar. 

5. För stora lager: 

Internlagringen skulle minskas markant vid avveckling av den stora mellanbufferten. Något 

som skulle leda till minskade ledtider. 

6. Onödiga förflyttningar: 

Den onödiga tid som tidigare gått till att lokalisera rätt artiklar på buffertplatser skulle 

elimineras. 

7. Defekter:  

- Se 4. Överarbete. 

8.  Outnyttjad kreativitet:  

Förhoppningen var att en organisation med ansvarsområde över hela flödet skulle främja 

samarbetet mellan stationerna och på så vis öka engagemanget hos medarbetarna. 

 

7.2 REKOMMENDATIONER 
Ett antal rekommendationer som bör vidarestuderas av fallföretaget togs fram. 

 För att säkerställa att produktionen kan fortlöpa bör flödessimuleringar göras vid 

dimensionering av buffertlager baserat på maskinernas tillgänglighet. En aktiv sänkning av 

PIA-nivåerna för att proaktivt arbeta bort avvikelser är nödvändigt, men bör säkras upp med 

rimliga buffertnivåer baserat på simuleringar som företaget anser vara ett godtyckligt mål. 

 Undersök i vilken grad utjämnad produktion är möjlig. Arbeta med ställtidsreduktion för att 

skapa förutsättningar för en utjämnad produktion som kan leda till mindre dimensionerade 

buffertlager.  

 Undersök och säkerställ maskinernas cykeltider. Primära data i form av observationer och 

mätningar visade på att cykeltider inte är statiska utan kunde skilja sig från tidigare uppmätt 

data. Säkerställ även att kapaciteten är tillräcklig efter att de antagna cykeltiderna har 

säkrats. 

 Undersök ifall cykeltiderna i de styrande resurserna går att minska innan investeringar i nya 

resurser görs. Se även till att ha överkapacitet i materialhanteringssystemet då cykeltider 

förbättras i framtiden. 
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 Arbeta fram en körplanering hur den nya introducerade volymartikeln ska produceras. Vid 

ett tillfälle kommer de båda volymartiklarna stå för halva försäljningsvolymen var och krav på 

minskade ställtider kommer att ske då volymflödet saknar den flexibilitet som finns i 

flexflödet. 

 Ta fram offerter och uppskatta kostnad för implementering av en ny layout. 

Det är viktigt att poängtera att layoutarbetet är långt ifrån färdigt. För att ge ett resultat som är 

praktiskt genomförbart måste ytterligare studier med verkstadspersonalen och ytterligare mätningar 

gällande avstånd göras. 

För att kunna uppskatta en rimlig kostnad för projektet måste offerter gällande maskininköp och 

kostnaden för maskinförflyttningar göras. Dessutom måste en kostnadsanalys göras gällande 

konsekvensen av att inte kunna köra full produktion under implementeringsperioden. 

Arbetet har dock resulterat i en tydlig vision till vilken riktning Scania kan ta sig och ger klara 

indikationer om att det finns stor förbättringspotential i dagens flöde som bör arbetas vidare med.  
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BILAGA A1 – SATUMAA, LILA LINA&SEMA & LINDENMAIER 
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BILAGA A2 – BLÅ LINA OCH GRÖN LINA 
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OP160

PIA

OP180

OP210

OP65

OP80OP35

OP95

OP130

PIA till

Satumaa

Skyttel

Skyttel

Flexartiklar

Volym + 

Flex

PIA

Material in
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BILAGA A3 – GUL LINA OCH GRÖN LINA

OP70

OP50/80

OP30

OP40

OP95

OP130

Skyttel Från blå vid behov

PIA

OP140

OP150

OP160

PIA

OP180

OP210

PIA

DC13 + D12

VOLYM

Vid Behov Flex på dessa 

två maskiner
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BILAGA B1 – VEVAXEL 2 

OP225 2. Vision-

koll

Mäter var 3:e

Kollar visuellt alla

OP225

2.Vision

-koll

OP240

OP250

OP250

OP26

0

OP265

OP27

0

SPC-låda

OP280

OP290

SPC-låda

OP225

OP225 OP225 1. SlipVision-koll
2. Vision-

koll

OP225 OP225 2. Vision-

koll OP240

OP250

OP255

OP26

0

OP265

OP27

0

PIA

OP29

0

SPC-

låda

OP300/310 OP280

SPC-

låda

SPC-

låda

OP330 OP320 OP32014/13. Utmatning

Material in

Material in

Material in

Material in

Flexline

Volymline
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BILAGA C1 – STRUKTUR FÖR MÖTE MED PRODUKTIONSLEDARE 
Syftet med mötet var att få en tydligare bild om var det fanns problemområden i nuvarande 

produktionslayout inom respektive vevaxelavdelning. På grund av observerade skillnader mellan 

avdelningarna skiljde sig intervjuerna något, men i huvudsak skulle följande frågor besvaras: 

- Finns det kända problem i form av överproduktion, onödiga förflyttningar för material 

och/eller operatörer, ökade lagernivåer eller väntetid för operatörer som en följd av 

nuvarande produktionslayout? – Om ja, var och i vilken omfattning? 

- Hur nödvändiga är de interna mellanlagren? Finns det mellanlagernivåer som tydligt kan 

minskas utan att leveransprecisionen sjunker drastiskt? 

- Finns det någon tydlig positiv effekt som omstrukturering av produktionslayouten skulle 

medföra? – Till exempel via införande av ett utvidgat portalsystem. 

- Hur bör prioritering ske vid omstrukturering av produktionslayout med avseende på 

operatörsområden? – Bör fokus ligga kring att skapa en närhet till liknande processer eller 

för närhet till respektive produktionslina?   

- Finns ställtider för alla maskiner, samt produkttyper, dokumenterade och leder omställningar 

i märkbar utsträckning till kassationer? 
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BILAGA C2 – STRUKTUR FÖR MÖTE MED UNDERHÅLL 
Syftet med mötet var att få en tydligare bild om hur underhållsarbete påverkades av nuvarande 

produktionslayout och hur deras arbete skulle påverkas av en ny produktionslayout. Under intervjun 

besvarades följande frågor: 

- Hur många är ni som arbetar inom underhåll? 

- Va där din roll som underhållsarbetare? 

- Finns det några tydliga problem för underhåll som kommer av nuvarande produktionslayout? 

- Finns det någon åtgärd som skulle underlätta underhåll vid nuvarande produktionslayout? 

- Vad är speciellt viktigt att tänka på för oss, från underhålls sida, vid utformande av ny 

produktionslayout? 

- Skulle underhålls arbete bli lättare eller svårare av att Vevaxel 1 och Vevaxel 2 byggs 

samman? 

- Hur ser arbetsbördan ut? - Problem borde öka om mellanbuffert plockas bort, åtminstone 

initialt. 
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BILAGA C3 – STRUKTUR FÖR MÖTE MED PLANERING 
Syftet med mötet var att få en tydligare bild om hur planeringsenhetens arbete fungerade allmänt 

och hur det påverkades av nuvarande produktionslayout och hur deras arbete skulle påverkas av en 

ny produktionslayout. Under intervjun besvarades följande frågor: 

- Hur sköts veckoplaneringen? – För Vevaxel 1 och Vevaxel 2? 

- Hur planeras buffertnivåerna? 

- Skulle det underlätta för ditt arbete att planera för en sammansatt Vevaxel? 

- Hur nödvändiga är de interna lagernivåerna? Skulle de kunna minskas utan att 

leveransprecisionen blir lidande? 

- Inom vilka områden skulle du vilja se förbättringar? 

- Följs din planering? 

- Hur fungerar kommunikation mellan schemaläggare och produktion? 

- Hur lång är ledtiden från ”sale to deliver”? 
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BILAGA C4 – STRUKTUR FÖR MÖTE MED CHEF PÅ ANNAN VEVAXEL 
Syftet med mötet var att få en tydligare inblick i hur arbetet gått till på en annan Vevaxel inom 

Scaniakoncernen där produktionen ökat efter förändringar i produktionen. Intervjun var mer riktad 

mot allmänna lösningar för att öka produktiviteten än layoutmässiga förändringar. 

- Mellan vilka siffror har ni rört er i ert OPE? 

- Definierar ni OPE utifrån varje enskild station eller utifrån hela processen (flaskhalsen)? 

- Vad är största anledningen till att ni höjt ert OPE? 

- Hur hanterar ni buffertlager? 

- Hur ser era operatör/ansvarsområden ut? Längs lina eller tvärfunktionellt? 

 



BILAGA D1 – VÄRDEFLÖDESANALYS GUL LINA 

  

10

OP30

1

OP40

1

OP50

Var 8e

Mätstation

1

OP70

OP80

2

OP95

2

OP130

Pt 315

Ct 403

St

Pt 300

Ct 405

St

Pt 249

Ct 402

St

Pt 540

Ct 403

St

Pt 141

Ct 402

St

Pt 274

Ct 312

St

Pt 305

Ct 381

St

6,7 min

6,7-26,9 min

6,75 min

6,75-27 min

6,7 min

6,7-26,8 min

6,7 min

6,7-26,9 min

6,7 min

6,7-26,9 min

5,2 min

10,4-31.2 min

6,4 min

12,7 min

Pt Tot 35,4 min

Lt 2h 42 min

1
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BILAGA D2 – VÄRDEFLÖDESANALYS SATUMAA 

  

10

OP30

1

OP40

1 1

OP50Vridstation

Var 8e

Mätbänk

2

OP70

4

Kylning 

OP80 Vridstation

2

OP95

2

OP130

Pt 420

Ct 524

St

Pt 345

Ct 525

St

Pt 300

Ct 570

St

Pt 500

Ct 645

St

Pt 420

Ct 524

St

Pt 394

Ct 615

St

Pt 305

Ct 615

St

8,73 min

87,6 min

8,75 min

8,75 min

9,5 min

19 min

10,75 min

21,5 min

8,73 min

34,9 min

10,25 min

20,5 min

10,25 min

20,5 min

Pt Tot 45 min

Lt 4h 40min
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BILAGA E1 – UTFORMNING AV LAYOUT ENLIGT SPS  
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12 
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BILAGA F1: NUTIDA CYKELTIDER VEVAXEL 1 
Bilagan har valt att bortses ifrån då den kan innehålla känslig information från fallföretaget.  
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BILAGA F2 NUTIDA CYKELTIDER VEVAXEL 2 
Bilagan har valt att bortses ifrån då den kan innehålla känslig information från fallföretaget. 
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BILAGA F3: FRAMTIDA CYKELTIDER VEVAXEL 1 
Bilagan har valt att bortses ifrån då den kan innehålla känslig information från fallföretaget.  
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BILAGA F4: FRAMTIDA CYKELTIDER VEVAXEL 2 
Bilagan har valt att bortses ifrån då den kan innehålla känslig information från fallföretaget.  
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BILAGA G1: FLÖDESINTENSITET VEVAXEL 1 (NUVARANDE BEARBETNINGSMETOD) 
Bilagan har valt att bortses ifrån då den kan innehålla känslig information från fallföretaget.
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xviii 

BILAGA G2: FLÖDESINTENSITET VEVAXEL 2 (NUVARANDE BEARBETNINGSMETOD) 
Bilagan har valt att bortses ifrån då den kan innehålla känslig information från fallföretaget. 
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xix 

BILAGA G3: FLÖDESINTENSITET VEVAXEL 1 (FRAMTIDA  BEARBETNINGSMETOD) 
Bilagan har valt att bortses ifrån då den kan innehålla känslig information från fallföretaget.  
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xx 

BILAGA G4: FLÖDESINTENSITET VEVAXEL 1 (FRAMTIDA BEARBETNINGSMETOD) 
Bilagan har valt att bortses ifrån då den kan innehålla känslig information från fallföretaget.  

Till 

Till 
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BILAGA H1: AKTIVITETSSAMBAND (NUVARANDE METOD) 

  

63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

1. OP30 (Gul) O5 A1

2. OP40 (Gul) O5 A1

3. OP50/80(Gul) O5 O5 A1 A1

4. OP70 (Gul) O5

5. OP95 (Gul) O5 A1

6. OP130 (Gul) V2 A1 O5

7. OP35 (Blå) O5 A1

8. OP65(Blå) O5 A1

9. OP80 (Blå) O5 A1

10. OP95 (Blå) O5 A1

11. OP130 (Blå) V2 A1 O5 O5

12. OP30 (Sat) O5 A1

13. OP40 (Sat) O5 A1

14. OP50/80 (Sat) O5 O5 A1

15. OP70 (Sat) O5 A1

16. OP95 (Sat) O5 A1

17. OP130 (Sat) A1 V2 O5

18.OP35 (Ny) A1

19. OP65 (Ny) A1

20. OP80 (Ny) A1

21. OP95 (Ny) A1

22. OP130 (Ny) A1 V2

23. OP140 (Grön) O5 A1

24. OP150 (Grön) O5 A1

25. OP160 (Grön) O5 A1

26. OP180 (Grön) O5 A1

27. OP200 (Grön) M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 O5 M1

28. OP210 (Grön) M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 O5

29. OP140 (Flex) A1

30. OP150 (Flex) A1

31. OP160 (Flex) A1

32. OP180 (Flex) A1

33. OP200 (Flex) M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1

34. OP210 (Flex) M1

35 OP215 (Flex) M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1 M1

36. OP225 M1 M1 M35 M35 M35 M35 M35 M35 M35 M35

37. OP225 M1 M1 M35 M35 M35 M35 M35 M35 M35

38. OP225 M1 M1 M35 M35 M35 M35 M35 M35

39. OP225 M1 M1 M35 M35 M35 M35 M35

40. OP225 M1 M1 M35 M35 M35 M35

41. OP225 M1 M1 M35 M35 M35

42. OP225 M1 M1 M35 M35

43. OP225 M1 M1 M35

44. OP225 M1 M1

45. OP240 (Vol) O5 A1

46. OP250 (Vol) O5 A1

47. OP255 (Vol) O5 A1

48. OP260 (Vol) O5 A1

49. OP265 (Vol) O5 A1

50. OP270 (Vol) O5 A1

51. OP280 (Vol) M2 A1

52. OP290 (Vol) A1 O5

53. OP240 (Flex) A1

54. OP250 (Flex) A1

55. OP255 (Flex) A1

56. OP260 (Flex) A1

57. OP265 (Flex) A1

58. OP270 (Flex) A1

59. OP290 (Flex) A1

60. OP300/310 (Flex) A1

61. OP280 (Flex) A1

62. OP 320 A1

63. OP330



   
Thomas Malmberg & David Raxén  Examensarbete 
 

xxii 

12

17

15

16

14

13

18

19

20

21

22 6

1

4

2

3

5

11

10

9

8

7

29

30

31

32

23

24

25

26

33

34

35 2728

3736 38

4039 41

4342 44

45

46

47

53

54

55

5648

57

58

59

49

60

6162

50

51

52

63

1. OP30 (Gul)
2. OP40 (Gul)
3. OP50/80(Gul)
4. OP70 (Gul)
5. OP95 (Gul)
6. OP130 (Gul)
7. OP35 (Blå)
8. OP65(Blå)
9. OP80 (Blå)
10. OP95 (Blå)
11. OP130 (Blå)
12. OP30 (Sat)
13. OP40 (Sat)
14. OP50/80 (Sat)
15. OP70 (Sat)
16. OP95 (Sat)
17. OP130 (Sat)
18.OP35 (Ny)
19. OP65 (Ny)
20. OP80 (Ny)
21. OP95 (Ny)
22. OP130 (Ny)
23. OP140 (Grön)
24. OP150 (Grön)
25. OP160 (Grön)
26. OP180 (Grön)
27. OP200 (Grön)
28. OP210 (Grön)
29. OP140 (Flex)
30. OP150 (Flex)
31. OP160 (Flex)
32. OP180 (Flex)
33. OP200 (Flex)
34. OP210 (Flex)
35 OP215 (Flex)
36. OP225
37. OP225
38. OP225
39. OP225
40. OP225
41. OP225
42. OP225
43. OP225
44. OP225
45. OP240 (Vol)
46. OP250 (Vol)
47. OP255 (Vol)
48. OP260 (Vol)
49. OP265 (Vol)
50. OP270 (Vol)
51. OP280 (Vol)
52. OP290 (Vol)
53. OP240 (Flex)
54. OP250 (Flex)
55. OP255 (Flex)
56. OP260 (Flex)
57. OP265 (Flex)
58. OP270 (Flex)
59. OP290 (Flex)
60. OP300/310 (Flex)
61. OP280 (Flex)

62. OP 320 
63. OP330

BILAGA H2: SAMBANDSDIAGRAM (NUVARANDE METOD) 
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BILAGA H3: AKTIVITETSSAMBAND (FRAMTIDA METOD) 

  

62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

1. OP30 (Gul) O5 O5 O5 A1

2. OP40 (Gul) O5 O5 O5 A1

3. OP50 (Gul) O5 O5 O5 A1

4. OP70 (Gul) O5 O5 O5

5. OP95 (Gul) A1 O5 O5 O5

6. OP30 (Sat) O5 O5 A1

7. OP40 (Sat) O5 O5 A1

8. OP50 (Sat) O5 O5 A1

9. OP70 (Sat) O5 O5 A1

10. OP95 (Sat) O5 O5 A1

11. OP130 (Sat) A1 O5 O5

12. OP35 (Blå) O5 A1

13. OP65 (Blå) O5 A1

14. OP95 (Blå) O5 A1

15. OP130 (Blå) A1 O5

16. OP35 (Ny) A1

17. OP65 (Ny) A1

18. OP95 (Ny) A1

19. OP130 (Ny) A1

20. OP140 (Grön) O5 A1

21. OP150 (Grön) O5 A1

22. OP160 (Grön) O5 A1

23. OP170 (Grön) M 12 O5 A1

24. OP170 (Grön) O5 M 12 A1

25. OP210 (Grön) O5 A1

26. OP215 (Grön) O5 A1

27. OP270 (Grön) M1 M1 M1 O5

28. OP140 (Flex) A1

29. OP150 (Flex) A1

30. OP160 (Flex) A1

31. OP170 (Flex) A1

32. OP200 (Flex) M1

33.OP210 (Flex) A1

34. OP215 (Flex) A1

35. OP270 (Flex) M1 M1 M1

36. OP225 M 12 M1 M 35 M 35 M 35 M 35 M 35

37. OP225 M 12 M1 M 35 M 35 M 35 M 35

38. OP225 M 12 M1 M 35 M 35 M 35

39. OP225 M1 M 12 M 35 M 35

40. OP225 M1 M 12 M 35

41. OP225 M1 M 12

42. OP240 (Vol) O5 A1

43. OP180 (Vol) O5 A1

44. OP250 (Vol) O5 A1

45. OP255 (Vol) O5 A1

46. OP260 (Vol) O5 A1

47. OP265 (Vol) O5 A1 A1

48. OP270 (Vol) O5 A1 M 12

49. OP270 (Vol) O5 A1

50. OP280 (Vol) O5 A1

51. OP290 (Vol) O5 A1

52. OP240 (Flex) A1
53. OP180 (Flex) A1
54. OP250 (Flex) A1

55. OP255 (Flex) A1

56. OP260 (Flex) A1

57. OP265 (Flex) A1

58. OP270 (Flex) A1

59. OP300/310 (Flex) A1

60. OP290 (Flex) A1

61. OP320 (Flex) A1

62. OP330 (Flex)



1. OP30 (Gul)
2. OP40 (Gul)
3. OP50 (Gul)
4. OP70 (Gul)
5. OP95 (Gul)
6. OP30 (Sat)
7. OP40 (Sat)
8. OP50 (Sat)
9. OP70 (Sat)
10. OP95 (Sat)
11. OP130 (Sat)
12. OP35 (Blå)
13. OP65 (Blå)
14. OP95 (Blå)
15. OP130 (Blå)
16. OP35 (Ny)
17. OP65 (Ny)
18. OP95 (Ny)
19. OP130 (Ny)
20. OP140 (Grön)
21. OP150 (Grön)
22. OP160 (Grön)
23. OP170 (Grön)
24. OP170 (Grön)
25. OP210 (Grön)
26. OP215 (Grön)
27. OP270 (Grön)
28. OP140 (Flex)
29. OP150 (Flex)
30. OP160 (Flex)
31. OP170 (Flex)
32. OP200 (Flex)
33.OP210 (Flex)
34. OP215 (Flex)
35. OP270 (Flex)
36. OP225
37. OP225
38. OP225
39. OP225
40. OP225
41. OP225
42. OP240 (Vol)
43. OP180 (Vol)
44. OP250 (Vol)
45. OP255 (Vol)
46. OP260 (Vol)
47. OP265 (Vol)
48. OP270 (Vol)
49. OP270 (Vol)
50. OP280 (Vol)
51. OP290 (Vol)
52. OP240 (Flex)
53. OP180 (Flex)
54. OP250 (Flex)

55. OP255 (Flex)
56. OP260 (Flex)
57. OP265 (Flex)
58. OP270 (Flex)
59. OP300/310 (Flex)
60. OP290 (Flex)
61. OP320 (Flex)
62. OP330 (Flex)

BILAGA H4: SAMBANDSDIAGRAM (FRAMTIDA METOD)  
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5151911
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394041
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BILAGA I: TILLGÄNGLIG FABRIKSYTA 

  

Cirka 9800    
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1. OP30 (Gul)
2. OP40 (Gul)
3. OP50/80(Gul)
4. OP70 (Gul)
5. OP95 (Gul)
6. OP130 (Gul)
7. OP35 (Blå)
8. OP65(Blå)
9. OP80 (Blå)
10. OP95 (Blå)
11. OP130 (Blå)
12. OP30 (Sat)
13. OP40 (Sat)
14. OP50/80 (Sat)
15. OP70 (Sat)
16. OP95 (Sat)
17. OP130 (Sat)
18.OP35 (Ny)
19. OP65 (Ny)
20. OP80 (Ny)
21. OP95 (Ny)
22. OP130 (Ny)
23. OP140 (Grön)
24. OP150 (Grön)
25. OP160 (Grön)
26. OP180 (Grön)
27. OP200 (Grön)
28. OP210 (Grön)
29. OP140 (Flex)
30. OP150 (Flex)
31. OP160 (Flex)
32. OP180 (Flex)
33. OP200 (Flex)
34. OP210 (Flex)
35 OP215 (Flex)
36. OP225
37. OP225
38. OP225
39. OP225
40. OP225
41. OP225
42. OP225
43. OP225
44. OP225
45. OP240 (Vol)
46. OP250 (Vol)
47. OP255 (Vol)
48. OP260 (Vol)
49. OP265 (Vol)
50. OP270 (Vol)
51. OP280 (Vol)
52. OP290 (Vol)
53. OP240 (Flex)
54. OP250 (Flex)
55. OP255 (Flex)
56. OP260 (Flex)
57. OP265 (Flex)
58. OP270 (Flex)
59. OP290 (Flex)
60. OP300/310 (Flex)
61. OP280 (Flex)

62. OP 320 
63. OP330

BILAGA J1: INPASSAT SAMBANDSDIAGRAM (NUTIDA METOD) 
 

  

12

17

15

16

14

13

18

19

20

21

22 6

1

4

2

3

5

11

10

9

8

7

29

30

31

32

23

24

25

26

33

34

35 2728

3736 38

4039 41

4342 44

45

46

47

53

54

55
56

48

57 58 59

49

60

61
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50 51 52
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1. Svarv Knapp (Gul)
2. Svarv Fläns (Gul)
3. Svarv Grov (Gul)
4. Fräsning (Gul)
5. Tvätt (Gul)
6. Svarv Knapp (Sat)
7. Svarv Fläns (Sat)
8. Svarv Grov (Sat)
9. Fräsning (Sat)
10. Oljehålsborrning (Sat)
11. Tvätt (Sat)
12. Svarv Knapp &Fläns (Blå)
13. Fräs Ram & Vev (Blå)
14. Oljehålsborrning (Blå)
15. Tvätt (Blå)
16. Svarv Knapp & Fläns (Ny)
17. Fräs Ram och Vev (Ny)
18. Oljehållsborrning (Ny)
19. Tvätt (Ny)
20. Induktionshärdning (Grön)
21. Kastmätning (Grön)
22. Anlöpning (Grön)
23. Hårdfräsning (Grön)
24. Hårdfräsning (Grön)
25. Lätthålsborrning (Grön)
26. Gradning (Grön)
27. Oljehålspolering (Grön)
28. Induktionshärdning (Flex)
29. Kastmätning (Flex)
30. Anlöpning (Flex)
31. Hårdfräsning (Flex)
32. Motviktsborrning (Flex)
33.Lätthålsborrning (Flex)
34. Gradning (Flex)
35. Oljehålspolering (Flex)
36. Slip 1
37. Slip 2
38. Slip 3
39. Slip 4
40. Slip 5
41. Slip 6
42. Ändbearbetning (Vol)
43. Ändhålsbearbetning (Vol)
44. Mätning (Vol)
45. Magnetisering (Vol)
46. Crack Inspection (Vol)
47. Balansering (Vol)
48. Balansering (Vol)
49. Polering (Vol)
50. Slutkontroll (Vol)
51. Ändbearbetning (Flex)
52. Ändhålsbearbetning (Flex)

53. Mätning (Flex)
54. Magnetisering (Flex)
55. Crack Inspection (Flex)
56. Polering (Flex)
57. Motv.&Kuggkrans-mont.(Flex)
58. Balansering (Flex)
59. Slutkontroll (Flex)
60. Tvätt (Flex)

BILAGA J2: INPASSAT SAMBANDSDIAGRAM  (FRAMTIDA METOD) 
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1. OP30 (Gul)
2. OP40 (Gul)
3. OP50/80(Gul)
4. OP70 (Gul)
5. OP95 (Gul)
6. OP130 (Gul)
7. OP35 (Blå)
8. OP65(Blå)
9. OP80 (Blå)
10. OP95 (Blå)
11. OP130 (Blå)
12. OP30 (Sat)
13. OP40 (Sat)
14. OP50/80 (Sat)
15. OP70 (Sat)
16. OP95 (Sat)
17. OP130 (Sat)
18.OP35 (Ny)
19. OP65 (Ny)
20. OP80 (Ny)
21. OP95 (Ny)
22. OP130 (Ny)
23. OP140 (Grön)
24. OP150 (Grön)
25. OP160 (Grön)
26. OP180 (Grön)
27. OP200 (Grön)
28. OP210 (Grön)
29. OP140 (Flex)
30. OP150 (Flex)
31. OP160 (Flex)
32. OP180 (Flex)
33. OP200 (Flex)
34. OP210 (Flex)
35 OP215 (Flex)
36. OP225
37. OP225
38. OP225
39. OP225
40. OP225
41. OP225
42. OP225
43. OP225
44. OP225
45. OP240 (Vol)
46. OP250 (Vol)
47. OP255 (Vol)
48. OP260 (Vol)
49. OP265 (Vol)
50. OP270 (Vol)
51. OP280 (Vol)
52. OP290 (Vol)
53. OP240 (Flex)
54. OP250 (Flex)
55. OP255 (Flex)
56. OP260 (Flex)
57. OP265 (Flex)
58. OP270 (Flex)
59. OP290 (Flex)
60. OP300/310 (Flex)
61. OP280 (Flex)

62. OP 320 
63. OP330

BILAGA K1: LAYOUTFÖRSLAG 1 (NUVARANDE METOD) 
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1. OP30 (Gul)
2. OP40 (Gul)
3. OP50/80(Gul)
4. OP70 (Gul)
5. OP95 (Gul)
6. OP130 (Gul)
7. OP35 (Blå)
8. OP65(Blå)
9. OP80 (Blå)
10. OP95 (Blå)
11. OP130 (Blå)
12. OP30 (Sat)
13. OP40 (Sat)
14. OP50/80 (Sat)
15. OP70 (Sat)
16. OP95 (Sat)
17. OP130 (Sat)
18.OP35 (Ny)
19. OP65 (Ny)
20. OP80 (Ny)
21. OP95 (Ny)
22. OP130 (Ny)
23. OP140 (Grön)
24. OP150 (Grön)
25. OP160 (Grön)
26. OP180 (Grön)
27. OP200 (Grön)
28. OP210 (Grön)
29. OP140 (Flex)
30. OP150 (Flex)
31. OP160 (Flex)
32. OP180 (Flex)
33. OP200 (Flex)
34. OP210 (Flex)
35 OP215 (Flex)
36. OP225
37. OP225
38. OP225
39. OP225
40. OP225
41. OP225
42. OP225
43. OP225
44. OP225
45. OP240 (Vol)
46. OP250 (Vol)
47. OP255 (Vol)
48. OP260 (Vol)
49. OP265 (Vol)
50. OP270 (Vol)
51. OP280 (Vol)
52. OP290 (Vol)
53. OP240 (Flex)
54. OP250 (Flex)
55. OP255 (Flex)
56. OP260 (Flex)
57. OP265 (Flex)
58. OP270 (Flex)
59. OP290 (Flex)
60. OP300/310 (Flex)
61. OP280 (Flex)

62. OP 320 
63. OP330

BILAGA K2: LAYOUTFÖRSLAG 2 (NUVARANDE METOD):  
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1. OP30 (Gul)
2. OP40 (Gul)
3. OP50/80(Gul)
4. OP70 (Gul)
5. OP95 (Gul)
6. OP130 (Gul)
7. OP35 (Blå)
8. OP65(Blå)
9. OP80 (Blå)
10. OP95 (Blå)
11. OP130 (Blå)
12. OP30 (Sat)
13. OP40 (Sat)
14. OP50/80 (Sat)
15. OP70 (Sat)
16. OP95 (Sat)
17. OP130 (Sat)
18.OP35 (Ny)
19. OP65 (Ny)
20. OP80 (Ny)
21. OP95 (Ny)
22. OP130 (Ny)
23. OP140 (Grön)
24. OP150 (Grön)
25. OP160 (Grön)
26. OP180 (Grön)
27. OP200 (Grön)
28. OP210 (Grön)
29. OP140 (Flex)
30. OP150 (Flex)
31. OP160 (Flex)
32. OP180 (Flex)
33. OP200 (Flex)
34. OP210 (Flex)
35 OP215 (Flex)
36. OP225
37. OP225
38. OP225
39. OP225
40. OP225
41. OP225
42. OP225
43. OP225
44. OP225
45. OP240 (Vol)
46. OP250 (Vol)
47. OP255 (Vol)
48. OP260 (Vol)
49. OP265 (Vol)
50. OP270 (Vol)
51. OP280 (Vol)
52. OP290 (Vol)
53. OP240 (Flex)
54. OP250 (Flex)
55. OP255 (Flex)
56. OP260 (Flex)
57. OP265 (Flex)
58. OP270 (Flex)
59. OP290 (Flex)
60. OP300/310 (Flex)
61. OP280 (Flex)

62. OP 320 
63. OP330

 BILAGA K3: LAYOUTFÖRSLAG 3 (NUVARANDE METOD):  
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1. OP30 (Gul)
2. OP40 (Gul)
3. OP50/80(Gul)
4. OP70 (Gul)
5. OP95 (Gul)
6. OP130 (Gul)
7. OP35 (Blå)
8. OP65(Blå)
9. OP80 (Blå)
10. OP95 (Blå)
11. OP130 (Blå)
12. OP30 (Sat)
13. OP40 (Sat)
14. OP50/80 (Sat)
15. OP70 (Sat)
16. OP95 (Sat)
17. OP130 (Sat)
18.OP35 (Ny)
19. OP65 (Ny)
20. OP80 (Ny)
21. OP95 (Ny)
22. OP130 (Ny)
23. OP140 (Grön)
24. OP150 (Grön)
25. OP160 (Grön)
26. OP180 (Grön)
27. OP200 (Grön)
28. OP210 (Grön)
29. OP140 (Flex)
30. OP150 (Flex)
31. OP160 (Flex)
32. OP180 (Flex)
33. OP200 (Flex)
34. OP210 (Flex)
35 OP215 (Flex)
36. OP225
37. OP225
38. OP225
39. OP225
40. OP225
41. OP225
42. OP225
43. OP225
44. OP225
45. OP240 (Vol)
46. OP250 (Vol)
47. OP255 (Vol)
48. OP260 (Vol)
49. OP265 (Vol)
50. OP270 (Vol)
51. OP280 (Vol)
52. OP290 (Vol)
53. OP240 (Flex)
54. OP250 (Flex)
55. OP255 (Flex)
56. OP260 (Flex)
57. OP265 (Flex)
58. OP270 (Flex)
59. OP290 (Flex)
60. OP300/310 (Flex)
61. OP280 (Flex)

62. OP 320 
63. OP330

BILAGA K4: LAYOUTFÖRSLAG 4 (NUVARANDE METOD):  
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1. OP30 (Gul)
2. OP40 (Gul)
3. OP50 (Gul)
4. OP70 (Gul)
5. OP95 (Gul)
6. OP30 (Sat)
7. OP40 (Sat)
8. OP50 (Sat)
9. OP70 (Sat)
10. OP95 (Sat)
11. OP130 (Sat)
12. OP35 (Blå)
13. OP65 (Blå)
14. OP95 (Blå)
15. OP130 (Blå)
16. OP35 (Ny)
17. OP65 (Ny)
18. OP95 (Ny)
19. OP130 (Ny)
20. OP140 (Grön)
21. OP150 (Grön)
22. OP160 (Grön)
23. OP170 (Grön)
24. OP170 (Grön)
25. OP210 (Grön)
26. OP215 (Grön)
27. OP270 (Grön)
28. OP140 (Flex)
29. OP150 (Flex)
30. OP160 (Flex)
31. OP170 (Flex)
32. OP200 (Flex)
33.OP210 (Flex)
34. OP215 (Flex)
35. OP270 (Flex)
36. OP225
37. OP225
38. OP225
39. OP225
40. OP225
41. OP225
42. OP240 (Vol)
43. OP180 (Vol)
44. OP250 (Vol)
45. OP255 (Vol)
46. OP260 (Vol)
47. OP265 (Vol)
48. OP270 (Vol)
49. OP270 (Vol)
50. OP280 (Vol)
51. OP290 (Vol)
52. OP240 (Flex)
53. OP180 (Flex)
54. OP250 (Flex)

55. OP255 (Flex)
56. OP260 (Flex)
57. OP265 (Flex)
58. OP270 (Flex)
59. OP300/310 (Flex)
60. OP290 (Flex)
61. OP320 (Flex)
62. OP330 (Flex)

BILAGA K5: LAYOUTFÖRSLAG 1 (FRAMTIDA METOD):  
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BILAGA K6: LAYOUTFÖRSLAG 2 (FRAMTIDA METOD):  

                  

1. OP30 (Gul)
2. OP40 (Gul)
3. OP50 (Gul)
4. OP70 (Gul)
5. OP95 (Gul)
6. OP30 (Sat)
7. OP40 (Sat)
8. OP50 (Sat)
9. OP70 (Sat)
10. OP95 (Sat)
11. OP130 (Sat)
12. OP35 (Blå)
13. OP65 (Blå)
14. OP95 (Blå)
15. OP130 (Blå)
16. OP35 (Ny)
17. OP65 (Ny)
18. OP95 (Ny)
19. OP130 (Ny)
20. OP140 (Grön)
21. OP150 (Grön)
22. OP160 (Grön)
23. OP170 (Grön)
24. OP170 (Grön)
25. OP210 (Grön)
26. OP215 (Grön)
27. OP270 (Grön)
28. OP140 (Flex)
29. OP150 (Flex)
30. OP160 (Flex)
31. OP170 (Flex)
32. OP170 (Flex)
33. OP200 (Flex)
34.OP210 (Flex)
35. OP215 (Flex)
36. OP270 (Flex)
37. OP225
38. OP225
39. OP225
40. OP225
41. OP225
42. OP225
43. OP240 (Vol)
44. OP180 (Vol)
45. OP250 (Vol)
46. OP255 (Vol)
47. OP260 (Vol)
48. OP265 (Vol)
49. OP270 (Vol)
50. OP270 (Vol)
51. OP280 (Vol)
52. OP290 (Vol)
53. OP240 (Flex)
54. OP180 (Flex)
55. OP250 (Flex)

56. OP255 (Flex)
57. OP260 (Flex)
58. OP265 (Flex)
59. OP270 (Flex)
60. OP300/310 (Flex)
61. OP290 (Flex)
62. OP320 (Flex)
63. Tvätt (Flex)
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1. OP30 (Gul)
2. OP40 (Gul)
3. OP50 (Gul)
4. OP70 (Gul)
5. OP95 (Gul)
6. OP35 (Sat)
7. OP65 (Sat)
8. OP95 (Sat)
9. OP130 (Sat)
10. OP35 (Blå)
11. OP65 (Blå)
12. OP95 (Blå)
13. OP130 (Blå)
14. OP35 (Ny)
15. OP65 (Ny)
16. OP95 (Ny)
17. OP130 (Ny)
18. OP140 (Grön)
19. OP150 (Grön)
20. OP160 (Grön)
21. OP170 (Grön)
22. OP170 (Grön)
23. OP210 (Grön)
24. OP215 (Grön)
25. OP270 (Grön)
26. OP140 (Flex)
27. OP150 (Flex)
28. OP160 (Flex)
29. OP170 (Flex)
30. OP170 (Flex)
31. OP200 (Flex)
32.OP210 (Flex)
33. OP215 (Flex)
34. OP270 (Flex)
35. OP225
36. OP225
37. OP225
38. OP225
39. OP225
40. OP225
41. OP240 (Vol)
42. OP180 (Vol)
43. OP250 (Vol)
44. OP255 (Vol)
45. OP260 (Vol)
46. OP265 (Vol)
47. OP270 (Vol)
48. OP270 (Vol)
49. OP280 (Vol)
50. OP290 (Vol)
51. OP240 (Flex)
52. OP180 (Flex)
53. OP250 (Flex)

54. OP255 (Flex)
55. OP260 (Flex)
56. OP265 (Flex)
57. OP270 (Flex)
58. OP300/310 (Flex)
59. OP290 (Flex)
60. OP320 (Flex)
61. Tvätt (Flex)

BILAGA K7: LAYOUTFÖRSLAG 3 (FRAMTIDA METOD):  
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BILAGA L1 – FÖRSLAG A  
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BILAGA L2 – FÖRSLAG B  
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BILAGA L3 – FÖRSLAG C  
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