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Förord 

Följande rapport presenterar det examensarbete som författarna har utfört under det tredje och 
sista året på kandidatprogrammet Samhällets logistik, Tekniska Högskolan vid Linköpings 
universitet.  

Examensarbetet har genomförts på Saab i Linköping och under arbetets gång har handledarna 
på Saab, Thomas Sandberg och Thomas Lindén, bidragit med tankar och idéer kring arbetet 
vilket har varit mycket uppskattat av författarna. Författarna är också tacksamma för att 
operatörerna som arbetar i verkstaden där examensarbetet har utförts har tagit sig tid att svara 
på intervjufrågor och alltid haft ett trevligt bemötande.  

Avslutningsvis vill författarna tacka handledare och examinator på universitetet, Anna 
Fredriksson respektive Martin Rudberg, för värdefulla råd och synpunkter.  

 

Anton Brandt och Christian Yngvesson 
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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att, ur ett logistiskt perspektiv, utvärdera ett givet 
layoutförslag för en plåtverkstad på Saabs flygplanstillverkning i Linköping och föreslå 
förbättringsåtgärder för förslaget. Det nya layoutförslaget har tagits fram i samband med att 
en ny plåtsträckare, som inte kan ha samma placering som den redan existerande 
plåtsträckaren, ska installeras i verkstaden. Författarna har genom observationer och 
intervjuer sammanställt en kartläggning över layout och flöden av material och verktyg i 
plåtverkstaden. En analys av denna kartläggning har, tillsammans med en litteraturstudie inom 
områdena produktionslogistik, framtagning och analys av layout samt materialflöden, legat 
till grund för de rekommendationer och förslag som presenteras.  

Kartläggningen av verksamhet och flöden i plåtverkstaden visar hur material och verktyg 
flödar i verkstaden och att det finns områden med förbättringspotential. Ett genomgående 
problem som identifierades var att det råder brist på ytor och utrymme, framför allt för 
material och transporter, i plåtverkstaden och att en konsekvens av detta blir att verksamheten 
förlorar struktur och effektivitet. Vissa säkerhetsrisker relaterade till både material och 
personal kunde också identifieras. Med kännedom om dessa saker analyserade författarna det 
givna layoutförslaget och kunde då se var åtgärder skulle kunna sättas in för att lösa, eller 
minska konsekvenserna av, de identifierade problemen.  

Författarna beskriver hur det nya layoutförslaget för plåtverkstaden leder till att flöden och 
verksamhet påverkas både positivt och negativt. Vissa ytor frigörs och författarna presenterar 
rekommendationer kring hur dessa ska nyttjas. Genom att använda frigjorda ytor för förvaring 
av både material och verktyg och dessutom strukturera och effektivisera förvaringen minskar 
problemen som i dagsläget upplevs med brist på ytor. Vissa frigjorda ytor kan också lämnas 
relativt fria för att det i framtiden ska bli lättare att genomföra installationer av nya maskiner. 
Utöver detta menar författarna att vissa transporter i verkstaden kan förändras till det bättre då 
en ny port med tillhörande truckgång är tänkt att byggas i den nya layouten. Samtidigt leder 
layoutförändringen också till att längden på vissa interna transporter ökar, då plåtsträckaren 
nya placering är längre ifrån andra avdelningar dit mycket material flödar.  

Rapporten avslutas med att författarna diskuterar och reflekterar kring examensarbetet, 
analysen och de rekommendationer som presenteras. 
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Abstract 

The purpose of this study was, from a logistical perspective, evaluate a given layout proposal 
for a sheet metal workshop at Saab's aircraft manufacturing in Linköping and suggest 
improvements to the proposal. The new layout proposal has been designed in connection with 
the installation of a new transversal stretch forming press, which cannot have the same 
location as the existing stretch forming press. The authors have through observations and 
interviews compiled a survey of the layout and flow of materials and tools in the sheet metal 
workshop. An analysis of this survey, together with a literature study in the areas of 
production logistics, production and analysis of layout and material flows, formed the basis of 
the recommendations presented. 

The mapping of activities and flows in the sheet metal workshop shows how tools and 
materials flow in the workshop and that there are areas for improvement. A recurring problem 
that was identified was the lack of surface and space, especially for materials and transports, 
in the sheet metal workshop and that the consequence of this is that the workshop loses 
structure and efficiency. Some safety risks related to both material and employees could also 
be identified. With knowledge of these things, the authors analyzed the given layout proposal 
and could then see where action could be taken to solve, or reduce the impact of, the 
identified problems. 

The authors describe how the new layout proposal for the sheet metal workshop affects to 
flows and operations both positively and negatively. More space in the workshop will be 
available and the authors present recommendations on how these should be used. By using the 
available space for storage of materials and tools in addition to structure and streamline 
storage you can reduce the problems in the current situation with the lack of space. Some 
areas can also continue to be available for the future to make it easier for installations of new 
machines. In addition to this, the authors argue that some transports in the workshop can 
change for the better when a new port with attached forklift lane is supposed to be built in the 
new layout. Simultaneously, the layout change also leads to some longer internal transports 
when the stretch forming press’ new location is farther from other departments where much 
material flow. 

The report concludes with the authors’ discussions and reflections on the thesis, the analysis 
and the recommendations presented.  
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1 Inledning 
Examensarbetets huvudområde är logistik och inriktar sig på material- och verktygsflöden 
kring en ny maskin i en ny verkstadslayout i en tillverkningsprocess inom affärsområdet 
Aeronautics hos Saab i Linköping. Arbetet består av en kartläggning och analys av flöden och 
områden med förbättringspotential i verkstaden där den nya maskinen ska installeras.  

Denna rapport beskriver examensarbetet och är strukturerad på följande sätt. I 
inledningskapitlet presenteras området logistik, Saab, bakgrunden till examensarbetet, syfte 
och forskningsfrågor samt avgränsningar kring arbetet. Kapitel 2 är en beskrivning av 
genomförandet av arbetet och teori samt diskussion kring detta. I kapitel 3 presenteras teori 
som är relevant att ha med sig in i kartläggning, analys och diskussion. I kapitel 4 ges en 
utförligare företetagspresentation av Saab. I Kapitel 5 presenteras kartläggningen över 
plåtverkstaden samt material- och verktygsflöden. Kapitel 6 innehåller en analys uppdelad i 
tre steg och avslutningsvis i kapitel 7 sammanställs förbättringsförslag och en diskussion 
kring arbetet förs.   

En definition av begreppet logistik är rätt sak, i rätt tid, på rätt plats, i rätt kvantitet och i rätt 
kvalitet (Jonsson & Mattsson, 2011). Målet för ett företags verksamhet är att generera vinst 
och skapa lönsamhet. En lönsam verksamhet kan skapas genom att förädling av produkter 
sker på ett effektivt sätt vilket gör logistiken till en viktig del för företaget. Målsättningen för 
logistikaktiviteter i en verksamhet bör vara att utföra dessa till en så låg totalkostnad som 
möjligt. Samtidigt är det viktigt att ständiga förbättringar eftersträvas för att effektivisera 
processer och flöden för att på det sättet sänka kostnader och generera bättre resultat. 
(Oskarsson et al, 2013) 

Produktion är ett begrepp som kan betyda många olika saker för olika företag. Det finns olika 
sätt som en produktion kan planeras på och verkstäder kan vara allt från funktionellt inriktade 
till flödesinriktade. Ur en logistiksynpunkt har det stor betydelse vilken verkstadslayout som 
används då logistikaktiviteter utförs på olika sätt vid olika val. I en funktionsorganiserad 
verkstad är maskiner flexibla och kan tillverka många olika produkter eller artiklar vilket 
ställer krav på logistiken i form av mellanlager och buffertar i produktionen. Varje produkt rör 
sig sin egen väg i produktionen mellan maskingrupper i verkstaden vilket leder till större 
komplexitet och en ökning av transporter jämfört med en flödesorienterad verkstad där 
produktionen vanligtvis går på en lina. (Oskarsson et al, 2013) 

1.1 Saab 
Saab är ett globalt företag med flera olika affärsinriktningar. De erbjuder världsledande 
produkter, service och lösningar inom militär och civil säkerhet. Inom affärsområdet 
Aeronautics sker utveckling, produktion, marknadsföring, sälj och support av flygplanet 
Gripen. Inom affärsområdet sker även produktion och service till kunder inom 
säkerhetsområdet såväl som till den kommersiella flygindustrin världen över. I Tannefors, 
Linköping, sker produktion av både militära och civila flygplan. Här produceras 
stridsflygplanet Saab 39 Gripen men också andra produkter går igenom tillverkningen, 
exempelvis görs delar till Boeing och Airbus civilflyg. 

I Tannefors finns flera olika produktionsavdelningar där olika typer av arbete utförs i olika 
delar av produktionen. I plåtverkstaden startar produktionen av plåtartiklar tillhörande Saabs 
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produkter. Plåten som, till skillnad från tidigare, inte längre lagras i Tannefors skickas från ett 
lager i Finland och lossas av Servistik som sköter inleveransen till plåtverkstaden. I 
plåtverkstaden sker bland annat formningen av skalplåt till flygplanskropparna men även 
andra plåtartiklar behandlas innanför verkstadens väggar. Plåtverkstaden är även platsen för 
detta examensarbetes utförande. I figur 1 visas examensarbetets studerade system.  

 

1.2 Problembeskrivning 
Inom flygproduktionen på Saab i Linköping drivs i dagsläget ett investeringsprojekt där en 
framtida möjlig investering av en ny plåtsträckare undersöks. Investeringskostnaden av 
maskinen uppgår till cirka 45 miljoner kronor och är mycket viktig för att kunna garantera 
tillförlitlighet i Saabs leveransåtaganden. I figur 2 visas en bild på den nya plåtsträckaren. 
Denna utrustning för tillverkning av skalplåt ses därmed som en strategiskt viktig investering 
för framtiden. 

En stor investering som denna kräver grundliga förberedelser och en layoutförändring i den 
berörda verkstaden. Vid sträckformning av plåt uppstår ett tidsstyrt materialflöde mellan 
rengöring, formning, värme- och upplösningsbehandling dvs. varje steg får inte ta längre tid 
än vad som är definierat för materialet, beroende på avsvalnings- och upptiningshastighet.  

Till maskinen hör cirka 700 verktyg som alla är specialiserade för att tillverka en specifik 
artikel. Detta betyder att maskinen kan tillverka 700 olika artiklar och dessa går sedan vidare i 
produktionsflödet och är komponenter som ingår i både den civila flygplansproduktionen och 
produktionen av Gripen.  

Installationen av den nya plåtsträckaren kräver en ny layoututformning av plåtverkstaden.  
Detta eftersom installationen av maskinen måste ske innan den gamla plåtsträckaren tas ur 
drift då produktionen i plåtverkstaden inte kan pausas. Den nya maskinen kan därmed inte 
ställas på samma plats som den existerande står på utan kräver en ny placering. Den nya 
maskinen som ska installeras kräver en grop i marken där den ska placeras. Gropen kommer 
vara i storleken 18 meter lång, 5 meter bred och 4 meter djup, vilket ställer en del krav på den 
nya placeringen i verkstaden. Grävning av en sådan grop mitt i en pågående 
produktionsverksamhet är problematiskt då det kräver grävmaskin och utforslande av stora 
mängder uppgrävd mark.  

Idag finns ett förslag på hur denna verkstadslayout skulle kunna utformas, dock har det inte 
gjorts någon omfattande undersökning som ger en helhetsbild av hur materialet rör sig och 
kommer röra sig. Saab efterfrågar förbättringsförslag för den nya verkstadslayouten där 

Plåtverkstaden 
(Tannefors) 

Studerat 
system 

Plåt från lager i 
Finland 

Nästa steg i 
produktionen (diverse 

olika avdelningar) 

Figur 1 - Studerat system 
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hänsyn tas till logistikytor, personalsäkerhet och framkomlighet för truckar. Det viktiga är att 
logistiken i plåtverkstaden är väl fungerande.  

Layoutförslaget för den nya utformningen av plåtverkstaden som redan finns är utformat 
bland annat av en av operatörerna som är väl insatt i plåtverkstadens verksamhet. Vid 
utformningen har han tagit hänsyn till sina egna erfarenheter, men Saab önskar nu att någon 
tar sig an problemet ur ett mer teoretiskt perspektiv. 

 

Figur 2 - Bild på plåtsträckaren som är tänkt att köpas in (ACB, 2015) 

1.3 Syfte  
Examensarbetets syfte är att utvärdera ett givet layoutförslag för plåtverkstaden och föreslå 
åtgärder som förbättrar möjligheterna för att skapa ett väl fungerande materialflöde där 
verktyg och plåt kan förvaras, transporteras och hanteras utan att störningar eller 
säkerhetsrisker för personalen i verkstaden uppstår.  

1.4 Forskningsfrågor 
En förutsättning för att syftet med examensarbetet ska kunna uppnås blir att förstå processerna 
i plåtverkstaden och hur flöden av material och verktyg ser ut både i dagsläget och i det givna 
layoutförslaget. Med anledning av detta har följande forskningsfrågor för examensarbetet 
tagits fram: 

 Hur ser plåtverkstadens nuvarande layout ut? 
 Hur ser plåtverkstadens nuvarande flöden för material och verktyg ut? 
 Hur ser det nya layoutförslaget för plåtverkstaden ut? 

De tre frågeställningarna ovan låg till grund för fortsättningen i examensarbetet. För att kunna 
presentera en analys av flöden och förbättringsförslag där även risker och problem tas i 
beaktande blir det nödvändigt att besvara följande frågor: 

 Vilka layout- eller flödesrelaterade problem och säkerhetsrisker finns det för 
människor som vistas i plåtverkstaden? 
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 Hur påverkas flöden och identifierade problem i plåtverkstaden i det nya 
layoutförslaget? 

 Hur kan de identifierade problemen undvikas i det nya layoutförslaget och vilka 
förbättringsförslag kan ges? 

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet kommer att utföras med fokus på flöden av material och verktyg som rör sig 
kring maskinerna i plåtverkstadens område. I byggnaden där plåtverkstaden är placerad finns 
även andra avdelningar, till exempel ytbehandling, men flöden i de andra avdelningarna 
kommer inte att inkluderas i examensarbetet. För företaget som levererar material och verktyg 
in till plåtverkstaden gäller att flöden som de ger upphov till inne i plåtverkstaden kommer att 
inkluderas. De sköter nämligen leveranser in till specifika avdelningar i plåtverkstadens 
område.  

I arbetet kommer generella flöden av material och verktyg i plåtverkstaden att kartläggas. Det 
betyder att det inte kommer göras någon kartläggning av flöden på specifik artikelnivå. 
Anledningen till detta är att antalet artiklar som rör sig i plåtverkstaden är väldigt stort och 
varierande. Mätningar av ledtider och beräkningar på lagerkostnader är inte tänkta att 
genomföras, men tids- och kostnadsaspekter kan ändå komma att vägas in vid framtagandet 
av förbättringsförslag. 

Kartläggningen har utgått från de intervjuer och observationer som gjorts och de svar som 
getts vid dessa tillfällen. Här har frågor angående generella flöden ställts och det är svaren på 
dessa frågor som ligger till grund för kartläggningen. Eftersom flöden på artikelnivå är så pass 
komplexa finns det säkerligen vägar och relationer som inte presenteras i kartläggningen, men 
från dessa är undersökningen avgränsad.  

I plåtverkstaden utförs arbetet efter en körplan. Arbetet är dock avgränsat från att behandla 
möjliga förändringar av körplanen och planeringen av denna.  

  



   

5 
 

2 Genomförande 
Detta kapitel behandlar examensarbetets genomförande. Här presenteras examensarbetets 
vetenskapliga förhållningssätt, hur undersökningsprocessen har sett ut och vilka metoder som 
har använts för examensarbetets datainsamling. Kapitlet avslutas med delkapitel som 
diskuterar examensarbetets trovärdighet och tillförlitlighet utifrån begrepp som reliabilitet och 
validitet. 

2.1 Undersökningsprocess 
Examensarbetet delades in i tre faser: datainsamling, nulägesbeskrivning och analys. I den 
inledande fasen genomfördes en litteraturstudie som är grunden till  examensarbetets 
teoretiska referensram. Denna utfördes intensivt under examensarbetets start då författarna 
ville läsa in sig på relevanta metoder och teorier, dels för att syftet skulle kunna besvaras, men 
även för att skapa en grund till de teorier som examensarbetet har arbetat utifrån. Följande är 
viktiga nyckelord som har använts vid litteratursökningarna: produktion, produktionslogistik, 
verkstad, funktionell verkstad, materialhantering, Lean och 5S. Vidare har engelska sökord i 
form av logistics, manufacturing, layout, plant och job shop använts. 

I den första fasen utfördes även observationer och intervjuer med personer arbetandes i 
plåtverkstaden på Saab och med personer som var inblandade i utformningen av det nya 
layoutförslaget. Observationer och intervjuer behövde göras i verksamheten i plåtverkstaden 
för att ta reda på hur material och verktyg rörde sig. För författarna var det viktigt att tidigt 
gå med i produktionen under en arbetsdag för att få en uppfattning av hur plåtverkstaden är 
disponerad samt få en överblick över de aktiviteter som utförs i verkstaden och över flödena 
mellan dessa. Under denna dag gick författarna bredvid operatörer i värmebehandlingen. 
Arbetet observerades och operatörerna berättade om sina arbetsuppgifter och gav en 
översiktsbild av hela plåtverkstadens verksamhet. Under observationen fördes anteckningar 
av bägge observatörerna för att efteråt kunna skriva en sammanställning av vad som hade 
observerats. En liknande observation utfördes sedan med operatörerna arbetandes vid 
plåtsträckaren. En tredje observation utfördes även då Thomas Sandberg, projektledare för 
den nya maskininvesteringen, beskrev det nya layoutförslaget i plåtverkstaden. På plats i 
verkstaden gavs en visuell bild av den framtida layouten till författarna. Examensarbetets 
utförda observationer listas i tabell 1. 

Tabell 1 - Observationer 

Observationer Datum 
Värmebehandlingen 150326 
Plåtsträckaren 150413 
Thomas Sandberg, projektledare 150421 

 

Datainsamlingen fortsatte med att ett antal intervjuer gjordes med operatörer i plåtverkstaden 
samt med Servistik som utför delar av materialhanteringen i plåtverkstaden. Intervjuobjekten 
finns listade i tabell 2. Frågor ställdes bland annat kring in- och utflöde kring den aktuella 
operatörens maskin, om några specifika problem fanns kring avdelningen samt om några 
säkerhetsrisker fanns i arbetet de utförde eller kring materialhanteringen. Intervjufrågor 
förbereddes innan intervjuerna, dock var det inte tvunget att de skulle följas strikt utan 
samtalet kunde föras vidare med följdfrågor specifikt för varje person. Anteckningar togs 
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under intervjuns gång av den som inte utförde intervjun och efteråt gjordes en fullständig 
sammanställning. Frågeunderlagen för intervjuer kan ses i bifogad bilaga. 

Tabell 2 - Intervjuer 

Intervjuer Datum 
Operatör vid kontroll 150416 
Operatör vid avfettning 150416 
Operatör vid riktning 150416 
Operatör vid plåtsträckare 150416 
Operatör vid vätskepress 150416 
Operatör vid kantpress 150416 
Operatör vid värmebehandling 150416 
Operatör vid profilsträck 150416 
Operatör vid NC 150416 
Tina Fritzson, driftchef lager, Servistik 150420 

 

Handledningsmöte med Thomas Sandberg och Thomas Lindén på Saab har även hållits 
kontinuerligt varje vecka där samtal har förts kring det nya layoutförslaget. Ritning på 
layoutförslag och nuvarande layout har även presenterats här. Under handledningen har även 
kommentarer lämnats kring arbetet och viktig information har kunnat inhämtas. Dock kan inte 
dessa handledningsmöten rubriceras som intervjuer utan de har varit mer i samtalsform där 
data till examensarbetet har kunnat inhämtas.  

Datainsamlingen som utfördes i fas 1 låg till grund för det fortsatta arbetet som utfördes i fas 
2. Det fanns ingen tydlig gräns mellan fas 1 och de två efterföljande faserna utan 
kompletterande datainsamling gjordes när detta var nödvändigt. Examensarbetet använde sig 
därmed av ett iterativt arbetssätt. I den andra fasen utfördes en nulägesbeskrivning av arbetet i 
plåtverkstaden. En kartläggning gjordes av de olika verkstadsavdelningarna samt material- 
och verkstadsflödet och flödesscheman utformades för att en förståelse för plåtverkstadens 
funktioner skulle fås. En beskrivning av det nya layoutförslaget gavs för att det i fas 3 skulle 
bli möjligt att ge förbättringsförslag till detta.  

I fas 3 kunde sedan risker och problem som finns i plåtverkstaden identifieras utifrån de 
observationer och intervjuer som utfördes i fas 1. För att även bearbeta den kartläggning som 
utförts vid beskrivningen av nuläget gjordes en analys av material- och verktygsflöden. Detta 
för att kritiska aktiviteter skulle synliggöras. En analys av material- och verktygsflöden utifrån 
teoretiska metoder utfördes och viktiga aspekter att ta hänsyn till i den nya layouten kunde 
illustreras. Nästa steg i analysen var att ta dessa risker och problem som upptäcktes vid 
nulägesbeskrivningen samt de kritiska material- och verktygsflödena som identifierats vid 
analysen och placera dessa i den nya layouten. Utifrån detta kunde författarna undersöka om 
problemen fortfarande fanns kvar eller om de hade flyttats eller lösts till följd av att 
plåtsträckarens fått en ny placering. Den sista delen i analysen bestod av att utifrån tidigare 
analyserad data föreslå förbättringsförslag. Meningen med det var att utveckla det nuvarande 
layoutförslaget och eliminera de risker och problem som identifierats. Även en diskussion 
fördes utifrån förslagens genomförbarhet och vad som bör tas i beaktande i den nya layouten, 
relaterat till hur material- och verktygsflöden har förändrats. I fas 3 var teorin som inhämtades 
i fas 1 till  hjälp då layoutförslaget analyserades utifrån den teoretiska referensramen. I figur 3 
visas examensarbetets upplägg och vilka aktiviteter respektive fas i arbetet innehöll. 
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Figur 3 - Examensarbetets upplägg 

2.2 Metodteori 
Nedan presenteras de metodteorier som varit hjälpmedel vid genomförandet av detta 
examensarbete. De vetenskapliga synsätten presenteras samt kvalitativa och kvantitativa 
metoder vilka ligger till grund för detta arbetes vetenskapliga ansats och metodansats. Kapitlet 
innehåller teori som har varit till hjälp vid datainsamling samt vid nulägesbeskrivning.  
Dessutom beskrivs begreppen reliabilitet och validitet.  

2.2.1 Vetenskaplig synsätt 
Wallén (1996) delar in de vetenskapsteoretiska synsätten i tre delar. Dessa filosofier är 
positivism, systemteori och hermeneutik och har egna teorier kring hur vetenskaplig kunskap 
bildas och prövas. Varje filosofi har sin bild om vad vetenskap är såväl som 
forskningstraditioner gällande hur en god studie ska genomföras. (Wallén, 1996) 

Wallén (1996) fortsätter med att beskriva innebörden av ett systemteoretiskt angreppssätt, 
vilket är när forskaren studerar flöden av materia, energi och information i ett system och 
mellan system och omgivning. Forskaren gör en systemavgränsning och systemet som 
studeras kan vara en del av ett större system. Systemteorin är en utvidgning av positivismen 
och har likheter i rationalism, krav på mätbarhet och jämförbarhet samt teknikorientering. 
Skillnaden filosofierna emellan är enligt Wallén (1996) att systemteorin fokuserar mer på 
växelverkan, reglering och kontroll medan positivismen tittar på orsak-verkansamband. 
Vidare beskriver Wallén (1996) att hermeneutiken, till skillnad från de övriga synsätten, 
handlar mer om tolkning av innebörder i texter, symboler, handlingar och upplevelser. 
Forskaren som genomför studien har förståelse i form av språklig och kulturell gemenskap. 
(Wallén, 1996) 

För att ett arbete ska kunna anses vara vetenskapligt är det enligt Ejvegård (2009) viktigt att 
det är sakligt, objektivt och balanserat. Rapportens disposition blir då ett hjälpmedel för att 
arbetet ska uppnå vetenskaplighet. Ejvegård (2009) beskriver också att universitetens främsta 

Fas 1: 
Datainsamling

• Litteraturstudie
• Observationer
• Intervjuer

Fas 2: 
Nuläges-

beskrivning

• Kartläggning av verkstadsavdelningar
• Kartläggning av material- och verktygsflöde
• Beskrivning av nytt layoutförslag
• Flödesscheman

Fas 3: Analys  

• Identifiering av risker och problem
• Analys av material- och verktygsflöden
• Analys av det nya layoutförslaget utifrån nuläget
• Diskussion kring förbättringsförslag



   

8 
 

kännetecken är vetenskaplighet och därmed bör varje skrift som produceras på ett universitet 
uppfylla dessa tre kriterier. För att ett arbete ska kunna uppfattas som sakligt bör uppgifter 
som presenteras i arbetet vara sanna och riktiga. För att möjliggöra detta är det viktigt att 
författaren är källkritisk och kontrollerar data som samlas in. (Ejvegård, 2009) 

Ejvegård (2009) fortsätter med att beskriva innebörden av ett objektivt förhållningssätt, att 
författaren framförallt ska sträva mot objektivitet i största möjliga mån. Det är tillåtet att i ett 
vetenskapligt arbete uttrycka egna åsikter, bedömningar, tolkningar och prognoser, men det är 
viktigt att påpeka att det är just personliga åsikter och sedan presentera dessa i rapporten, 
lämpligen i ett diskussionskapitel. Ejvegård (2009) påpekar dessutom att balansen i en rapport 
är viktig och att olika delar i arbetet bör ha rätt proportioner. Oväsentliga detaljer ska inte ges 
allt för stor plats medan en viktig bedömning eller slutsats går okommenterad i rapporten. 
(Ejvegård, 2009) 

2.2.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Vetenskapliga metoder används för att kunna anskaffa vetenskaplig kunskap. I huvudsak 
finns det två olika metoder för detta, där den ena, specifika typen består av kvalitativ och 
kvantitativ metod. Exempel på kvalitativa metoder är deltagande observation och djupintervju 
medan kvantitativa metoder kan vara empirisk observation eller statistik. (Starrin & Svensson, 
1994) Nationalencyklopedin (2015) beskriver kvalitativa metoder som ett samlingsbegrepp 
för olika angreppsätt vilket en forskare använder sig av när denne vill finna en helhetsbild av 
det som undersöks. De kvalitativa metoderna förenas av att forskaren själv befinner sig i den 
sociala verkligheten som analyseras. Forskaren ges möjlighet att samtidigt som 
datainsamlingen sker även analysera situationer och fånga människors handlingar samt vilken 
innebörd dessa handlingar har. (Nationalencyklopedin, 2015) 

Vidare beskrivs en kvantitativ metod eller forskning av Nationalencyklopedin (2015) som ett 
arbetssätt där forskaren samlar in empirisk och kvantifierbar data. Insamlad data kan 
analyseras efter att den har sammanfattats i statistisk form. Analyserande av bearbetad data 
kan göras med utgångspunkt i testbara hypoteser. Ett tillvägagångssätt där forskaren använder 
sig av en kvantitativ metod är karaktäristiskt på det sätt att de är formaliserade, det vill säga 
att varje steg i processen är väl definierat och tydligt avskilt från övriga. 
(Nationalencyklopedin, 2015) 

Skillnaderna mellan kvalitativ och kvantitativ metod är flera och sammanfattas av Starrin och 
Svensson (1994). Distinktioner finns i mätprecisionen där kvalitativa metoder oftast ger en 
grov uppskattning av det undersökta området medan kvantitativa metoder ger högre precision. 
En kvalitativ metod ger forskaren en större chans att identifiera ännu okända eller 
otillfredsställda kända företeelser, egenskaper och innebörder. Detta medan en kvantitativ 
metod undersöker på förhand redan kända företeelser, egenskaper eller innebörder och hur 
dessa fördelar sig med hänseende på olika händelser eller situationer. Kvalitativa metoder är 
enligt Starrin och Svensson (1994) att föredra då forskaren är ute efter upptäckter av 
företeelser, egenskaper och innebörder vilket gör att sådana metoder är fördelaktiga att 
använda sig av då strukturer eller processer undersöks. Således blir målet med denna metod 
att upptäcka strukturer och/eller processer hos ännu icke definierade eller otillfredsställda 
redan definierade företeelser, egenskaper och innebörder (Starrin & Svensson, 1994). Vad 
som kan vara nackdelen med en kvalitativ metod, vilket Andersen (1994) påpekar, är att den 
blir beroende av individerna som utför undersökningen. Metoderna är subjektiva då 
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insamlandet av fakta och analysen av informationen är i stor påverkan av forskarens 
kunskaper och färdigheter. 

2.2.3 Litteraturstudie 
En litteraturstudie rekommenderas enligt Ejvegård (2009) att inledas med litteratursökning 
där forskaren samlar ihop böcker, artiklar och rapporter. Relevant litteratur kan hittas via 
databaser som tillhandahålls av bibliotek eller via söktjänster på internet. Ejvegård (2009) 
fortsätter att beskriva vikten av att bra sökord/nyckelord används vid sökningen. En bra 
artikel eller bok innehåller vanligtvis en lång referenslista som också kan sökas igenom för att 
hitta ytterligare relevant litteratur. På detta vis kan verk som synes vara centrala för det 
studerade ämnet ringas in. När litteraturen väl har samlats in betonar Ejvegård (2009) även 
vikten av att metodiskt söka igenom denna för att identifiera intressanta ämnen. All litteratur 
kan inte läsas igenom då detta är alldeles för tidskrävande. Lämpligen undersöks först 
innehållsförteckning, register, sammanfattning och nyckelord för att hitta givande stycken i 
texten. (Ejvegård, 2009) 

2.2.4 Observationer 
För att använda observationer som en vetenskaplig teknik för insamling av information ska 
vissa krav uppfyllas. Patel och Davidsson (2011) beskriver hur det är viktigt att planera 
observationen och systematiskt registrera informationen som samlas in under observationen. 
Oavsett om syftet är att skaffa sig en kunskapsgrund för att sedan fortsätta undersöka med 
andra metoder, att göra huvuddelen av undersökningen eller att komplettera information som 
tidigare samlats in med andra metoder kan observationsmetoden vara användbar. (Patel & 
Davidsson, 2011) Även Andersen (1994) ser observationsmetoden som ett bra sätt att samla 
in den första informationen om något som forskaren har liten vetskap om. Vidare beskriver 
Andersen (1994) fördelar med observationsmetoden i form av att observatören undviker 
problem med bristande samarbetsvilja från deltagare, observatören själv kan bestämma vilken 
data som ska registreras och hur den ska klassificeras samt att det inte finns något beroende 
kopplat till deltagarnas förståelse och förmåga att ha saker i minnet. Även Patel och 
Davidsson (2011) lyfter fram styrkan i att observationsmetoden inte är beroende av 
minnesbilder som ska vidarebefordras och att samarbetsvilja inte blir ett problem. Utöver det 
poängterar Patel och Davidsson (2011) att metoden inte heller kräver speciellt mycket 
aktivitet av individerna som observeras.  

Andersen (1994) påvisar även metodens nackdelar, till exempel att den är tidskrävande, att 
observatören oavsiktligt kan påverka situationen som observeras, att metoden innebär en risk 
för att observatören identifierar sig med den grupp som undersöks samt att information samlas 
in mindre systematiskt än med till exempel utfrågningsmetoder. Patel och Davidsson (2011) 
framhäver även nackdelen med att det kan uppstå en osäkerhet kring huruvida det som 
observeras vid själva observationstillfället verkligen är representativt för övriga tillfällen.  

2.2.5 Intervjuer 
Intervjuformen som metod tillhör de så kallade utfrågningsmetoderna och Andersen (1994) 
definierar den som att en person från den utvalda gruppen som ska undersökas får svara på en 
eller flera frågor, antingen skriftligt eller muntligt. Andersen (1994) menar att det som är 
intressant är att erhålla information angående den tillfrågades vanor, attityder, problem och 
upplevelser.  
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Enligt Ejvegård (2009) kan de frågor som ställs vid en intervjusituation vara mer eller mindre 
strukturerade. Det innebär att det på förhand kan finnas utformade frågor som är givna eller 
att frågor kan vara olika eller att nya frågor kan formuleras under intervjuns gång. Enligt 
Andersen (1994) är tanken med strukturerade intervjuer att ge respondenten mer inskränkta 
svarsmöjligheter till skillnad från om frågorna är mer öppna. Det finns inget tydligt svar på 
när vilken metod är mest lämpad att använda sig av utan det beror på situation och 
omständigheter. Andersen (1994) presenterar dock en typisk situation där intervjun ska vara 
starkt standardiserad och strukturerad vilket är när data som inhämtas används till 
vetenskaplig forskning och kvantitativa svar efterfrågas. På andra sidan av vågskålen finns 
intervjusituationer som utförs på explorativa eller förberedande forskningsstadier för att 
skaffa grundläggande information vilket gör att öppna frågor är att föredra. (Andersen, 1994)  

2.2.6 Kartläggning 
För att lyckade förändringar ska kunna genomföras i en verksamhet påpekar Oskarsson et al. 
(2013) vikten av att inhämta kunskap om hur det ser ut i dagens läge. Både Sörqvist (2013) 
och Oskarsson et al. (2013) beskriver kartläggning som ett verktyg för att kunna beskriva 
nuläget, som i sin tur är viktigt för att kunna uttala sig om ett alternativ för framtida 
förbättringar. Sörqvist (2013) fortsätter med att framhäva vikten av att ett verkligt nuläge 
skildras med hjälp av kartläggningen och inte ett önskat läge. Om inte detta görs är det lätt att 
missa potentiella förbättringsmöjligheter vid analysen av processbeskrivningen. Vidare 
beskriver Oskarsson et al. (2013) det första som ska göras vid en nulägesbeskrivning vilket är 
att kartlägga material- och informationsflöden för att ta reda på hur många aktiviteter och 
lagerpunkter som flödet innehåller. Vid kartläggningen upptäcks även vilka alternativa 
flödesvägar som finns och vilka personer som är inblandade i flödet.  

Vidare påpekar Oskarsson et al. (2013) att det finns olika hjälpmedel för att kartlägga en 
process, dock krävs det inte alltid komplicerade metoder för att klara av att göra detta. Oftast 
går det att använda sig av principiellt relativt enkla metoder. För att få en bild av hur ett flöde 
eller en process fungerar använder Sörqvist (2013) ett flödesschema som verktyg. Det som 
kännetecknar ett flödesschema är att olika symboler binds samman med pilar. Symbolerna 
representerar olika aktiviteter i flödet och tar olika former beroende på om det är ett 
arbetsmoment, lagring, eller beslut som tas. Pilarna som binder samman symbolerna visar på 
vilken riktning flödet har genom processen. (Sörqvist, 2013) Det är viktigt att symboler 
används och pilar ritas på ett sådant sätt att de gör flödeskartläggningen förståelig. I vissa fall 
kan det vara befogat att precisera symboler ännu mer för att ge en tydlig bild. (Oskarsson et 
al, 2013) I figur 4 presenteras ett förslag på symboler som kan vara användbara vid en 
flödeskartläggning. 

 

Figur 4 - Symboler för flödeskartläggning (Modifierad med Oskarsson et al, (2013) som utgångspunkt) 

2.2.7 Validitet och reliabilitet 
Enligt Ejvegård (2009) måste de undersökningsmetoder som använts i ett arbete vara reliabla 
och valida för att forskningsresultat ska kunna anses ha ett vetenskapligt värde. Om de inte 
anses vara reliabla och valida är dessa inte användbara eller lämpliga för arbetet. Med 

Operation/aktivitet/avdelning 

Lager 

Materialflöde 
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reliabilitet menas tillförlitligheten och användbarheten av ett mätinstrument eller måttenhet. 
Validitet avser att forskaren verkligen mäter det som ska mätas. Patel och Davidsson (2011) 
påpekar att det finns samband mellan validitet och reliabilitet och därför bör båda begrepp 
diskuteras tillsammans. Värt att tänka på är även att en hög reliabilitet nödvändigtvis inte 
behöver medföra en hög validitet. Är reliabiliteten däremot låg medför det att validiteten 
också blir låg. Därför blir också fullständig reliabilitet en förutsättning för att kunna uppnå 
fullständig validitet. (Patel & Davidsson, 2011) 

Fortsättningsvis beskriver Magne Holme och Krohn Solvang (1997) att eventuella fel, 
antingen slumpmässiga eller systematiska, kopplade till framtagande av frågeställningar och 
datainsamling är av intresse i en diskussion kring reliabilitet och validitet. En nyckel till att 
uppnå tillfredsställande reliabilitet och validitet är att ständigt vara noggrann när material 
bearbetas och samtidigt ifrågasätta och pröva de aktiviteter som utförs. För att skapa 
tillförlitlighet i datainsamlingen kan enligt Patel och Davidsson (2011) reliabilitet mätas med 
hjälp av ett mått som kallas internbedömarreliabilitet. Det innebär att två personer 
tillsammans genomför observationer och intervjuer och parallellt registrerar vad som ses och 
hörs. Därefter kan en jämförelse göras och graden av överensstämmelse mellan registrerade 
observationer och svar utgör måttet på reliabiliteten. Ett sätt att säkerställa graden av validitet 
i en undersökning är att jämföra utfallet av olika insamlingstekniker. (Patel & Davidsson, 
2011) 

2.3 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 
Nedan följer en diskussion kring metoderna som har använts i detta examensarbete och risker 
och svårigheter med dessa. Därefter följer vidare diskussion kring hur författarna har förhållit 
sig till begreppen validitet och reliabilitet under arbetets gång.  

2.3.1 Metoddiskussion  
Enligt vad Wallén (1996) beskriver har examensarbetet utförts med systemteoretiskt 
angreppsätt. Examensarbetet har utförts i en plåtverkstad som är en del av Saabs 
flygplansproduktion. Examensarbetet är därmed avgränsat från det stora produktionssystemet 
och fokuserar endast på den aktuella verkstaden.  

Starrin och Svensson (1994) beskriver kvalitativa metoder som fördelaktiga att använda då 
strukturer eller processer undersöks, vilket har varit fallet i detta examensarbete då flödet i 
plåtverkstaden har undersökts. Därmed har examensarbetet mer inriktat sig på kvalitativa 
metoder då observationerna som gjorts varit deltagande samt att intervjuer gjorts. En del 
mätningar av ytor har genomförts vilket är mer av en kvantitativ metod. En motivering till att 
kvalitativa metoder valdes är att författarna ville få en helhetsbild av flöden i plåtverkstaden. I 
och med att examensarbetet använt sig av kvalitativa metoder ges ingen mätprecision i exakt 
hur stora flöden mellan olika avdelningar är utan det är uppskattningar som gjorts utifrån data 
som inhämtats vid intervjuer och observationer. Dock har fördelar funnits i valet av 
kvalitativa metoder då problem som inte var kända för författarna innan intervjuerna kommit 
upp till ytan. Det är inte säkert att detta hade varit fallet om endast kvantitativa metoder hade 
använts. 

Vid genomförandet av litteraturstudien följdes flera av de rekommendationer som Ejvegård 
(2009) presenterade. Användbar litteratur hittades genom databaser tillgängliga via 
Linköpings universitet. Funnen litteratur har också bearbetats enligt nämnda 
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rekommendationer vilket har gjort att relevant information för examensarbetets teoridel har 
kunnat identifieras och sammanställas. Genomgångar av referenslistor i artiklar resulterade i 
att ett antal, för examensarbetet, relevanta publikationer kunde identifieras. 

Problematik vid utförandet av observationerna fanns då både Patel och Davidsson (2011) och 
Ejvegård (2009) beskriver hur observatörernas närvaro riskerar att påverka händelseförloppet, 
vilket kan ha varit fallet när observationerna genomfördes då samtal fördes under 
observationens gång. Detta kan ha påverkat arbetet på så sätt att det utfördes lite långsammare 
än vanligt men detta var i så fall marginellt och eftersom observationens syfte inte var att 
mäta tid eller liknande blev det irrelevant. De observationer som utfördes har varit 
ostrukturerade och Patel och Davidssons (2011) råd har följts gällande att författarna före 
utförandet bestämde sig för att anteckningar skulle föras under hela observationens gång för 
att sedan efteråt återgå till dessa och skriva en sammanställning av informationen som 
inhämtats under observationen. På så sätt kunde författarna under hela arbetet gå tillbaka till 
dessa texter och kontrollera fakta som samlats in.  

Intervjuerna som genomfördes utgick från ett frågeformulär som hade förberetts innan 
intervjudagen, enligt Ejvegårds (2009) rekommendation. Den som intervjuade operatören 
behövde dock inte följa underlaget exakt utan följdfrågor ställdes då det passade. Enligt 
Ejvegård (2009) och Andersen (1994) var det därmed en blandning av strukturerade och 
mindre strukturerade intervjuer som utfördes. På detta sätt var svarsmöjligheterna relativt 
öppna vilket ansågs som viktigt för att hitta de problem som fanns i plåtverkstaden. Även den 
grundläggande informationen om plåtverkstaden kunde på detta sätt erhållas. 

Med hjälp av den informationen som samlats in i form av inflöde och utflöde från maskiner 
samt observationer av hur verktyg levereras och till vilka avdelningar gjordes en kartläggning 
av plåtverkstaden enligt de principer Oskarsson et al. (2013) och Sörqvist 2013) presenterade. 
Kartläggningen gjorde, vilket påpekas av Sörqvist (2013), att det enklare gick att ge en bild 
över olika relationer mellan avdelningar i plåtverkstaden. I flödeskartläggningen användes de 
figurer som Oskarsson et al. (2013) presenterar vilket möjliggjorde att en schematisk och 
lättförstådd bild kunde presenteras. I och med att en kartläggning utfördes kunde 
förbättringsförslag tas fram, helt i enighet med påståenden från Oskarsson et al. (2013), då 
analys kunde göras av det nuläge som presenterats.  

2.3.2 Diskussion kring validitet och reliabilitet 
I examensarbetet har observationer och intervjuer valts som forskningsmetoder. I och med att 
mer än en metod har använts för datainsamling stärks arbetets validitet då flera olika 
perspektiv tas i beaktande. Då operatörer från alla avdelningar i plåtverkstaden har intervjuats 
ges en helhetsbild av hur arbetet i verkstaden går till och inte bara ett perspektiv blir grunden 
för examensarbetets resultat. Även detta stärker examensarbetets validitet då resultatet inte 
endast blir grundat på ett fåtal personers intressen. Examensarbetet har även inhämtat data 
från personer som inte arbetar i verkstaden dagligen i form av investeringsprojektets 
projektledare samt Servistik vilket adderar ännu ett perspektiv till undersökningen. 

Då intervjuobjekten har gett liknande svar angående situationen i plåtverkstaden stärks 
examensarbetets reliabilitet. Om samma undersökning hade upprepats borde data som 
inhämtas bli densamma, förutsatt att inga åtgärder vidtagits för att lösa de nuvarande 
problemen som finns i verkstaden. En förutsättning för god reliabilitet är enligt Patel och 
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Davidsson (2011) just att undersökningen ska kunna vara repeterbar. Det vill säga likadana 
svar borde erhållas om en liknande undersökning skulle göras igen. 

Författarna har hela tiden varit kritiska till data som samlats in till kartläggningen och alltid 
granskat det som operatörer och personal i verkstaden har sagt. Båda författarna har antecknat 
vid intervjuer och vid observationer för att efteråt tillsammans kunna gå igenom data som 
inhämtats och se om de har fått samma uppfattning. På det sättet har data kunnat säkerställas 
som riktig och ifall frågetecken har funnits har operatörer kunnat kontaktas igen för att 
klarlägga vad som egentligen sades. På detta sett har reliabiliteten i examensarbetet 
säkerställts.  
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3 Teori 
Detta kapitel behandlar examensarbetets teoretiska referensram. Teorin är underlag för analys 
och underbygger de förbättringsförslag som presenteras i slutsatsen samt diskussionen. Den är 
även tänkt att ge en förståelse inför nulägesbeskrivningen. Teorin utgår ifrån 
produktionslogistik, materialflöden, materialhantering och Lean.  

3.1 Logistikröret 
Logistikröret visar ett producerande företags tre huvudsakliga aktiviteter, materialförsörjning, 
produktion och distribution. Längden på röret är produktens genomloppstid och rörets 
innerdiameter är kapaciteten. Det mest fördelaktiga är om de tre olika delarna har en jämn 
kapacitet, dock är detta närmast omöjligt i verkligheten. (Oskarsson et al, 2013) I figur 5 visas 
logistikröret applicerat på ett producerande företag.  

 

Figur 5 - Logistikröret i ett producerande företag (Modifierad med Oskarsson et al. (2013), sida 48, som utgångspunkt) 

Oskarsson et al. (2013) har applicerat logistikröret på flygindustrin där det visar sig att alla de 
olika delarna inte utförs under samma tidsrymd jämfört med ett standardexempel inom 
industrin. Flygindustrin är komplex på det sättet att det ställs högre krav på säkerhet samt att 
flygplan tillverkas i små serier. Säkerhetskraven leder till att en betydligt större del av 
produktionen utförs av företaget själv jämfört med bilindustrin. Dessutom leder de små 
produktionsserierna till att leverantörer inte kan stå ”stand-by” och leverera med kort varsel 
utan materialförsörjningsdelen är relativt lång. Detta är orsaker till långa genomloppstider, 
som även blir ännu längre då det är svårt att applicera löpandebandprincipen i produktionen 
på grund av att serierna som produceras är så små. (Oskarsson et al, 2013) I figur 6 visas ett 
logistikrör anpassat till flygindustri.  
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Figur 6 - Logistikröret applicerat på flygindustrin (Modifierad med Oskarsson et al. (2013), sida 51, som utgångspunkt) 

3.1.1 Produktionslogistik 
Produktionsdelen av logistikröret är det som Mattson och Jonsson (2003) definierar som 
produktionslogistik vilket innefattar ”planering, utveckling, samordning, organisation, 
styrning och kontroll av det tillverkande företagets materialflöden och resursflöden med 
utgångspunkt från dess produktionssystem”.  

Mattson och Jonsson (2003) och Oskarsson et al. (2013) påpekar att de tre systemen 
materialförsörjning, produktion och distribution är väl integrerade vilket betyder att 
produktionsdelen inte ska betraktas som en helt självständig del. Produktionsdelen startar allt 
som oftast med ett materialförråd, därefter kommer en order- och leveransprocess för att 
försörja produktionen med material. Produktionen avslutas sedan på samma sätt, med en 
order- och leveransprocess för påfyllnad av ett färdigvarulager. Detta är en generalisering 
vilket Oskarsson et al. (2013) beskriver och självklart utförs många olika aktiviteter inom 
produktionen. Produktionen blir därför oftast den mest komplicerade delen i logistikröret 
vilket gör att den också tar mest tid (Oskarsson et al, 2013). 

3.2 Verkstadslayout  
En layout för ett produktionssystem definieras av maskiners placering, områden eller 
avdelningars placering och vägar mellan dessa. Vid planering av en verkstadslayout får 
maskiner, arbetsstationer, transportvägar och kontrollstationer en placering i 
verkstadsområdet. Därtill tas relationerna mellan ovan nämnda saker i beaktande, med syfte 
på materialflöde. (Da Silva & Freitas Rentes, 2012; Elmaraghy et al. 2012; Lumsden, 2006) 

Canen och Williamsson (1996) beskriver layouten i en verkstad som viktig då det vanligtvis 
är företagets största och dyraste resurser som placeras här. Rawabdeh och Tahboub (2005) 
betonar också att layouten i en verkstad är en av de viktigaste aspekterna i dagens 
tillverkningssystem eftersom utformning av en verkstadslayout är en kritisk och långsiktig 
process som kräver en hög kapitalinvestering. Vidare beskriver Rawabdeh och Tahboub 
(2005) hur layouten påverkar ett företags produktivitet, utnyttjandegrad av arbetskraft och 
verkstadsyta samt motivationen bland operatörer som arbetar i verkstaden. Enligt Canen och 
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Williamsson (1996) påverkas även faktorer som produkter i arbete, satsstorlekar, 
materialhantering och rörligheten för varor och personer i verkstaden av hur layouten är 
utformad.  

Ett företag som tillverkar många olika produkter är beroende av en bra layout. När produkter 
byts ut kan även fabrikens layout behöva ändras. Detta är något som är kostsamt för företag 
vilket gör att en mer flexibel layout är att föredra som inte är i beroende av att förändras när 
produkterna förändras. (Benjaafar et al., 2002) Resultatet av en bra layout blir att 
produktionskostnaderna kan hållas nere. Till exempel kan avstånden i verkstaden kortas ner 
och som en följd av det minskas även kostnaderna för interna transporter. Det omvända gäller 
också, för ett företag som inte har en genomtänkt verkstadslayout riskerar kostnader för 
interna transporter att stiga och därmed även den totala produktionskostnaden. (Berlec et al., 
(2014) 

Ju mer komplexa och kostnadsdrivande anläggningar har blivit för företag, desto större har 
kraven blivit på att layouter ska vara utformade på ett effektivt sätt. Detta till trots finns det 
enligt Lumsden (2006) ingen matematiskt formel för hur en optimal lokalplanlösning ska 
utformas och anledningen till det är just komplexiteten i anläggningarna. En rad faktorer ska 
tas hänsyn till vilket nämnts tidigare och en del av dessa är svåra att kvantifiera på ett bra sätt. 
Canen och Williamson (1996) menar att matematisk modellering kan användas för att utforma 
en layout, men att det också finns andra aspekter som bör tas i beaktande utöver de 
kvantitativa. Exempel på kvalitativa aspekter är enligt Canen och Williamson (1996) säkerhet 
och estetik. Lumsden (2006) beskriver en optimal layout som både estetisk och funktionell. 
Layouten ska vara flexibel, tillåta expansion, ha låga investerings- och driftkostnader och 
möjliggöra effektiva arbetsformer (Lumsden, 2006). 

Berlec et al. (2014) beskriver ett problem som kan uppstå för företag som vill öka sin 
kapacitet eller bredda sin tillverkning genom att köpa in nya maskiner. Det kan vara svårt att 
hitta effektiva placeringar av maskiner som installeras i verksamheter där produktionen är 
igång sedan tidigare och där det inte finns självklara platser för nya maskiner. Det kan då 
hända att en maskin placeras i första bästa tillgängliga yta utan att hänsyn tas till vad 
placeringen får för konsekvenser för verksamheten och flödena i verkstaden. (Berlec et al., 
(2014) Det fysiska arrangemanget av maskiner är mycket viktigt eftersom det kan reflektera 
direkt på företagets resultat och kundnöjdhet. Vid förändring av en verkstadslayout kan den 
befintliga verksamheten störas och försämras, vilket i slutändan kan leda till att leveranser 
inte kan göras i tid och missnöje hos kunder. Om layouten är dålig kan det leda till alltför 
långa och tidskrävande materialflöden, vilket leder till kundköer. (Da Silva & Freitas Rentes, 
2012)  

Vid planering av en ny layout för en verkstad kan maskiner och truckar studeras för att samla 
in kvantitativ data som kan påverka vid valet av ny layout. Exempelvis kan produktionsflödet 
genom en maskin studeras eller truckvägar som används med hög intensitet identifieras. Det 
är viktigt att både kvalitativ och kvantitativ information ingår vid planering av 
lokalanläggning. (Lumsden, 2006) 

3.2.1 Funktionell verkstad 
En verkstad som utformats med en funktionell layout kännetecknas av att maskiner med 
likartade funktioner samlas i avdelningar (Jonsson & Mattsson, 2003; Lumsden, 2006; 
Miltenburg, 1995). Materialflödet genom en funktionell verkstad beskrivs som väldigt 
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varierat. De olika produkterna behöver gå igenom olika operationer och dessutom i olika 
ordning och just det är anledningen till att ett mycket varierat och svåröverskådligt 
materialflöde uppstår. (Lumsden, 2006; Miltenburg, 1995) 

Både Jonsson och Mattsson (2011) och Lumsden (2006) menar att det kan vara lämpligt att 
använda sig av ett funktionellt verkstadsupplägg när artikelsortimentet är brett och volymerna 
för respektive artikel är relativt låga. Anledningen till detta är att det funktionella upplägget 
med sin flexibilitet klarar av att hantera produktionsvolymer som varierar och 
produktkombinationer som förändras. Vidare påpekar även Benjaafar et al. (2002) att en 
funktionell verkstad där många variationer av produkter tillverkas i liten volym är designade 
på ett sådant sätt att de ska vara flexibla. Tyvärr skapar flexibiliteten och den komplexa 
planeringen svårigheter för materialflödet och därmed utförandet av materialhantering. Detta 
exemplifieras enligt Jonsson och Mattsson (2011) och Lumsden (2006) i många interna 
transporter mellan de olika funktionerna. Benjaafar et al. (2002) menar även att det tycks 
finnas ett förhållande mellan flexibilitet och materialhantering, dock finns ingen 
verkstadslayout som kan hantera detta på ett optimalt sätt. Det blir en så kallad ”trade off” att 
ta ställning till. 

För en funktionell layout kan det bli karakteriserande att kapitalbindningen i produktionen 
drivs upp till följd av långa genomloppstider (Jonsson & Mattsson, 2011; Lumsden, 2006). Ett 
annat karakteriserande drag för den funktionella layouten är att operatörerna arbetar inom en 
avdelning och är mycket skickliga på att hantera utrustningen i just denna avdelning 
(Miltenburg, 1995). 

3.3 Materialflöden och processer i verkstad 
Flöde eller process är något som oftast används synonymt inom industrin. Vad som definierar 
en process är att det är en kedja av aktiviteter med en tydlig början och ett tydligt slut. För en 
process finns det även tydliga mål och en plan för de olika steg som processen innehåller. En 
process ska kunna repeteras vilket gör att graden av standardisering ska vara hög. (Jonsson & 
Mattsson, 2011; Oskarsson et al, 2013) En process innehåller både aktiviteter som är 
operativa och administrativa (Oskarsson et al, 2013). Vidare beskriver Sörqvist (2013) 
processer som naturliga flöden av material, produkter, information och individer. En process 
av arbetsflöden är alltid en process oberoende om processerna är definierade och kartlagda 
eller inte (Sörqvist, 2013). Arnold et al. (2012) menar att allt arbete innehåller en process. Till 
följd av det kan en process ses som en metod för att göra någonting, innehållandes flera steg. 
(Arnold et al., 2012) 

Då processer utgör ett nätverk av aktiviteter som samverkar med varandra kan de flesta flöden 
inom ett företag ses som processer. Processer kan ha olika storlek och vara mer specifika eller 
generella. En process kan vara allt från mindre lokala arbetsflöden till att omfatta betydande 
delar av verksamheten. Processen är metoden som utgör vägen mellan ett kundbehov och en 
nöjd kund (Lumsden, 2006; Sörqvist, 2013). Dessutom kan en process vara en del av en större 
process vilket gör att processer delas upp i flera olika delar (Jonsson & Mattsson, 2011; 
Lumsden, 2006; Sörqvist, 2013). Sörqvist (2013) visar hur en process kan delas upp till 
delprocesser, vidare till aktiviteter och slutligen i arbetsmoment.  

Materialflödet i en verkstad ser olika ut beroende på vad för produkter som tillverkas, antalet 
olika produkter som tillverkas och i vilken mängd produkterna görs. (Arnold et al., 2012) 
Materialflödet i en verkstad är starkt kopplat till materialhantering och produktivitet. I ett fall 
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då logistiken i verkstaden är bra, sett till materialflödet, kommer kostnader för 
materialhantering minska och produktiviteten att öka. (Ellis et al., 2010) Det är viktigt att i ett 
logistiksystem, i ett materialflöde eller i en produktionsprocess att ständigt söka och 
effektivisera den fysiska hanteringen. Med en bra materialhantering kan effekter uppnås i 
ökad hanteringskapacitet, färre flaskhalsar i materialflödet, förbättrad arbetsmiljö med 
minskad risk för att personal utsätts för belastningsskador samt minskad risk för godsskador. 
(TFK, 2002) 

Sukhotu och Brett (2011) menar att det är viktigt att ta hänsyn till materialhanteringen när en 
verkstadslayout planeras. Layouten har även påverkan på produktionens resultat i former som 
produkter i arbete och genomloppstid. (Sukhotu & Brett, 2011) Även Benjaafar et al. (2002) 
beskriver hur nyckeltal som produkter i arbete och genomloppstid ofta blir lidande och skapar 
kostnader bland annat i bundet kapital. Dessutom menar Benjafaar et al. (2002) att en 
verkstadslayout som är utformad framförallt för att göra det gynnsamt för materialhanteringen 
kommer att skapa ineffektivitet i andra delar av verksamheten. (Benjaafar et al., 2002)  

3.3.1 Analysera ett flöde i en verkstad 
Det finns modeller för hur analyser av flöden i verkstäder kan genomföras. Da Silva och 
Freitas Rentes (2012), Berlec et al. (2014) och ElMaraghy et al. (2012) presenterar varsin 
flerstegsmodell för hur existerande layouter kan analyseras och förslag på nya layouter kan tas 
fram. Da Silva och Freitas Rentes modell är utformad för att användas vid planering av 
verkstadslayouter med miljöer där det finns en hög variation bland artiklarna som produceras. 
Modellen som Berlec et al. (2014) presenterar beskrivs som lämplig att använda när målet är 
att förbättra en befintlig layout.  

Enligt ElMaraghy et al. (2012) kan det bli en utmaning att genomföra en flödesanalys i en 
verkstad då det, beroende på layoutens grad av komplexitet, kan bli tidskrävande och en stor 
datainsamling kan krävas. Samtidigt poängterar Berlec et al (2014) vikten av att genomföra en 
flödesanalys i en verkstad inför ett genomförande av layoutförändringar eller installationer av 
nya maskiner. Även Da Silva och Freitas Rentes (2012) och Lumsden (2006) belyser samma 
sak. Lumsden (2006) pekar på att det är viktigt att genomföra en kartläggning av 
materialflödet i en verkstad där ytor och funktioner binds samman.  

Da Silva och Freitas Rentes (2012) menar att ett första steg vid planering av en ny 
verkstadslayout är att kartlägga den nuvarande verksamheten och analysera flöden som 
identifieras där. Modellen som ElMaraghy et al. (2012) presenterar (Layout Complexity 
Assessment) blir ett hjälpmedel för just detta då den resulterar i att materialflöden kartläggs 
och mer komplexa vägar genom verkstaden identifieras. ElMaraghy et al. (2012) 
rekommenderar att skapa ett diagram med noder och pilar som representerar avdelningar och 
flöden i en verkstad för att tydliggöra hur flödena är sammankopplade. Likt ElMaraghy et al. 
(2012) menar Berlec et al. (2014) också att en nyckel till att uppnå en bra verkstadslayout 
ligger i att identifiera materialflöden och visualisera dessa i diagram. Både ElMaraghy et al. 
(2012) och Berlec et al. (2014) tar sedan analysen vidare genom att utifrån diagrammet skapa 
en matris som beskriver kopplingarna mellan noderna. Berlec et al. (2014) använder en från-
till -matris som genom att samla upp inkommande artiklar för varje nod kan visa styrkan på 
kopplingarna mellan noderna. ElMaraghy et al. (2012) använder en närbelägenhetsmatris där 
sambanden mellan noder kategoriseras med hjälp av en siffra som representerar tydligheten i 
materialflödet mellan noderna. En relation mellan två noder ges värdet noll om det inte finns 
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någon förbindelse mellan dem, värdet ett om det finns en förbindelse och värdet två om 
förbindelsen kan ta flera vägar mellan noderna. (ElMaraghy et al, 2012) Genom att arbeta 
med ovan nämnda verktyg möjliggörs en layoutformning där avstånden mellan aktiviteter i 
verkstaden kan kortas ner. Det blir framför allt mellan aktiviteter med hög intensitet på flödet 
som avstånden kan kortas. (Berlec et al., 2014) 

Da Silva och Freitas Rentes (2012) beskriver också hur ett framtida flöde kan analyseras. 
Detta genom att den nya layouten används som grund. Det befintliga flödet kan ritas in i den 
nya layouten och på detta sätt kan den framtida situationen illustreras. Distributionsvägar kan 
tydliggöras och materialets vägar genom verkstaden visualiseras. Då materialflöden för en hel 
produktionsavdelning kan vara komplexa kan en produkt väljas ut och illustreras individuellt 
för att följas i den framtida layouten. Detta kan göras för att klargöra hur den nya layouten 
kommer att fungera för olika produkter. (Da Silva & Freitas Rentes, 2012) 

3.4 Materialhantering 
Arnold et al. (2012)  och Jonsson och Mattson (2011) definierar materialhantering som en 
rörelse eller transport av material som utförs i en byggnad liknande fabrik eller 
distributionscentral. Oskarsson et al. (2013) och TFK (2002) definierar det på ett liknande sätt 
och tillägger att materialhantering sker i samband med all lagring och i samband med 
transport av gods. Hur väl materialhanteringen utförs av företaget påverkar såväl kostnader 
som leveransservice. (Oskarsson et al, 2013)  

Alla förflyttningar och aktiviteter med material i en fabrik, såsom transporter, 
godsmottagning, ankomstkontroll, inlagring, lagring, omlagring och plockning räknas till 
materialhantering. Det betyder att mått som leveranspålitlighet och leveranssäkerhet påverkas 
eftersom en dålig materialhantering (skadat gods, ineffektiv plockning) leder till dåliga 
resultat. Att tidigt bestämma lämpliga rutiner för sin materialhantering till exempel lämpliga 
principer för varors placering i lager och vilken ordning varor ska plockas generar minskade 
problem och kostnader för ett företags materialhantering. (Oskarsson et al, 2013) Arnold et al. 
(2012) beskriver även aktiviteter som kan effektivisera ett företags materialhantering. De 
första är att lagra på höjden för att nyttja byggnadens utrymme. Lagringsutrymmet kan även 
maximeras genom att minska gångutrymme (Arnold et al., 2012). Jonsson och Mattson (2011)  
påpekar dock att minskning av golvytor och transportgångar kan göras tills den gränsen att ett 
effektivt hanteringsarbete fortfarande är möjligt. Arnold et al. (2012) menar även att varje 
transport mellan aktiviteter bör ha hög fyllnadsgrad för att på så sätt minska antalet 
förflyttningar. 

I en tillverkande del av verksamheten består materialhantering av aktiviteter som att ta emot 
material eller delar, lagerhålla dessa temporärt för att sedan leverera dessa till nästa del i 
tillverkningsprocessen (vilket kan vara en maskin eller montering). Dessa aktiviteter utförs av 
personal som har hand om materialhanteringen i verkstaden. (Ellis et al., 2010; Jonsson & 
Mattson, 2011) 

3.4.1 Buffert i produktion 
Vid tal om lager eller förråd är det vanligt att associationer görs till lager som ligger före 
utleverans från företaget till nästa del i flödet(Lumsden, 2006; TFK, 2002). Lager vid 
inleverans är också vanligt förekommande efter att godset har tagits emot i godsmottagningen 
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(Oskarsson et al., 2013). Benämningen lager används dessutom för det fysiska utrymme där 
buffertar i produktionen förvaras (TFK, 2002). 

Buffertar i en produktion består av icke färdiga komponenter som ska genomgå olika steg i 
tillverkningsprocessen innan de levereras till ett färdigvarulager. Dessa buffertar tillsammans 
med förråd, råvarulager och andra verksamheter i produktionen binder kapital. (Lumsden, 
2006; Jonsson & Mattsson, 2011; Oskarsson et al., 2013) Buffertens tillflöde kan närmast 
komma från föregående aktivitet i produktionen eller från leverantör via godsmottagningen. 
Leverantören i det fallet kan vara utomstående eller annan avdelning från egen tillverkning 
men inte inom samma anläggning. (Lumsden, 2006; TFK, 2002)  

Material som levereras till en produktion kan antingen levereras till ett materialtorg eller 
direkt till respektive buffertplats som finns i direkt anslutning till produktionsenheten. Ett 
materialtorg är en mottagningsyta som fungerar som en gemensam plockyta där respektive 
operatör får gå och hämta sitt material hörande till sin produktionsenhet. (Jonsson & 
Mattsson, 2011) Användandet av ett materialtorg innebär att ytan som krävs kring 
arbetsstationer minskar samtidigt som antalet materialadress minskar med. (Lumsden, 2006)  

3.4.2 Ergonomiska aspekter vid förvaring 
VASA-modellen är en metod för att visa hur förvaring av material kan påverka ergonomin. 
Som figur 7 visar kan ett förvaringsutrymme delas in i kategorier utifrån påverkan på 
ergonomi vid hantering. Den gröna kategorin representerar den del av utrymmet där det ur ett 
ergonomiskt perspektiv är bäst att hantera material. I fallande ordning kommer därefter den 
gula kategorin samt den röda kategorin där hantering av material bör minimeras. Utifrån 
denna indelning kan material som hanteras med hög frekvens placeras i den gröna kategorin, 
material som hanteras med lite lägre frekvens i den gula kategorin och material som används 
väldigt sällan placeras i den röda kategorin. (Finnsgård et al., 2011) 

 

Figur 7 - Strukturerad förvaringsplats enligt VASA-modellen (Modifierad med Finnsgård et al. (2011), sida 7258, som 
utgångspunkt) 

Förvaringsutrymme 

Grön zon 
Djup: Upp 
till 30 cm 

Gul zon Djup: 30-50 cm 

Röd zon 

Gul zon Djup: Upp till 50 
cm 

Röd zon Väldigt sällan 

Sällan 

Ofta 

Sällan 

Väldigt sällan 

145 cm upp från golvet 

120 cm 

80 cm 

53 cm 
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3.4.3 Transport i produktion 
Transport i produktionen delas av TFK (2002) upp i två delar, intransport och 
mellantransport. Med intransport i produktion menas förflyttningen som görs fram till 
buffertplats eller förbrukningsplats. Intransporten kan innehålla hela förpackningar direkt från 
leverantör eller mindre kvantiteter, omplockat från originalförpackning, där intern 
förpackning gjorts. (Jonsson & Mattson, 2011; TFK, 2002) TFK, 2002 fortsätter med att 
påpeka att materialet som ska förflyttas påverkar transporter vid val av hantering- och 
transporttyper, hur stora buffertzoner som krävs, produktionens upplägg och styrning och 
styrmetoder för inleverans till produktion. (TFK, 2002) 

En hög intransportfrekvens av produkter som ska passera många destinationer i produktionen 
ställer krav på intransportsystemet och kan komplicera produktionslokalens layout. En annan 
faktor som påverkar det interna transportsystemet är arbetsmiljöhänsynen som förespråkas i 
verkstaden. En ökning i arbetsmiljöhänsyn tenderar att resultera i en ytmässig utbredning i 
verkstaden och på så sätt skapa längre transporter. (TFK, 2002) 

Det som TFK (2002) kallar mellantransporter kan definieras som transporter mellan 
produktionsmomenten, Jonsson och Mattson (2011) kallar dessa för intern godsförflyttning 
vilket har samma innebörd. Dessa kan styras på samma sätt som intransporter. Även hantering 
och transport mellan buffertplats och arbetsmoment styrs på samma sätt som vid intransport. 
En förutsättning för att mellantransporter kan ske är att det finns buffertzoner. (TFK, 2002) 

3.4.4 Utrustning för förflyttning 
Det finns många olika typer av utrustning som kan används vid förflyttning av material. Truck 
är vanligaste hjälpmedlet i produktion och finns i många olika former. Vid förflyttningar 
inomhus är användandet av truckar som körs för hand eller drivs med hjälp av elektricitet 
vanligt förekommande. En anledning till att truckar är populärt kan vara att de är mer flexibla 
än exempelvis rullband eller traverser och inte ockuperar samma plats hela tiden. (Arnold et 
al., 2012) Utöver truckar används även vagnar, som är vanligt förekommande när material ska 
flyttas inom en tillverkningsprocess (Jonsson & Mattson, 2011). Vanligt förekommande vid 
förflyttningar av tungt och stort material är kranar eller så kallade traverser. Traverser kan 
flytta material vågrätt och lodrätt. De sitter i taket och kan flytta material inom dess area och 
är flexibla på det sättet. (Arnold et al., 2012; TFK, 2002) 

3.5 Lean 
Med Lean menas att ett företag inte använder sig av mer resurser än vad som krävs vilket 
resulterar i ett effektivt arbete. Det eftersträvas ett smart utnyttjande av resurser vilket inte 
behöver innebära ett resursminimerande. (Ohlager, 2013) Grunden i Lean är att sträva mot att 
ständigt förbättra och kontinuerligt utveckla processer och flöden med kund och kvalitet i 
fokus. Att arbeta med Lean innebär både att inom sin organisation skapa en kultur som bygger 
på just dessa saker samt att göra fysiska förändringar av verksamheten. Lean möjliggör ett 
högre kundvärde till en lägre kostnad. Men utöver det har lyckat Leanarbete också visat sig 
resultera i ökad nöjdhet och fysiskt välbefinnande bland medarbetare då en viktig del av 
Leanfilosofin är att motivera och engagera på individnivå. Inom Lean finns en mängd olika 
typer av verktyg, metoder och synsätt som kan användas för att förändra en verksamhet. 
(Sörqvist, 2013) I följande kapitel presenteras några av dessa. 
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3.5.1 Slöserier 
Vid utvecklingen av Toyota Production System identifierades sju slöserier som kan finnas på 
alla nivåer i en organisation. Genom att arbeta med Lean är tanken att dessa slöserier ska 
kunna elimineras. Utöver dessa sju slöserier har det även tillkommit ett åttonde slöseri. (Ortiz, 
2006) 

Den tid som en produkt befinner sig i produktionen kan delas upp i värdeskapande och icke 
värdeskapande tid. Den värdeskapande tiden är den tid då det händer något med produkten 
och den närmar sig sitt färdiga tillstånd. Det är denna del av tiden som kunden är villig att 
betala för. Men kunden är däremot inte villig att betala för den tid som inte skapar något värde 
för produkten. För att exemplifiera kan det vara att en operatör i tillverkningen måste gå en bit 
för att hämta produkten i ett buffertlager, leta en stund i lagret innan rätt produkt hittas och 
sedan gå tillbaka innan själva operationen, som är den värdeskapande delen, kan utföras. Det 
är i detta som slöserierna har sin grund och eftersom kunden inte är villig att betala för den 
tiden blir det en kostnad för företaget och således också ett motiv till att eliminera slöserier. 
Många gånger kan den värdeskapande tiden vara en väldigt liten del av den totala tid som 
produkten befinner sig i produktionen. (Ortiz, 2006) Delar av den icke värdeskapande tiden 
kan dock bestå av aktiviteter som ändå är nödvändiga för att det ska vara möjligt att utföra 
värdeskapande arbete (Sörqvist, 2013). 

De olika slöserierna kan hänga ihop och vara effekter av varandra, en typ av slöseri kan leda 
till att även en annan typ uppstår, en så kallad dominoeffekt. Om medarbetarna är medvetna 
om slöserierna och förstår hur de påverkar verksamheten kan de också bidra med idéer som 
leder till att slöserier elimineras. (Ortiz, 2006) 

Överproduktion 
Överproduktion är ett vanligt slöseri bland tillverkande företag och det innebär att mer än det 
som behövs tillverkas i ett högre tempo än nödvändigt och även före det att det verkligen 
behöver vara färdigt (Segerstedt 2009; Ortiz, 2006). Detta beteende kan grunda sig i ett 
säkerhetstänk, att det är bra att vara på den säkra sidan och hellre ha några exemplar extra om 
det skulle uppstå problem i framtiden och att passa på att göra mycket innan det uppstår något 
problem. Att tillverka produkter när de inte behövs medför att material behöver bli hemtaget 
vid fel tillfällen och många produkter som läggs på hög i lager och sedan väntar på fortsatt 
produktion eller transport. Att producera mer än nödvändigt ger också falska indikationer till 
råvarulagret om ökade behov och driver i sin tur på andra slöserier. Målet borde istället vara 
att bara tillverka när det finns ett verkligt behov och att vara mycket medveten om när 
produktionen av en produkt ska stoppas. (Ortiz, 2006) 

Väntetid 
Väntetid kan uppstå när olika delar i en tillverkningsprocess inte är synkroniserade och 
behöver vänta på föregående för att kunna fortsätta sitt eget arbete. Dålig kommunikation, 
avsaknad av material, långa ställtider och felaktiga metoder kan alla orsaka att väntetid 
uppstår. (Segerstedt 2009; Ortiz, 2006) Oavsett om operatören väntar på material från 
föregående steg i tillverkningen eller faktiskt arbetar uppstår det en kostnad för företaget och 
det är därför rimligt att sträva mot minskade väntetider (Ortiz, 2006). 

Onödiga transporter 
Onödiga transporter kan orsakas av att layouten i tillverkningen är utformad på ett ineffektivt 
sätt där operatörer behöver gå långa sträckor för att hämta och lämna material. Även 
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bristfällig planering kan medföra att onödiga transporter genomförs. Överproduktion leda till 
att det uppstår slöseri med transporter. Varje transport kräver personal, utrustning och ofta 
administration och i slutändan leder detta till kostnader. (Ortiz, 2006) En onödig transport är 
en sådan som inte skapar något värde i produktionen (Segerstedt 2009). 

Överarbete 
Att överarbeta en produkt kan till exempel vara att tillföra egenskaper till produkten som 
kunden inte efterfrågar (Sörqvist, 2013). Det är vanligt att aktiviteter som slipning och 
putsning överarbetas. Även upprepat packande och uppackande av produkter mellan olika 
avdelningar kan delvis överarbetas. Det finns likheter mellan överarbete och överproduktion i 
att båda blir överflödiga ansträngningar och inte adderar värde till produkten. (Ortiz, 2006) 

Onödiga lager och buffertar 
Att hålla mer än nödvändigt i lager medför kostnader och kapital som binds. Onödigt 
lagerhållande kan vara en effekt av tidigare överproduktion och överarbete. För att förebygga 
att onödiga lager och buffertar byggs upp krävs det medvetenhet för att kunna styra 
tillverkningen på ett bra sätt och faktiskt kunna stanna upp produktionen när det befintliga 
behovet av en viss produkt eller artikel är uppfyllt. (Ortiz, 2006) 

Onödiga rörelser och förflyttningar 
Onödiga rörelser är rörelser som inte tillför värde till produkten. (Segerstedt, 2009; Ortiz, 
2006) Till exempel utrustning som förflyttas, letande efter material och verktyg som dessutom 
kanske är placerat på ett svåråtkomligt sätt och otydliga standarder är saker som kan medföra 
onödiga rörelser och därmed klassas som slöseri (Ortiz, 2006). 

Fel och omarbete 
Omarbete blir en följd av fel som uppstår på produkter i tillverkningen. Orsaker till att fel 
uppstår kan vara bristande organisation i tillverkningsmiljön, bristande layout, 
överproduktion, operatörer som inte fått tillräckligt med träning samt felaktiga standarder och 
instruktioner. Ytterligare en orsak kan vara en bristande förmåga att hålla personer ansvariga 
för misstag som upprepas gång på gång. Vikten av att försöka eliminera fel i tillverkningen 
bör prioriteras då det kan få kraftiga konsekvenser, till exempel i form av försämrade 
kundrelationer. (Ortiz, 2006) 

Omarbete är kostsamt och målet bör därför vara att alltid göra rätt från början. Att få en sådan 
mentalitet att genomsyra en verksamhet kan ta tid. Det gäller att upptäcka felen tidigt för att 
minska mängden omarbete och ytterligare fel som konsekvens. Orsaker till felet behöver 
identifieras och därefter korrigeras. (Ortiz, 2006) 

Det åttonde slöseriet – medarbetarnas outnyttjade kreativitet 
Det åttonde slöseriet handlar om att den kreativitet och de förmågor som finns bland de 
anställda inte utnyttjas till fullo. För att göra det är det viktigt att kunna identifiera vilka 
individer som besitter vilka förmågor och utifrån det placera dem på rätt positioner. Att 
utnyttja sina medarbetare på fel sätt eller att inte ta vara på deras potential kan leda till att fel 
begås samt att produktivitet såväl som kvalitet försämras. Ett sätt att undvika det åttonde 
slöseriet är att låta medarbetarna ta ansvar och vara med i beslutsfattande. (Segerstedt, 2009; 
Ortiz, 2006) 
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3.5.2 5S 
En välorganiserad arbetsplats med ordning och reda är en grund för att arbeta med Lean. En 
metod för att uppnå detta är 5S som innebär att med hjälp av struktur och planering skapa 
ordning och reda på arbetsplatsen och sedan bibehålla detta. Bättre ordning och reda genom 
5S-arbete möjliggör förbättringar ur både arbetsmiljöperspektiv och säkerhetsperspektiv. 5S-
arbete kan bidra till att reducera och eliminera slöserier och därmed också sänka onödiga 
kostnader samt öka produktivitet. Ytterligare en positiv effekt är att kunder som är på besök 
får ett positivt intryck om det är ordning och reda på arbetsplatsen. 5S-metoden består av 5 
faser som beskrivs nedan. (Edwards, 2015; Sörqvist, 2013) 

Sortera 
I den första fasen behöver allt som finns på arbetsplatsen gås igenom noggrant och sorteras 
mellan nödvändigt och icke-nödvändigt. Detta görs för att saker som är trasiga eller inte 
används ska hittas och kunna tas bort eller repareras för att sedan användas i verksamheten 
igen. (Sörqvist, 2013) Att ha saker som inte används liggande framme ökar risken för att 
arbetet tar längre tid och att fel begås. (Edwards, 2015; Ortiz, 2006) 

Strukturera 
Efter ha arbetat sig igenom den första fasen med sortering och tagit bort allt onödigt är det 
viktigt att skapa struktur och systematik för allt som finns kvar. Saker ska placeras så att de 
har sin egen plats och är lätta hitta och använda. Det är lämpligt att utforma förvaring utifrån 
hur ofta sakerna används. För att göra det tydligt var respektive sak hör hemma kan 
markeringar och system användas. (Edwards, 2015; Sörqvist, 2013) 

Städa 
Vid städning kan det vara bra att tänka på vad orsaken till att det blir smutsigt faktiskt är och 
försöka åtgärda denna. Utöver det handlar städningen om att den ordning och reda som har 
skapats i struktureringsfasen ska bibehållas. En plan för hur regelbunden städning ska ske kan 
tas fram. Där bör det tydligt framgå vem som ska göra vad, när det ska göras och hur det kan 
följas upp. (Dennis, 2007; Sörqvist, 2013) 

Standardisera 
Här handlar det om att standardisera det som har tagits fram i de tre första faserna och se till 
att dessa arbetssätt blir naturliga på arbetsplatsen. Rutiner kan behöva skapas och 
dokumenteras. En viktig del i detta är att utbilda och träna medarbetarna samt synliggöra 
information på ett bra sätt. (Sörqvist, 2013) 

Självdisciplin 
Efter att ha gått igenom föregående faser ligger utmaningen i att upprätthålla 5S-arbetet. Det 
har visat sig att det är lätt hänt att falla tillbaka i de gamla vanorna som inte var 5S och därför 
blir det viktigt med tydligt ledarskap och att internt lyfta fram styrkorna med 5S för att kunna 
lyckas på lång sikt. (Edwards, 2015; Sörqvist, 2013) 

3.5.3 Stress inom produktionsverksamhet 
I och med att globaliseringen ökar dagligen ökar även konkurrens mellan företag och 
teknikens utveckling påskyndas. Företag pressar sig själva och produktionen måste leverera 
för att företaget ska kunna vara konkurrenskraftigt. Westgaard och Winkel (2011) menar att 
pressen som finns på att arbetsmoment ska gå snabbt som möjligt och genomloppstider ska 
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minimeras får effekt på arbetares hälsa och välmående. Även ökad arbetsbörda är något som 
upplevs som stressfullt. (Westgaard & Winkel, 2011)  

Lean i en produktion har både för och nackdelar. Vissa delar inom Lean kan leda till sämre 
välmående, både fysiskt och psykiskt för företagets medarbetare. Lean i produktion kan leda 
till ökad stress för arbetare då arbetssättet kan innebära tidspressade situationer. (Koukoulaki, 
2104) 

En studie gjord av Koukoulaki (2104) menar på att Lean och just den delen som berör 
slöserieliminering leder till intensivare arbete hos de som arbetar i produktionen. 
Intensifieringen leder i sin tur till ökad nivå av stress och spänningar. Det påpekas dock att 
konceptet Lean inte skapar skada hos arbetare i stort utan det är när vissa delar tas till det 
extrema som medarbetarna kan påverkas negativt. Självstyrt arbete och gruppstöd i arbetslag 
kan däremot ha positiv inverkan på stress. (Koukoulaki, 2104) 

3.5.4 Säkerhet inom produktionsverksamhet 
När meningen är att skapa en säker och trygg arbetsplats så bör man studera både processen 
och anställda. Liker och Hoseus (2008) beskriver hur Toyota skapar säkra arbetsplatser 
genom att framförallt utarbeta standardiserade processer och arbetssätt där farligheter och 
risker utesluts. Viktigt enligt Toyota är även att arbetare tar till sig dessa arbetssätt och att de 
får undervisning i arbetssäkerhet och jobbinstruktion. (Liker & Hoseus, 2008) 

Viktigt är även att det sker uppföljning av arbete och säkerhet så att kontroll sker för att på så 
sätt hitta risker och farligheter som uppstått. Om inte detta görs finns en risk att arbetet fortgår 
som vanligt och till slut sker en allvarlig olycka. (Liker & Hoseus, 2008) 

Mehri (2006) presenterar en del säkerhetsrisker som kan uppkomma i en verkstadslokal. Det 
finns risker med truckkörning vilket arbetare måste ta hänsyn till. Truckföraren har i sin tur 
också skyldigheter i att inte hålla för hög hastighet och att vara observant. Mehri (2006) 
påpekar även att det kan finnas säkerhetsrisker med att arbetare är flexibla. Inom Lean i 
produktion förespråkas flexibilitet hos arbetarna och att ju mer moment som kan klaras av 
samma person desto bättre. Det finns dock en risk i att arbetare utför jobb som de inte är vana 
vid och därmed utsätter sig för risker då arbetet inte är inlärt. Säkerhetsrisker i en produktion 
kan även vara kopplat till verkstadslayouten. En alltför trång arbetsplats som inte är 
strukturerad kan innebära att olyckor sker. (Mehri, 2006) 

3.6 Sammanfattning av teori 
Teorierna som har presenterats ovan följer med in i den analys som presenteras i kapitel 6 och 
nedan följer en beskrivning av hur teorin används och relaterar till examensarbetets 
forskningsfrågor. 

 I teorin kring verkstadslayouter presenteras viktiga aspekter och egenskaper som 
författarna har tagit i beaktande vid arbetet med att presentera möjliga förbättringar i 
plåtverkstaden. Det betyder att delkapitlet framförallt bidrar till att den avslutande 
frågeställningen rörande presentation av förbättringsförslag har kunnat besvaras med 
koppling till teorin.  

 Delkapitlet som innehåller teori kring materialflöden i verkstad och analys av dessa 
presenterar verktyg som har använts för att frågeställningarna som rör identifiering av 
problem och analys av flöden och nytt layoutförslag skulle kunna besvaras.  
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 Delkapitlet som handlar om materialhantering är framförallt kopplat till 
frågeställningen som rör förbättringsförslag. Här presenteras bland annat idéer kring 
hur förvaring kan struktureras för att gynna både ergonomi och produktivitet och hur 
ytor i en verkstadsmiljö kan användas.  

 Teorin kring Lean ligger till grund för att diskussion kring för- och nackdelar med 
layoutförslag och förbättringsförslag ur ett leanperspektiv. Den är även kopplad till 
problem med slöserier och förbättringsförslag i form av 5S-struktur. Därmed hänger 
delkapitlet ihop med de tre avslutande frågeställningarna.   
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4 Företagspresentation 
I detta kapitel ges en presentation av företaget Saab AB och de produkter som företaget 
tillhandahåller. Kapitlet inleds med en övergripande presentation av organisationen i sin 
helhet och därefter följer en presentation av Saab Aeronautics och produkter som är 
hemmahörande där. 

4.1 Saab  
Saab grundades 1937 i Sverige. Detta i huvudsak med uppdrag för att säkra nationens 
leverans av militärflygplan som en del av den strävan som fanns att upprätthålla den 
nationella säkerheten då Europa var på väg in i ett nytt världskrig. (Saabgroup, 2015) 

Saab är idag ett globalt företag med verksamhet på alla kontinenter och huvudsakliga 
marknader finns i Europa, Sydafrika, Australien och USA. De har etablerat sju 
marknadsområden runt om i världen för att öka sitt kundfokus. Företaget utvecklar och 
erbjuder världsledande produkter inom service och lösningar för militärt försvar och civil 
säkerhet. Kontinuerligt utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ny teknologi för att möta sina 
kunders behov. (Saabgroup, 2015) 

Saab har ungefär 14 700 anställda i 30 länder världen över och noterade en omsättning på 
cirka 24 miljarder kronor under 2014. Saab har kunder i över 100 olika länder. Saabs 
verksamhet är indelad i sex affärsområden för kontroll och rapportering. Dessa affärsområden 
är Aeronautics, Dynamics, Electronic Defence Systems, Security and Defence Solutions, 
Support and Services och Industrial Products and Service. Över 80 % av Saabs anställda är 
baserade i Sverige där största delen (över 5000) är anställda i Linköping. I flera fall är Saab 
den största arbetsgivaren i de svenska städer som företaget finns i. Huvudkontoret är beläget i 
Alvik. (Saabgroup, 2015) 

4.2 Produkter 
Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar i allt 
från militärt försvar till civil säkerhet. De erbjuder produkter inom kategorierna luft, mark, 
vatten, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Det innebär att det är många olika 
produkter som tillverkas eller tjänster som erbjuds. Saab tillverkar allt från Gripen till delar 
för flygplan från Boeing och Airbus. Saab utvecklar även smarta kommunikationssystem till 
militära marktrupper såväl som till flottan till sjös. (Saab, 2015) 

Gripen som kan ses i figur 8 är den nya generationen av stridsflygplan, högteknologiskt 
utvecklat och kan användas i flera olika syften. Planet är kapabelt att utföra strid i luft-mot-
luft och luft-mot-mark situationer samt spaningsuppdrag och använder det modernaste utbud 
av vapen. Gripen är konstruerad för att bemöta både dagens och morgondagens hot, medan 
samtidigt uppfylla krav ställda på flygsäkerhet, pålitlighet, effektiv utbildning och låga 
driftskostnader. Gripen är en optimal kombination av manövrerbarhet, acceleration, toppfart 
och korta fältprestanda. (Saab, 2015) 
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Figur 8 - Saab 39 Gripen (Saab, 2015) 

4.3 Saab Aeronautics 
Saab Aeronautics är det största affärsområdet som genererar mest omsättning. År 2014 hade 
Aeronautics 3300 anställde och en omsättning på 6,7 miljarder kronor. Aeronautics bedriver 
avancerad utveckling av militär och civil flygteknik. De bedriver också långsiktiga framtida 
forskning av bemannade och obemannade flygplan som förberedelse för nya system och 
vidareutveckling av befintliga produkter. Här ingår produktionen av Saabs mest beryktade 
produkt, stridsflygplanet Gripen. Inom affärsområdet sker även tillverkning av flygplansdelar 
till bland annat Boeing och Airbus flygplan. (Saabgroup, 2015) 
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5 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel ges en beskrivning av hur verksamheten i plåtverkstaden är uppdelad, hur 
material- och verktygsflöden kan se ut samt risker och problem som är relaterade till detta i 
dagsläget. Ett förslag på layoutförändring som kan komma att genomföras i framtiden 
presenteras också. I nulägesbeskrivningen ligger fokus på flöden av material och verktyg 
kring plåtsträckare och värmebehandling som är centrala i verksamheten, men flödena kring 
övriga avdelningar i plåtverkstaden beskrivs också.  

5.1 Plåtverkstaden 
I Saabs plåtverkstad i Tannefors bearbetas plåt som används i tillverkningen av Gripen samt i 
delar till Boeing och Airbus flygplan. Plåtverkstaden är uppdelad i fem olika avdelningar. De 
fem avdelningarna är formning, värmebehandling, riktning, NC-maskiner och kontroll. 
Maskinen för plåtsträckning tillhör formningsgruppen. Längre fram i kapitlet följer en 
beskrivning av respektive grupp och aktiviteterna som utförs där. I figur 9 syns en skiss över 
hur maskiner och avdelningar är placerade i plåtverkstaden.  

Plåten levereras till plåtverkstaden från ett lager i Finland och det är Servistik som sköter 
lossning och inleverans av plåten till verkstaden. Arbetet i plåtverkstaden utförs efter en 
körplan som beskriver i vilken ordning jobb ska behandlas. Operatörerna kan dock anpassa 
sig och välja ut de jobb på körplanen som passar bäst att utföra för tillfället. Inom verkstaden 
är det operatörerna själva som sköter transporter av plåt mellan artiklarnas olika operationer. 
Transport av plåt kan göras gåendes då materialet vanligtvis har lastbärare som vagnar eller 
lådor. 

I arbetet i plåtverkstaden används många olika verktyg. Många av verktygen är stora och 
tunga. De verktyg som används mest frekvent och som är mycket svåra att transportera 
förvaras i ställage avsedda för verktyg inne i verkstaden. Men en stor del av verktygen 
förvaras i ett lager i en annan byggnad och dessa behöver beställas till plåtverkstaden innan de 
ska användas. När verktyg beställs är det Servistik som ser till att efterfrågade verktyg tas ut 
från lagret, transporteras till plåtverkstaden och levereras in till överenskommen plats inne i 
verkstaden. Efter användandet är det också Servistik som hämtar verktygen i plåtverkstaden 
och transporterar dem tillbaka till lagret för förvaring. När Servistik hämtar och transporterar 
bort verktygen från plåtverkstaden är det oftast från godstorget vid godsmottagningen som de 
hämtas. I undantagsfall händer det att verktyg hämtas inne i verkstaden.  
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Figur 9 - Bild över maskiner och avdelningars placering i plåtverkstaden 
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5.1.1 Formningsavdelningen 
Till formningsgruppen hör en plåtsträckare, en profilsträckare, en vätskepress, maskiner för 
kantpressning och utrustning för efterarbete. I plåtsträckaren formas plåt med hjälp av 
verktyg. Det finns runt 700 tillhörande verktyg till maskinen och således kan artiklar formas 
på många olika sätt. Många av dessa verktyg förvaras på verktygslagret i en annan byggnad. 
Operatören ser på körplanen vilka verktyg som kommer behövas för kommande artiklar och 
beställer en leverans av dessa verktyg. Verktygen måste sedan monteras in i maskinen vilket 
många gånger kan vara ett tidskrävande moment. Principen i profilsträckaren är liknande men 
skillnaden är att det är profiler som formas istället. Även vätskepressen använder verktyg för 
att forma plåt på önskat sätt. I kantpressen utförs bockning och formning på olika sätt.  

5.1.2 Värmebehandlingsavdelningen 
I avdelningen värmebehandling ingår tre ugnar där själva värmebehandlingen utförs, en 
avfettningsmaskin där plåtartiklarna tvättas och en maskingrad. Det finns en ugn för 
glödgning, en för upplösning och en för åldring. 

När plåten genomgår glödgning värms den upp på ett sätt som gör att den blir mjuk och sedan 
kan formas på önskat sätt. Glödgningen pågår vanligtvis i 24 timmar och kan därmed köras en 
gång per dag med många olika artiklar på samma gång. Efteråt behöver artiklarna svalna 
innan de kan levereras vidare i verkstaden.  

När plåten genomgår upplösning är processen lite mer komplex än vid glödgning och åldring. 
I upplösningen varierar körtiden beroende på artiklarnas tjocklek. Tiden kan variera mellan 30 
minuter och ett par timmar. Det betyder att det är möjligt att köra ugnen ett flertal gånger 
under ett dygn. Här är det dock viktigt att artiklar med olika tjocklek inte körs tillsammans. 
När plåtartiklarna tas ut ur ugnen doppas de i ett vattenbad i en eller ett par minuter för att 
sedan transporteras till en frys där de förvaras för att bevara sin mjukhet. Tiden som går 
mellan det att artikeln lämnar värmebehandlingen och hamnar i frysen får inte överstiga de 
krav som är ställda på aktuell artikel. Tiden som finns till förfogande för att få in artiklarna i 
frysen brukar vara ungefär 10 minuter. Men på vägen till frysen kan även en valsning vara 
nödvändig då värmebehandlingen ibland kan medföra att artiklarna böjs. Valsningen gör att 
artiklarna återfår sin rätta form.  

När plåten genomgår åldring återgår den till ett hårt tillstånd. Efter denna behandling värms 
den inte upp igen, den har alltså nått sin slutgiltiga form. Åldringen brukar pågå i 24 timmar 
och därmed köras en gång per dag med många olika artiklar på samma gång. När artiklarna är 
klara ska de svalna och sedan levereras vidare. Vissa artiklar kan genomgå kallåldring vilket 
innebär att åldringen sker i rumstemperatur.  

När plåt bearbetas i maskiner är det vanligt att olja och fett hamnar på artiklarna. Därför 
används en avfettningsmaskin för att tvätta artiklarna. När artiklar ska genomgå avfettning 
placeras de på ett tvättgaller som sedan körs in i maskinen. En körning tar ungefär 1 ½ timme 
och det går därmed att köra ett antal omgångar per dygn.  

5.1.3 Riktningsavdelningen 
På riktningsavdelningen sker också formning av plåtdetaljer och även här används verktyg för 
formningen. Arbetet här blir dock lite mer av ett hantverk då det inte är maskiner som utför 
arbetet på egen hand som i andra avdelningar. Vid riktning av plåt går det att arbeta med 
antingen krympning eller sträckning. Det kan handla om att få till rätt vinklar och detta arbete 
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sker med små toleransnivåer. Av allt arbete som görs på riktningen kan det sägas att det är 
många olika moment som utförs och tillvägagångssättet är individuellt från person till person. 
Det viktiga är att slutresultatet uppfyller de krav som finns.  

5.1.4 NC-avdelningen 
Till NC-avdelningen hör flera olika NC-maskiner, bland annat fräs- och profilmaskiner. Om 
plåten inte behöver gå genom avfettning när den anländer till plåtverkstaden blir NC-
maskinerna ofta första anhalten. En fräsmaskin fräser då ut konturer ur plåtark. Maskinen 
fräser ut flera olika artiklar på samma gång.  

5.1.5 Kontrollavdelningen 
Kontrollavdelningen ansvarar för att genomföra kontroller av till exempel kantning, riktning, 
hårdhet samt jämförelse mellan ritning och artikel för att se att allt stämmer. Kontrollen utför 
mestadels jobb åt plåtverkstaden men även artiklar som kommer från andra delar av 
verksamheten kontrolleras här.  

5.2 Material- och verktygsflöden 
Ett exempel på hur ett flöde kan se ut i plåtverkstaden är att en plåtartikel levereras in till 
avfettning, plastas av och körs i avfettningsmaskinen. Efter det sköter operatören vid 
avfettningen transport till nästa aktivitet som till exempel kan vara värmebehandling. Där tar 
värmeoperatörerna över och genomför värmebehandling, eventuell valsning och transport till 
frys. Ur frysen kan det sedan vara operatören för plåtsträckning som hämtar artikeln för att 
genomföra sträckning. Om plåten behöver sträckas flera gånger levererar operatören den till 
avfettningen igen för att sedan låta artikeln gå igenom värmebehandling ännu en gång och 
möjliggöra ytterligare sträckning. Detta flöde kan återupprepas ett antal gånger för en och 
samma artikel.  

Nedan ges en beskrivning av hur materialflödet kan se ut i plåtverkstaden. Beskrivningen ges 
genom att flödet kring respektive avdelning i plåtverkstaden presenteras.  

5.2.1 Flöden kopplade till formningsavdelningen 
Inkommande artiklar till plåtsträckaren kommer huvudsakligen från värmebehandlingen eller 
frysen. I de fall artiklar kommer från värmebehandlingen levereras de till en yta bredvid 
maskinen. Många artiklar kan vara stora och ta upp mycket plats medan de väntar på att köras 
i maskinen. Om artiklarna är frysta är det istället operatören vid plåtsträckaren som hämtar 
artiklarna i frysen. Utgående artiklar går ofta till avfettning eller fräs. Om efterföljande steg är 
avfettning levererar operatören vid plåtsträckaren själv artiklarna bort till avfettningsmaskinen 
och om artiklarna ska fräsas placeras de i en buffertzon.  

Vid leverans av verktyg till plåtsträckaren placeras verktygen i ställagen med hjälp av truck 
och operatören vid maskinen får sedan hämta verktygen i ställaget och köra fram dem till 
maskinen, också det med truck. Vid själva monteringen av tunga och stora verktyg används 
en travers. Beroende på vad det är för artiklar som ska gå igenom plåtsträckaren kan antalet 
jobb som utförs på en dag variera mellan ungefär 8 och 14. Det betyder att transporter mellan 
verktygsställaget och maskinen sker lika många gånger på en dag. När ett verktyg inte ska 
användas längre kör operatören bort det till godstorget vid godsmottagningen. Därifrån tar 
Servistik hand om transport tillbaka till förvaringen i lagret. Därmed sker en trucktransport 
genom verkstaden till ställagen och sedan en från ställagen till maskinen. Figur 10 visar både 
inkommande och utgående flöden av material och verktyg runt plåtsträckaren.  
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Figur 10 - Inkommande och utgående flöden av material och verktyg runt plåtsträckaren 

Inkommande artiklar som ska bearbetas i profilsträckaren levereras antingen från 
värmebehandlingen eller hämtas i frysen. Utgående artiklar kan gå antingen till riktning eller 
efterarbete.  

Till profilsträckaren används också verktyg som förvaras på verktygslagret. När dessa 
levereras till verkstaden placeras de i ställagen som är avsedda för verktyg. Därmed sker, för 
varje verktyg, en trucktransport genom verkstaden till ställagen, en från ställagen till 
maskinen och en till godstorget vid godsmottagningen efter användning.   

Inkommande artiklar vid vätskepressen kommer till stor del från värmebehandlingen och 
levereras därifrån. Efter utförd pressning behöver artiklarna oftast avfettas. Men utgående 
artiklar kan också gå till riktning eller kantning.  

Vissa av verktygen som används i vätskepressen förvaras också på verktygslagret och en 
leverans måste beställas före användning. Vid leveransen ställs verktygen vid maskinen och 
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montering kan sedan ske med travers. Större delen av verktygen som används i vätskepressen 
finns dock tillgängliga i verkstaden och förvaras i närheten av maskinen.  

Inkommande artiklar till kantpressen kan komma från många olika avdelningar i verkstaden. 
Men artiklar som levereras från värmebehandlingen är lite mer vanligt förekommande än 
andra. Vissa artiklar hämtas också från frysen. De gånger artiklar hämtas från frysen hanteras 
flera på samma gång för att minska antalet transporter. Inkommande artiklar placeras på en 
hylla som är avsedd för just detta. Bearbetade artiklar går ofta till avfettning eller efterarbete. 
Leveranser av utgående material görs med en avgåendevagn som körs iväg 1 till 2 gånger per 
dag.  

I kantpressen används verktyg som förvaras vid maskinen. Det händer väldigt sällan att ett 
verktyg som förvaras på verktygslagret behöver användas och därmed beställas. I figur 11 
visas en schematisk bild av flödena kring vätskepress, profilsträckare och kantpress.  

 

Figur 11 - Inkommande och utgående flöden av material och verktyg runt vätskepress, profilsträckare och kantpress 
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5.2.2 Flöden kopplade till värmebehandlingsavdelningen 
Inflödet till värmebehandlingen kommer ofta från avfettningen som levererar till avsedd plats 
för inkommande artiklar. Inkommande artiklar kontrolleras och lagras sedan i väntan på 
behandling. Stora artiklar placeras på andra sidan gången bredvid valsmaskinerna. Artiklarna 
passerar vanligtvis någon aktivitet i verkstaden innan de kommer in för värmebehandling, till 
exempel fräses artiklarna ut ur plåtar och/eller går genom avfettningen före 
värmebehandlingen som kan vara andra eller tredje aktivitet i flödet genom verkstaden. Efter 
att ha behandlats kan de levereras vidare till alla avdelningar i plåtverkstaden. 
Materialtransporter sker från värmebehandling till frys och det kan finnas tidskrav på denna 
transport.   

En stor del av alla artiklar som kommer till plåtverkstaden behöver passera genom 
avfettningen innan de kan gå vidare till andra operationer. Vissa artiklar går även tillbaka till 
avfettningen flera gånger mellan de andra aktiviteterna. En artikel kan gå 8-9 gånger genom 
avfettningen. Det finns inte många maskiner av detta slaget och den används även till artiklar 
som kommer från andra verkstäder på Saab. Detta tillsammans leder till att det är ett stort 
materialflöde som passerar genom denna del av plåtverkstaden. Inkommande artiklar placeras 
på ytan bredvid avfettningsmaskinen. När artiklarna är klara är det operatören vid 
avfettningen som levererar artiklarna till efterföljande aktivitet. Det är vanligt att artiklar går 
från avfettning till värmebehandling. Figur 12 visar inkommande och utgående materialflöden 
vid värmebehandlingen.  

 

Figur 12 - Inkommande och utgående materialflöden vid värmebehandlingen 
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5.2.3 Flöden kopplade till riktningsavdelningen 
Inflödet till riktningen kommer till stor del från vätskepressen som ligger bredvid 
riktningsavdelningen. Personerna som jobbar på riktningen får själva hämta artiklarna vid 
vätskepressen. Artiklar hämtas också från frysen. För att slippa ständiga materialtransporter 
mellan den stora frysen och riktningsavdelningen finns det små förvaringsfrysar på 
riktningsavdelningen där artiklar kan förvaras innan de ska bearbetas. När artiklar är färdiga 
sköter avdelningen själv leveransen vidare som ofta går till kontrollen.  

Ibland behöver riktningsavdelningen stora verktyg till sitt arbete. Dessa förvaras på 
verktygslagret och levereras av Servistik efter beställning. Vid leverans ställs verktygen 
antingen i anslutning till riktningsavdelningen eller i ställagen vid frysen. Figur 13 visar 
flöden av material och verktyg som är kopplade till riktningsavdelningen.  

 

Figur 13 - Flöden av material och verktyg kopplade till riktningsavdelningen 

5.2.4 Flöden kopplade till NC-avdelningen 
Inflödet till NC-avdelningen kan bestå av stora plåtar på vagnar som kommer direkt från 
godsmottagningen. Plåtarna plockas av och körs i maskinen för att sedan som utgående 
levereras vidare. En stor del av det utgående materialet levereras till gradning. Figur 14 visar 
flöden som är kopplade till NC-avdelningen.  
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Figur 14 - Flöden kopplade till NC-avdelningen 

5.2.5 Flöden kopplade till kontrollavdelningen 
Alla artiklar i plåtverkstaden blir någon gång kontrollerade vilket betyder att mycket material 
kan samlas här. Inflödet till kontrollavdelningen kommer från alla delar av plåtverkstaden och 
vid leveransen placeras de på en yta som är dedikerad för inkommande artiklar. Därefter är 
det personerna på kontrollavdelningen som själva sorterar inkommande artiklar och placerar 
dessa i hyllor. Lådor som är lite större och inte får plats i hyllan placeras framför hyllan. Stora 
artiklar levereras på pallar och dessa ställs i kanten av truckgången som passerar utanför 
kontrollavdelningen. Generellt brukar kontrollen vara den sista aktiviteten i artiklarnas flöde 
genom verkstaden. Artiklar som ska lämna plåtverkstaden efter utförd kontroll placeras på 
godstorget vid godsmottagningen för avhämtning.  

När kontrollavdelningen ska utföra kontroller av artiklar som har formats kan verktyg behöva 
användas. Stora verktyg förvaras på verktygslagret och måste beställas före användning. När 
Servistik levererar verktygen placeras de utanför kontrollavdelningen. Figur 15 visar flöden 
av material och verktyg som är kopplade till kontrollavdelningen.  
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Figur 15 - Flöden av material och verktyg som är kopplade till kontrollavdelningen 

5.2.6 Flöden kopplade till Servistik 
Lastbilar anländer till porten med både material och verktyg. Vid porten lossas lastbilen och 
därifrån körs godset in till godstorget i plåtverkstaden som ligger i anslutning till porten. Från 
godstorget levereras material och verktyg sedan vidare till plåtverkstadens alla avdelningar. 
Vanligt förekommande är att plåten först behöver gå genom avfettningen samt 
värmebehandlingen innan den bearbetas. Utgående material hämtas från godstorget, dit det 
har levererats av personalen i plåtverkstaden. Figur 16 visar transporter av både verktyg och 
material som till stor del behöver ske med truck. En stor del av dessa utförs av Servistik men 
vissa interna transporter i plåtverkstaden utförs av operatörerna.  
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Figur 16 - Truckflöden i plåtverkstaden 

5.3 Layoutförslag 
Följande layoutförslag för plåtverkstaden, som kan ses i figur 17, har arbetats fram av 
operatörer i plåtverkstaden och projektledaren för investeringsprojektet av den nya 
plåtsträckaren. Layoutförslaget är ännu inte helt färdigställt, men förslaget är att placera den 
nya plåtsträckaren i plåtverkstadens nedre högra hörn, se figur 17. Det skulle medföra att det 
blir enklare att installera den nya plåtsträckaren då själva installationen kräver att en 18 meter 
lång, 5 meter bred och 4 meter djup grop grävs på platsen där den nya plåtsträckaren ska stå 
placerad. Denna grävprocess skulle bli komplicerad om den skulle utföras i mitten av en 
verkstad där produktion är i full gång. Om plåtsträckaren placeras intill en vägg innebär det 
att det blir enklare att forsla bort schaktat material och lättare att undvika störningar på övriga 
delar av produktionen. 

I layoutförslaget är tanken att en port ska byggas i anslutning till nya plåtsträckarens 
placering, detta för att förenkla arbetet vid installationen samt möjliggöra effektiva flöden av 
verktyg i framtiden. Detta genom att porten ska kunna användas för lossning och lastning av 
verktyg till maskinerna i plåtverkstaden. Till plåtsträckaren krävs en travers för lyft och 
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montering av verktyg och en sådan kommer att behöva installeras då det i dagsläget inte finns 
någon tillgänglig i det aktuella området.  

Ställagen som finns vid ytan runt frysen, där framför allt verktyg till formningsgruppen 
förvaras, kan komma att flyttas och placeras parallellt med den nya plåtsträckaren på andra 
sidan truckgången. Det är dock inte helt klargjort var ställagen för verktyg ska placeras. Ett 
alternativ är att verktyg till plåtsträckaren skulle kunna förvaras i en tillbyggnad under ett 
skärmtak som ligger i anslutning till den del av väggen där den nya porten kommer att öppnas 
upp. Det skulle då krävas att skärmtaket lyfts upp samt att tillbyggnaden isoleras för att 
verktygen inte ska skadas vid förvaring. Denna lösning skulle medföra att trucktrafiken inne i 
verkstaden minskar då det inte behövs lika många verktygstransporter inne i verkstaden.   

Att placera plåtsträckaren i hörnet av verkstaden innebär även att en del andra maskiner 
behöver flyttas. Väggen till närliggande verkstad kommer att förskjutas och plats kommer att 
tas från denna verkstad för att möjliggöra denna placering av plåtsträckaren. I verkstaden intill 
kommer även nuvarande kontorsplatser att flyttas till en annan byggnad vilket frigör en yta 
som kan användas till utrustning för den nya plåtsträckaren. Två maskiner som i dagsläget står 
på ytan där den nya maskinen ska placeras kommer att flyttas. Det är ännu inte bestämt vilken 
deras nya placering blir, men ett alternativ är att ställa dessa i ytan mellan frysen och valsen 
eftersom plats kan komma att frigöras där. Ett vattenkar som i dagsläget är placerat på denna 
yta kan komma att flyttas då det inte används av någon i plåtverkstaden utan hör till en 
närliggande verkstad.  

Efter att den gamla plåtsträckaren har tagits bort kommer gropen som blir kvar att fyllas igen 
och därmed frigörs en yta i mitten av plåtverkstaden. På denna yta är det tänkt att en ny 
profilsträckare ska installeras. När den gamla profilsträckaren sedan tas bort frigörs ännu en 
yta inne verkstaden där det ännu inte finns några planer på att placera någon ny maskin. 
Denna yta blir dock tillgänglig först efter att den nya plåtsträckaren är installerad och redo att 
användas, den gamla plåtsträckaren borttagen, den nya profilsträckaren installerad och den 
gamla profilsträckaren borttagen. Allt detta kommer inte vara genomfört förrän ett par år fram 
i tiden.  

I layoutförslaget finns det inte mycket information kring hur ytor som kommer frigöras i 
plåtverkstaden ska användas för lagring och förvaring av material och verktyg. Detta är öppet 
för vidare förslag tillsammans med placeringen av de maskiner som behöver flyttas men som 
ännu inte fått någon ny plats. 

När den nya plåtsträckaren är installerad behöver delar av den omgivande ytan vara fri för att 
tillhörande utrustning ska kunna användas och operatörerna ska kunna arbeta vid maskinen på 
ett problemfritt sätt. Plåtar laddas in i mitten av maskinen och ytan vid sidan av mitten 
behöver därför vara tillgänglig för detta. Maskinen har också en styrdator som kommer vara 
placerad vid sidan av maskinen. Det behövs också en skärare som kan skära av de delar av 
plåtarna som inte behöver vara kvar och en container/behållare att lägga plåtresterna i. Dessa 
ska vara placerade i anslutning till maskinen för att garantera bra arbetsförutsättningar för 
operatörerna. 
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Figur 17 - Bild på layoutförslaget med den nya plåtsträckarens placering utmärkt 
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6 Analys 
I detta kapitel presenteras en analys av insamlad data som har sammanställts i 
nulägesbeskrivningen i kapitel 5. Analysen utförs i följande tre steg: 

1) Analys och illustration av de problem som finns i plåtverkstaden idag utifrån layouten. 
Även analys av material- och verktygsflöde i dagens layout.  

2) Analys av de problem som finns i dagsläget samt av dagens flöden i det nya 
layoutförslaget för att belysa hur dessa påverkas.  

3) Förslag på hur den nya layouten kan förbättras utifrån identifierade flöden och 
problem.  

6.1 Analys av nuvarande layout 
Den nuvarande layouten i plåtverkstaden är utifrån vad Jonsson och Mattsson (2003), 
Lumsden, (2006) och Miltenburg (1995) beskriver en funktionell verkstad. Detta är ett riktigt 
sätt att organisera sin verkstad eftersom produktionen i denna del av flygplansindustrin 
innebär ett brett artikelsortiment med låga produktionsvolymer. Dock är vissa avdelningar i 
verkstaden som inte är sammanhängande, vilket de borde vara i en idealisk funktionell 
verkstad. Värmeavdelningen med tillhörande avfettning är ett exempel på detta. Även 
formningsavdelningen är relativt utspridd i dagens verkstadslayout. Detta hänger ihop med att 
förflyttningar av maskiner har gjorts till platser där yta har varit tillgänglig. Tidigare låg till 
exempel avfettningen bredvid värmebehandlingen innan en ny avfettningsmaskin köptes in 
och installationen av denna medförde en flytt. Denna flytt resulterade exempelvis i längre 
materialtransporter mellan avfettningen och värmebehandlingen. Anledningen till att 
maskiner ofta behöver flyttas när de ska bytas ut är att verksamheten inte kan pausas under 
installationen vilket medför att den nya maskinen inte kan placeras på samma plats som den 
gamla, om inte installationen kan utföras snabbt. Detta har inneburit att placeringar och 
förflyttningar i plåtverkstaden inte har gjorts på ett optimalt sätt utifrån ett 
materialflödesperspektiv. Att lägga vikt vid hur materialflödet påverkas poängteras av Da 
Silva och Freitas Rentes (2012) och ElMaraghy et al. (2012) som en viktig del i arbetet med 
layoutförändringar. De interna transporterna som har förlängts i detta fall kan ha inneburit en 
ökning av den totala produktionskostnaden, enligt Berlec et al. (2014) och Ortiz (2006). När 
materialet ska transporteras en längre sträcka än tidigare innebär det att transporterna kommer 
ta längre tid. I detta fall är det operatörerna själva som utför materialtransporterna mellan 
avdelningar och den tid som går åt till detta kunde istället ha använts till något mer 
värdeskapande.  

6.1.1 Upplevda problem och risker i nuvarande layout 
Intervjuer med arbetande i plåtverkstaden visar att det finns upplevda problem. I figur 18 
visas områden i plåtverkstaden där problem har identifierats. Ett genomgående problem är att 
det upplevs vara brist på ytor i plåtverkstaden. Dels är det brist på utrymme att ställa material 
och verktyg på och dels försvåras trucktransporterna när det är trångt.   

Problemen med brist på ytor är tydligast vid avdelningarna för formning, värmebehandling 
och kontroll. Inom formningsavdelningen samsas maskinerna för plåtsträckning och 
profilsträckning om ytor att ställa material och verktyg på och dessa ytor anses av 
operatörerna vara för små. Det leder till att det blir svårt att hålla en bra ordning och reda i 
dessa områden. På värmebehandlingen blir det trångt när många artiklar anländer för 
behandling. Det uppstår då brist på lageryta för väntande artiklar och lagerstrukturen blir 
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sämre när saker måste ställas på andra platser än de ordinarie. Som en följd av detta blir det 
svårare att hitta och hålla reda på saker, vilket hänger ihop med de teorier om Lean och 
slöserier som presenteras i kapitel 3 där Segerstedt (2009) och Ortiz (2006) menar att onödiga 
rörelser och förflyttningar, till exempel i form av letande, inte tillför värde till produkten och 
att det därför är rimligt att sträva efter att minska dessa.  

Vid avfettningen och kontrollen passerar många artiklar och i vissa perioder kan köer byggas 
upp och mycket material stå och vänta på och utanför avdelningen. Stora artiklar som väntar 
på kontroll ställs på samma yta som det inkommande materialet till avfettningen. I och med 
att kontroll och avfettning samsas om samma yta blir det trångt. Dessutom ligger avfettningen 
och kontrollen på varsin sida om den truckgång där många inleveranser till verkstaden sker, 
vilket gör att även trucktransporterna kan påverkas av att det är trångt. När pallar med större 
artiklar anländer till kontrollen ställs dessa i kanten av truckgången och det blir ingen ledig 
yta kvar i kanten för gående. Gående tvingas därmed röra sig i truckgången och materialet 
utsätts för skaderisk. Det sistnämnda kan kopplas till slöseriet fel och omarbete som Ortiz 
(2006) beskriver, då det finns en risk att material skadas och behöver rättas till. Det finns även 
en risk i att personalen som arbetar på dessa avdelningar upplever stress när material samlas 
upp och behöver ställas på platser som egentligen inte är avsedda för denna typ av förvaring. 

Truckförarna som sköter Servistiks inleveranser i plåtverkstaden ger samma bild som 
operatörerna i verkstaden. Det är trångt, saker står i vägen och det är mycket folk i rörelse i 
truckgångarna. Avlastningsytorna anses av truckförarna vara för små. Därtill upplevs problem 
med att det inte är tillräckligt tydligt markerat inne i plåtverkstaden vad som gäller för 
trucktrafik, gångtrafik och var olika material och verktyg ska ställas vid avlastning. Det finns 
en olycksrisk i och med att det är mycket personal i rörelse i och kring truckgångarna och att 
trucktrafik och gångtrafik inte är tydligt åtskilda. 

En genomgående risk som de arbetande i plåtverkstaden upplever är att det utförs många 
tunga lyft. Det kan vara stora plåtar som behöver flyttas och tunga verktyg som ska lyftas ut 
från förvaring eller förflyttas till platser där traverser inte kommer åt att lyfta. Problem finns 
också med att traverser inte alltid utnyttjas trots att det finns möjlighet då arbetet kan utföras 
fortare med handkraft. Vid NC-avdelningen är det stora plåtar som precis anlänt till 
verkstaden som behöver lyftas och flyttas. Ofta behöver två personer hjälpa varandra med lyft 
av detta slag. Vid riktningsavdelningen utförs också tunga lyft och det kan delvis vara till 
följd av att det saknas tillgängliga handtruckar när sådana behövs för att underlätta jobbet. 
Samtidigt kan det poängteras att fler och bättre hjälpmedel skulle leda till ett ökat behov av 
förvaringsyta.  

Sammanfattning av upplevda problem och risker 

Bristen på ytor för buffertar i plåtverkstaden leder till trängsel framförallt i den truckgång som 
är markerad i figur 18. Detta leder i sin tur till skaderisk för artiklar samt olycksrisk i möten 
mellan truckar och arbetare. Bristen på ytor medför även att strukturen i buffertzoner 
försämras då det blir svårt att hålla ordning och reda när mängden ankommande och väntande 
material passerar gränsen för vad som faktiskt får plats. Denna miljö kan även upplevas som 
stressande för de anställda i plåtverkstaden. Problem och risker finns även i arbetsmoment då 
tunga plåtar och verktyg ska lyftas och flyttas.  
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Figur 18 - Områden och ytor i plåtverkstaden där problem har identifierats 

6.1.2 Analys av nuvarande material- och verktygsflöden 
En analys har utförts av kartlagda material- och verktygsflöden i plåtverkstaden. Denna analys 
har gjorts för att tydliggöra hur relationerna mellan de olika avdelningarna ser ut för att sedan 
kunna jämföra hur dessa påverkas när den nya layoutförändringen genomförs. Analysen är 
gjord med grund i de modeller som Berlec et al. (2014), ElMaraghy et al. (2012) och Da Silva 
och Freitas Rentes (2012) presenterar. En relationskarta, vilket var vad ElMaraghy et al. 
(2012) rekommenderade, har tagits fram för både material- och verktygsflöden i 
plåtverkstaden och utifrån dessa relationskartor har en matris som tydliggör antalet 
flödesrelationer mellan avdelningarna skapats. Både Berlec et al. (2014) och ElMaraghy et al. 
(2012) använder matriser i sina modeller för analys av flöden och relationer, de använder då 
exakt antal artiklar som passerar specifika noder som underlag för analysen. I analysen av 
plåtverkstaden har det, med tanke på flödenas komplexitet och given tidsram för arbetets 
genomförande, inte varit möjligt att samla in motsvarande data och analysen är därför 
grundad på generella flöden och relationer. Analysen påvisar att tydligare flöden finns mellan 
flera avdelningar vilket är något att ta i beaktande när plåtsträckaren byter placering. 
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Materialflöde 
I figur 19 syns en relationskarta över materialflöden i plåtverkstaden. Avdelningar och 
områden representeras av namngivna noder. Dessa noder har kopplats ihop utifrån den 
nulägesbeskrivning som presenteras i kapitel 5. Bågarna som går mellan noderna är 
markerade med pilar för att visa vilket håll flödet som bågen representerar går på. Flöden som 
kan återupprepas och gå mellan samma noder flera gånger har markerats som streckade och 
med röd färg. Utifrån denna relationskarta har matrisen som kan ses i tabell 3 skapats för att 
illustrera vilka avdelningar som har flest relationer med andra avdelningar. 

 

Figur 19 - Diagram över materialflöden mellan avdelningar i plåtverkstaden 
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Matrisen som kan ses i tabell 3 visar vilka avdelningar som har en materialflödesrelation 
mellan varandra. Om värdet 1 ges finns ett flöde och om värdet 0 ges finns inget flöde. Detta 
är en modifiering av det matrisverktyg som ElMaraghy et al. (2012) presenterade. 
Anledningen till att verktyget har modifierats är att det ska passa de mer generella flöden som 
analysen av plåtverkstaden är grundad på. Efter att värden har delats ut görs summeringar för 
att visa hur många avdelningar en viss nod får ingående artiklar från eller hur många 
avdelningar som en avdelning har utgående artiklar till. 

Tabell 3 - Matris över materialflödets kopplingar mellan avdelningar 

 I
n 

Rik
tnin
g 

Värmebehan
dling/Avfettn
ing 

Plåtst
räcka
re 

Väts
kepre
ss 

Profils
träcka
re 

Kan
tpre
ss 

N
C 

Ko
ntr
oll 

Ver
ksta
d 

U
t 

Su
m
ma 
infl
öd
e 

In  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Riktning 0 -  1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 

Värmebehan
dling/Avfettn
ing 

1 0 -  1 1 1 1 1 0 0 0 6 

Plåt-
sträckare 

0 0 1 -  0 0 0 0 0 0 0 1 

Vätskepress 0 0 1 0 -  0 0 0 0 0 0 1 

Profil-
sträckare 

0 0 1 0 0 -  0 0 0 0 0 1 

Kantpress 0 0 1 0 0 0 -  0 0 0 0 1 

NC 1 0 0 0 0 0 0 -  0 0 0 1 

Kontroll 0 1 1 0 0 0 0 0 -  1 0 3 

Verkstad 0 0 0 1 0 1 1 0 0 -  0 3 

Ut 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -  1 

Summa 
utflöde 

2 1 6 2 2 3 2 1 1 1 0 - 

 

På detta vis illustreras det att värmebehandling, inklusive avfettning, är den avdelning som har 
både inkommande och utgående relationer med flest andra avdelningar. Värmebehandlingen 
har därmed flest relationer med övriga avdelningar och blir därför en central del i 
plåtverkstadens verksamhet. Då avfettningen endast har utgående flöde till 
värmebehandlingen och bägge funktionerna tillhör samma avdelning har dessa klumpats ihop.  
Det går även att finna tydliga flöden som går fram och tillbaka mellan 
värmeavdelning/avfettning och maskiner tillhörande formningsavdelningen (plåtsträckare, 
profilsträckare, kantpress och vätskepress) vilket, enligt rekommendation från Berlec et al. 
(2014), innebär att dessa avdelningar bör vara placerade nära varandra i en verkstadslayout 
för att korta ner transportsträckor. 

Verktygsflöde 
I figur 20 visas en relationskarta som är skapad med samma principer som den i figur 19. 
Skillnaden är att bågarna i figur 20 representerar verktygsrelationer mellan de olika noderna. 
En nod för verktygsställagen har också tillkommit. Kartan är skapad med 
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nulägesbeskrivningen i kapitel 5 som grund. Flöden som kan återupprepas och gå mellan 
samma noder flera gånger har markerats som streckade och med röd färg. Utifrån dessa 
relationer har en matris som visar antalet relationer för respektive nod skapats, på samma sätt 
som för materialflödena.  

 

Figur 20 - Diagram över verktygsflöden mellan avdelningar i plåtverkstaden 

Matrisen som kan ses i tabell 4 visar vilka avdelningar som har verktygsflödesrelationer 
mellan varandra. Om värdet 1 ges finns ett flöde och om värdet 0 ges finns inget flöde. 
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Summeringar görs för att visa hur många avdelningar en viss nod får ingående verktyg från 
eller hur många avdelningar som en avdelning har utgående verktyg till. 

Inflödet av verktyg går till fem olika avdelningar och är det flöde som således är störst. 
Utgående flöde kommer från sex olika avdelningar. En stor del av verktygen flödar även 
genom ställagen som finns placerade i närheten av frysen i dagens läge. Därmed görs många 
transporter från och till denna yta. Verktygstransporter görs mestadels med truck vilket 
innebär att mycket truckkörning sker i dessa områden. Det finns flöden som binder samman 
ställagen med plåtsträckaren och profilsträckaren både fram och tillbaka vilket betyder att 
verktyg kan gå denna väg flera gånger innan de försvinner ut ur verkstaden och enligt Berlec 
et al. (2014) bör sådana avdelningar placeras nära varandra i en verkstadslayout. 

Tabell 4 - Matris över verktygsflödets kopplingar mellan avdelningar 

 I
n 

Rik
tni
ng 

Värmebeha
ndling/Avfe
ttning 

Plåts
träck
are 

Väts
kepr
ess 

Profil
sträck
are 

Kan
tpre
ss 

N
C 

Ko
ntr
oll 

Ver
kst
ad 

Stä
lla
ge  

U
t 

Su
m
ma 
inf
löd
e 

In  
- 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Riktning 1  - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

Värmebeha
ndling/Avfe
ttning 

0 0  - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Plåt-
sträckare 

1 0 0  - 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

Vätske-
press 

1 0 0 0  - 0 0 0 0 0 0 0 1 

Profil-
sträckare 

0 0 0 0 0  - 0 0 0 0 1 0 1 

Kantpress 0 0 0 0 0 0  -  0 0 0 0 0 

NC 0 0 0 0 0 0 0  - 0 0 0 0 0 

Kontroll 1 0 0 0 0 0 0   - 0 0 0 1 

Verkstad 0 0 0 0 0 0 0  0  - 0 0 0 

Ställage 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0  - 0 3 

Ut 0 1 0 1 1 1 0  1 0 1  - 6 

Summa 
utflöde 

5 1 0 2 1 2 0 0 1 0 4 0 - 

 

6.2 Analys av nya layoutförslaget 
En analys av det nya layoutförslaget presenteras där de identifierade problemen och riskerna i 
nuläget appliceras på det givna förslaget. En analys görs även över hur material och 
verktygflöden förändras i den förändrade verkstadslayouten.  

6.2.1 Analys av identifierade problem och risker i nya layoutförslaget 
Då plåtsträckaren byter position vid det nya layoutförslaget innebär det att problemen som 
finns med trånga ytor för buffert i plåtverkstaden påverkas. Två av de ytor som i kapitel 6.1.1 
analyserats som trånga är kopplade till den nuvarande placeringen av plåtsträckaren. Ytorna är 
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för ingående material till maskinen samt utgående material från densamma. Meningen är att 
ytan för ingående material flyttas med plåtsträckaren och placeras på den nya ytan som vid 
flytten har frigjorts i anslutning till plåtsträckaren. Denna yta för buffert kommer att vara 
större än tidigare och meningen är även att utgående material och verktygen till maskinen ska 
kunna lagras här. På detta vis kommer de trånga ytorna kring plåtsträckaren att försvinna.  

De trånga ytor som finns för ingående material till kontroll, avfettning och värmebehandling 
kommer att kvarstå ifall inga åtgärder vidtas eftersom dessa avdelningar inte påverkas på 
samma sätt som plåtsträckaren i det nya layoutförslaget. Problemen och de risker som finns 
med truckgången utanför kontrollen påverkas inte heller av flytten och åtgärder för dessa 
problem bör vidtas. I figur 21 illustreras hur trånga ytor påverkas av det nya layoutförslaget. 
Identifierade problem och risker som rör ostrukturerade buffertzoner samt stress och tunga 
lyft påverkas inte av det nya layoutförslaget utan kvarstår.  

 

Figur 21 - Nya layoutförslagets påverkan på identifierade problem kring trånga ytor 

6.2.2 Analys av material- och verktygsflöden i nya layoutförslaget 
Material- och verktygsflöden kring den nya plåtsträckaren kommer att förändras i och med 
den nya placeringen i verkstaden. Da Silva och Freitas Rentes (2012) rekommenderade att 
illustrera hur framtida flöden kommer se ut och i figur 22 syns just framtida flöden kring den 
nya plåtsträckaren. Det är kring denna maskin som flöden kommer att förändras mest 
eftersom den byter placering, dock påverkas andra delar av plåtverkstaden också, framförallt 
då en ny port öppnas upp och leveranser in och ut ur verkstaden kan ta nya vägar. 
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Den stora nackdelen med plåtsträckarens nya placering är att den hamnar så pass långt bort 
från värmebehandlingen och avfettningen. I analysen av det nuvarande flödet belystes 
relationerna som finns mellan dessa avdelningar och att materialflöden kan gå fram och 
tillbaka mellan dessa avdelningar flera gånger. Enligt Berlec et al. (2014) ska då dessa 
avdelningar vara närbelägna för att minska längden på transporter dem emellan. I det nya 
layoutförslaget blir dock sträckan mellan avdelningarna nästan den längsta möjliga då de 
ligger i varsitt hörn av verkstaden, vilket inte är optimalt. Detta problem kan även kopplas till 
att slöserier kan komma att uppstå i form av onödiga transporter. Även längden för utgående 
artiklar till tvätten blir längre. Dessa transporter kommer göras genom de truckgångar som är 
trånga i dagens läge och bidra till ytterligare trafikering där.  

Positiva effekter med den nya placeringen av plåtsträcken kan hittas i verktygsflödet. Den nya 
porten som finns belägen i anslutning till plåtsräckarens nya position och den nya ytan för 
lagring av verktyg kommer att innebära korta transporter av verktyg till plåtsträckaren. 
Eftersom denna maskin är den som använder verktyg mest och ett klart flöde finns mellan 
ställage och plåtsträckare, vilket understryks i tabell 4, kommer detta vara positivt för 
verktygsflödet i plåtverkstaden. Här följs rekommendationen från Berlec et al. (2014) om att 
avdelningar med starka flöden mellan varandra ska vara närbelägna. 

 

Figur 22 - En jämförelse mellan material- och verktygsflöden kring plåtsträckaren i nuvarande layout och nya 
layoutförslaget 
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I figur 23 illustreras en jämförelse av hur inflödet av material och verktyg kommer påverkas 
av den nya verkstadslayouten. Dessa leveranser görs av Servistik vilket innebär att 
truckkörningen påverkas. Den nya porten innebär möjligheter att leverera verktyg med kort 
sträcka till plåtsräckaren. Sträckan till ställagen som är belägna mitt i plåtverkstaden kortas 
även ner om den nya porten används samt om sträckan som går rakt in till dessa kan 
användas. Här är dock utrymmet begränsat vilket betyder att åtgärder bör vidtas om den ska 
kunna klassas som en vanlig truckgång. I nuläget måste fortfarande stora verktyg som ska till 
ställagen ta vägen runt verkstadens mitt för att kunna komma fram. Detta betyder att den 
trånga truckgången förbi kontrollen måste användas. Problemet med detta är även att 
truckgången som går mellan plåtsträckarens nya placering och godstorget är väldigt trång och 
inte gärna används av truckförarna vid förflyttningar av stora verktyg.  

Inleveranser av material kommer troligtvis inte att förändras i och med den nya layouten. 
Detta eftersom inleveranser görs till avdelningar som ligger närmre den gamla porten och 
därför kommer lossning troligtvis fortsätta ske där. Den nya porten betyder en del ändrade 
rutiner vid inleverans i verkstaden. Två portar kommer nyttjas vid in- och utleverans där det i 
huvudsak kommer vara en uppdelning i att en port används för verktyg och en används för 
material. Därmed är det lämpligt att yta för verktyg finns vid den nya porten.  

 

Figur 23 - En jämförelse mellan inflöde av material och verktyg i nuvarande och framtida verkstadslayout 
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6.3 Förbättringsförslag för nya layoutförslaget 
Med den kartläggning av plåtverkstaden som har presenterats tidigare i rapporten och 
analysen av denna som grund kan författarna presentera en rad förbättringsförslag och 
rekommendationer för plåtverkstaden. Tanken med dessa förslag och rekommendationer är att 
verksamheten med hjälp av dessa ska kunna bli effektivare och situationen för människorna 
som vistas inne i verkstadsmiljön ska kunna förbättras. En stor del av förslagen och 
rekommendationerna är baserade på teorin som presenteras i kapitel 3. Vissa förslag och 
rekommendationer har tagits fram av författarna utifrån principer som presenteras i teorin.  

På samma sida som plåtsträckaren blir det lämpligt att ha buffertzoner för material för att 
möjliggöra ett effektivt in- och utflöde med korta förflyttningar. På andra sidan truckgången 
som passerar den nya plåtsträckaren, mitt emot maskinen, kommer det att finnas en frigjord 
yta. Denna kan användas för verktygsförvaring och då krävs det att ställage för dessa placeras 
här. Ställagen som i dagsläget står vid frysen och används som verktygsförvaring kan flyttas 
till den nya frigjorda ytan mitt emot plåtsträckaren för att möjliggöra effektiva 
verktygstransporter, både till och från maskinen och in och ut ur verkstaden.  

Det vattenkar som är placerat i anknytning till värmebehandlingen används idag inte av 
plåtverkstadens avdelningar utan bara av närliggande verkstad. Det hade varit bra att försöka 
få igenom en flytt av detta kar från denna plats. Detta är dock inte är helt problemfritt då det 
är nedgrävt i marken. Möjliggörande av en flytt skulle innebära frigörandet av yta kring de två 
valsarna. Denna yta skulle då kunna användas som ytterligare buffertyta för 
värmeavdelningens stora plåtar. Med mer tillgänglig yta skulle det bli lättare att strukturera 
upp förvaringen och förbättra situationen med att hålla ordning och reda på material. 

En lösning till flera problem skulle vara att effektivisera förvaringen av material i 
plåtverkstaden vilket kan göras med delar av det 5S-arbete som Edwards (2015) och Sörqvist 
(2013) presenterar. Genom att använda fler hyllor och ställage med tydlig struktur skulle en 
större del av materialet få en avsedd plats och därmed inte behöva stå på golvet, i vägen för 
annat, och hamna på första bästa lediga plats. Tidigare kan bristen på yta ha gjort att det inte 
varit lätt att få plats med fler hyllor eller ställage, men med ytorna som frigörs vid 
layoutförändringen skapas nya möjligheter. Att hitta nya platser till mycket av det som i 
dagsläget bara står ställt på golvet skulle leda till ett flertal förbättringar. Ett pallställage för 
kontrollavdelningen skulle leda till att de pallar som i dagsläget står placerade utanför 
avdelningen i kanten av truckgången kan hamna på en bättre plats. Ett ställage skulle innebära 
att lagring på höjden kan utnyttjas och att mindre golvyta därmed krävs för förvaring. Då 
frigörs yta i kanten av truckgången där gående kan passera och truckförarna får mer utrymme.  

Risken för skador på materialet minskar om materialet är placerat på en mer skyddad plats än 
kanten av en trafikerad truckgång. Vidare kan en förbättrad struktur på de avdelningar som 
har väldigt mycket inkommande material som ska tas om hand leda till att miljön upplevs 
mindre stressande än i vad den gör i dagsläget. Hyllorna kan också struktureras på ett sådant 
sätt att artiklar som ska förvaras där en längre period ställs i de undre eller övre delarna, för att 
möjliggöra mer frekvent hantering i den mest ergonomivänliga delen av hyllan. Detta 
förutsätter dock att operatören vet hur långt fram i tiden artikeln är planerad att behandlas.  

För att minska risken för materialskador rekommenderas att fler pallar med pallkragar 
används vilket skyddar materialet på ett bättre sätt.  
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De framtida planerade layoutförändringarna ser ut att leda till att ytor i plåtverkstaden frigörs. 
Då brist på ytor har visat sig vara ett upplevt problem av många operatörer i plåtverkstaden 
bör dessa ytor användas för att åtgärda detta problem. Författarna vill dock poängtera att det 
kan vara värdefullt för framtiden att även hålla vissa ytor relativt fria för att möjliggöra andra 
maskininstallationer. Många av maskinerna i plåtverkstaden är gamla och tänkta att bytas ut 
inom en inte allt för lång tidshorisont. Som Berlec et al. (2014) beskriver gäller det att hitta 
bra placeringar för nya maskiner och att försöka undvika att maskiner hamnar på en viss yta 
bara för att den råkade vara ledig. Om vissa ytor kan hållas fria i plåtverkstaden ökar 
valmöjligheterna vid kommande maskininstallationer och det blir enklare att genomföra dem 
på ett effektivt sätt.  

Om ställagen som i dagsläget är placerade vid frysen flyttas till den nya ytan mitt emot den 
nya plåtsträckaren innebär det att flera andra avdelningar då och då kommer att behöva 
försörjas härifrån. För att undvika att transporterna i dessa fall ska behöva gå en rejäl omväg 
och för att effektivisera transporterna i verkstaden generellt skulle det då behöva öppnas upp 
en truckgång rakt in i den centrala delen av verkstaden, som en rak fortsättning på den nya 
truckgången som går in en kort bit i plåtverkstaden innan den korsas av en annan truckgång 
och sedan övergår till en ganska smal passage där truckar med stora verktyg inte kan passera. 
För att genomföra detta krävs det att minst en maskin på kantpressen flyttas för att det ska bli 
en tillräckligt stor öppning.  

För att angripa problemet med att det utförs många tunga lyft i plåtverkstaden kan den 
standardisering av arbetssätt som Liker och Hoseus (2008) beskriver vara ett förslag att 
tillämpa. Det skulle kunna innebära att tunga artiklar märks för att tydliggöra att en travers 
ska användas för lyftet. På detta sätt standardiseras valet av hjälpmedel och det är inte 
operatörerna själva som tar beslut kring tillvägagångssättet. För att lösa problemen med tunga 
lyft som finns vid NC-avdelningen och riktningsavdelningen där hjälpmedel saknas 
rekommenderas att undersöka vilka möjligheter det finns att förbättra situationen.  

Efter dessa rekommendationer presenteras det i figur 24 ett nytt layoutförslag där 
rekommendationerna illustreras. Ingen specifik plats för rekommenderade ställage till 
kontrollavdelningens inkommande material kan ges i dagsläget. I figur 24 är ett förslag på 
ställage utmarkerat på den frigjorda ytan i mitten av verkstaden, frågan är dock om denna 
placering är den mest lämpliga sett till avstånd till kontrollavdelningen. Rekommendationen 
är att fortsätta undersöka var en lämplig placering skulle vara. De två maskiner som flyttas för 
att ge plats åt den nya plåtsträckaren har inte heller någon ny säker plats i dagsläget men 
alternativa placeringar är märkta med pilar. Kravet är att en av maskinerna behöver placeras 
med tillgång till en travers. När installationen av den nya plåtsträckaren är färdig samt den 
gamla gropen igenfylld är planen att en ny profilsträckare ska köpas in. Den nya tänkta 
placeringen för denna visas med en pil.  
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Figur 24 – Bilden visar utplacerade rekommendationer till det nya layoutförslaget 
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7 Slutsats och diskussion 
I rapportens avslutande kapitel besvaras de forskningsfrågor som examensarbetet är uppbyggt 
kring. Den sista forskningsfrågan besvaras i kapitel 7.1 där förbättringsförslagen för den nya 
verkstadslayouten listas. Rekommendationer ges även för vad som kan göras i framtiden samt 
vad som kan vara bra att tänka på i verksamheten i plåtverkstaden. En diskussion förs sedan 
där olika aspekter gällande examensarbetets tillvägagångsätt tas upp samt vad 
förbättringsförslagen kan innebära. Diskussion förs även kring vad som kunde ha gjorts 
annorlunda om författarna hade haft fria händer vid en layoutplanering. Avslutningsvis 
diskuteras examensarbetets resultat med samhälleliga och etiska aspekter som utgångspunkt. 

I kapitel 5.1 besvaras examensarbetets första forskningsfråga där plåtverkstadens layout 
presenteras och de olika avdelningarna beskrivs. I nästkommande kapitel, 5.2, besvaras den 
andra forskningsfrågan då nuvarande material- och verktygsflöden presenteras. En 
presentation av det nya layoutförslaget ges i kapitel 5.3 vilket besvarar examensarbetets tredje 
forskningsfråga. 

Med ovan nämnda svar som grund kunde de tre resterande forskningsfrågorna besvaras och 
resultatet av detta presenteras i kapitel 6. Här presenteras layout- och flödesrelaterade problem 
och säkerhetsrisker samt påverkan på flöden och identifierade problem i det nya 
layoutförslaget.  

7.1 Rekommendationer 
Som svar på den avslutande frågeställningen är examensarbetets rekommendationer till Saab 
beskrivna i kapitel 6.3. Sammanfattningsvis handlar det om följande förbättringsförslag för att 
undvika de identifierade problemen i det nya layoutförslaget: 

 Ett ställage för inkommande gods till kontrollavdelningen för att minska trängsel och 
öka säkerheten i truckgången samt minska risk för skador på material. 

 Tydligt uppmärkta buffertplatser för material kring den nya plåtsträckaren, 
värmebehandlingen och avfettningen för att strukturera upp lagring och bidra till 
ordning och reda i verkstaden.  

 Flytta all verktygsförvaring i plåtverkstaden till den frigjorda ytan vid den nya 
plåtsträckarens placering för att minska transportsträckan mellan port och 
förvaringsplats samt minska truckkörning i plåtverkstaden.  

 Öppna upp för en truckgång som leder in i mitten av plåtverkstaden framförallt för att 
underlätta för materialflöden mellan värmebehandling och plåtsträckare samt 
verktygsflöden mellan verktygsställage och övriga maskiner. 

 Få igenom en flytt av det vattenkar som är placerat i anknytning till 
värmebehandlingen för att göra plats för ytterligare buffertyta för inkommande 
material. 

 Standardisera arbetssätt gällande tunga lyft.  

Ovan nämnda rekommendationer kan delas upp i två kategorier, de som är genomförbara 
redan nu och de som blir beroende av framtida layoutförändringar och inte kan genomföras 
förrän senare. Till de förstnämnda som kan göra nytta redan nu och som därför lämpligen kan 
prioriteras hör ställage till kontrollavdelningen, få igenom en flytt av vattenkaret och 
standardisering av arbetssätt gällande tunga lyft. Dessutom skulle vissa buffertplatser kunna 
markeras upp tydligare redan nu. Arbete med buffertzoner kring den nya plåtsträckaren och 
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flytt av verktygsförvaring blir dock beroende av att layoutförändringen genomförs och kan 
inte genomföras i dagsläget. Öppnande av truckgång skulle vara möjligt att genomföra ganska 
snart, men det är först efter layoutförändringen är genomförd som det finns mest att vinna 
med detta och detta behöver därför inte prioriteras redan nu.  

Inom tidsramen för examensarbetet hann författarna med att genomföra de moment som 
planerats vilka har presenterats i denna rapport. För att få ytterligare information om hur 
material- och verktygsflöden rör sig i plåtverkstaden samt öka förståelsen för vilken påverkan 
de har på produktionskostnader skulle mer omfattande undersökningar kunna utföras. Mer 
exakt data för hur specifika artiklar rör sig i verkstaden, samt hur stor mängden av varje 
artikel är, skulle kunna samlas in för att få en undersökning som presenterar det exakta flödet. 
På det viset skulle Saab kunna utföra undersökningar som resulterar i uppskattningar av hur 
verksamheten påverkas, i mått som genomloppstid och produkter i arbetet, vid förslag om 
layoutförändring. Det skulle då bli möjligt att väga för- och nackdelar mot varandra, 
exempelvis förlängda materialtransporter mot effektiviserade verktygstransporter.  

Med den typen av data skulle en simuleringsmodell för flöden kunna utformas för att visa på 
framtida effekter vid förflyttningar av maskiner där hänsyn även tas till förändringar i 
produktionsvolym. I en sådan undersökning skulle maskiners placeringar kunna ändras och 
justeras fram till det att rätt lösning hittas. Samtidigt bör det i sådant fall göras en avvägning i 
vad som kan vinnas i att utföra en sådan omfattande undersökning eftersom flödena är relativt 
små och långsamma i plåtverkstaden och inom flygindustrin generellt, exempelvis i 
jämförelse med bilindustrin.  

Fortsatt arbete för framtiden bör även vara att ta med sig tankar om att bevara lediga ytor för 
att förenkla för flyttar och installationer av maskiner i framtiden. Att ha lediga ytor kan 
medföra att framtida placeringar av nya maskiner kan göras med mer fokus på flödenas bästa, 
då det skapas fler möjliga alternativ, istället för att placera maskiner på första lediga plats som 
kan frigöras. 

När de layoutförändringar som är planerade i dagsläget är genomförda bör arbetet fortsätta 
med att kartlägga, identifiera problem och hitta lösningar för dessa, för att verksamheten i 
plåtverkstaden ska kunna förbättras ytterligare. Detta i enighet med grundidén i Lean som är 
att ständigt utveckla och förbättra verksamheten.  

7.2 Avslutande diskussion  
Flytten av plåtsträckarens placering är baserad på var i plåtverkstaden det finns plats samt var 
grävandet av en grop under pågående produktion är möjlig. Placeringen som det nya 
layoutförslaget presenterar är därmed inte främst utformad med fokus på material- och 
verktygsflöden och påverkan på dessa. Det går att diskutera huruvida en sådan placering kan 
innebära att produkter i arbete, genomloppstider och materialhantering blir lidande och 
påverkar den totala produktionskostnaden.  

Kostnadsanalyser på vad kommande transporter mellan värmebehandling, plåtsträckare och 
avfettning, vilka kommer bli längre, bör vara intressant att studera men har legat utanför detta 
examensarbetes ramar. Data som har samlats in under detta examensarbete har inte 
möjliggjort en sådan analys. Sträckan för verktygstransporter i plåtverkstaden kommer 
troligtvis bli kortare vilket påverkar materialhanteringen och även detta hade varit intressant 
att undersöka detaljerat ur kostnadssynpunkt.  
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En diskussion kan också föras kring hur plåtverkstaden borde vara utformad utifrån de resultat 
som presenterats och den analys som gjorts. Analysen visar att avfettning och 
värmebehandling är centrala avdelningar i plåtverkstadens verksamhet med flest relationer till 
övriga avdelningar och maskiner. Dessutom har de ett nära samband till varandra då alla 
artiklar som kommer till värmebehandlingen tidigare har passerat avfettningen. För att 
underlätta materialhantering och korta ner transporter borde dessa avdelningar ligga intill 
varandra. En sådan placering skulle effektivisera arbetet i verkstaden, men är en typisk flytt 
som inte går att genomföra på grund av utrymmesbrist i verkstaden. Utrymmesbristen har lett 
till att författarna inte kunnat göra några större omflyttningar av maskiner då dessa har varit 
relativt givna. Dock har det kunnat påvisas efter de analyser som gjorts att plåtverkstadens 
layout i dagens läge inte är optimalt utformad.  

Om författarna hade haft fria händer hade en mer optimerad och anpassad verkstadslayout 
kunnat presenteras där ovan nämnda aspekter hade fått en centralare roll vid placering av den 
nya plåtsträckaren. Avfettning/värmebehandling hade placerats nära de avdelningar där det 
tydligaste flödet finns vilket inte är fallet med det layoutförslag som har presenterats. Det 
hade varit intressant om inte bara plåtsträckaren hade flyttats utan om även varje avdelning 
hade fått en optimal placering. Hur hade detta kunnat påverka produktionskostnaden i 
verkstadsavdelningen och vilka effekter hade det kunnat få på genomloppstider för artiklar, 
produkter i arbete samt kapitalbindning? 

Diskussion kan även föras kring huruvida ytan i plåtverkstaden är tillräcklig i dagens läge. 
Många maskiner är gamla precis som den nuvarande plåtsträckaren vilket betyder att dessa i 
framtiden även kommer att behöva bytas ut. Värmeavdelningen som är så pass central del i 
plåtverkstaden kommer att behöva byta ugnar vilket kommer bli problematiskt precis som för 
plåtsträckaren. Värmebehandlingen är en stor avdelning ytmässigt och arbetet kommer inte 
kunna pausas när ugnarna ska bytas ut. Samma problematik kommer att dyka upp ännu än 
gång precis som den som finns i dagsläget. Var finns yta att placera dem? Frågan bör istället 
vara, var kan vi placera dem så att produktionen effektiviseras? Om inte tillräckligt yta frigörs 
kommer samma problem alltid uppstå därmed blir det viktigt för Saab att de ytor som frigörs i 
och med flytten inte ockuperas för snabbt av exempelvis en ny maskin. En tanke hade även 
varit vad som hade kunnat uträttas om fler maskiner hade bytts ut under samma tidsperiod. 
Hade det kunnat resultera i en mer optimerad verkstadslayout? 

Data som samlats för kartläggningen av flödet har inte varit kvantifierbar sett till hur mycket 
material och verktyg som flödar mellan avdelningarna. Operatörer på de olika avdelningar har 
fått svara på frågor om var material kommer från till sin avdelning/maskin samt var materialet 
går vidare i processen efteråt. En sådan undersökning ger inte exakt data då mängden artiklar 
som flödar mellan avdelningarna inte undersökts. Detta betyder att de diagram med noder 
samt de matriser som gjorts i analysen av material och verktygsflödet kan ifrågasättas. Flöden 
som kan gå fram och tillbaka har exempelvis värderats som starkare än de som går endast i en 
riktning och teorin har beskrivit att sådana noder bör vara belägna nära varandra. Ett flöde 
som går i en riktning kan dock vara starkt på det sättet att många artiklar flödar denna väg 
medan ett flöde som går fram och tillbaka kanske bara sker någon gång ibland. Författarnas 
uppfattning och de indikationer som operatörer gett är dock att flöden fram och tillbaka från 
avfettning/värmebehandling och plåtsträckare är ett flöde som är frekvent förekommande 
vilket bör innebära att analys inte påverkas. Det flöde som går i en riktning som är klart 
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tydligast är avfettning till värmebehandling och dessa avdelningar har klumpats ihop till en i 
analysen.  

Ifall rekommendationen gällandade fler ställage till plåtverkstaden, exempelvis för 
kontrollavdelningens inkommande material på pall, införs ökar rimligtvis truckbehovet i 
verkstaden. Det blir ännu ett ställage som ska förses med truck vilket kan innebära att den 
enda trucken av det slaget i plåtverkstaden inte räcker till. En undersökning bör göras om 
ännu en truck behövs till plåtverkstadens förfogande. 

En extra port in i plåtverkstaden innebär att temperaturen kan variera ännu mer än vad det gör 
i dagsläget. På sommaren blir effekten att det blir varmt i verkstaden och på vintern blir det 
relativt kallt. Hur kommer detta påverkas av att ännu en port står öppen när lossning och 
lastning sker? Det går att fundera kring huruvida temperaturskillnaderna i plåtverkstaden 
påverkar plåten som i vissa fall kan vara temperaturkänslig. 

7.3 Samhälleliga och etiska aspekter 
De förbättringsförslag som har presenterats och förändringen av verkstadslayouten kan också 
diskuteras med samhälleliga och etiska aspekter som utgångspunkt.  

Ställage och strukturerade buffertzoner kommer förhoppningsvis att leda till att 
plåtverkstaden kommer att upplevas som en bättre arbetsplats för de anställda. Anställda 
slipper se hur buffertzoner blir överfulla och det blir lättare att hålla ordning och reda. 
Förhoppningsvis leder det till en mindre stressfull vardag för de anställda i verksamheten. 
Dock ska det understrykas att för mycket leanarbete, vilket påpekas i kapitel 3, kan leda till att 
anställda upplever arbetet som stressfullt. Det är viktigt att leanarbetet inte dras till sin spets 
utan att det används på ett etiskt försvarbart sätt. Företagets mål är att vara lönsamt vilket 
leanarbete kan bidra till. Samtidigt är det viktigt att de anställda på arbetsplatsen mår bra.  

Att en ny port upprättas i plåtverkstaden kan komma att påverka arbetsmiljön i plåtverkstaden 
och därmed de arbetande i verkstaden. Temperaturen kan komma påverkas eftersom portarna 
står öppna vid lossning och lastning in och ut från plåtverkstaden. På vinterhalvåret innebär 
det att kalluft från en extra port kommer att fylla verkstaden och varmluft på sommaren vilket 
kan innebära att arbetsmiljön blir sämre och de anställda påverkas negativt. Även ett drag kan 
uppstå mellan portarna om de är öppna samtidigt. Den extra porten kan innebära att det går åt 
mer resurser för att hålla temperaturen jämn i plåtverkstaden. Även truckkörning kan komma 
att påverkas utifrån de förbättringsförslag som givits vilket medför att en diskussion kan föras 
kring vilken effekt det kan få miljömässigt.  

Installationen av en ny plåtsträckare är viktig för att Saab även i framtiden ska kunna möta 
sina kunders efterfrågan. Med denna investering säkerställer Saab att även i framtiden kunna 
garantera tillförlitlighet i leveransåtaganden vilket är mycket viktigt om företaget ska gå en 
ekonomisk hållbar framtid till mötes. Med en investering som denna, vilken resulterat i den 
presenterade layoutförändringen, ges förutsättningar för en framtida lönsam verksamhet och 
fortsatt arbete för tusentals personer.  
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Bilaga 
Frågeunderlag till operatörer 

Vad händer med plåten i din del av verkstaden? 

 

Hur fungerar arbetet vid din maskin idag? 

 

Finns det standardiserade arbetsrutiner som ska följas? 

 

Tycker du det är strukturerat kring din arbetsplats? (Ordning och reda) 

 

Hur ser inflödet av artiklar ut? Hur ser utflödet av artiklar ut? Vem sköter dessa transporter? 

 

Spelar placeringen i verkstaden någon roll för dig? Känner du att du behöver vara nära någon 
speciell maskin? 

 

Hur fungerar logistikarbetet idag? Ex verktygsförsörjning. Hur vill du ha det?  

 

Har du platskrävande verktyg till din maskin? Var lagras de? 

 

Finns tillräckligt med utrymme i dagens läge? (buffert in/ut, arbetsmässigt) Hur mycket plats 
för lagring behöver du? 

 

Finns det några risker med ditt arbete? (stress, ergonomi/tunga lyft) Fungerar lastbärarna som 
används bra? 

 

Finns det några problem som du ser i dagsläget? Vad skulle kunna göras åt detta? 

 

Vilka möjligheter för förbättringar ser du? Vad saknar du i dagsläget? 

 

Frågeunderlag till Servistik 

Hur fungerar arbetet som Servistik i nuläget utför i plåtverkstaden? 
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Vad levereras till plåtverkstaden och till vilka delar? (plåt, verktyg) 

 

Hur hanteras returflödet? (verktyg, skräp) 

 

Upplever truckförarna några säkerhetsrisker i dagsläget? 

 

Vad är det viktigaste för truckföraren vid en ny layout av plåtverkstaden? Finns det några 
specifika problem som vid en ny layout skulle kunna lösas? 

 

Finns det något i dagsläget som kan förbättras? 

 


