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Sammanfattning
Bakgrund: Företagsvärlden är i konstant förändring vilket betyder att verksamheter måste anpassa
sig till dessa förändringar och hela tiden förbättras. Forskningsfältet kring hur verksamheter ska
uppnå en smart materialförsörjning är litet, vilket poängterar vikten av att studera hur ett företag
kan förändra sin produktionslayout för att förbättra sin interna logistik.
Syfte: Syftet med denna studie är att öka förståelsen av produktionslayoutens betydelse för
materialförsörjningen samt den mänskliga aspekten i produktionsrelaterat förändringsarbete.
Metod: Studien har använt sig av en abduktiv, explorativ ansats för att besvara syfte och
forskningsfrågor. Det betyder att studier av teorier gjorts parallellt med studier av det empiriska
materialet på fallföretaget PEPAB Produktionspartner AB. Teorier från litteraturen och det
empiriska materialet har analyserats och diskuterats för att slutligen dra slutsatser.
Resultat: Resultatet av studien är en nulägesbeskrivning av det nuvarande interna materialflödet
av fyra representativa komponenter och en nulägesbeskrivning över anställdas inställning till
förändring. Genom kartläggning av materialflödet har logistiska flödesfaktorer och
människorelaterade förändringsfaktorer framkommit.
Teoretiskt bidrag: Att vid förändring av produktionen utgå från de logistiska faktorerna väntan,
onödig lagerhållning, onödig tillverkning, defekter, onödiga transporter och en felaktigt utformad
produktionslayout kan ett bättre logistiskt flöde och en bättre materialförsörjning uppnås. Att
kombinera detta med ett välplanerat förarbete med tillhörande utbildning kan leda till att
förändringen blir lyckosam.
Praktiskt bidrag: Denna studie bidrar praktiskt med en ny produktionslayout som leder till ett
bättre logistiskt flöde, den poängterar även vikten av ett genomtänkt och välplanerat förarbete för
att upprätthålla personalens känsla av delaktighet.
Nyckelord: Logistiskt flöde, logistiska faktorer, förändringsfaktorer, intern logistik, interna
transporter, produktionslayout.

Abstract
Background: The business world is in constant change, which means that businesses must be able
to adapt to these changes and constantly improve. The research field on how businesses should
achieve a smart material supply is small, which emphasizes the importance of studying how a
company can change its production layout to improve its internal logistics.
Purpose: The purpose of this study is to increase the understanding of the production layout's
importance for the material supply and the human aspect in production-related change work.
Method: The study has used an abductive, exploratory approach to answer the purpose and the
research questions. This means that studies of theories were done in parallel with studies of the
empirical material at the case company PEPAB Produktionspartner AB. Theories from the
literature and the empirical data have been analyzed and discussed in order to draw conclusions.
Findings: The results are a description of the current internal material flow of four representative
components and a description of employees´ attitude to change. By mapping the material flow,
logistics flow factors and human related factors have been discovered.
Theoretical contribution: When changing the production starting from the logistic factors
waiting, unnecessary inventory, unnecessary manufacturing, defects, unnecessary transportations
and improperly designed production layout a better logistical flow and better material supply can
be achieved. Combining this with a well-planned preparatory work with related training can make
a successful change.
Practical contribution: This study contributes practically with a new production layout that
enables a better logistical flow. It also emphasizes the importance of a well-thought-out and wellplanned preparatory work to maintain the staff´s sense of participation.
Keywords: Logistical Flow, Logistical Factors, Change factors, internal logistics, internal
transports, Production layout.
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1. Inledning
I detta kapitel presenteras bakgrund, syfte och forskningsfrågor till ämnet. I slutet beskrivs även
de avgränsningar som gjorts.

1.1 Bakgrund
Världen för oss människor utspelar sig genom kontinuerliga förändringar, vilket även visar sig
uppstå inom den organisatoriska världen. Med ny teknologi, branschförändringar och förändringar
inom handel, skapas nya förutsättningar. Dessa förutsättningar ställer krav på organisationer att
bemöta de nya utmaningarna som uppstår till följd av de förändringar som sker. Det kan hända att
befintliga organisationer måste utveckla och förbättra delar av sin verksamhet, däribland sina
produkter, tjänster, resurser, processer, samt organisationen för att lyckas bemöta förändringar och
säkerställa en välfungerande framtid (Bruzelius & Skärvad, 2015). Vid förändringar är säkerställda
tydliga strategier viktiga, vilket omfattar framtagande av riktlinjer för hur företag ska nå sina
övergripande mål. Dessa strategiska beslut behandlar frågor om anläggningar, kapacitet,
produktionsprocesser, kvalitet, organisation, styrsystem och vertikal integration och
försörjningskedjor (Olhager, 2013). De strategiska besluten kopplade till ett företags övergripande
mål måste kombineras med hur produkterna prioriteras i produktionen, på sättet Kurle, Blume,
Zurawski och Thiede (2016) skriver, att det måste finnas en samverkan mellan prioriteringar och
vilka strategier ett företag har för sitt arbete. Oskarsson, Aronsson och Ekdahl (2013) poängterar
att logistiken är en av de strategiska variabler ett företag kan arbeta med i sitt förändringsarbete.
Vidare lyfter Rebeka och Indradevi (2015) att förändringsarbeten oftast involverar människorna,
vilket gör att det mänskliga beteendet med koppling till känslor blir en viktig variabel att prioritera
inom förändringsarbetet.
Oskarsson et al. (2013) skriver att förändring är centralt inom logistik och det är väldigt viktigt att
från början klargöra förutsättningar för att kunna nå målet med logistik, vilket är att produkter ska
nå kunderna i rätt tid, på rätt plats och till ett rimligt pris. Idag är det bara de mest effektiva
företagen som kan uppnå dessa mål. Stora problemområden för att nå dessa mål är ofta distribution,
produktion och materialförsörjning (Oskarsson, et al. 2013). Enligt Balakrishnan och Cheng
(2006) kortas produkternas livscykler, kunderna efterfrågar mer anpassade produkter och
konkurrensen sker globalt. Siregar, Tarigan och Nasution, (2018) lyfter att ett företags
konkurrensförmåga ökar om produktionslayouter är utformad så att materialtransporter mellan
olika maskiner förenklas. Ett välkänt begrepp inom logistik och förbättringsarbete är Lean. Enligt
Olhager (2013) är Lean ett program med förbättringsåtgärder för att förbättra konkurrenskraften
och samtidigt reducera, återanvända och återvinna material. Olhager (2013) skriver att
produktionsledtiden är en viktig komponent för att få ett mer effektivt logistikflöde och därmed
bli mer konkurrenskraftig, produktionsledtiden beskrivs som tiden för en produkt mellan
råvaruuttag och färdigvarulager.
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Kurle, Blume, Zurawski och Thiede (2016) skriver att mer forskning behövs kring hur företag
genom internlogistik ska kunna ta fram koncept som genererar korta omställningstider och smart
materialförsörjning. Därav är ett företags produktionslayout av betydelse för hur väl omställningar
och materialförsörjning ska fungera, speciellt i kombination med att alla förändringar är olika och
individerna kommer förhålla sig olika beroende på vad förändringen kretsar kring (Prediscan,
Bradutanu & Roiban, 2013). Detta är en viktig aspekt att ha i åtanke.

1.2 Syfte
Mer forskning behövs för att förbättra en verksamhets materialförsörjning. Således är det viktigt
att ta fram ett koncept på en produktionslayout som möjliggör en bra materialförsörjning med
hänsyn till förbättringar av värdeflödet. Detta berör även den betydande aspekten att en förändring
i produktionen även påverkar människor.
Syftet med denna studie är att öka förståelsen av produktionslayoutens betydelse för
materialförsörjningen samt den mänskliga aspekten i produktionsrelaterat förändringsarbete.

1.3 Forskningsfrågor
-

Vilka faktorer påverkar logistiska flöden i en produktionslayout med hänsyn till
materialförsörjning och slöserier inom produktionen?
Vilka människorelaterade faktorer är viktiga att ta i beaktande för en lyckosam
produktionsrelaterad förändring?
Avseende logistiska och människorelaterade faktorer, kan en förändring av
produktionslayout utformas för att möjliggöra ett bättre flöde?

1.4 Avgränsning
Denna studie avgränsas till ett företag och dess lokalisering, strategier och omgivning. Studien
avgränsas till att endast behandla företagets interna processer med tillhörande fysisk
produktionslayout.

2

2. Metoder
Detta avsnitt beskriver de metoder studien använt sig av. Slutligen lyfts även kritik till metoden
med tillhörande diskussioner kring validitet, reliabilitet, generaliseringar och forskningsetik.

2.1 Angreppssätt
Utifrån studiens syfte och forskningsfrågor har en abduktiv ansats valts, vilket kan förklaras av att
studien växlar mellan teorier och idéer från litteraturen med det empiriska materialet som studerats
(Blomkvist & Hallin, 2015). Studiens utformning har följt detta tillvägagångssätt, genom att
empirin legat till grund för insamlad teori samtidigt har redan befintlig kunskap funnits vid start
av studien. Studiens forskningsfrågor behandlar ett område som kräver en förkunskap då nuläget
ska beskrivas för att därefter utifrån nulägesbeskrivningen samla in teori för att öka förståelsen
och kunskapen om nuläget. Vidare följer studiens tillvägagångssätt moment där empirin skapats
genom att teori och befintlig kunskap tillsammans format metoden för empiriinsamlingen. Studien
växlar således mellan empiriska materialet och teorin vilket enligt Blomkvist och Hallin (2015)
ger studien en stor lyhördhet för det empiriska materialet och motiverar den abduktiva ansatsen.
En explorativ ansats används då ett problemområde ska undersökas där förkunskaperna inte räcker
för att besvara problemet. Detta tillvägagångssätt är lämpligt vid utforskande ansatser när
problemområden innehar kunskapsluckor, samt att tillvägagångssättet belyser problemområdet
övergripande och fullständigt (Patel & Davidson, 2003). Denna studie undersöker faktorer
relaterade till logistiskt flöde och människor, vilket är ett begränsat område, därför har den
explorativa ansatsen valts.

2.2 Datainsamlingsmetoder
I kvalitativa metoder ingår exempelvis intervjuer och observationer medan kvantitativa metoder
ofta använder sig av enkätstudier, statistik och experiment (Blomkvist & Hallin, 2015). Detta är
en kvalitativ studie eftersom den utgår från observationer och intervjuer. Bhatta (2018) skriver att
de kvalitativa metoderna är användbara för att grundligt studera något, och för att förstå ett
fenomen grundligt är fallstudiemetodik användbart. De kvalitativa metoderna anses bättre att
använda sig av för att förstå fenomen, då observationer och intervjuer behandlas bidrar det till ökad
förståelse (Blomkvist & Hallin, 2015). Observationer är den huvudsakliga datainsamlingsmetoden
utifrån studiens syfte, för att öka förståelsen har intervjuer genomförts för att komplettera
observationer och slutligen leda till en förbättrad produktionslayout.
Blomkvist och Hallin (2015) beskriver observationer, intervjuer och beräkningar som primär data
med nära anknytning till studieobjektet. Blomkvist och Hallin (2015) beskriver att sekundära
källor är källor utan nära koppling till studieobjektet, det vill säga vetenskapliga artiklar, andra
texter och intervjuer generellt om det studerade området. Vetenskapliga artiklar kring detta område
har sammanställts i en referensram. Dessa vetenskapliga artiklar kommer att vara grunden till
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denna studie och således styra studiens arbetsgång. För att genomföra den kvalitativa metoden har
studien använt sig utav fallföretaget inom plåtbearbetningsindustrin, PEPAB Produktionspartner
AB. I denna studie har fyra komponenter observerats, dessa fyra komponenter utgör tillsammans
en slutprodukt som fallföretaget levererar. Produktionschefen på PEPAB har valt ut dessa fyra
komponenter som representativa produkter för hela flödet. Dessa komponenter ligger till grund för
de framtagna förbättringsförslag studien lyfter och även till de identifierade faktorer kopplade till
forskningsfrågorna.
Observationer och mätningar gjordes i svetsverkstaden för att förstå storleken av den arbetsyta
som krävs för att en person ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. Mätningarna
utfördes genom användning av ett måttband och i samråd med kontaktpersonen och svetsare på
plats för att avgöra vad som anses utforma arbetsytan och därefter mättes den. Observationer
gjordes även genom att se över antalet svets- och slipningsstationer som finns idag och hur dessa
utformats, samt att noteringar gjordes avseende att vissa stationer krävde speciella miljöer.
På plats hos fallföretaget utfördes beräkningar av antalet lastade EU-pallar. För att skapa ett
trovärdigt resultat användes ett medelvärde av antalet pallar i verksamheten. Detta genom att
mätningarna utgick från två tillfällen med två veckors intervall för att justera för variationen i
antalet pallar i verksamheten. Resultatet vid mättillfällena avser även spegla den generella
situationen hos PEPAB, vilket framgått i kommunikation med kontaktpersonen. Ostrukturerade
intervjuer har varit ett komplement till dessa observationer. Även semistrukturerade intervjuer
genomfördes för att på ett grundligare vis komplettera observationerna vilket slutligen leder till
djupare svar på forskningsfrågorna.

2.2.1 Fallstudiemetodik
Blomkvist och Hallin (2015) menar att fallstudier är önskvärda då studier avser att göra empirin
detaljrik. Samtidigt anses fallstudier att vidga vyerna och bredda kunskapen för att landa i nya
teorier. Även Bhatta (2018) lyfter att fallstudier är väl anpassade då studien avser att gå på djupet
inom något område för att öka förståelsen, samt att fallstudier passar för komplexa problem och
när en helhetsbild krävs. Dessa motiveringar till vad fallstudier har möjlighet att bidra med är i
linje med vad studien avsett göra. Då studiens utgångspunkt är att ta reda på vilka faktorer som
påverkar logistiska flöden och vilka människorelaterade faktorer som är viktiga att ta i beaktande
vid förändringar, är fallstudiemetodik passande. Studien har därför använt sig av ett fallföretaget
PEPAB för att möjliggöra ett mer anpassat svar till studiens syfte. Speciellt eftersom detta är
komplexa problem där en helhetsbild behövs för att ta reda på faktorerna i forskningsfrågorna.
Samtidigt kan detta leda till nya teorier vilket kan användas till fortsatta studier inom detta område.
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2.2.2 Observationsmetodik
Enligt Blomkvist och Hallin (2015) är det viktigt att observationer dokumenteras noggrant vilket
påkallar vikten av att dokumentationen sker fortlöpande under observationen med så kallade
fältdokumentationer. Under studien dokumenterades observationerna samtidigt vid dess utförande
för att sedan sammanställas i efterhand. Observationerna gjordes för att ta fram vilka faktorer som
påverkar det logistiska flödet, observationerna gav även en helhetsbild av produktionslayoutens
utformning. Blomkvist och Hallin (2015) poängterar att observationer lämpar sig väl när studien
har ett utforskande syfte, vilket stämmer väl överens med syftet i denna studie. För att observera
nuläget användes ett processflödesschema, ett komponentflödesdiagram och ett
layoutflödesdiagram. Enligt Olhager (2013) används processflödesschema för att följa de olika
produktionssteg inom en process med dess aktiviteter, tider och sträckor. Figur 1 illustrerar ett
processflödesschema. I processflödesscheman följdes komponenterna Fäste, Fästöra, List och
Plåt (se bilaga 1–4). Varje steg i respektive komponents flöde beskrevs med vad som gjorts, med
hjälp av förklarande symboler för aktiviteterna. Aktiviteterna i varje steg dokumenterades under
vilken tid dessa utförts, vilken sträcka komponenten färdats, samt om aktiviteterna är
värdeskapande, icke värdeskapande eller stödjande. Tiden och lämplig beskrivning av respektive
komponent togs fram i samråd med kontaktpersonen, avståndet avlästes från skalenlig ritning av
befintlig layout med hjälp av linjal för att sedan konvertera till rätt mått. Om aktiviteten ansågs
värdeskapande, icke eller stödjande avgjordes tillsammans med kontaktpersonen. Är en aktivitet
kategoriserad med symbolen “cirkel” är det en operation, en bearbetning av något slag, är
aktiviteten under symbolen “pil” avser det är transport, “kvadraten” avser någon form av kontroll,
“triangeln” påvisar att materialet är placerat i lager, sedan avser “cirkel med cirkel” att materialet
hanteras. Dessa processflödesscheman utfördes och sammanställdes i samråd med
kontaktpersonen på PEPAB för att minimera riskerna att aktiviteter har missats.

Figur 1: Processflödesschema (Olhager, 2013).
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Att analysera hur en produktionsprocess eller layout fungerar utifrån ett processflödesschema kan
leda till att vissa aktiviteter kan tas bort, kortas ner, både tidsmässigt och avståndsmässigt (Olhager,
2013).
Ett layoutflödesdiagram är den fysiska placeringen av resurserna i en produktionslokal. Om de
olika aktiviteterna i ett processflödesschema överförs till var de utförs i en produktionslokal erhålls
ett layoutflödesdiagram. Det går att utläsa hur de olika maskinerna är placerade i förhållande till
varandra och därmed även se transportsträckor (Olhager, 2013). Ett layoutflödesdiagram
illustreras i figur 2

Figur 2: Exempel på layoutflödesdiagram (Olhager, 2013).
Informationen från processflödesscheman överfördes först till en ritning över verksamheten
(komponentflödesdiagram). För att förenkla visualiseringen fördes även aktiviteterna från
processflödesscheman in i ett layoutflödesdiagram vilket gav en helhetsbild och en enklare
överblick över de fyra komponenterna. De fyra komponenterna gavs olika färger för att tydliggöra
att de olika komponenterna har olika flöden. Komponentflödesdiagrammet och
layoutflödesdiagrammet gav en bild över hur maskinerna står i förhållande till varandra samtidigt
gav detta en förståelse för materialets förflyttningar. Processflödesscheman och
layoutflödesdiagram har tillsammans använts för att ge en helhetsbild över flödet och har även
legat till grund för de förbättringsförslag som tagits fram.
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Enligt Blomkvist och Hallin (2015) finns det två typer dokumentation, första och andra graden av
konstruktion. Blomkvist och Hallin (2015) skriver att första graden är det man ser och hör, ren
dokumentation, medan andra graden är reflektioner kring det man ser och hör. Båda dessa
dokumentationssystem har använts i och med att processflödesschemat och
layoutflödesdiagrammet har dokumenterats samtidigt som observationen har skett vilket är första
gradens konstruktion. Sammanställningen av processflödesscheman och textbeskrivningar till
figurer i resultaten är andra gradens konstruktion då dessa har skett en tid efter själva
observationerna.

2.2.3 Intervjumetodik
Att använda sig av intervjuer anses vara ett vanligt tillvägagångssätt vid genomförande av studier
med kvalitativa metoder (Blomkvist & Hallin, 2015). Intervjuer är en flexibel undersökningsmetod
(Sörqvist, 2004) vilket gör att forskningsfrågorna enkelt kan besvaras genom att människors
resonemang och tankar får möjligheten att uttryckas (Blomkvist & Hallin, 2015). Intervjuer kan
anses lämpliga vid situationer då förhoppningar finns att fördjupa sig inom något område och
bredda förståelsen (Blomkvist & Hallin, 2015). Blomkvist och Hallin (2015) menar att
semistrukturerade intervjuer är lämpade i empiriinsamling. Vidare förklarar Blomkvist och Hallin
(2015) hur en semistrukturerad intervju utgår från ett antal teman och frågeområden, istället för
snäva frågor, för att inte strypa konversationen eller möjligheterna för de medverkande att bredda
sitt svar. Vidare är det av betydelse att intervjuerna genomförs i liknande miljöer samt att andra
påverkande faktorer elimineras för att säkerställa ett generellt resultat (Sörqvist, 2004).
Studien har använt den semistrukturerade intervjumetoden till insamling av empiri eftersom
intervjuerna är flexibla och har skapat utrymme för respondenterna att utveckla sina svar.
Intervjuerna har utförts på plats hos PEPAB med personer utifrån önskemål, där personerna har
valts ut i samråd med kontaktpersonens rekommendationer. Intervjuerna har genomförts med två
operatörer samt med produktionschef/kontaktperson hos PEPAB, vilket ansågs tillräckligt
eftersom dessa två operatörer representerar 9,5% av operatörerna (2/21) och
produktionschefen/kontaktpersonen representerar 10% av tjänstemännen (1/10). Utformningen av
frågorna är grundade i studiens forskningsfrågor och har även anpassats utifrån respondenterna,
frågorna skiljer sig mellan produktionschefen och operatörerna (se bilaga 6 & 7). Intervjun med
operatörerna inleddes med en kort presentation av studiens syfte, varför intervjuerna genomförs
och vad de är avsedda att användas till. Intervjun med kontaktpersonen krävde inte samma
bakgrundsinformation utan startade direkt. Vidare förklarades även att intervjudeltagarna kommer
förbli anonyma för utomstående läsare, med förhoppningen att personerna ska känna sig trygga
och våga säga sina åsikter.
För att kunna använda intervjuerna i resultatet har dokumentation i samband med intervjuerna
skett. En person har ställt frågor och en person har dokumenterat konversationerna. Detta leder till
att frågeställaren fokuserar på att förstå respondenten, vilket är viktigt med tanke på att intervjuerna
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har varit semistrukturerade och således behöver frågeställaren vara aktiv med följdfrågor kring de
diskuterade ämnena. Den andra personen har haft allt fokus på att anteckna intervjuerna, vilket
betyder att inget annat störningsmoment har funnits för frågeställaren. Intervjumetoden avseende
vem som gjort vad och vart intervjun ägt rum har utformats på samma sätt gällande samtliga
intervjuer, det vill säga, alla tre intervjuer har följt samma tillvägagångssätt och utspelat sig i
samma miljö. Intervjuerna genomfördes i ett av PEPABs konferensrum och tidsmässigt
genomfördes intervjuerna på 20-30 minuter. Under intervjuerna var endast respondenten,
frågeställare och antecknare närvarande. Att genomföra intervjuerna i samma miljö minimerar
risker att respondenterna har behandlats olika och minimerar även risken att andra
personlighetsrelaterade faktorer har påverkat. Efter intervjuerna har respektive samtal blivit
sammanställt och därefter har respondenterna fått möjligheten att se över sammanställningen för
att godkänna att det som står överensstämmer med deras åsikt och att inget misstolkats.
Ostrukturerade intervjuer är en metod som också använts, i samband med olika observationer för
att få förståelse för de observerade aktiviteterna. I dessa ostrukturerade intervjuer har det
framkommit allmänna fakta om hur flödet fungerar, truckgångar och även allmänna fakta om
själva företaget.

2.2.4 Sammanfattning av datainsamlingsmetod
Nedan i tabell 1 visas en sammanställning av de använda datainsamlingsmetoderna för besvarande
av studiens syfte och forskningsfrågor.
Tabell 1: Metodsammanställning
Datainsamlingsmetod
Observation och mätning

Observation och mätning

Observation och mätning

Observation och mätning

Observation och mätning

Observation och mätning

Syfte

Koppling
forskningsfråga

Skapa grundläggande
förståelse av
verksamheten
Skapa förståelse för
lokalernas utformning

Forskningsfråga 1
Forskningsfråga 3

Skapa förståelse för hur
produkter flödar

Forskningsfråga 1
Forskningsfråga 3

Datainsamling till
processflödesscheman
Skapa förståelse för
maskiners placering inom
lokal 1
Skapa förståelse för
maskiners placering inom
lokal 2

Forskningsfråga 1
Forskningsfråga 3

Forskningsfråga 1
Forskningsfråga 3
Forskningsfråga 1
Forskningsfråga 3
Forskningsfråga 1
Forskningsfråga 3

Datum och
tid
20/12–18
60 minuter
5/4–19
60 minuter
5/4–19
90 minuter
5/4–19
120 minuter
5/4–19
90 minuter
5/4–19
30 minuter
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Observation och mätning

Beräkning av pallar och
pallställ

Forskningsfråga 1
Forskningsfråga 3

Observation och mätning

Beräkningar av storlek på
maskiner.

Forskningsfråga 1
Forskningsfråga 3

Semistrukturerad intervju,
produktionschef

Kompletterande förståelse
för de observationer som
gjorts
Kompletterande förståelse
för de observationer som
gjorts
Kompletterande förståelse
för de observationer som
gjorts
Beräkning av pallar och
pallställ

Forskningsfråga 1
Forskningsfråga 2
Forskningsfråga 3
Forskningsfråga 1
Forskningsfråga 2
Forskningsfråga 3
Forskningsfråga 1
Forskningsfråga 2
Forskningsfråga 3
Forskningsfråga 1
Forskningsfråga 3

Semistrukturerad intervju,
operatör 1
Semistrukturerad intervju,
operatör 2
Observation och mätning

18/4–19
60 minuter
18/4–19
30 min
18/4–19
30 minuter
18/4–19
20 minuter
18/4–19
30 minuter
7/5–19
30 minuter

2.3 Analysmetoder
För att öka förståelsen och tillförlitligheten av observationer och intervjuer i studien används en
diskursanalys. Blomkvist och Hallin (2015) anser att en diskursanalys är en välanpassad
analysmetod för observationer och intervjuer. Att använda denna metod betyder att frågor ställs
om vad diskursen vill uppnå. Hur övertalar empirin mig som lyssnare? Hur förklarar det empiriska
materialet att det som sägs är sanning? Detta ingriper frågor om vad diskursen försöker att uppnå,
om det finns några bakomliggande syften till det som sägs (Blomkvist & Hallin, 2015). I denna
studie har det empiriska materialet undersökts noggrant och flera gånger för att se till att det som
framkommit stämmer överens med verkligheten. Studien har använt sig av observationer med
kompletterande intervjuer för att säkerställa att empirin är sann vilket även verifierar att det inte
finns bakomliggande syften.

2.4 Presentationsmetoder
Empirin presenteras i form av figurer och tabeller med tillhörande textbeskrivningar för att skapa
en överskådlig bild över resultatet, textbeskrivningar har bidragit med förståelse till figurer och
tabeller. En sammanställning av alla processflödesscheman har gjorts för att skapa en överskådlig
bild över komponenternas transporttider och transportsträckor. Hur produkterna sedan flödar
mellan maskiner och lager illustreras på två sätt. Först visas en illustration av det nuvarande
produktflödet i en ritning av lokalen med alla maskiner utplacerade (komponentflödesdiagram).
Detta har sedan förenklats i ett layoutflödesdiagram för att underlätta förståelsen för hur produkter
flödar genom produktionslokalen. De semistrukturerade intervjuerna har sammanställts i en
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löpande text utifrån det som framkommit i intervjuerna. Varje respondent har en egen rubrik där
sammanställningen av respondenternas svar framkommer.

2.4.1 Framtagande av layoutförslaget
Vid framtagandet av layoutförslaget till PEPAB användes en ritning av den befintliga layouten hos
PEPAB som gjorts tillgänglig genom förmedling av kontaktpersonen. Den befintliga layouten var
i formaten CAD (Computer-aided design), vilket är ett program som används för att skapa digitala
ritningar och inom konstruktioner, men även en färdig ritning i PDF-format. Med hjälp av denna
ritning i PDF ritades en egen skiss av anläggningens utformning på löst papper där samtliga
maskiner och stationer först mättes och klipptes sedan ut i löst format. Genomförande möjliggjorde
att flertalet utformningar av produktionslayouter testades, eftersom maskiner enkelt och snabbt
gavs möjlighet att placeras på olika ställen för att sedan jämföras med varandra. Då ett beslut tagits
om hur den nya layouten skulle se ut utifrån studiens forskningsfrågor gjordes en färdigställning i
Auto-CAD. Genom användningen av Auto-CAD blev layouten visuellt attraktiv samt att
skalenlighet och avstånd blev mer tillförlitligt. Vidare möjliggjorde även förslaget i Auto-CAD
format att PEPAB utefter behov kan göra egna förändringar efter studiens avslutande.
Till förslaget har en sammanställning av förbättringar avseende en förändrad produktionslayout
presenterats. För att göra sammanställningen användes ett processflödesschema (bilaga 5) för att
visualisera hur komponenterna genomgår det förändrade produktionsflödet. Eftersom den
förändrade layouten ännu ej är realiserad är de mätvärden som används vid processflödesschemat
(bilaga 5) enbart en uppskattning. Vidare har utförandet av beräkning avseende avstånd och
transporter inom layouten utförts på liknande sätt vid båda framtagningstillfällena av
processflödesscheman.

2.5 Metodkritik
I detta avsnitt diskuteras validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och slutligen forskningsetik.

2.5.1 Validitet
Validitet uppnås genom att rätt saker studeras (Sohlberg & Sohlberg, 2013). Exempelvis att
litteraturgenomgången, datainsamlingen och diskussionen handlar om problematiseringen, syftet
och de forskningsfrågor studien har. Teorin ska även användas i analysen (Blomkvist & Hallin,
2015). Genom artikelsökningar i olika databaser har validitet uppnåtts. Sökord som använts i
databaser för att hitta rätt artiklar är: Layout planning, Planning workshop for efficiency, Lean
based Layout planning, Workshop floor reorientation, Workshop layout planning, workshop for
improving efficiency and productivity, organization change, change management, leadership and
change. Dessa sökord är kopplade till det som problematiserats och även det syfte denna studie
har. Det kan argumenteras för att detta inte kommer att leda till att all möjlig teori som finns
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kommer att hittas. En grundlig planering innan genomförande av processflödesschema och
layoutflödesdiagram gjordes för att säkerställa validitet.
Att använda intervjuer som insamlingsmetod kan ha medfört ett vinklat resultat av studien, vilket
är en risk. Respondenter i intervjuer kan vara några enstaka personer som vill uttrycka sin egen
åsikt, medan det eventuellt finns flertal andra som anser något annat. Vidare finns aspekten att
endast de som vill uttrycka sig är de deltagande i intervjuer och därav bör det påminnas om att
endast en del av helheten reflekterats. Med dessa förutsättningar avser studien att semistrukturerad
intervju göra det bästa av situationen, där möjligheterna finns att inom vissa ramar fritt få uttrycka
sin åsikt och på sådant sätt har fler valt att ställa upp i intervjuerna. Genom att fler har valt att ställa
upp i intervjuer leder detta till att det insamlade materialet blir mer nyanserat och kan på så sätt nå
en helhetsbeskrivning av hur verksamheten fungerar.

2.5.2 Reliabilitet
För att uppnå dialogisk reliabilitet måste det finnas en entydig tolkning av det empiriska materialet
vilket kräver att tolkningen görs opartiskt (Blomkvist och Hallin, 2015). Studien uppnår reliabilitet
genom att ha ett tydligt beskrivet tillvägagångssätt och därmed förstår motiven till att det som
studerats har studerats på rätt sätt. För att säkerställa att genomförda intervjuer är korrekt utförda
har dessa antecknats, för att i efterhand genomgå en kritisk granskning så att upplägget med frågor
och utförandet av dessa intervjuer har utformats för att uppnå reliabilitet. Det finns en risk att
studiens alla steg inte har utformats korrekt och att vissa steg kan ifrågasättas, men för att minimera
risken med detta har varje steg beskrivits och motiverats med pålitliga källor. Genom att beskriva
stegen på detta sätt anses reliabilitet påvisats då någon annan kan genomföra samma studie på
samma företag och få samma resultat. Dialogisk reliabilitet har försökts att nås genom att empirin
har analyserats grundligt enligt den tidigare beskrivna diskursanalysen och således använt
genomtänkta, vedertagna metoder inom analyser. Eftersom denna studie endast pågår under en
begränsad tid finns det argument för att analysen av det empiriska materialet leder till felaktiga
slutsatser då det kan finnas ett visst stressmoment att hinna klart med studien i tid.

2.5.3 Generaliserbarhet
Fallstudien påvisar fallföretagets nuläge och utifrån detta nuläge kan analys och resultat endast
med säkerhet hänvisas till det studerade fallföretaget. En fallstudie kan aldrig resultera i en
statistisk generaliserbarhet (Hallin & Blomkvist, 2015), vilket gör att fallstudien får svårt att
erbjuda ett generaliserbart resultat, men avser att belysa och erbjuda information till företag som
liknar fallföretaget eller dess situation.
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2.5.4 Forskningsetiska överväganden
Forskningsetik betyder att god praxis följs på ett sådant sätt att ingen kommer till skada i samband
med studien. Forskningsetik innefattar även att studien presenteras på ett neutralt sätt och att andra
kan använda sig av och värdera resultatet (Blomkvist & Hallin, 2015). Det finns fyra huvudkrav
inom forskning. Informationskravet betyder att forskaren ska informera de berörda om syftet med
studien, vilket ska göras innan deltagande. Samtyckeskravet betyder att deltagare i undersökningen
ska ha rätt att bestämma om denne vill medverka eller ej och samtidigt avbryta deltagande på eget
initiativ. Konfidentialitetskravet alla uppgifter om personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt
att inte otillbörliga kan ta del av denna. Nyttjandekravet avser att beskriva att insamlade uppgifter
om enskilda personer endast får användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet u.å).
I denna studie har alla berörda respondenter fått ta del av syftet med studien och intervjuerna, såväl
ostrukturerade som strukturerade. Speciellt tydliggjordes detta vid de semistrukturerade
intervjuerna. Inför de semistrukturerade intervjuerna skedde en kort presentation av vad studiens
syfte var och varför intervjuer utfördes. Sammanställningen av intervjuerna lämnades till
respektive respondent i ett förseglat kuvert med hur respondenterna skulle gå tillväga vid
invändningar. Kuvertet var förseglat för att säkerställa att ingen annan än respondenterna tog del
av informationen, för att säkerställa konfidentialiteten och nyttjandekravet. Informationen i
kuverten innehöll ett specificerat datum för att senast påkalla invändningar annars antogs
sammanställningen godkänd, detta datum var satt till fem arbetsdagar från utlämnande av kuvertet.
Alla deltagare i studien har varit anonyma genom hela processen och all bakomliggande data till
studien kommer att makuleras efter avslutad studie.
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3. Teori
I detta avsnitt lyfts viktiga teorier och förklaringar till begrepp som används i studien. Det finns
även en avslutande sammanfattning av teorin.

3.1 Produktionslogistik
Logistikområdet är brett och innefattar ett antal olika definitioner men har en bas och ett
grundläggande antagande vilket uttrycker sig som att göra saker rätt i alla avseenden (Lumsden,
2012). Denna breda tolkning har Shapiro & Heskett (1985) valt definiera:
“Logistik definieras som de aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service i
rätt kvantitet, i rätt skick, på rätt plats, vid rätt tidpunkt, hos rätt kund, till rätt kostnad” (Shapiro
& Heskett, 1985, i Lumsden, 2012).
Vidare väljer Vogt & Pienaan (2002, i Lumsden, 2012) att betona materialförsörjningen inom
logistiken, och anser att en tydligare definition av logistiken önskas. Logistik omfattar såväl
planering och genomförandet, men även uppföljning av resultat (Oskarsson et al., 2013). Council
of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) väljer att definiera logistik följande:
“Logistik omfattar att på ett kostnadseffektivt sätt planera, genomföra och styra förflyttning och
lagring av material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredsställa kundens behov
och önskemål. Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att materialflödet ska
fungera” (CSCMP, 2012).

3.1.1 Produktionslayout
Essensen i en produktionslayout är att arrangera produktionsutrustningen på ett sådant sätt att det
gynnar produktionen med hänsyn till de produkter som skall tillverkas och företagets strategier
(Olhager, 2013). Utformningen av produktionslayouten kommer att påverka hur anpassningsbar
anläggningen är för att producera nya typer av produkter, men produktionslayouten påverkar även
effektiviteten och kvalitén på produktionens flöden (Sharitzadeh, Lindberg, & Sivard, 2013). Valet
av produktionslayout är av stor vikt för att inte tappa konkurrensförmåga på marknaden, speciellt
för att kunna behålla förmågan att göra snabba förändringar i produkter och produktmix (Hasan,
Sarkis, & Shankar, 2012). Förändring i hur material hanteras kan leda till en mer effektiv
verksamhet, speciellt om produktionslayouter är utformad med lagring av material nära de
producerande maskinerna (Nilsson, 2018). Genom att analysera och utvärdera sin befintliga
produktionslayout kan problem identifieras, vilka påverkar verksamhetens driftkostnader och
effektivitet inom produktionen. Analyser kan resultera i att maskiner eller andra delar av
anläggningen kan avyttras eller flyttas (Huang & Wong, 2015). Olhager (2013) skriver att
processflödesscheman och layoutflödesdiagram är användbara verktyg för att analysera en
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produktionslayout, där dessa två tillsammans kan användas för att hitta förbättringar i
produktionslayouten.

3.1.2 Typer av produktionslayouter
Det finns olika typer av batch-/linjeproduktion, två grundläggande tankesätt är att utforma en
produktionslayout utifrån funktioner eller flöde. Vid funktionella layouter väljer verksamheten att
placera liknande maskiner i närhet till varandra, svarvar för sig och stansningen för sig, med
förhoppning att skapa en högre maskinbeläggning. Flödet inom en funktionell layout förklaras
genom att materialet flyttas stegvis mellan operationerna, vilket kan skapa korsande transporter
och flöden inom anläggningen (Lumsden, 2012). Är flexibilitet i verksamheten av prioritet,
organiseras fabrikslayouter utifrån funktioner, eftersom det möjliggör att producera många olika
produkter i olika stora satser (Oskarsson et al., 2013). Vidare skapar materialflödet hos den
funktionella layouten komplexitet i form av begränsningar till pallvagnar eller truckar, på grund
av transportsystemet, vilket bidrar till flexibilitet men försvårar överblicken av materialflödet
(Lumsden, 2012).
Flödesorientering betyder att maskiner organiseras utifrån flödet av produkter (Oskarsson et al.
2013) vilket gör att hela verksamheten kan betraktas som ett sammanhängande system av material
och/eller produktflöden (TFK, 2002). En sådan layout prioriterar materialflödets riktning och
hastighet i högre grad än anläggningens maskinbeläggning (Lumsden, 2012). TFK (2002) menar
att flödesorientering är betydligt mer verkningsfullt än en funktionsorienterad layout. Beroende på
vilken produkt/produktgrupp så följs ett standardiserat flöde där specifika stationer används för
respektive flöde innan produkter/produktgrupperna blir färdiga. Vid låg produktvariation och
långa produktionsserier lämpar sig flödesorientering väl, vilket även leder till korta köer i
produktionsflödet (Oskarsson et al., 2013). En ökad flödesorientering leder till förutsättningar för
låg kapitalbindning och korta genomloppstider (Olhager, 2013), genom minskade lager (Sörqvist,
2004). Sörqvist (2004) menar även att flödesorientering kan effektivisera verksamheten och på så
sätt spara tid genom kortare ledtider i processerna. Ofta planeras flödet utefter en avancerad,
styrande maskin. Denna avancerade maskin har ofta högt kapacitetsutnyttjande medan de andra
maskinerna är av enklare slag med lägre kapacitetsutnyttjande (Olhager, 2013). För att få god
ekonomi inom en flödesorienterad layout blir det viktigt att producera stora satser av produkter
(Oskarsson et al., 2013).
Figur 3 visar hur den funktionella organisationen är uppbyggd med längre och komplicerade
transportsträckor i jämförelse med flödesorganisationen. De streckade linjerna runt enheterna inom
den funktionella organisationen visualiserar hur varje enhet förblir en egen station. Inom
flödesorganisationen symboliserar den streckade linjen hur enheterna formar en gemensam station
(Sörqvist, 2004).
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Figur 3: Skillnaden av hur flöden ser ut i funktionell- och flödesorganisation (Sörqvist, 2004).

3.1.3 Ledtid
Ledtid kan variera i betydelse beroende på situationen som begreppet hänvisas till. Men en generell
definition av begreppet är: “Den tid som fortlöper från det att behovet av en aktivitet eller grupp
aktiviteter uppstår till dess man har vetskap om att aktiviteten eller aktiviteterna har utförts”
(Olhager, 2013). Vanligen förekomna aktiviteter är produktutvecklingsledtid, leveransledtid och
produktionsledtid. Konkret betyder produktionsledtiden den totala sammanlagda ledtiden för
produktens alla steg som genomloppstid. Genomloppstiden är tiden det tagit produkten att ta sig
igenom alla förädlingssteg, all tid som produkten spenderar i mellanlager och fram tills dess att
den är färdigställd och ska levereras till kund (Olhager, 2013).
Enligt Ohlager (2013) baseras normalt sett ledtiden på följande punkter:
• Kötid (Innan operation)
• Ställtid (omställningstid, uppsättningstid)
• Bearbetningstid
• Väntetid (efter operation, väntan på transport)
• Transporttid (till nästa resurs och bearbetningssteg)
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Att reducera ledtider inom produktionsanläggningar har länge varit ett primärt fokus för
tillverkningsindustrier. Idag har tillverkningsindustrierna större möjligheter än tidigare att lyckas
med detta eftersom många industrier är bättre på att leda sina processer och systematiskt mäter av
dessa (Sörqvist, 2004). Enligt Lumsden (2012) kan kortare ledtider uppnås genom att
tillverkningstiden för en produkt reduceras. Vidare menar han att det är betydelsefullt att kunna
erbjuda leveranser av samtliga produkter samtidigt, då många produkter kan vara beroende av
varandra. Lyckas verksamheten med detta bidrar det till en högre leveranssäkerhet (Lumsden,
2012).

3.1.4 Kapitalbindning
Varukapital är benämningen på allt material, komponenter och varor i arbete, lager och förråd på
ett företag. Oftast utgörs varukapitalet av flertal olika artiklar där samtliga kan kategoriseras i
måttet kronor. Vidare blir täckningstiden ett viktigt begrepp inom varukapitalets sammanhang,
vilket är beskrivningen på hur länge lagret i tid räcker under vanliga förhållanden (Lumsden,
2012). De lagerplacerade varorna innebär en låsning av resurser, vilket i praktiken innebär att
pengar för tillfället inte gör någon nytta. Pengar har spenderats för att köpa in varor vilket gör att
varorna kan tolkas som rena pengar eller kronor endast liggandes på hyllor. När varorna säljs
kommer dessa att generera intäkter men fram till dess binder de endast kapital (Oskarsson et al.,
2013). Kapitalbindning kan medföra en kapitalkostnad, då situationen kan tolkas som en potentiell
missad chans för verksamheten att generera intäkter eftersom det inte är säkert att varorna säljs
(Oskarsson et al., 2013). Inom produktionen ökar kapitalbindning gradvis i förädlingsprocessen,
en produkt är billigare som råvara än när produkten genomgått förädlingsprocessen och ska
levereras till kund (Olhager, 2013).

3.1.5 Mottagningskontroll
Inköpta produkter och material är en betydande del av verksamhetens totala kostnader, vilket gör
att leverantörerna har ett stort inflytande på verksamheten. Inköpta varor måste anlända i rätt
kvalitet och kvantitet utefter avtal, för att säkerställa detta kan en mottagningskontroll användas
(Bergman & Klefsjö, 2012; Oskarsson et al., 2013). Godsmottagningen är platsen i anläggningen
där godset tas emot från leverantören och eventuellt omlastas på nya pallar eller liknande för att
göra godset lätthanterligt och anpassningsbart för verksamhetens utformning.
Mottagningskontrollen används i syfte att så tidigt som möjligt uppfatta problem eller defekter i
materialet för att minimera situationer där material från start kan kasseras, istället för att upptäckas
i produktionen. Minskas dessa situationer kan verksamheten minska kostnaderna (Bergman &
Klefsjö, 2012). Samtidigt medför en kontroll inget värdeskapande i sig, utan endast när defekter
upptäcks ger den någon form av värde samt att det ger verksamheten en säkerhet i vad som erbjuds.
(Bergman & Klefsjö, 2012). Oskarsson et al. (2013) menar att mottagningskontrollen kan utformas
på olika sätt baserat på värdet av det inkommande materialet. För billigare högvolymsprodukter
kan stickprovet räcka, men dyrare produkter behöver kontrolleras mer frekvent. TFK (2002)
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hävdar att beroende på personal, utrymme och utrustning kommer kontroller av kvalitet och
kvantitet utformas olika beroende på den specifika verksamhetens situation.

3.2 Värdeflöde
Flödet inom verksamheten kan anses välfungerande då förutsättningarna skapats för att ta
produkterna genom produktionens alla steg snabbt och i önskad ordning. Flödet ska så tidigt som
möjligt påvisa avvikelser, eftersom avvikelser endast kostar verksamheten och kunden i slutändan.
Om inte avvikelser uppmärksammas går möjligheterna till förbättringar förlorade (Petersson,
Johansson & Broman, 2009).
Produkternas flöde genom produktionen kan benämnas produktflöde. Produktflödet avser den
högst prioriterade delen inom värdeflödet eftersom produktflödet genererar störst intäkter parallellt
(Petersson et al., 2009). Önskvärt är att produktflödet är utformat enkelt och rakt, och inte paralellt.
Sådan utformning gör att antalet beslutspunkter i flödet går att minimera och därav minska
tillfällen för onödiga eller felaktiga ingripanden i produktion (Petersson et al., 2009). Vidare menar
Petersson et al. (2009) att raka och enkla flöden möjliggör taktning och dragande system, men
även ökade volymer inom produktionen, samt att avvikelser enklare identifieras. En viktig aspekt
inom en verksamhets produktion och därmed värdeflöde är verksamhetens interna transporter. För
att möjliggöra välfungerande produktion måste verksamhetens produktionslayout vara utformad
på ett sätt stödjande sätt. Interna transporter är avgörande för hur verksamheten fungerar, vilket
måste tas i beaktande vid utformningen av produktionslayouten (Li & Jing, 2011). Det är det
önskvärt att ha ett lager i nära anknytning till godsmottagningen då det simplifierar det interna
transportarbetet (TFK, 2002).

3.2.1 Förbättringar av värdeflöde
Förbättringar av värdeflödet är en av de grundläggande principerna konceptet Lean produktion
kretsar kring. Lean production utgår ifrån att ett företag inte ska använda sig av mer resurser än
vad som behövs (Olhager, 2013). Toyota Production Systems (TPS) är utvecklat av Toyota och
ligger till grund för begreppet Lean. För att ständigt förbättras inom detta system är eliminering av
slöseri, även kallat Muda, det essentiella. Det finns sju olika typer av slöseri (Olhager, 2013):
• Överproduktion: Innebär till att fler detaljer produceras än vad som behövs.
• Väntan: Maskiner, utrustning, verktyg och så vidare finns inte tillhands i rätt tid, när det
behövs.
• Onödiga transporter: Det är transporter av produkter och varor mellan olika stationer, när
stationerna skulle kunna placeras närmare varandra.
• Onödig lagerhållning: Lagret ska endast hålla det absolut viktigaste, allt utöver detta är
slöseri.
• Onödiga rörelser: Personals rörelser för att hämta material, verktyg, för att få hjälp eller
utför arbetsmoment med dålig rörelseekonomi.
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•
•

•

Defekter: Det uppkommer fel i arbetsinstruktioner under tillverkning eller leverans.
Onödig tillverkning: Det utförs onödigt komplexa aktiviteter där dessa skulle kunna
simplifieras. Inom detta ingår även bearbetning i fel maskin eller utrustning. (Olhager,
2013).
Liker (2009) definierar även ett åttonde slöseri, Outnyttjad kreativitet hos de anställda,
vilket betyder att de som inte engagerar sig i de anställda går miste om idéer, kompetens,
förbättringar och förlorar tid.

Slöserier är aktiviteter som inte tillför produkten något värde, vilket gör att dessa aktiviteter skapar
osäkerheter inom materialflödet samt onödiga kostnader. Slöseri förekommer i alla typer av
logistiska system, i varierande omfattning, det är därför viktigt att identifiera dessa samt var i
processerna slöserierna uppkommer (Lumsden, 2012). Att genom lean-principer utforma en Uformad produktionslayout kan leda till minskad stress, ökad utnyttjandegrad, minska mänskligt
och maskinslöseri och ökad produktiviteten (Zhenyuan, Xiaohong, Wei, Defeng, & Lijun, 2011).
Implementering av lean i olika typer av företag har lett till stora förbättringar, speciellt inom ledtid,
lageromsättningshastighet och kostnad per enhet (Buehlmann & Fricke, 2016). Petersson et al.
(2009) konstaterar att den enda transporten en kund är villig betala för är transporten av
slutprodukten, de interna transporterna är således alltid ett slöseri. Petersson et al. (2009) skriver
även att transportbehovet ofta är ett symptom av att något annat är fel, exempelvis
produktionslayouten.
Inom produktionsprocesser utförs olika betydelsefulla aktiveter vilket påverkar slutprodukten.
Oftast är endast ett fåtal av aktiviteterna värdeskapande för produkterna, de andra aktiviteterna är
slöseri och icke-värdeskapande. Inom produktion är den tidsmässigt största delen
materialhantering vilket till stor del endast är slöseri (Liker, 2009). Traditionellt sett har företag
ofta fokus på att förbättra bearbetningsprocesserna, det vill säga de värdeskapande aktiviteterna,
vilket inte resulterar i stora förbättringar för produktionsprocessens helhet. De stora förbättringar
görs när fokus istället skiftas till att förbättra processerna mellan de olika bearbetningsstegen, det
vill säga eliminering av slöseri (Liker, 2009). Ett exempel på icke-värdeskapande aktiviteter är
onödig materialhantering, vilket är väldigt kostsamt. Speciellt då material omlagras i nya lastbärare
ett flertal gånger i produktionen vilket ökar genomloppstiden och även kostnaderna för
verksamheten (Oskarsson et al., 2013).
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3.3 Logistiska förändringar
Vid logistiska förändringar är en definition om vad som ska genomföras och vart inom
organisationen detta ska genomföras viktigt, det är även betydande att ta reda på vilka personer
som är involverade i förändringen. En grundlig analys av nuläget är vid förändringar av stor vikt
för ett lyckosamt förändringsarbete (Oskarsson et al. 2013).

3.3.1 Förändringar inom organisationer
Förändringar inom verksamheter är vanliga. Förändringsprocessen syftar till en framtid med
lämpligare arbetsmiljöer för de anställda, minskade kostnader inom organisationen samt
maximerande av värdeskapandet (Rebeka & Indradevi, 2015). Vanligen blir utfallet av
förändringen neutral, förändringen når inte upp till de önskade förväntningarna men blir heller inte
katastrofala. Anledningen till det neutrala utfallet hänvisas till brister i förståelsen för hur
verksamhetens förändringar påverkar personalen. Förståelsen anses vara avgörande för
lyckosamma förändringar (Kotter, 1995). Förändringsansvariga misslyckas i vissa fall med sitt
förmedlande av förändringens innebörd och betydelse och upplever det förvånande då personalens
förståelse till förändringen inte stämmer överens med deras egen. Det medför en
förändringsmotivation som skiljer sig mellan ansvariga och medarbetare vilket visas i figur 4
(Ahrenfelt, 2001). Det kan grunda sig i att den ansvarige under en längre tid fundera över
förändringen och hunnit bearbeta informationen, men förstår inte att även medarbetarna behöver
denna tid för att processa informationen (Ahrenfelt, 2001). Figur 4 visar hur skillnaden i förståelse
av förändringen skiljer sig, där den ansvariga för förändringen besitter en osann bild av
verkligheten, vilket hämmar förståelsen för organisationen. Vidare förblir förändringsarbetet
komplicerat eftersom förståelsen för medarbetarna och deras åsikt blir svårtolkade då den
ansvarige upplever åsikterna vara grundade i den förståelse han själv besitter men där dem
egentligen inte alls utgår från samma förståelse (Ahrenfelt, 2001).

Figur 4: Motivationsklyftan mellan chef och medarbetare (Ahrenfelt, 2001).
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Förändringar är någonting viktigt för organisationer och något organisationer bör uppmuntra.
Eftersom förändringar är oundvikliga är rätt inställning vid bemötande av de berörda viktigt
(Rebeka & Indradevi, 2015). Genom anpassning till den yttre miljön och marknaden möjliggör
organisationsutveckling och förbättring av verksamheten (Block & Noumair, 2017). Samtidigt
medför förändringar komplexitet för organisationer, specifikt för de processansvariga personerna.
Komplexiteten grundas i att personalen kan känna sig stressad av förändringar och således agera
med dåligt omdömme vilket betyder att de förändringsansvariga måste hantera detta. Rebeka &
Indradevi, 2015). För människor kan pressade och stressade situationer medföra nya beteenden
genom att det undermedvetna aktiverats. Reaktionen skapas sällan av den fysiska förändringen
utan grundas vanligen i sociala och psykologiska konsekvenserna av förändringen (Ahrenfelt,
2001).
När en organisation får nya medlemmar krävs en inskolning av den sociala miljön hos
organisationen. Denna process innebär att individerna successivt tar till sig organisationens
handlingsmönster och värderingar (Bruzelius & Skärvard, 2011). Inom organisationer skapas
vanligen oskrivna regler utifrån handlingsmönster och värderingar, dessa följs av grupper inom
organisationen och skapar en intern social rangordning (Bruzelius & Skärvard, 2011). Ahrenfelt
(2001) lyfter att en organisation måste förstå betydelsen av helheten och hur dess individuella delar
påverkar helhetens utfall, vilket annars kan leda till revirkonflikter inom organisationerna.
Bruzelius och Skärvard (2011) poängterar att individer inom organisationer har områden ansedda
som sina, om någon utomstående börjar närma sig dessa områden kan det skapa konflikter. Vid
förändring till ett nytt arbetssätt krävs det att de anställda förändrar sitt beteendemönster för att
trivas med förändringen. Alla typer av förändringar är olika vilket betyder även att
beteendeanpassningarna är olika, det enda säkra är att en förändring kräver anpassning (Russberg
& Angelis, 2018).
Inställningen till förändringar grundar sig i något fundamentalt inom oss människor, förändringar
kan kopplas till bättre förutsättningar för människor, men det kan även bli sämre. Således
framhäver förändringar känslor karaktäriserade av oförutsägbarhet, osäkerhet och rädsla hos oss
människor vilket gör att vi aktivt och medvetet försvårar förändringen (Bailey & Raelin, 2015).
Enligt Bailey och Raelin (2015) framförs fyra relevanta aspekter i förändringssammanhang. Först
och främst, organisationer är inte motståndskraftiga, motståndskraften skapas av individerna inom
organisationen. För det andra, människor motsätter sig inte nödvändigtvis den specifika
förändringen, det är rädsla för osäkerhet eller förlorad kontroll, vilket triggar motståndskraften.
Det tredje aspekten är känslan av att förlora något i en förändring grundar sig i det emotionella
mänskliga beteendet. Fjärde och slutligen, bör de affektiva, kognitiva, och beteendefaktorer
anmärkas och bearbetas.
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3.3.2 Ansvaret under förändringsprocessen
Hur människor kommer agera vid förändringar kan med säkerhet inte förutspås, men hur
förändringar hanteras kan alltid förbättras (Pearlmutter, 1998). Ledningen underskattar ofta
storleken och typen av reaktion som kan uppstå hos individer och grupper vid förändring (Kotter
& Schlesinger, 2008). Lyckosamma förändringar kräver en ledning öppen för nya insikter och ett
internt relationsarbete (Higgs & Rowland, 2000). Ahrenfelt (2001) lyfter att det finns en naturlig
skepticism till förändringar, vilket kräver att frågor från personalen uppmuntras av de
förändringsansvariga, för på så sätt möjliggöra ett klimat där förändringsansvariga kan förklara
varför förändringen sker. Enligt Ahrenfelt (2001) är konsten med ledarskap att skapa relationer
med medarbetarna vilket är grunden för att lyckas uppnå förändringens potential. Genom att vara
anpassningsbar och förstående för individers åsikter kan ledningen utvecklas och bättre förstå
förändringar och således genomföra dessa lämpligare (Higgs & Rowland, 2000; Rebeka &
Indradevi, 2015). Genom att upptäcka och förstå barriärer i form av motstånd kan lämpliga
strategier tillämpas i syfte att lyckas med förändringen (Lozano, 2012). Tillvägagångssätten
ledningen använder under förändringsarbetet baseras ibland bristfälliga och otillräckliga
erfarenheter (Kotter & Schlesinger, 2008). Vidare blir det viktigt att personer som avser att leda
förändringsarbeten ständigt jobbar för att utveckla sina kunskaper om vad ledarskap och
förändringsarbeten innebär (Pearlmutter, 1998). Enligt Lozano (2012) blir en utformad plan i
förväg, med en strukturerad och informationsrik förändringsprocess ett tillvägagångssätt som gör
förändringen proaktiv med färre konflikter.
Att leda ett förändringsarbete grundar sig i att förmedla en förståelse, acceptans och insikt i
förändringsbehovet för de involverade individerna, samt att förändringsprocessen bör präglas av
delaktighet. Delaktigheten kan hänvisas till involvering och chans att påverka förändringen vilket
kan göra förändringen rolig, lustfylld och spännande (Bruzelius & Skärvad, 2011). Genom
delaktighet skapas engagemang, vilket är en viktig aspekt i ett förändringsarbete (Kotter &
Schlesinger, 2008). Vidare lyfter även Russberg & Angelis (2018) att förändringsarbete främst bör
formas av personalen själva, men att högre befattningshavare ska förändra sina egna beteenden
först och på så sätt skapa förtroende vilket leder till att personalen klarar sig själva. För att lyckas
leda förändringsprocessen på lyckosamt vis krävs att ledningen bygger ett förtroende med
individerna och utstrålar självförtroende för situationen, och inte gör försök att genom metoder
manipulera personal för att genomföra förändringen. Manipulationer ansvariga använder sig av
kan vara att särskild information utges till vissa medan andra får ta del av en begränsad mängd
information (Kotter & Schlesinger, 2008). Vidare bör de förändringsansvariga uppmuntra och
belöna förändring, samt visa med exempel, då många människor tenderar att göra det andra gör,
och inte det som sägs (Bruckman, 2008). Kotter & Schlesinger (2008) menar att incitament i form
av exempelvis höjda löner kan vara ett sätt att uppmuntra och belöna under förändringsprocessen.
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3.3.3 Tillvägagångssätt för förändring
Det krävs att någon eller något förändras och utförs annorlunda för att en förändring ska
genomföras och även lyckas medföra en förbättring. Förändringar blir endast önskvärda och
värdefulla då dessa förblir bestående i organisationen och hos personalen även efter
implementeringen (Russberg & Angelis, 2018). Enligt Kotter och Schlesinger (2008) är utbildning
det vanligaste tillvägagångssättet för att hantera förändringsprocesser utan att motstånd från de
berörda uppstår. Utbildningen ska ske innan förändringen så att människorna kan förstå behovet
av förändringen och därmed acceptera situationen. Kotter och Schlesinger (2008) menar att
utbildningen exempelvis kan utformas genom en-och-en möten, gruppresentationer men även att
memos och rapporter skickas ut. Vidare är det viktigt att de förändringsansvariga har en tydlig
förändringsplan om vad som ska ha skett när och vad som sker härnäst. Förändringsansvariga ska
samtidigt ha översikt och orientering genom att alltid förstå var i förändringsplanerna de befinner
sig (Ahrenfelt, 2001).
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3.4 Litteratursammanfattning
I tabell 2 sammanfattas den litteratur som används i diskussion och slutsats för att besvara
forskningsfrågor och syfte.
Tabell 2: Litteratursammanfattning
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4. Nulägesbeskrivning
I detta avsnitt presenteras en beskrivning av nuläget hos fallföretaget. Kapitlet börjar med en
företagsbeskrivning för att sedan beskriva resultatet från observationer och intervjuer.

4.1 Företagsbeskrivning
PEPAB Produktionspartner AB är ett plåtbearbetningsföretag beläget i Söderhamn, Hälsingland.
PEPAB tillverkar kvalitativa produkter i tunnplåt utifrån kundönskemål, företaget tillverkar därför
en mängd olika produkter och produktionen är därför utformad för att producera enligt kundorder.
Verksamheten har för tillfället ett 40-tal anställda med ett företagsmål att vara bäst i Sverige på att
tillverka återkommande artiklar i seriestorlekar från 10 till 200 enheter.
I dagsläget saknar företaget ett optimalt utformat produktionsflöde. Detta leder till längre ledtider,
större kostnader och sämre leveranssäkerhet, vilket slutligen påverkar slutligen företagets
lönsamhet och konkurrensförmåga. Företaget anser att en förbättrad produktionslayout kan
utmynna i att dessa problemområden minskas eller försvinner helt, vilket i förlängningen ska öka
företagets konkurrenskraft på marknaden.

4.2 Produktionslayout
PEPAB har för närvarande två produktionsanläggningar belägna en kilometer ifrån varandra, i
figur 5 finns en bild på vart de olika lokalerna är lokaliserade i förhållande till varandra.
Produktionslokal 1 är huvudlokalen för bearbetningen och den lokalen är även störst till ytan. Den
blå linjen illustrerar transportvägen mellan de två produktionslokalerna. I PEPABs
produktionsflöde måste produkter bearbetas i båda lokalerna för att färdigställas. Råmateriallager
finns i produktionslokal 1 tillsammans med maskiner för laserskärning, bockning och montering,
i produktionslokal 2 sker svetsning och slipning av produkter. Detta leder till att transporter mellan
produktionslokal 1 och 2 sker dagligen två gånger med en enkelsträcka på 1 kilometer. Innan
transporten till produktionslokal 2 packas materialet, för att sedan packas upp och svetsas. Efter
svetsningen transporteras produkterna tillbaka för slutpackning och transport till
ytbehandlingsföretag. En nackdel med transporten framkommer när defekta produkter tillverkade
i produktionslokal 1 fraktas till produktionslokal 2, vilket betyder att en stor del av arbetarnas tid
läggs på diskussioner mellan de olika produktionslokalerna för att komma fram till åtgärder. Enligt
företaget inverkar denna transport ofta på leveranssäkerheten och ledtiderna företaget har när det
handlar om svetsade produkter.
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Figur 5: PEPABs två produktionslokaler, 1000m mellan anläggningarna.
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4.2.1 Sammanställning av processflödesscheman
I tabell 3 nedan visas en sammanställning av mätvärdena för de olika delkomponenterna inom den
analyserade slutprodukten. I tabellen har tiden det tar för material att transporteras mellan
aktiviteterna (transporttiden), tiden varje komponent ligger placerad i lager i väntan på att
bearbetas (tid i lager) och sedan även tiden det tar för varje komponent att bearbetas vid en
operationsaktivitet (operationstid), för respektive komponent beräknats. Beräkningarna är gjorda
utifrån de framtagna processflödesscheman (se bilaga 1–4). Därefter har tiden för respektive
komponent sammanställts och en totaltid i timmar presenterats. Notera att transporttiden i tabell 3
har konverterats till timmar istället för minuter, vilket är tidsenheten i processflödesscheman
(bilaga 1–4). Tabell 3 visar även den totala transportsträckan för respektive komponent, utifrån de
sammanställda processflödesscheman (se bilaga 1-4). Tabellen påvisar även andelen
värdeskapande aktiviteter, där processflödesscheman använts för att beräkna totala antalet
aktiviteter som respektive komponent går igenom under sin produktions bearbetning och hur
många av dessa som egentligen är värdeskapande för respektive komponent.
Tabell 3: Sammanställning över mätvärden för delkomponenter.

4.2.2 Visualisering av produktionsflöde
Figur 6 presenteras även i A3-format, se bilaga 8.
Huvudlokalen (lokal 1, figur 5) har en längd på 98m och en bredd på 26,3m. I figur 6 finns ett
komponentflödesdiagram över de representativa produkterna i huvudlokalen. Flödena för de olika
komponenterna har markerats i ritningen på lokalen, varje komponent har en egen färg. Detta
illustrerar hur varje enskild komponent flödar mellan olika bearbetningar och lager. Maskinen
“600” är ett kombinerat lager och bearbetning. Det finns ingen transport mellan råvarulager och
bearbetning 1, laserskärning.
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Resterande bearbetningar har mellanlager med tillhörande transpo rter. Mellanlagring sker i
pallställ i anslutning till bearbetningarna, frakten till och från mellanlager och bearbetningar sker
med truck. Maskinerna 240 och 200 är olika typer av bockningsmaskiner och operation 401 är
packning inför transport till lokal 2 i figur 5.

Figur 6: Layout med komponentflöden. Produktionslokal 1.
I figur 7 illustreras ett layoutflödesdiagram. Flödena är detsamma som i
komponentflödesdiagrammet men illustreras i en enklare form. Komponenterna har nästan
identiska flöden vilket gör att i layoutflödesdiagrammet betyder svart färg att två eller flera
komponenter har samma flöde. I jämförelse med figur 6 blir det visuellt att blå och röd komponent
har identiskt flöde hela vägen medan flödena för grön och rosa delar sig inför den första
mellanlagringen. Efter kantpressbearbetningen (maskin 240 & 200) hamnar alla komponenter i
samma mellanlager för att sedan tillsammans transporteras en kilometer till svetsningen. Efter
svetsningen transporteras slutprodukten tillbaka för att packas och skickas till ytbehandling. Det
framgick även i konversation med produktionschefen att allt material genomgår en
mottagningskontroll vid råmaterialmottagningen, materialet kontrolleras avseende kvalitet och
kvantitet. Under produktionsprocessen kontrolleras kvaliteten genom ett synsätt “rätt från mig”
vilket betyder att varje medarbetare har ansvaret att det som lämnar produktionsstationen är av
godkänd kvalité, och på så sätt kvalitetssäkras produkterna till slutkunden.
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Figur 7: Layoutflödesdiagram över de fyra komponenterna.
Svetsverkstaden (Figur 8) består av 9 svetsbord och ett rum för slipning av produkter och
komponenter. Svetsbordens mått är 1250mm x 2500mm och kräver en totalyta omkring 3100mm
x 5200mm,15m2. Av dessa 9 svetsbord måste ett stå avskilt eftersom detta svetsbord behandlar
rostfritt material ska således inte blandas med material som kan rosta. Ett krav från fallföretaget är
att det även ska finnas plats för att svetsa material om 10m i längd. Denna svetsning sker för
närvarande på golvet och detta är från fallföretagets sida den fortsatta tanken. Produktionschefen
anser att slipningen i produktionslokal 2 kommer att få plats inom ytan nuvarande slipning i
produktionslokal 1. Vid genomgång av verksamheten framgick i samtal med produktionschefen
att lagringen till vänster om “truckladdningen” (figur 6) som idag används till
plåtlager/råmateriallager kan förflyttas och placeras i lagret hos maskin 600 vilket möjliggör att
befintliga pallställ kan användas till annat än råmateriallager.

Figur 8: Produktionslokal 2, svetsverkstad.
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4.2.3 Pallberäkningar
Nedan illustreras en uträkning på antalet pallar i huvudlokalen. Uträkningen utgår från två
mätpunkter med ett medelvärde på antalet pallar i dessa punkter. Beräkningarna påvisar att det i
genomsnitt finns 314st pallar i produktionslokal 1.
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑙𝑙 𝑣𝑖𝑑 𝑑𝑒 𝑡𝑣å 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑟𝑛𝑎: 295𝑠𝑡 + 333𝑠𝑡 = 628𝑠𝑡

𝐵𝑒𝑟ä𝑘𝑛𝑎𝑡 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑎𝑣 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 𝑖𝑛𝑜𝑚 𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛:

628𝑠𝑡
= 314𝑠𝑡
2

Nedan illustreras en uträckning på antalet möjliga pallplatser i lokalen (459) subtraherat med
genomsnittet i pallar i lokalen (314).
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑚ö𝑗𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟 − 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟 = 𝑇𝑜𝑚𝑚𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑙𝑝𝑙𝑎𝑡𝑠𝑒𝑟
459 − 314 = 145

4.3 Intervjuer
Detta kapitel behandlar intervjuerna. Dessa intervjuer har sammanställt i löpande text med en
rubrik för varje respondent. All framkommen information i detta avsnitt kommer från respektive
respondent och inga synpunkter från frågeställare framkommer.

4.3.1 Produktionschef
Produktionschefen förklarar att hans roll hos PEPAB är att ansvara för produktionspersonalen,
jobba med ledningssystem som ISO 9001 och ISO 14001 och se över utveckling av personal och
produktion. Vidare kommer hans roll i förändringsarbetet vara en övergripande ansvarsroll men
poängterar att det är medarbetarna i produktionen som besitter kunskapen och menar att de måste
bli delaktiga i förändringsarbetet. Vidare motiverar han att det finns flera anledningar till
förändringen av layouten däribland att minska ledtiderna, höja kvalitén, nå än bättre
leveranssäkerhet samt minska kostnader. Idag ligger svetslokalen en kilometer ifrån
maskinverkstaden vilket gör att detta påverkar ledtider, kvalité, leveranssäkerhet och kostnader.
Produkterna blir fraktade längre sträckor och packningen sker vid upprepade tillfällen. Han menar
att en hopslagning av anläggningarna kan medföra att flertal moment kan tas bort, i form av att
svetsaren kan direkt få tillgång till sitt material istället för att materialet ska lagerföras och
transporteras för att förse svetsaren med materialet. Han menar även att detta kommer påverka
ledtiderna då material inte längre behöver sändas fram och tillbaka mellan olika anläggningar.
Vidare menar han att situationen idag med två anläggningar kräver att personal aktivt gör ett
avbrott i sin arbetsuppgift för att köra materialet mellan anläggningarna.
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Han anser även att de flesta produkterna ligger för länge i lager. Vidare framgår att
sammanhållningen mellan personalen och “vi” känslan inom företaget blir hämmad på grund av
att anläggningarna är placerade på två ställen. Medarbetarna på de två anläggningarna träffas
sällan, nästan aldrig, vilket han menar är negativt för arbetsmiljön, personalen och företag, men
något som kan förbättras vid en sammanslagning av dessa lokaler. Denna situation med två lokaler
är grundad i att företaget ständigt har växt och med tiden bygg ut och lagt till maskiner där det
funnits plats, utan någon djupare eftertanke och planering bakom dessa beslut. Svetsningen var
från början placerad i huvudlokalen (lokal 1, figur 5) tillsammans med resterande maskinerna men
då företaget växte och maskiner köptes in placerades svetsningen i en ny lokal då det var det
billigaste alternativet.
Hans inställning till förändringar är positiv och menar att en förändring aldrig är relevant om den
inte medför en förbättring. Vidare påpekar han att det kan finnas skillnader i hur människor ser på
förändringar, att alla troligtvis inte tycker exakt som honom själv då människor har olika
personligheter. Han anser att somliga människor kan trots goda resultat av förändringar påvisa
kritiska åsikter, men att många även är positiva och nytänkande. För att hantera människor och
deras åsikter både före, under och efter förändringsarbetet anser han att det är viktigt att tänka på
dessa aspekter, då det kommer påverka medarbetarnas vardag. Han poängterar att det blir viktigt
att informera och involvera medarbetarna, och låta dem få tycka till och ge sina åsikter. Samtidigt
menar han att det ska finnas begränsningar i form av ett ramverk som avser vilka/vilket område
som är relevant för medarbetarna och att dessa områden ska vara öppna för diskussioner och
åsikter. Medarbetarna ska få möjligheter att påverka det som berör deras egen arbetsplats.

4.3.2 Operatör 1
Operatör 1 arbetar i laserskärningsmaskinen, vilket är maskinen som kombinerar bearbetning och
lagerhantering. Han poängterade direkt att maskinen har ett dåligt system gällande hantering av
råmaterial. Det stora problemområdet är att plåtmaterialet är utspritt på flera olika paletter på olika
lagerplatser vilket leder till överarbete. Ett annat problem med lasermaskinen är att när detaljer
och spillmaterial ska plockas bort efter bearbetning sker detta manuellt. Det är inte ovanligt att två
personer måste hjälpas åt för att flytta detaljer och spillmaterial. Han tyckte även att ett stort
problem var att svetsbearbetningen sker i en helt annan lokal och således leder till många
transporter fram och tillbaka mellan de olika lokalerna.
För att förbättra dessa problem lyfter operatör 1 att kantpressarna ska stå närmare lasermaskinen
för att korta ner transporterna inom lokalen. Svetsverkstaden tycker han även att borde flyttas till
huvudlokalen så att all bearbetning sker i samma lokal, enligt honom kan detta möjliggöras
eftersom ett flertal maskiner står helt oanvända. En borttagning av dessa outnyttjade maskiner
anser han ska kunna frigöra utrymme till packningen då denna yta för tillfället är begränsad.
Operatör 1 är generellt positiv till förändringar och vill gärna vara med och bestämma sina
arbetsuppgifter och även utformningen av produktionslayouten. Han tror att de flesta andra
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operatörerna tänker lika som honom och att det går att diskutera förändringar både med andra
operatörer och chefer.

4.3.3 Operatör 2
Operatör 2 arbetar i godsmottagning och utlastningen. Han anser att maskinparken är uppsatt i fel
ordning, vilket han utvecklade med att säga att steg 2 i bearbetningen, bockning, sker 70 meter
ifrån bearbetning 1, laserskärning. Han anser att det finns stora ytor mellan dessa bearbetningar
som inte används till något annat. Ett stort problem han lyfte var att svetsningen ligger en kilometer
ifrån lokal 1 vilket enligt honom skapar onödiga transporter mellan PEPABs lokaler. Han
förklarade att detta påverkar hans arbete genom att mängden packning av material som sedan ska
skickas mellan de olika lokalerna blir stor. Packningen har 3 heltidsanställda och den fysiska
packningen sker mitt i truckgången vid utlastning. Han anser att det finns flera maskiner som aldrig
används och att dessa flyttas eller säljas ger det utrymme för att förflytta svetsningen till lokal 1.
Dessa maskiner är kvar för att det ska leda till större automatisering i verkstaden vilket han anser
att det inte gör då företagets produkter inte kan tillverkas i dessa maskiner. Att svetsningen är
lokaliserad 1 kilometer från lokal 1 gör att sammanhållningen mellan medarbetarna blir bristande.
Han anser att det endast skulle finnas en lokal där all produktion sker skulle sammanhållningen bli
mycket bättre samtidigt som problem kommer snabbare fram till rätt personer.
Vid laserskärningsmaskinen tycker han att arbetet inte fungerar optimalt då lyften av spillbitar och
detaljer sker manuellt med dålig ergonomi. Han anser att det borde kunna göras en automatisering
av plåtlagret där all hantering av plåt sker på ett automatiskt sätt. Han poängterar att laserskärning,
bockning och svetsningen ofta sker på utsatta tider medan vissa produkter efter dessa steg får vänta
2 veckor på ytbehandling hos en tredje part. Detta leder till enligt honom att det byggs upp enorma
lager av färdiga produkter. Han får gehör av produktionschefen för de förändringar han vill
genomföra. Han anser att de förändringar som görs blir bra men att det är svårt att få gehör hela
vägen upp i organisationen för de förändringar han vill genomföra, vilket enligt honom minskar
motivationen för att komma med nya förslag.

4.3.4 Intervjusammanställning
I detta kapitel tas en sammanfattning av intervjuerna upp i punktform.
• Transporten mellan lokalerna är problematiska.
• Långa transporter inom produktionsflödet i produktionslokal 1.
• Två produktionslokaler leder till upplevelsen av det är två företag och inte ett, vilket
påverkar sammanhållningen.
• Alla är generellt positiva till förändring.
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5. Diskussion
Detta kapitel diskuterar det som framkommit i nulägesbeskrivningen i relation till den studerade
teorin. Forskningsfrågorna är styrande i kapitlet och således utgår diskussionen från dessa.

5.1 Logistiska flödesfaktorer
Denna del utgår ifrån frågeställning 1: Vilka faktorer påverkar logistiska flöden i en
produktionslayout med hänsyn till materialförsörjning och slöserier inom produktionen?
Logistik är ett brett område med många olika delaspekter. En definition av logistik är: “Logistik
omfattar att på ett kostnadseffektivt sätt planera, genomföra och styra förflyttning och lagring av
material och produkter från råvara till slutkund för att tillfredsställa kundens behov och önskemål.
Dessutom innefattas det informationsflöde som behövs för att materialflödet ska fungera”
(CSCMP, 2012). Utifrån denna definition är förflyttning av material i produktion betydelsefull för
att det logistiska flödet ska fungera på ett tillfredsställande sätt. Enligt Olhager (2013) är
produktionslayouten betydande för att kunna tillverka produkter på ett effektivt sätt, vilket vi anser
innefatta förflyttningar av material i produktionsflödet. Enligt Sharitzadeh et. al. (2013) påverkar
även produktionslayoutens utformning kvaliteten på de produkter som produceras i verksamheten
samtidigt som produktionslayouten påverkar anpassningsförmågan till nya typer av produkter.
Dessa aspekter blir viktiga att ta i beaktande vid utformningen av en produktionslayout,
tillsammans med de faktorer som bidrar till det vi anser ett ineffektivt logistiskt flöde. Utifrån
PEPABs produktionslayout anser vi att den stora mängden transporter inom produktionslayouten
är en bidragande faktor till ett ineffektivt logistiskt flöde.
Produkterna i verksamheten förflyttas långa sträckor inom produktionslokalerna och mellan de två
olika produktionslokalerna. Detta är tydligt utifrån de olika observationer som presenterats i
nulägesbeskrivningen. Det framkommer även från observationer och intervjuer att detta skapar
problem för produktionsflödet vilket går i linje med vad Huang och Wong (2015) beskriver, att
genom analys av produktionslayouter kan problem identifieras, vilket motiverar förändringar av
de fysiska maskinerna samt att kostnader på så sätt kan minskas. Utifrån intervjuerna framgår det
exempelvis att defekta produkter ofta upptäcks när de ha blivit fraktade till svetslokalen vilket
betyder att dessa måste fraktas tillbaka för ombearbetning. Detta anser leda till olika typer av
slöseri Olhager (2013) definierar. Det första är Defekter vilket i detta fall är att produkterna
tillverkas felaktigt någonstans i produktionsflödet. Speciellt stort blir problemet om defekter
upptäcks i något av de senare produktionsstegen i flödet, då detta enligt Oskarsson et al. (2011)
binder mer kapital än om defekterna hade upptäckts tidigare i flödet. Detta poängterar även
Petersson et al. (2009), defekter som tar lång tid att upptäcka kostar verksamheten pengar samtidigt
som att möjligheterna till förbättringar går förlorade. Av anledning att svetsningen sker sent i
produktionsprocessen leder detta till att det kostar mer för företaget än om dessa defekter hade
påvisats tidigare.
32

Det andra av slöserierna Olhager (2013) definierar är Väntan, eftersom svetsningen svetsar ihop
alla delkomponenter kommer defekter leda till att ordrar är tvungna vänta med att bli färdigställda
på grund av att alla komponenter inte finns i rätt tid. Alla delkomponenterna måste förflyttas till
svetsverkstaden tillsammans vilket leder till slöseriet Onödig lagerhållning, komponenterna måste
vänta med att transporteras tills dess att alla delkomponenter i ordern är färdigställd och därefter
tillsammans transporteras till svetsverkstaden. Olhager (2013) definierar slöseriet Onödig
tillverkning, vilket betyder att komplexa aktiviteter utförs som istället kan simplifieras.
Operatörerna poängterar att transporten mellan produktionslokalerna inte enbart leder till extra
transporter utan även arbete i och kring transporten. Exempelvis måste produkterna packas innan
transporten och sedan packas upp när dessa anländer till svetsverkstaden. Samma procedur sker
sedan igen när produkterna transporteras tillbaka till huvudlokalen. Enligt oss är detta är en faktor
som bidrar till onödig tillverkning, eftersom det är ett onödigt moment som skulle kunna byggas
bort ifall svetsverkstaden var lokaliserad i samma lokal som resterande maskiner. Denna onödiga
tillverkning bidrar även enligt Oskarsson et al. (2013) till att mer utrymme i lokalerna behövs och
att tid måste läggas på omlagring i lastbärare, detta leder slutligen till ökade kostnader.
Enligt oss är den största bakomliggande faktorn till dessa slöserier Onödiga transporter. I
sammanställning av de olika processflödescheman som gjorts blir det tydligt att transporter är ett
stort problem, tillsammans med de visuella bilderna över materialflödet blir det ännu tydligare.
Produktionschefen nämner att dessa transporter leder till ökade kostnader och längre ledtider vilket
slutligen påverkar lönsamheten. Att arbeta utefter Lean har enligt Buehlmann och Fricke (2016)
lett till minskade kostnader, minskad ledtid och ökad lageromsättningshastighet. Detta går således
i linje med vad produktionschefen och vi anser, att transporterna påverkar verksamheten. Petersson
et al. (2009) skriver att transportbehovet är ett symptom på att något annat är fel, vilket i detta fall
kan vara utformningen av produktionslayouten. Detta poängterar både produktionschefen och
operatörerna, dessa personer anser att det inte endast är transporterna mellan de olika lokalerna
som är problem utan även förflyttningarna av komponenter inom lokalerna. Även Li och Jing
(2011) lyfter, att interna transporter inom verksamheten är avgörande för hur framgångsrik en
verksamhet är, vilket måste tas i beaktande vid utformning av produktionslayouten. Vid förändring
av ett företags produktionslayout är det av stor vikt att detta sker på ett korrekt sätt för att kunna
fortsätta vara anpassningsbara och göra snabba förändringar i produktmix (Hassan et al., 2012),
vilket kräver eftertanke i utformningen. För att kunna minimera de faktorer som bidrar till det
nuvarande ineffektiva logistiska flödet kan produktionslayouten utformas utefter vad Nilsson
(2018) kommer fram till, att lagringen av material sker nära de producerande maskinerna.

I tabell 3 med mätvärden på de komponenter som följts är det tydligt att endast ett fåtal aktiviteter
är värdeskapande, vilket går i linje med vad Liker (2009) skriver, att den största delen av
materialhanteringen är slöseri. Liker (2009) lyfter även att förbättringar av produktionsprocesser
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ofta fokuseras på de bearbetande maskinerna när stora helhetsförbättringar ofta nås när fokus
skiftas till ickevärdeskapande aktiviteter. Vi anser att den stora helhetsförbättringen inom den
förändrade produktionslayouten hos PEBAB är borttagningen av transporterna mellan lokalerna,
då detta skapar flertal slöserier. Detta innebär enligt oss att första steget för att situationen idag ska
förbättras görs genom hopslagningen av lokaler men att situationen därefter kräver ett större fokus
på den interna produktionen.

Figur 9: Faktorer som påverkar det logistiska flödet hos PEPAB.
I figur 9 illustreras en överblick på de framkomna faktorerna som enligt oss påverkar det logistiska
flödet i denna studie. Petersson et al. (2009) lyfter att ett stort transportbehov inom verksamheten
ofta beror på att något annat i verksamheten inte fungerar optimalt. Detta är även fallet i denna
studie. Den nuvarande utformningen på produktionslayouten leder till ett stort transportbehov och
detta transportbehov leder till väntan, onödig lagerhållning, onödiga transporter och defekter. En
förändring av produktionslayouten som leder till en minimering av dessa negativa faktorer kan
resultera i att icke-värdeskapande aktiviteter elimineras. Vi anser att den största och mest
avgörande faktorn i detta fall är borttagning av transporten mellan de olika produktionslokalerna.
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5.2 Människorelaterade faktorer inom produktion
Denna del utgår ifrån frågeställning 2: Vilka människorelaterade faktorer är viktiga att ta i
beaktande för en lyckosam produktionsrelaterad förändring?
Att genomföra förändringar i syfte att nå arbetsmiljöförbättringar och minskade kostnader är
vanligt och nödvändigt, för att behålla verksamhetens konkurrenskraft (Rebeka & Indradevi,
2015). Vidare menar Block och Noumair (2017) att det är genom anpassningar till den yttre miljön
och marknaden som gör att organisationer utvecklas och förbättras. Under intervjuerna som
genomförts hos PEPAB framkommer en tydlig medvetenhet om att alla människor och
personligheter är olika, vilket påverkar hur förändringar i sin generella form uppfattas och tas emot.
Vi anser att denna förståelse en grundläggande viktig aspekt då en sammanslagning av två
produktionsanläggningar hos PEPAB kan komma att ske. Sammanslagningen av anläggningar
involverar människor som ska genomgå en förändring. Om individen upplever en stress vid
förändringar kan detta framkalla nya beteenden som tidigare inte påvisats (Ahrenfelt, 2001), vilket
vi anser kan komma att försvåra förändringsprocessen.
Pearlmutter (1998) menar att det finns en osäkerhet hur människor reagerar och hanterar
förändringar, då vi alla är olika. Denna osäkerhet medför ofta att reaktionerna till förändring
underskattade i storlek och typen av reaktion inte är förutsägbar (Kotter & Schhlesinger, 2008).
Det framgår av intervjuerna hos PEPAB att det finns förhoppningar av att sammanslagningen av
anläggningarna ska medföra en större “Vi”-känsla. Verksamheten upplevs som två separata delar
med liten samhörighet bland personalen i de två anläggningarna. Enligt oss är detta en välmenad
och uppmuntrande förhoppning men eventuellt något naiv. Vi anser att hopslagningen av
anläggningarna som också medför att människor som tidigare arbetat separat i två anläggningar
nu ska dela arbetsplats kan medföra komplikationer till en början. Över tid anser vi att
förhoppningen av hopslagningen kan vara möjlig. När en arbetsplats får nya medlemmar krävs en
tids omställning där medlemmarna ska finna sin plats och förstå den nya miljön i form av
värderingar och oskrivna regler. Individerna som befunnit sig där sedan tidigare kan anse vissa
områden som sina och därav reagera negativt då någon annan närmar sig dessa (Bruzelius &
Skärvard, 2011). Vi anser dock att en sådan stor och omfattande förändring inom layouten hos
PEPAB medför en förändring av arbetsmiljön i den utsträckning att det blir lätt för samtliga
medarbetare att känna att miljön är ny och därmed minimeras riskerna att revirkonflikter uppstår.
Russberg och Angelis (2018) menar att vilken typ av förändring som görs kommer också att
påverka anpassningsbehoven i form av beteenden där exempelvis en förändring av
produktionslayouter ställer en viss typ av krav från individerna, och en annan förändring ställer
andra krav.
Genom intervjun med produktionsschefen hos PEPAB framgår en uppfattning av att somliga
människor oavsett resultatet av en förändring kommer förhålla sig kritisk till förändringen. Denna
uppfattning är högst relevant, eftersom Bailey och Realin (2015) poängterar att människor i sin
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personlighet inte alltid uppskattar förändringar utan trivs i det bekväma. Vi anser att detta medför
vikten av rätt tillvägagångssätt i förändringsprocessen. Enligt Kotter och Schlesinger (2008) är rätt
tillvägagångssätt att genomföra utbildningar där personalen ska få en förståelse av behovet i
förändringen och därav acceptera förändringen. Enligt produktionschefen hos PEPAB är
information och involvering två faktorer han poängterar viktiga i förändringsarbetet, både före,
under och efter förändringen. Lozano (2012) menar att en utformad plan i förväg, med strukturerad
och informationsrik förändringsprocess är något att eftersträva då en konfliktfri och smidig process
önskas. Vi instämmer i detta resonemang och menar att det inte kan läggas nog tid på planering
inför en förändring, speciellt då det involverar människor och deras vardag. En välplanerad
förändringsprocess tror vi möjliggör kommunikationen med personalen avsevärt på ett sådant sätt
att personalen lättare förstår förändringen. Genom att de ansvariga enklare och tydligare ge svar
på de frågor angående förändringen personalen besitter. Oftast är det inte förändringen som
skrämmer personalen utan det är känslorna som uppstår då vi inte kan förutse vad som ska ske,
och således känner osäkerhet och skrämmande vilket gör att somliga kan agera motståndskraftigt
(Bailey & Realin, 2015; Ahrenfelt, 2001). Vi anser att det är känslor som uppstår då
kommunikationen och informationen är bristfällig.
Vi tycker att ännu en viktig faktor vid förändringsarbeten är att involvera personalen i
förändringsarbetet så tidigt som möjligt av flertal anledningar. Genom att skapa en relation med
personal så kan potentialen att lyckas med förändringen skapas (Ahrenfelt, 2001), genom att
ansvariga skapar sig en förståelse för personalen åsikter samt att det blir lättare att förmedla sina
egna åsikter, och på så sätt få förändringen accepterad (Bruzelius & Skärvad, 2011). Involveringen
av personalens tankar och åsikter tidigt anser vi hjälpa förändringsarbetet, vilket Higgs och
Rowland (2000) anser är en viktigt faktor i förändringsarbetet. Detta framkommer även i
intervjuerna hos PEPAB då operatörerna anser att de får utrymme och delaktighet i
förändringsarbetet generellt i verksamheten. Genom att de öppet kan bidra med åsikter och
upplever sig få gehör och uppskattning. Det framgår i intervjun med produktionschefen att han
värdesätter medarbetarnas inflytande och åsikter då det enligt honom är operatörerna som vet bäst
angående deras arbete. Vidare bidrar en involvering och delaktighet enligt oss att Ahrenfelts
(2001) motivationsklyfta inte uppstår, motivationsklyftan betyder att det finns en skillnad i
förståelse av förändringen bland den ansvarige och personalen vilket skapar en differens i
motivation till förändringsarbetet. Delaktighet anser vi göra att personalen känner sig mindre
manipulerade eller utnyttjade, som vid situationer där den ansvarige medvetet tilldelar viss
information till personalen (Kotter & Schlesinger, 2008). Enligt oss är en ärlig och transparent
kommunikation med personalen att eftersträva men vi har förståelse för att somlig information
gradvis ska tillges personalen då det eventuellt måste få mogna och förstå viss information innan
de är redo för nästa steg.
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Vi hävdar att när personalen förstått och accepterat förändringen kan medarbetarna själva föra
processen framåt i stor utsträckning. Russberg och Angelis (2018) menar att detta är möjligt men
att det krävs att ansvariga gått först och visat vägen genom att själva visa på självinsikt och
förändringspotential och på så sätt skapat förtroenden. Även produktionschefen hos PEPAB är
inne på liknande spår då han påpekar att personalen bör få vara med och påverka det som berör
deras egen arbetsplats men att det måste finnas begränsningar om vad som är relevant att dela med
personalen och vad de är befogade att tycka till om. Någon form av ramverk med områden som är
knutna till personalens arbetsvardag ska vara öppna för diskussion, samtidigt som områden som ej
avser personal bör låtas vara menar produktionschefen. Vi själva anser att detta är ett resonabelt
tillvägagångssätt, då det känns rimligt att det som berör en själv ska varje man eller kvinna få vara
delaktig i och påverka. Det som inte rör en själv bör eventuellt låtas hanteras av andra som i större
utsträckning kan hantera det på lämpligt vis. En sådant angreppssätt möjliggör enligt oss även en
mer strukturerad förändringsprocess där den ansvarige enklare kan följa upp arbetet och säkrare
vet vad personalen tänker och tycker. För i förändringsarbeten är det enligt Ahrenfelt (2001) viktigt
att den ansvarige har en tydlig plan för förändringsarbetet samt att den ansvarige ska ha översikt
och orientering över förändringsprocessen.

5.3 Produktionslayout för ett bättre flöde
Denna del utgår ifrån frågeställning 3: Avseende logistiska och människorelaterade faktorer, kan
en förändring av produktionslayout utformas för att möjliggöra ett bättre flöde?
Figur 10 presenteras även i A3-format, se bilaga 9.
Olhager (2013) skriver att ett företags produktionslayout ska vara arrangerad på ett sätt att det
gynnar de produkter som ska tillverkas. Utifrån processflödesscheman, layoutflödesdiagram,
övriga observationer och intervjuer har ett antal faktorer diskuterats fram i kapitel 5.1 och 5.2.
Således har en förändrad produktionslayout tagits fram, vilket illustreras i figur 10.
Enligt oss bör ett tillverkande företag sträva efter att minska sina ledtider, få färre produkter i lager
och därmed mindre kapitalbindning vilket gör att en flödesorienterad layout är att sträva efter
(Olhager, 2013; Sörqvist, 2004). Vidare krävs en låg produktvariation och en produktion av hög
volym för att en flödesorienterad layout ska vara lönsam (Oskarsson et al., 2013). Idag producerar
PEPAB efter kundorder som medför en produktion med hög produktvariation och en stor
volymvariation, detta medför enligt oss att en flödesorienterad layout inte är passande i denna
situation. I PEPABs sätt att producera varor anser vi att flexibiliteten blir viktig, anläggningen ska
enkelt kunna byta mellan olika kundorder. Det betyder att en funktionell layout är att önska som
även Oskarsson et al. (2013) lyfter, snarare än en flödesorienterad som medför en mindre flexibelt
och mer strikt system (TFK, 2002). Därmed har vi valt att placera stationerna utefter
funktionsgrupper där samma typ av maskiner står tillsammans. Funktionell layout kan innebära
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korsande flöden och transporter, vilket kan anses negativt (Lumsden, 2012), vilket anses gå in i
slöseriet onödiga transporter (Olhager, 2013). Utifrån det illustrerade komponentflödet i figur 6,
som är representativt för PEPABs generella tillverkningsflöde anser vi att den nya
produktionslayouten i figur 10 tydligt visualiserar att samma tillverkningsflöde kan utföras utan
korsande flöden eller i vår mening onödiga transporter.
Bockningsstationerna har flyttats närmare laserskärningsmaskinen för att minimera interna
transporter mellan dessa stationer. Den största förändringen är att hela svetsverkstaden
(produktionslokal 2) har flyttats till huvudlokalen och således kan svetslokalen avyttras, vilket
även går i linje med vad Huang och Wong (2015) skriver, att en förändring i produktionslayout
kan leda till avyttring av maskiner. Båda dessa förändringar går i linje med vad Petersson et al.
(2009) lyfter att en felaktig utformning av produktionslayouten kan leda till onödiga
transportbehov. Zhenyuan et al. (2011) kommer fram till att en U-formad produktionslayout kan
leda till minskad stress, ökad utnyttjandegrad, minskat mänskligt- och maskinslöseri och ökad
produktivitet. Detta har tagits i beaktande vid utformning av det representativa flödet i denna
produktionslayout, vilket illustreras i figur 10. Detta flöde följer ett U, från inleverans av råmaterial
till utleverans av färdigställda produkter.
Vissa svetsprodukter hos PEPAB kräver en längd på 10m för att kunna svetsa dessa produkter
korrekt. För närvarande sker denna svetsning på golvet vilket är den fortsatta tanken i den
förbättrade produktionslayouten. I denna produktionslayout sker detta mellan de tre svetsborden
placerade vid den vänstra pilen “400”. Vidare är vårt förslag att svetsstationerna ska avskärmas
från resterande delar av anläggningen. Detta för att medföra en behagligare och säkrare arbetsmiljö
för all personal hos PEPAB. En svetsstation har medvetet valts att placerats avskilt från de andra,
detta av anledningen då den bearbetar en annan typ av material och bör inte blandas med de andra,
utifrån önskemål av PEPAB. Layouten har utformats med truckgångar på minst fyra meter mellan
stationerna av anledning att PEPAB behandlar produkter som kräver minst tre meters bredd.
Antalet pallställ är baserat på PEPABs nuläge avseende antalet pallar som finns inom anläggningen
och har beräknats för att möjliggöra plats för samtliga pallar samt utrymme för variation av
efterfrågan och produktion, vilket vi hävdar är fördelaktigt för PEPAB. I förbättringsförslaget
(figur 10) finns det plats för 340st pallar i pallställ och i dagsläget har PEPAB ett genomsnitt på
314st pallar i anlggning. Detta betyder att antalet pallar kommer att få plats i anläggningen med en
variation i efterfrågan. Det ska tilläggas att svetsverkstaden är förflyttad vilket betyder att
komponenter inte behöver packas i pallar för att fraktas och således motiverar det att antalet pallar
i anläggningen kommer att reduceras.
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Figur 10: Förändrad produktionslayout
En verksamhets inköpta material och produkter kan ha stor påverkan på den totala kostnaden hos
ett företag. Vidare blir det därför viktigt att kontrollera att det inköpta materialet är av rätt kvantitet
och kvalitet (Bergman & Klefsjö, 2012). För att säkerställa detta anser vi att en
mottagningskontroll ska placeras i anknytning till porten där material går in i anläggningen. Idag
utförs redan en sådan typ av process hos PEPAB vid mottagning av material och produkter där
varje mottagning kontrolleras, detta menar vi är något som bör fortsättas och göras på samma sätt.
Enligt oss är en hög kvalité inom produktionen viktig, även PEPAB delar detta synsätt. Genom en
mottagningskontroll säkerställs att kvaliteten från start är godkänd, därefter jobbar produktionen
hos PEPAB med synsättet “rätt från mig”. Synsättet kan förklaras genom att varje station har
ansvaret att själva säkerställa att kvaliteten är godkänd då produkten eller materialet lämnar
stationen. Enligt oss medför detta att defekter upptäcks så tidigt som möjligt vilket är önskvärt då
kostnaderna för en produkt blir högre och högre ju längre fram i produktionsprocess den når
(Petersson et. al, 2009) vilket enligt oss gör att kostnaderna för en defekt produkt även blir större
om problem upptäcks sent. Vi anser även att den funktionella utformningen med svetsstationerna
i samma anläggning enklare möjliggör arbetet med synsättet “rätt från mig” och att problem
snabbare kan tas upp och så även lösas. Russberg och Angelis (2018) lyfter att förändringar inom
organisationer leder till att individer måste anpassa sig till nya typer av krav. Bruzelius och
Skärvard (2011) anser att det alltid finns oskrivna regler och värderingar på arbetsplatser vilket
kan leda till konflikter när nya personer ska börja arbeta på dessa arbetsplatser. Detta kan leda till
problem för PEPAB eftersom detta förbättringsförslag syftar till att sammanslå dessa två
anläggningar vilket betyder att två arbetsgrupper ska börja arbeta tillsammans. För att minimera
dessa risker har omorganiseringar av maskinparken gjorts för att alla medarbetarna ska känna sig
“nya” inom verksamheten, samtidigt som en kostnadsaspekt har vägts in i valet om att flytta
maskiner.
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Tabell 4 visar en sammanställning av de potentiella förbättringarna vid förändring av
produktionslayouten, till den i figur 10. Information avseende tabell 4 är hämtad ur bilaga 5, nytt
komponentflöde. Tabell 4 visar med röda siffror den tid i måttet timmar som reduceras vid
produktion med den framtagna layouten, inom respektive produktionsaktivitet (transport, lager och
operation). Denna reducering av tid inom produktion har sammanställts och jämförts med
sammanställningen i tabell 3, vilket motsvarar en sammanställning av den nuvarande
produktionslayouten hos PEPAB. Jämförelsen medför ett konstaterande att den totala tiden för en
komponent inom den förändrade layouten genererar en tid på 443 timmar vilket är en procentuell
förbättring på 17%, och en förminskning med ca 74h från nuvarande flöde. Förändringen av layout
innebär även en procentuell förbättring inom transportsträcka med 1600%, vilket kan konkretiseras
med en reducerad sträcka på 2101meter. Den reducerade transportsträckan präglas främst av
lokalernas hopslagning, men vi anser även att reduceringen av den interna transporten är
anmärkningsvärd och positiv. Det förbättringsförslag studien presenterar innebär en intern
transportsträcka på 140m, vilket är en reducering med 110m vid jämförelse med PEPABs
befintliga flöde inom maskinverkstaden ca 250m (bilaga 1-4). Vi hävdar att den främsta
anledningen till dessa förbättringspotentialer är grundad i hopslagningen av de två
produktionslokalerna. Vidare medför layouten i figur 10, att flertalet icke-värdeskapande
aktiviteter elimineras och därav framgår en reducering av icke-värdeskapande aktiviteter med
30%. Vi anser att en förändring av layout är av PEPABs intresse och kan på sikt göra verksamheten
mer lönsam i form av minskade kostnader och en effektivare produktion avseende ledtider vilket
möjliggör en flexibel anpassning gentemot kunder och deras krav.
Tabell 4: Potentiella förbättringar vid den förändrade produktionslayouten
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6. Slutsats
Detta kapitel avslutar studien. Kapitlet inleder med en teoretisk slutsats för att i efterföljande
delkapitel ge förklaringar till praktiska implikationer, miljöperspektiv och fortsatt forskning.

6.1 Teoretiskt bidrag
Syftet med denna studie är att öka förståelsen av produktionslayoutens betydelse för
materialförsörjningen samt den mänskliga aspekten i produktionsrelaterat förändringsarbete. Med
de tillhörande forskningsfrågorna besvaras syftet och tillför kunskap i den identifierade
kunskapsluckan. Genom fallstudiemetodik har förståelsen produktionslayoutens betydelse ökat,
denna studie identifierar faktorerna väntan, onödig lagerhållning, onödig tillverkning och defekter
uppkommit på grund av onödiga transporter. Dessa faktorer har den bakomliggande faktorn,
felaktig utformning av produktionslayout. Att eliminera dessa i kombination med
människorelaterade faktorer kan vara komplicerat, därav påvisar studien att ett välplanerat
förarbete med tillhörande utbildning för de anställda ger möjlighet till lyckosamma
produktionsrelaterade förändringsarbeten.

6.2 Praktiskt bidrag
Förbättringsförslaget till PEPAB kommer att leda till ett bättre logistiskt flöde och i förlängningen
reducera kostnader för verksamheten samt en ökad konkurrenskraft. Att göra denna förändring är
omfattande för organisationen vilket kräver ett väl genomtänkt och välplanerat förarbete, samt en
kommunikation kännetecknad av interaktion och transparens med personalen vilket bör
genomföras med utbildningar.

6.3 Miljöperspektiv
Denna studie ger förslag på en förändrad produktionslayout hos PEPAB vilket medför en
hopslagning av två produktionslokaler. Hopslagningen av lokalerna tar således bort en daglig
transportaktivitet som skett med en mindre lastbil och således medför den nya produktionslayouten
förbättringar för miljön. Miljöförbättringarna är ett miljöperspektiv som anses betydande och bör
således lyftas även om studiens huvudfokus inte är miljö .
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6.4 Begränsningar och förslag till fortsatta studier
Denna studie behandlar endast ett företag i dess specifika kontext, vilket hämmar
generaliserbarheten. Studier på logistiska flödesfaktorer i kombinationen med människorelaterade
förändringsfaktorer på fler företag med stort internt transportbehov blir således en
rekommendation. Att använda sig av fler respondenter hade kunnat bidra med ytterligare
information vilket även hade kunnat inverkat på resultat och slutsatser. Att ta dessa begränsningar
i beaktande skulle tillföra mer generell kunskap till det nuvarande begränsade fältet. Vid
realisering av förändring skulle forskning på det verkliga utfallet i förhållande till studiens
förväntningar bli ett intressant forskningsområde.
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Bilaga 1 Processflödesshema Fäste
Fäste

Bilaga 2 Processflödesschema Fästöra
Fästöra

Bilaga 3 Processflödesschema List
List

Bilaga 4 Processflödesschema Plåt
Plåt

Bilaga 5 Processflödesschema nytt komponentflöde
Flödeskomponenterna

Bilaga 6 Intervjufrågor produktionschef
Frågor till produktionschef:
● Vilken yrkesroll har du på arbetsplatsen?
● Vilka anledningar finns för att sammanslå dessa två anläggningar?
●
Konkurrensförmåga?
●
Långsiktig hållbarhet?
● Av dessa anledningar, vilket är ert främsta motiv?
● Upplever du några problem i produktionsflödet?
●
Onödiga transporter?
●
Ligger produkter länge i lager?
●
Får produkter vänta innan de kan bearbetas?
● Vad har du för generell syn på förändring?
● Tror du alla medarbetarna har samma syn på förändring?
● Hur har ni tänkt att agera kring arbetarnas agerande kring förändring (innan, under och
efter förändringen).

Bilaga 7 Intervjufrågor operatörer
Frågor till operatörer:
● Vilken yrkesroll har du på arbetsplatsen?
● Hur upplevs det nuvarande flödet?
● Upplever du några problem i produktionsflödet?
●
Onödiga transporter?
●
Ligger produkter länge i lager?
●
Får produkter vänta innan de kan bearbetas?
● Är någon av dessa återkommande?
● Hur skulle du vilja förändra produktionen?
●
Exempelvis flytta maskiner?
●
Behövs fler truckar?
●
Finns de utrymme för allt material eller behövs fler pallplatser?
● Känner du att dina förslag får gehör från de andra?
● Hur är din generella syn på förändringar?
● Skulle du vilja vara med och ta beslut gällande dina arbetsuppgifter?
●
Om det skulle bli en produktionslayoutförändring, skulle du vilja vara med och
bestämma utformningen då?
● Tror du alla medarbetarna har samma syn på förändring?

Bilaga 8 Layout med komponentflöden

Bilaga 9 Förändrad produktionslayout

