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Sammanfattning 
Syftet med studien är att utforma en metodik för att effektivisera produktionslayouter och 
tillhörande materialflöde. För att kunna testa och utvärdera metodiken gjordes en fallstudie 
på Eco Log Sweden AB. Eco Log är ett företag i Söderhamn som tillverkar skogsmaskiner. 

 

Syftet besvaras genom omfattande intervjuer, observationer och litteraturstudier. Med stöd 
från relevant teori och fallföretaget arbetas en metodik fram för att användas vid 
effektivisering av produktionslayouter. Metodiken består av fem steg och är inspirerad av 
metoden systematisk layoutplanering (SLP) samt har kompletterats med ytterligare metoder 
och faktorer. Då organisationer ser olika ut kan metodiken dock behöva anpassas till det 
specifika fallet vid tillämpning på andra företag.   

 

Vid tillämpning av metodiken på Eco Log identifierades ett flertal slöserier. För att minska 
dessa slöserier har förslag på layouter tagits fram för att effektivisera produktion och 
tillhörande materialflöde. Eco Log rekommenderas att välja den layout som efter 
utvärdering anses mest lämpad för det behov som företaget har idag. Utöver layouten ges 
förslag till företaget på hur de ska fortsätta sitt förbättringsarbete.  

 

Med hjälp av metodiken identifierades faktorer som har betydelse för produktionens 
effektivitet och faktorer som påverkar layoutens utformning. För vidare arbete med 
metodiken skulle den kunna breddas genom att omfatta fler aspekter som kan ha betydelse 
för en produktions effektivitet och materialflöde. Litteraturstudien som ligger till grund för 
utformandet av metodiken är generell vilket talar för att metodiken har förutsättningar att 
bli allmängiltig. För att stärka generaliserbarheten kan metodiken testas på andra företag.   



Abstract 
The purpose of the study is to design a methodology to streamline layouts for production 
and associated material flow. In order to test and evaluate the methodology a case study 
was performed at Eco Log Sweden AB, a company in Söderhamn producing forestry 
Machines. 

 

The purpose was answered by comprehensive interviews, observations and literature 
reviews. With supported by relevant theory and the case the methodology were composed 
to be used for streamlining production layouts. The methodology consists of five steps and is 
inspired by systematic layout planning (SLP) and further methods and factors. As 
organizations look different the methodology may be needed to be adapted in the specific 
case when applying to other companies. 

 

By applying the methodology at Eco Log a number of different wastes were identified.  In 
order to reduce waste four layout proposals has been produced. Eco Log was recommended 
to select the layout that after evaluation is considered to best meet the needs of the 
company. In addition to the layout, suggestions for further improvements have been 
provided. 

 
 
Using the methodology identified factors that are important for production efficiency and 
factors affecting the layout design. For further work on the methodology can be broadened 
through cover more aspects that may be relevant to a production efficiency and material 
flow. Regarding generalizability considered it good then use the theory has taken from the 
publicly known literature on the subject, but to strengthen the generalizability of these 
topics may be tested at other companies.  
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1. Inledning 
I kapitlet presenteras bakgrund och syftet med studien och vilka frågor som undersökts. 

 

1.1 Bakgrund 
Begreppet effektivitet definierar Olhager (2013) som att inre effektivitet syftar till att göra 
saker rätt och yttre effektivitet syftar till att göra rätt saker.  Mattsson (1999) menar att den 
inre effektiviteten är förmågan att vara effektiv i den egna verksamheten medan den yttre 
effektiviteten avser företagets förmåga att anpassa sig till marknaden. Toyota är ett bra 
exempel på ett företag som lyckats. Enligt Sisson et al. (2015) har Toyota nått enorm tillväxt 
och ekonomisk framgång och de har varit lönsamma i princip varje år sedan år 1950. Toyota 
har nästan nått samma marknadsandelar som General Motors, som har den största andelen 
av marknadsandelar i USAs bilindustrin (ibid). Leans filosofier grundar sig i Toyota production 
system som gjort Toyota till det framgångsrika företag det är. För att öka effektiviteten 
utifrån ett leanperspektiv, behöver slöseri elimineras. Inom lean talas det vanligtvis om sju 
typer av slöseri och minskning av dessa ger möjlighet att ägna sig åt aktiviteter som skapar 
värde för kunden (Bergman och Klefsjö, 2007; Bhasin och Burcher, 2006; Liker, 2004). 

 

För ett lyckat förbättringsarbete inspirerat av lean är det viktigt att anpassa konceptet 
utifrån varje specifik organisation. Även Lewis (2000) betonar vikten av att lean anpassas till 
företaget och att företagen hittar sitt eget mer eller mindre unika sätt att arbeta med hjälp 
av leans filosofier. Om förbättringsarbetet ska få en lyckosam utgång betonas det inom lean 
att det krävs mycket av ledarskapet. Människor behöver känna att de vill prestera i en 
förändring och för att mäniskor ska prestera behöver de trivas på arbetsplatsen. Antonovsky 
(1996) menar att trivsel skapas bland annat genom att känna förståelse för vad som ska 
utföras och vad som förväntas och veta varför arbetet utförs. Achanga et al. (2005) menar 
att ledarskap och ledningens engagemang är de mest kritiska faktorerna för att bestämma 
framgången för ett projekt. Även Kotter (2001) betonar vikten av ledarskap då han menar att 
ju mer förändring, desto viktigare blir ledarskapet.  

 
Enligt Bicheno et al. (2013) får företag leva med resultatet av en dåligt utformad layout varje 
dag i flera år vilket innebär att en utformning av en effektiv produktionslayout med 
tillhörande materialflöde är av högsta vikt. Även Yang et al. (2000) betonar vikten av en 
layouts utformning och menar att layouten i en tillverkande industri har stor betydande 
inverkan på dess prestanda.  
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Eco Log Sweden AB är ett företag i Söderhamn som tillverkar skogsmaskiner. Företaget 
grundades 2004 och har idag ca 100 anställda och en tillverkning av 100-150 maskiner per 
år. Eco Log vill effektivisera sin produktion vilket gör företaget till ett lämpligt fall för studien. 

 

1.2 Syfte 
Syftet är att utforma en metodik för att effektivisera produktionslayouter och tillhörande 
materialflöde. Metodiken testas och utvärderas på företaget Eco Log.  

 
1.2.1 Frågeställningar 

! Vilka faktorer är av betydelse för produktionens effektivitet? 
! Vilka faktorer påverkar layoutens utformning? 
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2. Metod och genomförande 
Detta kapitel redogör för vilka metoder och tillvägagångssätt som använts i studien. Kapitlet 
avslutas med genomgång och reflektion av kvalitetskriterier. 

 

2.1 Fallstudie 
En fallstudie utförs enligt Merriam (1994) för att få djupgående insikter om komplicerade 
skeenden eller ny kunskap om förbisedda fenomen. Fallstudie menar Bell (2008) är en vanlig 
vetenskaplig metod som ger möjligheter att undersöka en viss aspekt av ett problem under 
en begränsad tidsperiod. Fördelar med fallstudie enligt Bell (2008) är att forskaren inte 
behöver ta hänsyn till hela förloppet, utan kan låta fallet representera verkligheten. 
Nackdelen menar Bell (2008) är svårigheterna med att låta en studie av enstaka händelser 
beskriva verkligheten. Det finns alltid en risk för snedvridna eller skeva resultat (ibid).  

   

Metoden fallstudie valdes för att få djupgående kunskaper om ett fall och på så sätt besvara 
forskningsfrågorna. För att genomföra studien kontaktades ett intressant företag inom 
skogsmaskinsbranschen, Eco Log Sweden AB i Söderhamn. Företaget fick en förfrågan och 
efter ett första möte utformades uppdraget för examensarbetet. Företaget används för att 
kunna prova och utvärdera metodiken på ett verkligt fall. 

 

2.2. Datainsamlingsmetoder 
Avsnittet redogör för datainsamlingen genom litteraturstudie, intervjuer och observationer. 

 

2.2.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie menar Biggam (2008) avser sökningar i tryckta källor så som böcker och 
artiklar.  En litteraturstudie görs i huvudsak för att ge bredd och djup kring det område som 
studeras och det är viktigt att göra en kritisk utvärdering av relevant litteratur. För att få en 
variation på källor i en litteraturstudie bör olika vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter 
användas (ibid). 

 

För att hämta kunskap inom berörda ämnen har relevanta böcker använts. Dessa valdes ut 
genom titlar, författare och innehållsförteckning samt från tidigare använd kurslitteratur. 
Sökning av vetenskapliga artiklar har skett via databaserna Emerald Insight, Google Scholar 
och Science Direct. Sökord som användes var exempelvis “lean”, “logistics”, ”layout” och 
“systematic layout planning” i kombination med ord som ”effective”, ”implementation”, 
”strategy” och ”production”.      
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2.2.2 Intervjuer 
Dalén (2007) menar att semi-strukturerade intervjuer är en lämplig metod för datainsamling 
då de utgår från förbestämda utvalda ämnen och låter sedan intervjun leda till andra ämnen 
och frågor under tiden. Enligt teorier av Kvale et al. (2009) om semi-strukturerade intervjuer 
betonas vikten av att förklara studiens syfte innan intervjun påbörjas. Personen som 
intervjuar ska lyssna uppmärksamt genom att visa intresse, förståelse och respekt för 
personen som intervjuas så att den känner förtroende, vågar öppna sig och tala fritt (ibid).  

 

Biggam (2008) menar att öppna frågor inte är begränsad till ett antal svar, till skillnad från 
slutna frågor där svaren har olika specifika svarsalternativ. Svårigheten med öppna frågor för 
den intervjuade personen kan vara att svara på frågorna utan att bli påverkad av den som 
ställer dem. Det är viktigt att intervjuaren håller sig transparent så frågornas svar inte 
påverkas i en viss riktning. 

 

Studien bygger på semi-strukturerade intervjuer genomförda med personal från 
produktionen och med personer ur ledningsgruppen på företaget. Frågorna som ställdes var 
av öppen karaktär och behandlade bland annat områden som moment, utrustning och 
materialförsörjning i produktion. Intervjuerna med produktionspersonalen spelades inte in 
och genomfördes till stor del ute på verkstadsgolvet. Detta för att intervjuerna skulle kännas 
avslappnade och att den som intervjuades skulle kunna visa och förklara. Problematik med 
att inte spela in är att viss information kan falla bort. För att kompensera detta bortfall 
utförde författarna till rapporten alltid intervjuerna tillsammans. Detta för att kunna dela 
upp arbetet så att den ena personen intervjuade och den andre förde anteckningar. 
Följdfrågor ställdes för att säkerställa att intervjuerna uppfyllde kvalitetskriterier.  

 

2.2.3 Observationer 
Observation är enligt Kylén (2004) en metod som används för att få en beskrivning av vad 
som händer just nu och det är den mest grundläggande metoden. Observationer kan 
genomföras på både ett strukturerat och ett ostrukturerat sätt men båda typer av 
observationer kräver planering.  En väl strukturerad observation gör bearbetning och 
sammanställning enklare. En mindre strukturerad observation ger en mer nyanserad bild 
samtidigt som det ger utrymme för att notera intressanta men oväntade händelser (ibid).   

 
Observationer genomfördes på företaget för att få en uppfattning och möjliggöra en 
kartläggning av nuläget. Några observationer planerades i detalj och det var förutbestämt 
vad som skulle undersökas. I dessa iakttogs delar av aktiviteter i produktionsarbetet som 
monteringsarbete på olika stationer samt hantering och förflyttning av material, utrustning 
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och verktyg. Under aktiviteterna ställdes frågan Varför? ett flertal gånger till personen på 
den station som observerades, detta för att få förståelse för vad som hände. Andra 
observationer gjordes mer spontant i fabriken vilket inbringade information om händelser, 
beteenden och flöden. 

 

2.3 Modellbildning 
En grundläggande aspekt enligt Wallén (1996) är att modeller utgör en avsiktlig förenkling 
och ett hypotetiskt alternativ för att beskriva eller förklara en företeelse. Modeller kan vara 
av olika slag (Wallén 1996):  

• Ikoniska modeller, som kartor och skalmodeller. 
• Analogimodeller, där modellen hämtar vissa drag från ett annat område.  
• Symboliska modeller, som anger ett samband mellan variablerna. 

Olika modeller kan kombineras och poängen med många modeller är att göra en modell i 
dator för att testa olika förhållanden som är svåra att prova i verkligheten. Det finns också 
kriterier som modellerna bör uppfylla. Modeller ska exempelvis vara effektiva och ha en viss 
systematik, det vill säga de ska vara lätthanterliga, ha ett logiskt sammanhang och 
motsägelsefrihet. Modeller ska innehålla relevanta variabler och begrepp ska vara 
väldefinierade. De ska även vara generaliserbara i den betydelsen att modellen gäller andra 
förhållanden än dem som undersökts (ibid). 

 

Utifrån teorikapitlet och med inspiration från modellbildning arbetas en metodik fram för att 
användas vid effektivisering av produktionslayouter. Avsikten med metodiken är att den ska 
följa ett logiskt mönster och vara enkel att använda. Målet med metodiken är att den ska 
vara generell och att den ska kunna användas i andra förhållanden än dem som undersökts. 
Metodiken testas i denna studie på företaget Eco Log.   

 

2.4 Kvalitetskriterier 
Avsnittet redogör för kvalitetskriterierna reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 
 

2.4.1 Reliabilitet 
Enligt Kylén (2004) används reliabilitet i ett vetenskapligt arbete för att bedöma kvaliteten 
och trovärdigheten. Kylén (2004) skriver att reliabilitet bedömer tillförlitligheten i en studie 
och en större mängd data ökar tillförlitligheten. Här ingår även huruvida data är stabilt eller 
inte och om yttre påverkan skulle ge ett annat utslag. Enligt Kylén (2004) ska uppgifterna i 
det data som samlas in stämma överens med varandra för att det ska finnas en god 
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reliabilitet. För att kontrollera reliabiliteten kan datainsamlingen göras om upprepade 
gånger och ska då ge samma resultat. 

 
Insamlingen av data skedde via intervjuer och observationer. Vid intervjuerna fick de flesta 
på företaget möjlighet komma till tals vilket inbringade mycket relevant information. Större 
delen intervjuerna genomfördes vid arbetsstationerna vilket kan ha påverkat resultatet. För 
att stärka tillförlitligheten hade kompletterande intervjuer kunnat ske i enskilda rum. Svaren 
som framkom vid intervjuerna stämde i många fall överrens med varandra och många 
åsikter återkom vid ett flertal tillfällen. Observationerna utfördes både spontant och 
planerat för att både få en helhetsbild och undersöka specifika delar i processerna. Fördelen 
med att göra både intervjuer och observationer är att de kan komplettera varandra och ge 
en mer rättvis bild av verkligheten. Reliabiliteten i denna studie bedöms därför vara god.   

 

2.4.2 Validitet 
En annan kvalitetsbedömning är validitet. Kylén (2004) skriver att validitet anger att 
forskaren mäter det som mätas ska. Vid insamling av data i form av intervjuer finns det 
enligt Kylén (2004) skäl att validera empirin så att relevant fakta tas med i resultatet. Det är 
därför viktigt att utgå från att frågorna endast återspeglar det som forskningen avser, att 
forskaren frågar om det som är viktigt för forskningen och att den som svarar förstår frågan 
och varför den ställs (ibid). 

 
För att öka validiteten formades intervjufrågor utifrån syftet och frågeställningarna i studien.  
Under intervjuerna ställdes följdfrågor för att säkerställa att frågan hade uppfattats korrekt 
och att frågan blev besvarad. Större delen av intervjuerna genomfördes vid 
arbetsstationerna vilket underlättade förståelsen för både frågan och svaret när samtalet 
kunde kompletteras med att visa och förklara. För att säkerställa att relevant fakta samlades 
in ställdes frågan ”varför?” upprepade gånger för att på så sätt skapa bättre förståelse för 
rotorsaken till de problem som skulle undersökas. Empirin analyserades och värderades 
utifrån relevans för syftet i studien. För att hålla studien på rätt spår har syftet och 
frågeställningarna ofta lästs igenom. För att höja validiteten användes olika metoder för 
datainsamling vilket bidrog till att resultaten kunde jämföras med varandra. Observationerna 
utfördes samtidigt av båda författarna vilket höjer validiteten då samma saker 
uppmärksammades.      

 

2.4.3 Generaliserbarhet 
Med generaliserbarhet menar Merriam (1994) i vilken omfattning resultatet av studien är 
tillämpningsbar i andra situationer. En generalisering innebär att det görs ett övergripande 
antagande men som kan ge missvisande information i enskilda fall. Enligt Merriam (1994) 
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kan generaliserbarhet endast avgöras av läsaren som bestämmer vad som kan tillämpas i 
dennes situation och vad som inte passar in. 

 
Metodiken som arbetats fram i denna studie har som avsikt att vara generell. 
Litteraturstudien som ligger till grund för utformandet av metodiken är generell vilket talar 
för att metodiken har förutsättningar att bli generell.  Då organisationer ser olika ut kan 
metodiken dock behöva anpassas till det specifika fallet vid tillämpning på andra företag.   
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3. Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenteras det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien. 

 

3.1 Effektivitet 
Effektivitet är ett begrepp som enligt Olhager (2013) kan delas upp i inre och yttre 
effektivitet. Inre effektivitet syftar till att göra saker rätt medan yttre effektivitet syftar till att 
göra rätt saker. Mattsson (1999) menar att den inre effektiviteten är förmågan att vara 
effektiv i den egna verksamheten medan yttre effektiviteten avser företagets förmåga att 
anpassa sig till marknaden. Mattsson (1999) och Olhager (2013) menar att 
effektivitetsbegreppen är kopplade till och beroende av varandra och företagen behöver 
oftast en kombination av båda delar.     

 

3.2 Visioner och mål 
En viktig uppgift för ledningen enligt Bergman och Klefsjö (2007) är att skapa en gemensam 
vision för hela organisationen och dess framtid. Visionen menar Bergman och Klefsjö (2007)  
ska sedan brytas ned i långsiktiga mål och kompletteras med strategier för hur målen ska 
nås. Olhager (2013) menar att det primära målet i ett vinstdrivande industriföretag är att 
skapa lönsamhet genom en effektiv produktförädling. Logistikens mål är att uppnå hög 
leveransservice och låga kostnader (Oskarsson et al., 2013; Olhager, 2013).  

 

3.3 Vikten av planering 
Enligt Oskarsson et al. (2013) är det nödvändigt för alla företag att ha en god planering. Det 
finns många olika typer av planeringsbeslut som tas vid olika tidpunkter. Dessa typer menar 
Oskarsson et al. (2013) är: strategiska, taktiska och operativa. Bicheno et al. (2013) menar att 
planering påverkar ledtid, leveransprestation, kostnad och kvalitet och betonar därför vikten 
av att se planeringen som betydelsefull för hela organisationen.      

 

3.4 Diverse viktiga termer och begrepp inom logistiken 
Avsnittet redogör för diverse viktiga termer och begrepp inom logistiken. 

 

Ledtid 
Enligt Olhager (2013) är ledtid ett tidsbegrepp som i olika sammanhang, till viss del, ger olika 
innebörder. Olhager (2013) menar dock generellt att ledtid menas den tid från det att ett 
behov uppstår tills att man har vetskap om att aktiviteten eller aktiviteterna har utförts. 
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Genomloppstid 
Den totala tiden rörande en produkt eller en kvantitet av en viss produkt kan enligt Olhager 
(2013) delas upp i ett antal led och den totala tiden för alla dessa led benämns 
genomloppstid. Oskarsson et al. (2013) definierar genomloppstid som den tid det tar för 
produkten att ta sig genom hela produktionen.    

 

Leveranstid 
Men leveranstid menar Oskarsson et al. (2013)  tiden mellan orderläggning till mottagen 
leverans. Enligt Olhager (2013) är det förhållandet mellan genomloppstid och leveranstid 
som avgör vart företaget ska lägga sin kundorderpunkt. Oskarsson et al. (2013) menar att 
idealet vore att inget arbete lades ner på produkten förrän den är efterfrågad.   

 

Takttid 
Lumsden (2012) tar upp problematiken med att dimensionera och organisera resurser. 
Lumsden (2012) menar att det vanligaste skälet till problem är någon form av begränsningar 
som orsakar flaskhalsar, vilket påverkar outputen från systemet. Konsekvenser blir långa 
ledtider, högre kapitalbindning, höga kostnader och sämre förmåga att möta kundens krav. 
För att komma till rätta med problemet behöver företag bygga robusta system som kan 
hantera störningar. Stor vikt bör läggas vid styrning av ankommande resurser och att takta 
flaskhalarna är ett lämpligt sätt att lösa denna typ av problem. Först måste flaskhalsarna 
hittas för att sedan kunna utnyttja dem så mycket som möjligt (ibid). Generellt menar 
Lumsden (2012) att följande utgångspunkter gäller för att skapa maximal nytta av en 
flaskhals: 

• En förlorad timme i en flaskhals är en förlorad timme i hela processen 
• En inarbetad timme före flaskhalsen har ingen betydelse eftersom den inte kan öka 

outputen från systemet 
• Det är optimalt att tillföra råmaterial till en resurs i den takt som resursen har behov 

av det    

Fördelar som kan uppnås med att takta en flaskhals är enligt Lumsden (2012) högre 
leveranssäkerhet, kortare ledtider, ökad output utan att ytterligare resurser behöver 
tillföras, ökad kostnadseffektivitet, reducerade lagernivåer, stabilare produktionsplanering 
och ökad produktivitet. Vidare menar Olhager (2013) att de positiva konsekvenserna blir 
reducerat slöseri och ineffektivitet genom att undanröja risken för fördröjning eller 
överproduktion. För att kunna takta en flaskhals behöver följande punkter vara uppfyllda 
(Lumsden, 2012): 

• Systemets mål måste definieras på ett sådant sätt att de är mätbara 
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• Företaget måste förstå att det alltid finns en begränsande resurs 
• Företaget måste förstå att en flaskhals avgör outputen från systemet 
• Flödet måste fastställas   

     

Kapitalbindning 
Enligt Olhager (2013) och Jonsson och Mattsson (2005) är material i förråd, färdigvarulager 
och produkter i arbete (PIA) kapitalbindande. Olhager (2013) menar att kapitalbindningen 
främst påverkas av kostnader för inköpta varor men påverkas även av kostnader för bland 
annat lageryta, materialhanteringsutrustning, personal, försäkringar av lagerförda varor och 
inkurans. Ytterligare aspekter som påverkar kapitalbindningen menar Olhager (2013) är 
produktförädling som tillsammans med genomloppstiden successivt ökar kapitalbindningen. 
Enligt Oskarsson et al. (2013) har färdiga produkter den största kapitalbindnigen som en 
följd av dess produktvärde. Med produktvärde menas allt kapital som bundits upp i 
produkten vid en viss tidpunkt (ibid). Jonsson och Mattsson (2005) menar att kapitalbindning 
påverkar företagets kassaflöde samt betalningsförmåga. 

 

ABC-klassificering 
Syftet med ABC-klassificering menar Olhager (2013) är för att möjliggöra en effektiv 
behandling av artiklar utifrån olika avseenden. Syftet med klassificeringen måste fastställas 
innan arbetet påbörjas och kan vara prognostisering, lagerstyrning, investering och 
sortimentanalys (ibid). Oskarsson et al. (2013) menar att användandet av ABC-klassificering 
utgår från hur viktigt artikeln anses vara och vanligvis från artiklarnas volymvärde. Med 
volymvärde menas den mängd som förbrukas under ett år multiplicerat med värdet per 
enhet (ibid).  

 

ABC-klassificering kan enligt Olhager (2013) användas för att analysera artikelsortimentet 
utifrån artiklarnas volym, volymvärde, täcktid, behovsfrekvens eller annan faktor.  Oskarsson 
et al., (2013) menar att denna metod visar påfallande ofta att 80 % av omsättningen 
kommer från 20 % av artiklarna. Därför är begreppet 80-20 regeln, även kallad Pareto-
principen, vanligt förekommande i dessa sammanhang som illustration för hur sortimentet 
fördelar sig. Lumsden (2012) betonar samma fenomen då det är vanligt att man finner att 85 
% av volymen kommer fån 15 % av artiklarna. Konsekvensen av detta menar Lumsden (2012) 
är att lager innehåller ett väldigt litet antal av högfrekventa artiklar, en större grupp 
medelfrekventa artiklar och en väldigt stor grupp av lågfrekventa artiklar. Oskarsson et al. 
(2013) menar att samma metod kan användas vid klassificering av kunder och leverantörer.  
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3.5 Layout och produktionsuppläggning 
”Produktionslayouten och dess utformning är viktig eftersom du måste leva med resultatet 
av en dålig layout varje dag i flera år” (Bicheno et al., 2013, s.119). 

 

3.5.1 Processflödesanalys 
Processflödesanalys enligt Olhager (2013) är en metod för att göra detaljerade grafiska 
dokumentationer av aktiviteter för att bättre förstå processen och för att tydliggöra 
potentiella processförbättringar. De grundläggande stegen i en processflödesanalys är 
(Olhager, 2013):   

• Identifiera och kategorisera processaktiviteterna 
• Dokumentera processen som helhet 
• Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar 
• Rekommendera lämpliga processförändringar 
• Genomföra beslutade förändringar 

Bergman och Klefsjö (2007) menar att de flesta processer som existerar i ett företag besitter 
stor potential för förbättring. Användningen av ett systematiskt arbetssätt för att analysera 
och beskriva den befintliga processen får därför stor betydelse. Bergman och Klefsjö (2007) 
menar att kunskapen genereras genom att kartlägga processen, samt illustrera resultatet i 
ett flödesschema. En sammanfattning av ett schema eller diagram omfattar vanligtvis antal 
aktiviteter, avstånd och tid. De vanligaste sätten att beskriva dessa är (Olhager, 2013): 

• Processflödesschema - innebär att följa arbetsgången vid produktion av en vara eller 
tjänst. 

• Materialflödesschema - kan illustrera flera flödesvägar samtidigt och det är sättet 
som dessa vägar flödar samman i schemat som skapar den totala processen. 

• Layoutflödesdiagram - åskådliggör den fysiska placeringen av olika resurser såsom 
maskiner, arbetsstationer och lager. Ett layoutflödesdiagram tydliggör framförallt 
transportvägar mellan operationer och kontroller.   

 

3.5.2 Systematisk Layoutplanering (SLP) 
Systematisk layoutplanering är en metod som enligt Lin et al. (2013) fokuserar på 
förbättringar av produktflödets effektivitet samt kostnader kring materialtransporter. Lin et 
al. (2013) menar att metoden används för att lokalisera områden med hög frekvens och 
logiska relationer för att kunna placera dem i närheten av varandra. Metoden ger en 
fabrikslayout som enligt Wiyaratn och Watanapa (2010) förbättrar processflödet och ökar 
tillgänglig fabriksyta. Layouten i en tillverkande industri har enligt Yang et al. (2000) stor 
betydande inverkan på dess prestanda. Muther (1973) formade en metod för systematisk 
layoutplanering enligt elva steg att användas som struktur för att lösa designproblem. Yang 
et al. (2000) menar att Muthers metod har en enkelhet i designprocessen och bidrar 
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samtidigt till, att på ett objektivt sätt, kunna utvärdera kriterier i processen.  Dessa steg, 
enligt figur 1, innefattar (Muther, 1973): 

 

Figur 1 visar bild över stegen i SLP. 

Steg 1: PQRST analys 
Det första steget innebär att samla in det data som behövs för att kunna beskriva 
materialflöde och aktivitetssamband. Faktorer att ta hänsyn till är (Muther, 1973):     

• Produkter (P) - Vad ska produceras?   
• Kvantitet (Q) - Hur mycket av varje produkt ska produceras?  
• Rutter (R) - Hur ska produkterna produceras?   
• Stödfunktioner (S) - Hur ska processen stödjas?   
• Tid (T) - När och hur länge ska produkterna produceras? 
• Aktiviteter - Vilka aktiviteter innehåller processen? 
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Steg 2: Analys av materialflöde 
I detta steg menar Yang et al. (2000) att flöden mellan olika processer ska summeras i syfte 
att bestämma flödesintensiteten. Enligt Wiyaratn och Watanapa (2010) bör även avståndet 
mellan aktiviteterna mätas för att ge en indikation på vart långa transporter sker. 

 

Steg 3: Analys av aktivitetssamband 
I det tredje steget analyseras aktiviteternas samband med varandra. Vissa moment i 
processen kan påverka människors hälsa och produkter negativt och därför måste de enligt 
Muther (1973) hållas isär, även om det får en negativ påverkan på ett effektivt materialflöde. 
Det är därför inte tillräckligt att endast analysera materialflödet vid utformning av en ny 
layout (ibid).  

 

Steg 4: Sambandsdiagram 
Yang et al. (2000) menar att med hjälp av sambandsdiagrammet ges en överblick av hur de 
olika funktionerna bör placeras i förhållande till varandra. Detta görs dock utan hänsyn till 
utrymme vid de olika stationerna (ibid).  

 

Steg 5-7: Analys och utvärdering av utrymmeskrav/tillgänglighet 
I det femte och sjätte steget ska det enligt Yang et al. (2000) bestämmas hur mycket 
utrymme varje station ska ha utifrån behov och tillgängligt utrymme. Muther (1973) betonar 
att det även är viktigt att, utöver utrymmet för maskiner, ta hänsyn till utrymme för personal 
och material samt till stödfunktioner. I det sjunde steget tillförs sedan information om varje 
station och vilket behov som finns samt deras begränsningar. Därefter bildas ett 
sambandsdiagram där blocken är skalenliga (ibid).  

 

Steg 8-10: Beakta praktiska begränsningar, påbörja förslag och utveckla alternativa 
layouter 
I detta steg ska det tas fram flera förslag på layouter passande tidigare parametrar. Enligt 
Muther (1973) är det viktigt att ta hänsyn till hur hantering av materialflöde och 
lagerhållning ska ske. Aspekter som personalområden, säkerhet och underhållning bör 
analyseras ytterligare en gång för att därefter göra eventuella ändringar (ibid). 

 

Steg 11: Val av layout och utvärdering 
I det sista och avslutande steget ska layouterna utvärderas och slutligen ska en av dem väljas 
ut. Enligt Muther (1973) bör varje alternativ på layout presenteras och förklaras på ett tydligt 
sätt för organisationen. Det finns olika sätt att värdera dessa alternativ på layouter. Till 
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exempel genom att jämföra för- och nackdelar eller genom att vikta olika faktorer mot 
varandra där layouten med högst totalsumma blir den vinnande (ibid).   

 

3.5.3 Produktionsuppläggning 
Enligt Jonsson och Mattsson (2005) finns det fyra olika typer av layouter för att organisera 
en produktion och dessa grundtyper har även ett flertal varianter. Vilken layout som 
används menar Jonsson och Mattsson (2005) beror på om produktionen ska utformas efter 
typer av produktionsprocesser, produktorientering, flödeseffektivitet eller inte. Att 
kombinera dessa system är ett vanligt förekommande (ibid). 

 

Funktionell produktionsuppläggning 
Denna typ av layout karakteriseras enligt Jonsson och Mattsson (2005) av att 
produktionsresurserna organiseras utifrån funktion. Maskiner och arbetsplatser med samma 
produktionsfunktion placeras gruppvis i lokalen. Detta upplägg lämpar sig väl när 
artikelsortimentet är brett och varje artikel produceras i förhållandevis små exemplar. 
Fördelarna med denna utformning är att den är väldigt flexibel och mindre störningskänslig 
än andra layouter. Nackdelar är omfattande interna transporter samt ett komplext och 
svåröverskådligt materialflöde. Detta medför ogynnsam kapitalbindning och svårigheter i att 
undvika långa ledtider (ibid). 

 

Linjeutformad produktionsuppläggning 
Jonsson och Mattsson (2005) menar att denna typ lämpar sig vid kontinuerlig tillverkning 
och/eller tillverkning av stora kvantiteter. Produktionsresurserna organiseras efter 
produkternas tillverkningsgång. Det finns en rad olika typer av linjeutformade 
produktionsuppläggningar, bland annat styrande (styrs mekaniskt) och flytande (ingen 
tvångsstyrning). Jonsson och Mattsson (2005) menar att linjeutformad 
produktionsuppläggning är ett så kallat flödesorienterat produktionssystem med raka och 
överskådliga materialflöden som möjliggör rationella transportlösningar. Fördelar är att det 
kan skapas korta genomloppstider och därmed låg kapitalbindning. Nackdelar är att 
systemet blir störningskänsligt och inte så flexibelt. En konstruktionsförändring stör balansen 
i kedjan och därmed produktionstakten (ibid). 

 

Grupporienterad produktionsuppläggning 
Att organisera produktionsresurser i grupper menar Jonsson och Mattsson (2005) är ett sätt 
att dra nytta av den linjeformade produktionsuppläggningens materialflödesfördelar. Enligt 
Jonsson och Mattsson (2005) fungerar detta även vid en mindre kvantitet och utan krav på 
kontinuitet. Utformning av denna layout innebär att gruppera artiklar efter 
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tillverkningslikhet. Inom respektive grupp organiseras maskiner och arbetsplatser på ett 
sådant sätt att vid idealfallet kan artiklar tillverkas färdigt inom gruppen. Fördelar är korta 
genomloppstider och låg kapitalbindning. Dess styrkor gentemot linjeutformad 
produktionsuppläggning är bättre överskådlighet på materialflödet, bättre flexibilitet och 
lägre känslighet. I jämförelse med funktionell produktionsuppläggning är fördelarna bättre 
transportlösningar. Denna typ av layout kan dock inte mäta sig med linjeutformad 
produktionsuppläggning i denna aspekt. En nackdel är att det är svårt att få acceptabelt hög 
kapacitetsutnyttjande på alla maskiner och arbetsplatser (ibid). 

 

Byggplatsuppläggning 
Denna typ av uppläggning menar Jonsson och Mattsson (2005) används då produkten är 
olämplig att flytta under tillverkningen. Detta innebär att den tilltänkta produkten placeras 
på en plats och produktionsresurser flyttas till platsen och organiseras runt produkten (ibid). 
Enligt Olhager (2013) används denna form av produktionsupplägg på produkter med låg 
efterfrågan eller vid tillverkning av en enda unik produkt. 

 

3.6 Hantering/transportmedel   
Avsnittet redogör för en del av den utrustning som används på företag för hantering och 
förflyttning av material och komponenter.  

 

Traverskranar 
Enligt Ljungström et al. (1989) består en travers av en åkbar brygga och ett rörligt 
lyftmaskineri. Traversbryggan är uppbyggd av en flera balkar och drivs av 2-4 åkverk längs 
två parallella löpbanor. En travers kan röra sig över en yta begränsad av bryggans och 
löpbanornas längder (ibid). Ljungström et al. (1989) menar att traverser främst används för 
hantering av tungt eller skrymmande material. Traversen kan hantera last inom nästan hela 
ytan som avgränsas av kranens spännvidd och löpbanornas längd och lämnar golvytan fri. En 
nackdel med traverser är att de ofta kräver förstärkt byggnadsstomme och det finns risk för 
väntetider och köbildning samt att hela byggnadsvolymen inte kan användas då 
arbetsområdet slutar 1-5 meter från väggar, gavlar och tak (ibid).  

 

Motviktstruck 
Enligt Ljungström et al. (1989) har motviktstrucken fått sin benämning efter truckens 
konstruktion. Med det menas att truckens egen vikt verkar som en motvikt mot lasten då 
den bärs utanför truckens stödyta. Vidare skriver Ljungström et al. (1989) att 
motviktstruckar finns med både tre eller fyra hjul. En fyrhjulig truck kan konstrueras för en 
last på 1 till 80 ton där den vanligaste vikten är 5 till 16 ton. Trucken klarar många typer av 
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gods men lämpar sig inte för långt gods. Dess utformning gör den universal och ganska 
snabb, både vid transporter och vid hantering, såväl inomhus som utomhus. Nackdelen är 
att motvikstrucken kräver bredare gångar jämfört med många andra truckar (ibid).   

 

Skjutstativtruck 
Skjutstativtrucken menar Ljungström et al. (1989) är en mångsidig truck som kan ta olika 
typer av last. När stativet är i indraget läge fungerar trucken som en bredspårig 
stödbenstruck och när stativet är i utskjutet läge fungerar trucken som en motviktstruck. 
Enligt Ljungström et al. (1989) klarar skjutstativtruckar utrymmessnål stapling, förflyttning 
och lastning/lossning från marknivå och upp till högre höjder. Förutsättningar för 
skjutstativtrucken är att golvet är jämt och har hög bärighet samt att underlaget är rent och 
torrt. Lyftförmågan är vanligen upp till 2000kg och maximala lyfthöjden är 6-9m (ibid). 

 

Lyftvagn 
Enligt Ljungström et al. (1989) är lyftvagn det enklaste och billigaste hjälpmedlet vid 
hantering av material på låg höjd. Vidare menar Ljungström et al. (1989) att lasten bör 
begränsas till 200-300 kg på grund av att vagnen blir tung att dra. Långa förflyttningar på 
över 30m bör av samma anledning undvikas samt att antalet förflyttningar under en 
arbetsdag inte ska vara fler än 30-40 stycken (ibid). 

 

Luftkudde 
Ljungström et al. (1989) menar att förflyttning av objekt med luftkuddar bygger på principen 
att man med hjälp av luft erhåller en lyftkraft samt reducerar friktionseffekten mot 
underlaget. Dragkraft måste dock tillföras separat. Det finns tre utformningar av luftkuddar 
beroende på arbetstryck; låg, mellan eller hög. Principen är dock densamma, när tryckluft 
kopplas på fylls en ringformad bälg gjord av armerat gummi som i sin tur fyller upp spalten 
mellan lastbärare och golv. När gummibälgen fyllts med luft så pass mycket att den inte 
förmår att täta mot golvet sipprar luft ut och bildar en tunn film under luftkuddens hela 
omkrets. På denna luftfilm “svävar” sedan luftkudden och last så gott som friktionsfritt (ibid). 
Luftkuddetruckar kan enligt Ljungström et al. (1989) hantera tunga laster och på grund av 
den låga friktionen kan förflyttningen ske med enbart handkraft. Det kan behövas en viss 
maskinell drivkraft om golvet lutar något, som de i många fall gör (ibid). 

 

  



 

 18 

3.7 Lean 
Ursprunget till lean grundlades av Kiichiro Toyoda 1930 när han startade upp sitt företag 
Toyota Motors Corporation. Toyota Production System (TPS) är Toyotas filosofi och sätt att 
arbeta. Liker (2004) menar att Toyota Production System har en lång historia med rötterna i 
den Japanska kulturen. Toyota Production System utvecklades bland utövarna medan lean 
har en kortare historia med rötter i den amerikanska akademiska kulturen och har utvecklats 
bland forskare. Uttrycket lean myntades av John F. Krafcik (1988) och spreds med boken The 
Machine that change the world (Womack et al., 1990). Denna bok blev resultatet från en 
studie där forskarna försökte förstå orsakerna till skillnader bland biltillverkarna i olika 
världsdelar. 

 

De centrala delarna i lean handlar enligt Liker (2004) om att reducera slöseri och fokusera på 
vad som skapar värde för kunden. Bhasin och Burcher (2006) menar att lean har en stor 
strategisk betydelse men betonar vikten av att se lean som en filosofi och inte en taktik och 
att det kräver förändringar i organisationskulturen. Yamamoto och Bellgran (2010) är inne på 
samma linje med att lean ska ses som en process som involverar alla i företaget för att kunna 
förändra kulturen, stimulera kreativitet och bidra till innovation i produktion. Enligt 
Pettersen (2009) finns det ingen tydlig definition på lean vilket kan skapa problem när 
organisationer ska genomföra konceptet. Pettersen (2009) menar därför att det är av stor 
vikt för organisationerna att göra aktiva val för att anpassa konceptet utifrån 
organisationens behov. Även Lewis (2000) betonar vikten av att lean anpassas till företaget 
och att företagen hittar sitt eget mer eller mindre unika sätt att arbeta med hjälp av lean 
produktion. 

 

Forskning gjord av Achanga et al. (2005) visar att fyra viktiga huvudfaktorer är 
grundläggande och avgörande för ett lyckosamt genomförande av lean. De omfattas av 
ledarskap och management, ekonomi, kompetens och viljan att förändra. Av dessa faktorer, 
har det antagits att ledarskap och ledningens engagemang är de mest kritiska i att bestämma 
framgången för ett projekt. Ett starkt ledarskap med engagemang menar Achanga et al. 
(2005) är hörnstenen till framgång för genomförandet någon idé inom en organisation. 
Achanga et al. (2005) menar även att ett vanligt skäl till misslyckande vid genomförande av 
lean bland små och medelstora projekt är brister i förståelsen för tillräcklig finansiering, 
vilket har lett till svagt ledarskap och bristande planering.  Därmed hindras genomförandet 
av goda produktivitetsförbättringsstrategier.  Finansieringen och bristande ledarskap 
hämmar även andra produktivitetsförbättringar såsom arbetskraftsutbildning. För ett lyckat 
genomförande krävs det ett omstrukturerat fokus för att bli mer mottaglig och förmågan att 
ta till sig nya idéer (ibid). 
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3.7.1 Go-gemba 
Enligt Liker (2004) är det första steget i alla problemlösande processer, utveckling av en ny 
produkt eller utvärdering av ett arbete att gå till källan - go gemba. Detta för att finna 
orsaken till problemet.  Att vara tränad i lean och därmed alltid go gemba gör att inget tas 
för givet och personen vet vad den pratar om då den besitter förstahandsinformation. Liker 
(2004) betonar vikten av att go gemba inte bara innebär att gå och se. Med det menar Liker 
(2004) att det inte räcker att ledningen ställer sig på verkstadsgolvet en halv dag och ser på 
processerna. Ledningen måste ställa frågor och göra analyser för att verkligen förstå 
processerna och det är först då ledningen kan stödja (ibid).     

 

3.7.2 Värdeskapande/Icke värdeskapande aktiviteter 
Värdeskapande aktiviteter är enligt Olhager (2013) aktiviteter som tillför någon form av 
värde till produkten. Det kan exempelvis vara bearbetning av råmaterial eller montering av 
halvfabrikat och detaljer. Olhager (2013) menar att icke-värdeskapande aktiviteter är sådana 
aktiviteter som förorsakar tids- och kostnadsförluster utan att tillföra värde. Till de icke-
värdeskapande aktiviteterna hör transporter och lagring.  

   

3.7.3 Värdeflödesanalys  
Värdeflödesanalys, eller value stream mapping (VSM), är ett förbättringsverktyg som enligt 
Singh et al. (2010) används för att hjälpa till att visualisera hela produktionsprocessen, det 
vill säga både material- och informationsflöden. Målet är att identifiera alla typer av slöseri i 
värdeflödet och vidta åtgärder för att eliminera dessa. Enligt Singh et al. (2010) är det viktigt 
att se på produktionen genom ett värdeflödesperspektiv. Detta menar Singh et al (2010) 
innebär att se till helheten och inte till enskilda processer och att förbättra hela flödet och 
inte bara optimera enskilda processer. 

 

Singh et al. (2010) menar att VSM är ett ”penna och papper verktyg”, som skapas med hjälp 
av en uppsättning ikoner. Fördelar med att dra värdeflödeskartor för hand är att det lättare 
går att se vad som verkligen händer på verkstadsgolvet i jämförelse med att sitta framför en 
dator. Det går snabbt att rita och kartan fungerar som en plan-do-check-handling cykel som 
fördjupar förståelse av det totala flödet dess styrkor och svagheter. 
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3.7.4 Orsaks-verkan-diagram 
Ett orsaks-verkan-diagram, också kallat Ishikawadiagram, beskrivs av Bergman och Klefsjö 
(2007) som ett verktyg för att finna orsaker till ett problem. I diagrammet beskrivs först 
grovt vilka typer av orsaker som kan tänkas ge det uppkomna problemet och sedan 
undersöks var och en av dessa orsaker mer detaljerat. Bergman och Klefsjö (2007) menar att 
detta kvalitetsutvecklingsverktyg bidrar till att tydliggöra troliga orsaker och ger underlag för 
fortsatt problemlösning.      

 

3.7.5 Utjämna flöden 
Orsaken till varför det är viktigt att jämna ut flöden enligt Bicheno et al. (2013) är att 
ojämnhet (Mura) och överbelastning (Muri) är de vanligaste orsakerna till slöseri (Muda). 
Bicheno et al. (2013) menar att ojämnheter är direkt relaterat till planering som berör alla 
parter från leverantörer till kund. Överbelastning orsakar instabilitet och leder därmed till 
ostabila planer. En jämn planering ger förutsättningar att snabbt identifiera problem och 
först då kan man leta efter grundorsaken till problemet och reducera slöserier.     

 

3.7.6 Eliminera slöseri 
I såväl Lean som Toyota Production System talas det vanligtvis om sju typer av slöseri 
(Bergman och Klefsjö, 2007; Bhasin och Burcher, 2006; Liker, 2004): 

• Överproduktion - produkter utan köpare skapar inget värde. 
• Väntan - maskiner och operatörer som väntar på exempelvis information eller 

material skapar inget värde. 
• Transporter - långa och onödiga transporter skapar inget värde. 
• Felaktiga processer - en process som skapar felaktiga eller defekta produkter bidrar 

till mer slöseri. 
• Lager - material i väntan och lager skapar inget värde. 
• Onödiga förflyttningar - operatörerna förflyttar sig i onödan i sökandet av utrustning, 

information, material m.m. skapar inget värde. 
• Defekter - produkten kräver omarbetning eller kassering skapar inget värdet. 

 

3.7.7 5S 
Enligt Olhager (2013) är grundtanken med 5S att göra det enklare för de anställda att arbeta 
effektivt och kvalitetsmedvetet. Metoden menar Hirano (1996) är ett systematiskt arbetssätt 
för att skapa ordning och reda. 5S menar Hirano (1996) leder till minskat slöseri genom att 
bland annat öka trivseln på arbetsplatsen, få saker på rätt plats och inte minst att 
olycksrisken minskar. Genom att hålla ordning anser Olhager (2013) att hanteringar kan 
minimeras, visibilitet maximeras, och layouter blir enkla och flexibla. Gapp et al. (2008) 



 

 21 

menar att antagandet av 5S ger företagen en plattform som med en liten ansträngning 
tillåter organisationen att uppfylla olika internationella standarder med minimala kostnader. 
De fem S:en står för följande (Olhager, 2013): 

• Sortera/strukturera - Sortera bort material och verktyg som inte används och behåll 
endast det som behövs 

• Systematisera - Skapa fasta platser åt utrustningen och se till att det är på sin rätta 
plats 

• Städa - Alla ansvarar för att hålla rent runt sitt eget område och sin utrustning 
• Standardisera - Sträva efter att alla arbetar på samma sätt, det vill säga ett 

standardiserat arbetssätt 
• Säkra/systematisk översyn - Gör de föregående stegen till en vana och försäkra så att 

det efterföljs. Arbeta med ständiga förbättringar kring de olika stegen 

 

3.7.8 Standardisera 
Standardisering innebär enligt Olhager (2013) att skapa enhetlighet med avseende på olika 
karakteristiska särdrag. Ett standardiserat arbetssätt ska enligt Meland och Meland (2006) 
representera det bästa kända sättet att utföra ett arbete på. Meland och Meland (2006) 
menar att en process måste vara konstant och stabil innan problem kan identifieras och 
förbättringar införas. Enligt Meland och Meland (2006) handlar ständiga förbättringar om att 
ständigt söka efter slöseri, moment och arbetsuppgifter som inte skapar värde för kunden. 
För att jobba med ständiga förbättringar samt för att kunna säkra kvalitén anser Meland och 
Meland (2006) att det krävs en viss grad av standardisering. Den tid som då frigörs vid 
elimineringen av icke värdeskapande processer kan användas till ökad effektivitet och 
minskad stress utan att arbetsmängden ökar. Liker (2004) och Meland och Meland (2006) 
betonar att standardisering och eventuella förbättringar ska utformas tillsammans med dem 
som utför arbetsmomenten. 

 

3.7.9 Team 
Team kan enligt Katzenbach & Smith (1993) definieras som ”ett fåtal individer med 
kompletterande kunskaper och färdigheter som drivs av ett gemensamt syfte, mål och 
arbetssätt, för vilket de håller sig själva ömsesidigt ansvariga". Carlström & Berlin (2004) 
menar att ordet team är en mindre grupp som samarbetar med bestämt syfte, medan en 
grupp är en samling personer som lätt kan överblickas eller har en viss samhörighet under 
längre eller kortare tid. Team och grupp kan skiljas åt då team har ett mer enhetligt 
perspektiv och är mer fokuserande än grupper. Skillnaden mellan grupp och team är att 
team fokuserar på gemensamma mål och medlemmarna kompletterar varandra med sina 
kunskaper. Medlemmarna i ett team delar på ansvaret för sina prestationer och har ett 
stödjande eller delat ledarskap (ibid). 
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En förutsättning för att team ska kunna ägna sig åt värdeskapande aktiviteter är enligt Liker 
(2004) att alla system i verksamheten finns till för att supporta teamet i sitt arbete. Dock är 
det inte teamet som utför de värdeskapande aktiviteterna utan individen. Ett team ska 
organisera arbetet, motivera, samordna möten och ge förutsättningar för att lära av 
varandra. Liker (2004) poängterar även vikten av att fokusera på arbetet i produktionen och 
menar att sitta i möten ger inte värde för kunden, värde för kunden skapas genom att 
producera en produkt.    

 

3.8 Ledarskap 
Kotter (2001) liksom Halling och Renström (2012) beskriver management och ledarskap som 
två olika men komplementära handlingssystem. De menar att management handlar om den 
hårda sidan i företag som att organisera, strukturera, bemanna och budgetera medan 
ledarskap, den mjuka sidan, handlar om att påverka människor genom tydliga mål och 
visioner. Management arbetar med hjälp av standarder och rutiner i en rådande kultur 
medan ledarskapet skapar drivkraft och engagemang i en föränderlig kultur. Båda dessa 
handlingssystem behövs och Kotter (2001) menar att ju mer förändring desto viktigare blir 
ledarskap. Bennis (1959) definierar skillnaden mellan ledarskap och management som att 
management är att göra saker rätt och ledarskap är att göra rätt saker. Ledarskap på Toyota 
karakteriseras av Liker och Hoseus (2010) och Rother (2010) som att vara en förebild och 
utveckla människor genom mentorskap, coachning och att skapa delaktighet i 
problemlösning. 

 

Det finns många definitioner på ledarskap. Enligt Liker (2004) ger en chef i en 
leanorganisation sällan order utan leder genom att ställa frågor till medarbetarna. En chef 
ska engagera och utveckla sina medarbetare, stödja och guida dem, så de kan tänka och 
fatta beslut på egen hand. Brandt (2013) har en liknande syn och menar att lean bygger på 
att det är medarbetarna som är experter och utför det värdeskapande arbetet i 
organisationen. För att få en inblick och förståelse bör chefen delta aktivt i det dagliga 
arbetet, inte i sin roll som ledare utan som en deltagare i arbetsgruppen. Chefens viktigaste 
roll i en lean-organisation är att observera, reflektera och underlätta för en grupp att komma 
fram till ett gemensamt mål. Detta menar Brandt (2013) kan sammanfattas med uttrycken 
“Go see, ask why, show respect”. 

 

3.8.1 Ledarens roll 
En ledares uppgift är att skapa välbefinnande och trivsel på arbetsplatsen vilket är 
avgörande för en persons hälsa och därmed förmågan att prestera. Därför menar 
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Antonovsky (1996) att det behövs en känsla av sammanhang, det vill säga kasam. Ordet 
kasam står för att det är hanterbart (besitta rätt kompetens), begripligt (förstå vad som ska 
utföras och vad som förväntas) och meningsfullt (veta varför arbetet utförs). 

 

Enligt Rother (2010) ska en ledare fungera som mentor för sina anställda. Mentorn ska 
coacha, lära, träna och vara en samordnare. Han menar även att vid den lärande processen 
måste teori kombineras med praktik för att det är vid träning kunskaper befästes och 
förståelse för uppgiften kan uppnås. Det är först då människor kan göra förbättringar i riktiga 
processer. 

 

En bra ledare enligt Kotter (2001) motiverar människor på flera sätt. Till exempel genom att 
formulera en vision som ska leda människor i en riktning som då ger meningsfullhet till deras 
arbete och att inkludera människor i arbetet mot visionen som ger en känsla av kontroll. 
Även Senge (1990) menar att ta fram mål och visioner i en organisation borde vara självklart 
för ledaren. Ledaren måste tolka och förstå andra för att skapa en gemensam bild i vilken 
riktning företaget ska och sedan få in målen och idéerna i organisationen. Likaså menar 
Osono et al., (2008) att man inom Toyota arbetar med ouppnåeliga mål. En ledare ska leda 
mot uppsatta mål för att på så vis skapa motivation och bidra till ständiga förbättringar. 

 

"Toyota sets goals for itself that most would consider impossible to achieve, and it does this 
knowing full well that the means to achieve them may not yet exist." (Osono, et al., 2008, 
s.23) 

 

Andra viktiga faktorer för drivkraft menar Kotter (2001) är att stödja individer i deras insatser 
för att förstå visionen genom att coacha, ge återkoppling och agera förebild, detta får 
människor att växa i sin profession och självkänsla. En ledare ska kunna se och belöna 
framgång för att människor ska känna att de är viktiga för företaget och att företaget bryr sig 
om dem. När man lyckas med dessa bitar skapar arbetet i sig motivation (ibid).  

 

Enligt Liker (2004) finns det två typer av ledare, de som använder toppstyrning och de som 
låter styrningen komma nedifrån. Ett företag som styrs nedifrån ger anställda möjligheten 
utnyttja sin tankeförmåga och själv fatta beslut. Liker (2004) menar även att en ledares 
uppgift är att på ett entusiastiskt sätt engagera sin personal som utför det värdehöjande 
arbetet i att förbättra arbetsmetoderna. En annan viktig aspekt hos en ledare menar Liker 
(2004) är att skaffa sig grundlig förståelse för arbetet och allmänna kunskaper i ledarskap. En 
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ledare ska vägleda, utveckla, lära och visa sin personal. En ledare ska leda och stödja genom 
att ställa frågor om situationen eller strategin som används av den anställde och vänta på 
svaret även om ledaren själv har svaret. En ledare kan vara mer eller mindre toppstyrande 
eller låta styrningen komma nedifrån och dessa olika ledare fyller en funktion på rätt tid vid 
rätt plats. Ledarens främsta uppgift är dock att alltid att bygga en lärande organisation. Liker 
(2004) hävdar att ledare inom Toyota har en del gemensamma drag, bland annat genom att 
vara föredömen för andra, de har arbetats sig upp till sin position, de går alltid till 
problemets källa (gemba) och de ser problem som tillfällen att undervisa och öva upp sin 
personal. På Toyota brukar de säga “innan vi bygger bilar bygger vi människor” (ibid).   
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4. Metodik för effektivisering av produktionslayout 
I detta kapitel redogörs för den metodik som skapats genom den teoretiska referensramen.  

 

Utformning av metodik 
Systematisk layoutplanering, SLP, är en metod som enligt Lin et al. (2013) fokuserar på 
förbättringar av produktflödets effektivitet. Metoden ger en fabrikslayout som enligt 
Wiyaratn och Watanapa (2010) förbättrar processflödet och ökar tillgänglig fabriksyta. 
Muther (1973) formade en metod för systematisk layoutplanering enligt elva steg, se figur 1 
sid 13, att användas som struktur för att lösa designproblem. För en utförligare beskrivning 
av SLP, se kap. 3.5.2 Systematisk layoutplanering. Vid utformning av metodiken i denna 
studie används systematisk layout planering som bas och kompletteras med andra metoder 
och faktorer enligt figur 2.    

 

 

Figur 2 visar hur metodiken tagits fram med hjälp av SLP och kompletterande metoder och faktorer. 
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Metodiken, se figur 3, består av fem steg och baseras på SLP metoden samt kompletteras 
med ytterligare metoder och faktorer enligt följande:  

 

 

Figur 3 visar de fem steg som ingår i den framtagna metodiken för effektivisering  
av produktionslayout med tillhörande materialflöde. 

 

Steg 1. Visioner och mål - Vart ska vi? 
Att ledningen sätter upp gemensamma visioner och mål är en förutsättning för ett fortsatt 
förbättringsarbete (Bergman och Klefsjö, 2007; Olhager, 2013; Oskarsson et al., 2013; Senge, 
1990). Visionen ska sedan brytas ned i långsiktiga mål och kompletteras med strategier för 
hur målen ska nås. En ledare ska leda mot uppsatta mål för att på så vis skapa motivation 
och meningsfullhet. En bra ledare får in målen och idéerna i organisationen som möjliggör 
arbete med ständiga förbättringar. 

 

5. Värdering och val - Vad ska vi göra?

Mål och visioner För- och nackdelar Investeringar

4. Alternativa lösningar/förbättringar - Vad kan vi göra?

Lokal Utrustning Eliminera slöseri Arbetsmiljö / 
Säkerhet

Övriga 
processer

3. Analys - Vilka faktorer har betydelse?

Lean Processflödesanalys

2. Nuläge - Hur ser det ut idag?

Lokal Utrustning Produktion Material-
försörjning Kommunikation Stödjande 

processer

1. Mål och visioner - Vart ska vi?
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Steg 2. Nuläge – Hur ser det ut idag? 
För att kunna göra en analys är det viktigt att kartlägga nuläget. En översiktsbild över nuläget 
är viktigt för att ha en god grund till de förbättringsåtgärder som sedan väljs ut för vidare 
arbete (Liker, 2004). En viktig del för att kunna göra förändringar är att mäta upp lokalen och 
dokumentera tillgänglig utrustning. Vidare behövs beskrivning av företagets 
produktionsuppläggning och materialflöde. För att få en helhetsbild av företaget är det 
viktigt att kartlägga information och kommunikationsvägar samt vilka stödjande processer 
som finns till för produktionen. Kartläggningen görs genom intervjuer med personer från 
produktion och ledning, observationer av processer och insamling av relevant information. 

 

Steg 3. Analys – Vilka faktorer har betydelse? 
Vid effektivisering av en produktionslayout med tillhörande materialflöde krävs en analys av 
det kartlagda nuläget. Analysen av produktionslayouten är utöver systematisk 
layoutplanering inspirerad av lean och processflödesanalys. Analysen fokuserar på att 
identifiera slöserier i produktionslayouten för att kunna minska dessa och därmed bli mer 
effektiv.  

 
Något som inom lean alltid ska finnas i åtanke i en problemlösande process är att go gemba, 
det vill säga gå till källan för problemet och skapa förståelse för processen (Liker, 2004). För 
att finna rotorsaken till slöseri används orsak-verkan-diagram som tydliggör troliga orsaker 
och ger underlag till fortsatt problemlösning. Processer, materialflöden och layouter ska 
analyseras. Det innebär att följa arbetsgången vid produktionen av en vara, illustrera 
flödesvägar och åskådliggöra den fysiska placeringen av olika resurser såsom maskiner, 
arbetsstationer, utrustning och lager. 

 

Steg 4. Alternativa lösningar/förbättringar – Vad kan vi göra? 
Efter avslutad analys utformas förslag på nya layouter. Hänsyn tas till de faktorer som 
påverkar layoutens utformning så som lokal, utrustning, slöseri, arbetsmiljö och övriga 
processer. Form, storlek och konstruktion på lokalen har inverkan på hur layouten utformas. 
Andra pågående processer i lokalen måste också beaktas. Utrustningens tekniska 
förutsättningar, placering och tillgång har en betydande roll för hur layouten formges. Vid 
utformningen av effektivare produktionslayouter ska fokus ligga på arbetsmiljö och säkerhet 
samt att minska de slöserier som framkom vid analysen. Förutom själva layouten finns det 
andra faktorer som har betydelse för produktionens effektivitet så som människans 
påverkan, kompetens, inköp av material, materialflöden, planering och stödjande processer. 
Dessa faktorer ligger till grund för ett fortsatt förbättringsarbete.      
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Vid förändringsarbete ställs krav på ledarskapet och Kotter (2001) menar att ju mer 
förändring desto viktigare blir ledarskap. Ledarskapet ska utveckla människor genom att leda 
förändringen och skapa delaktighet i problemlösning (Liker och Hoseus, 2008; Rother, 2010). 
Det är därför av stor betydelse att inkludera personalen i förbättringsarbetet för att det ska 
bli hållbart och långsiktigt. 

 

Steg 5. Värdering och val – Vad ska vi göra? 
Företagets mål och visioner får en betydande roll i valet av layout. En annan aspekt är 
företagets budget och tänkbara investeringar.  Processen ska genomföras tillsammans med 
personalen för att det är medarbetarna som är experter och utför det värdeskapande 
arbetet i organisationen (Brandt, 2013). De olika förslagen på nya layouter värderas utifrån 
för- och nackdelar samt följande faktorer: lokal, utrustning, slöseri, arbetsmiljö och övriga 
processer.  
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5. Tillämpning och utvärdering av metodik för effektivisering av 
produktionslayout 
I kapitlet beskrivs fallföretaget och hur det ser ut idag. Därefter redogörs tillämpningen av 
metodiken för effektivisering av produktionslayout med tillhörande materialflöde på Eco Log. 
Kapitlet avslutas med en utvärdering av metodiken. 

 

5.1 Företagspresentation 
Eco Log Sweden AB är ett företag i Söderhamn som tillverkar skogsmaskiner, se figur 4, för 
marknaden i framförallt Sverige, Tyskland och Frankrike. På platsen där fabriken finns har 
det funnits skogsmaskinstillverkning sedan 70-talet, via först Kockums och sedan via 
Skogsjan. Skogsjan förvärvades sedan av Caterpiller som då gjorde en upprustning av 
lokalerna med fokus på skördartillverkningen. Eco Log grundades 2004 då 
fabriken/verksamheten förvärvades av Caterpiller. 

 

Idag produceras sex olika modeller av skördare och fyra olika modeller av skotare. Totalt 
produceras ca 100-150 maskiner/år men det finns en ungefärlig maxkapacitet i lokalerna för 
200 maskiner/år. På huvudkontoret i Söderhamn sitter företagsledningen vägg i vägg med 
konstruktions- och utvecklingsavdelningen, marknad, montering och reservdelshantering. 
Här finns också teknisk support och teknisk utbildning. Eftersom hela verksamheten befinner 
sig under samma tak kännetecknas företaget av korta beslutsvägar och snabba beslut. 
Företaget har ca 100 anställda.   

 

Eco Log arbetar för att tillgodose varje specifikt behov och kan kundanpassa varje maskin 
utan mellanhänder. Deras maskiner har hög servicevänlighet med lättåtkomliga och samlade 
inspektions- och smörjpunkter som underlättar servicen. Viktiga komponenter är gjorda som 
moduler, vilket gör att de flesta komponenter kan monteras bort utan att påverka eller 
demontera andra komponenter. 

 

 

  Figur 4 visar t.v. en skördare, i mitten en skotare, t.h. skördarmodell Steep Hunter 688 
samt företagtes logotype. Hämtad från Eco Logs hemsida, 2016-05-01. 
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5.2 Tillämpning av metodik 
 

Steg. 1 Visioner och mål – Vart ska vi? 
Målet med en ny layout är att skapa mer effektivitet i arbetet, mer strukturerade 
arbetsplatser och effektivare truckgångar som inte inverkar på monteringen. Detta för att de 
ska klara av att bygga skotare på lägre antal timmar samt kunna öka produktionen vid 
behov. Tiden ska användas till montering och inte till förflyttningar för att hämta verktyg och 
material. Med mer strukturerade arbetsplatser vill de även höja kvalitén i monteringen samt 
att det ska bli lättare för ny personal att komma in sig i arbetet på stationerna. Det ska finnas 
förmonteringsplatser och uppmärkta platser för produkter i arbete. Ett delmål är att 
arbetsmiljön för truckförarna ska bli bättre. Det ska vara säkert att hämta och lämna gods i 
pallställ och de ska kunna köra godset ända fram till lagerplatserna med trucken.  Material 
och produkter i arbete behöver tydligare uppställningsplatser.   

 

Steg 2. Nuläge – Hur ser det ut idag? 

Lokal 
Eco Log har en lokal, se figur 5, som består av 12 730 kvm fabriksyta, 1 080 kvm kontorsyta, 
en inhägnad gårdsplan samt en testbana. Under lokalen finns en källare som används för 
lagring av material till både produktion och reservdelar. Källaren nås endast från en port 
inifrån lokalen, vilket innebär att allt gods som ska placeras i källaren först måste passera 
genom hela fabriken. Mindre material körs in till lokalen via en port från godsmottagningen 
och resterande ankommer utifrån via den större porten, där även in och ut passage av de 
färdiga maskinerna sker. I lokalen finns även en port in till ett annat företag där visst 
materialutbyte görs. I lokalen produceras två typer av skogsmaskiner, skördare och skotare, 
samt att det finns stationer som förmonterar detaljer och komponenter innan de monteras 
på maskinen. Utöver detta så finns ett måleri med lackbox och tork, en station för kvalitét 
och kontroll och en station för byggnation av prototyper. Det finns en godsmottagning, 
reservdelslager, fikahörna samt ett flertal pallställ och uppställningsplatser, exempelvis 
torget som är en stor avställningsyta för material.     

 

Utrustning 
Företaget har en skjutstativtruck, en motviktstruck samt ett flertal lyftvagnar. I lokalen finns 
det fyra traversbanor, enligt figur 5, som vilar på balkar med ett centrumavstånd på 21 m. 
Lyftområdet för traversen är endast ca 18 m på grund av traversens konstruktion, vilket 
innebär att under balkarna finns ett område på ca 3 m där inte traverserna kommer åt att 
lyfta. Det finns två till tre traverser per bana som har en lyftkraft på mellan 2 - 25 ton. Vid 
några stationer i lokalen finns även svängkranar som har en lyftkraft på mellan 0,5 - 1 ton. 
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För mer teknisk information, se kapitel 3.6 Hantering/transportmedel. Avsikten är att det vid 
varje station ska finnas verktyg som behövs, dock stämmer inte detta alla gånger. 

 

Materialflöde 
Tillförseln av material till fabriken sker på samma sida av lokalen. Detta gör att mycket 
material måste fraktas långa sträckor för att placeras på rätt ställe. Inköpspersonal får 
information om lagerstatus via ett datorsystem. När personal från produktion eller 
reservdelslager plockar en artikel ska det registreras i systemet. Systemet visar även var i 
lokalen truckförarna ska placera respektive detalj men många ytor saknar 
placeringsanvisning vilket gör att de inte alltid hamnar på samma plats som innan. 
Förflyttning av gods sker ett varierande antal gånger innan artikeln når produktion.  

 

Figur 5 visar traversbanorna (grönt) och truckgångarna (orange). 

 

Produktion 
I fabriken produceras två olika typer av skogsmaskiner, skördare och skotare. Den största 
modellen av skördare, Steep Hunter 688, är för lång för att få plats på den befintliga linan 
vilket gör att den idag platsbyggs på en egen station i lokalen. Produktionen av skördare 
består av zon 0-4 samt en slutstation där test och provkörning sker. På skördarlinan 
förflyttas maskinerna med hjälp av vagnar på en räls i golvet. På de intilliggande stationerna 
förmonteras komponenter som sedan lyfts på och ansluts på maskinen vid respektive zon. 
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Zon 4, den så kallade boxen, är sista stationen på skördarlinan och det är där som alla 
vätskor och oljor fylls på i maskinen. Boxen består av höga väggar med en öppning i varje 
ände så maskinen ska kunna passera igenom.  

 
Produktionen av skotare sker idag på en lina bestående av fem stationer, zon 0-3 och 
slutstationen, se figur 6. En del detaljer förmonteras på andra stationer i lokalen och 
transporteras sedan till den zon där monteringen ska ske på maskinen. I stora drag sker 
produktionen som så att på zon 0 startar produktionen upp med montering av ramar och 
boggieställ. Maskinen förflyttas mellan zonerna med hjälp av att maskinen ställs på en vagn i 
ena änden och sedan kopplas traversen på i den andra änden och drar maskinen framåt. 
Därefter fortsätter montörerna på zon 1 med att montera tank och motor samt drar slangar 
och el på maskinen. På zon 2 monteras detaljer som grind, bankar, kran, kylare, huv och 
ljuddämpare samt att slangar ansluts och kopplas ihop. Därefter flyttas maskinen till zon 3 
där hytten anländer från intilliggande station med hjälp av truck då hyttstationen inte är 
placerad under samma traversbana som produktionen av maskinen. Hytten lyfts på och 
ansluts till maskinen samt att mjukvaran programmeras. Sedan hjulas hela maskinen. 
Slutligen körs maskinen till slutstationen där den provkörs och alla funktioner testas. Den får 
sedan en avslutande tvätt och är redo för leverans till kund.   

 

Figur 3 visar bild över nuläget i produktion. De blå pilarna åskådliggör skotarproduktion. 
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Stödjande processer 
Möten för produktionsplanering hålls en gång i veckan, uppdelat på de två 
produktionsgrupperna. Årsproduktionen bestäms via prognoser och utifrån den bestäms 
produktionstakten. Produktionstakten delas med antal stationer och sätts till densamma för 
alla modeller utan att ta hänsyn till olika kundanpassningar. Balansering av linan görs genom 
att flytta resurser, det vill säga arbetskraft.  

 

Produktionspersonalen har tillgång till pärmar med arbetsbeskrivningar för alla moment. 
Arbetsbeskrivningarna har utvecklats av personal på konstruktion och tillverkning och 
färdigställts av administrativ personal. Uppdatering och förbättringar av 
arbetsbeskrivningarna ska göras via den administrativa personalen.  
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Steg 3. Analys – Vilka faktorer har betydelse? 
Vid analys av nuläget på Eco Log identifierades ett flertal slöserier. Dessa kan placeras in 
under de sju vanligaste typerna av slöseri enligt lean, se kap 3.7.6 Eliminera slöseri, vilket får 
utgöra strukturen på analysen. Slöseri illusteras i ett orsak-verkan-diagram, se figur 7, och 
därefter följer utförligare förklaringar om respektive slöseri.  

 

Figur 7 visar ett orsak-verkan-diagram över identifierade slöserier i produktionen. 

 

Överproduktion 
Slutdatum för färdig maskin och leveransdatum bestäms inte alltid till samma dag. Färdiga 
maskiner blir stående både i och utanför lokalen vilket är utrymmeskrävande och 
kapitalbindande.     

 

Väntan 
Observationer visade att det ofta förkom materialbrist vilket leder till att montörerna får 
vänta på material, både mindre och större komponenter. En annan orsak till väntan är att 
taktning i produktionen inte sker samtidigt vilket skapar blockeringar på linan. Det sker 
väntan på utrustning exempelvis när traversen används av annan montör. Ibland sker även 
väntan på truck då en del material ligger högt upp i pallställ och inte kan nås av montören.  
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Transporter  
Portarna för in- och utflöde är placerade på samma sida av lokalen vilket innebär att godset 
tvingas transporteras långa sträckor. Den stora uppställningsytan, det så kallade torget, är 
placerat längst in i lokalen från portarna sett vilket gör att godset måste transporteras 
genom hela fabriken. Det sker många förflyttningar mellan olika lagerplatser och en stor del 
gods placeras i källarförrådet på nedre plan innan det transporteras till respektive 
produktion.    

 

Lager  
Det sker ofta inköp av stora kvantiteter vilket är både utrymmeskrävande och 
kapitalbindande. Företaget har ett stort reservdelslager, både i produktionslokalen och i 
källaren på nedre plan, som tar upp mycket plats och binder kapital.   

 

Felaktiga processer  
Processer som identifierats som icke värdeskapande är när montörer demonterar 
komponenter på grund av bristfälliga monteringsanvisningar. Demontering kan även ske för 
att rätta till fel som gjorts på någon tidigare station. En annan felaktig process som 
observerats är ombearbetning som emellanåt förekommer på inköpta detaljer.  

 

Onödiga förflyttningar 
Onödiga förflyttningar sker då truckförare måste flytta material och pallar för att komma åt 
annat material och pallställ. Det görs också många förflyttningar för att kunna tillämpa först 
in - först ut (FIFU) i lagret. Montörer förflyttar sig många gånger i onödan för att leta efter 
material och verktyg. Orsakerna till många onödiga förflyttningar är att datasystemet för 
lagerstatus och placering inte uppdateras kontinuerligt. En annan orsak är att avstånden till 
förmonteringsplatserna är långa och att en del stationer är onödigt stora.  

 

Defekter  
Fel och brister i konstruktioner, ritningar och instruktioner har som följd att montörer måste 
ägna tid till ombearbetning och demontering. Vid intervjuer framkom att inköpta detaljer 
ibland behöver bearbetas vilket inte är värdeskapande. Montörer uppgav att problemet har 
framförts till ledningen men utan att åtgärder vidtagits, vilket kan tyda på brister i 
ledarskapet. 
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Steg 4. Alternativa lösningar/förbättringar – Vad kan vi göra? 
Analysen identifierade ett flertal slöserier på Eco Log och en första åtgärd för att minska 
dessa är att utforma en ny layout. Utöver förslaget på en ny grundlayout, layout 0, så har 
fyra förslag på utformning av skotarproduktion ritats upp.  Layouterna presenteras i följande 
avsnitt och finns även måttsatta och skalenliga, se bilaga A-E.   

 

Layout 0 
Till att börja med presenteras en grundlayout, se figur 8, med förslag på justeringar rörande 
andra delar i lokalen än just produktion av skotare. Gemensamt för alla layouter är att:  

• Truckgångarna har anpassats efter båda truckarna för att underlätta framkomlighet 
och hantering av material  

• Alla stationer har fått förmonteringsplatser  
• Torget har delats upp i uppställningsplatser (pre-staging områden) i lokalen som ska 

vara uppmärkta för att skapa ordning och reda (Truckförarna vet vart materialet ska 
placeras och montörerna vet vart det ligger när det ska hämtas). 

• 688 har minst två platser för platsbygge eller bygge på lina.   
• Station hytt är uppdelad i två mindre stationer så att hytterna till respektive 

skogsmaskin är placerad under samma traversbana som produktionen av maskinen. 
• Station tank har utökats något och fått fler öppningar för in- och utflöde av material. 
• Station motor har justerats med några tillagda och omflyttade pallställ. 
• Prototyp placeras bredvid skördarens zon 4, den så kallade boxen. Stationen ska då 

förses med höga väggar och låsta dörrar för att hindra insyn och obehörigt tillträde. 
(Alternativet skulle vara placering av stationen i en upprustad tågsluss, men det 
skulle innebära större investeringar.)    

• Station krans pallställ placeras längs väggen på prototyp, med oförändrat antal 
platser. 

• Station el placeras längs med väggen bredvid den gamla testkuren.    
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Figur 8 visar förslag på ny layout rörande resterande del av lokalen utöver området för skotarproduktion. 

 

En arbetsstation på layouterna representeras av en rektangel, blå för skotare och grön för 
688, samt att skördarlinan är markerad med rosa. En rektangel innefattar både maskinens 
storlek samt plats runtomkring för arbetsutrymme. Vita fyrkanter representeras av pallställ. I 
ett pallställ får det plats två pallar på bredden och pallställen är allt från två till sex våningar 
höga.   
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Layout 1 
Det första förslaget på layout, se figur 9, kräver inte så stora förändringar jämfört med 
nuläget. Den ger bättre förutsättningar för en effektivare produktion utan några större 
investeringar. Linan är centrerad under traversbanan för att ge plats åt 
förmonteringsstationer och pallställ. Det finns uppmärkta platser för allt material som ska in 
i produktion. Byggnationen av 688 har placerats på före detta torget. Detta för att kunna 
utnyttja den travers i området som annars inte har så hög beläggning. Platsen gör att det 
finns utrymme för att bygga på två maskiner samtidigt, antingen som platsbygge eller som 
en kort lina för att underlätta utkörning av färdig maskin. Pallställ och plats för material finns 
i anslutning till stationen. Truckgången är dock fortfarande placerade genom linan men då 
uppställningsplatser för material är på samma sida av linan som porten för inkommande 
gods så minskar det truckkörningen över linan. 

 

Figur 9 visar layoutförslag nummer 1. 
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Layout 2 
Detta förslag på layout, se figur 10, kan ses som en vidareutveckling av layout 1. Ett problem 
som identifierats i produktionen är att de olika modellerna taktas med samma tid vilket i 
verkligheten inte fungerar helt optimalt. Vissa moment är mer eller mindre tidskrävande 
vilket innebär att en basmaskin skiljer sig rätt mycket från en maskin med många extra 
tillbehör. Med två parallella linor skulle produktionen kunna delas upp utifrån hur mycket 
tillbehör det är på varje modell.  De mer tidskrävande modellerna produceras på den ena 
linan och hindrar på så vis inte de maskiner som kan passera snabbare. Layouten är 
störningstålig vilket också är en fördel med tanke på den återkommande bristen på material. 
Med en bra planering och en rätt taktade linor finns stora möjligheter att öka produktionen. 
Byggnationen av 688 sker på samma plats med skillnaden att pallställen är placerade på 
andra sidan av stationen.    

 

 

Figur 10 visar layoutförslag nummer 2. 

  



 

 40 

Layout 3 
Den tredje layouten, se figur 11, har stor fokus på säkerhet och därför är truckgången 
placerad bakom linan. Det innebär att maskinen måste vridas för att få plats på zon 3, något 
som måste ske med alternativ förflyttning än med traverserna. Det finns stora områden för 
uppställning av material och platser för lagring. Denna layout tillåter inte omkörningar på 
linan och är därför känslig för störningar på grund av exempelvis materialbrister. Byggandet 
av 688 sker även här på samma plats som i de två tidigare förslagen men med små 
justeringar i placering av pallställ.  

 

 

Figur 11 visar layoutförslag nummer 3. 
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Layout 4 
Den fjärde layouten, se figur 12, gör lokalen mer enhetlig genom att all produktion sker åt 
samma håll. Detta innebär att både skotare och 688 skulle produceras på lina jämte 
skördarlinan och dessutom kunna utökas med fler zoner. Layouten skapar närhet till 
förmonteringsstationer och det finns plats för lagring och förmontering intill zonerna på 
linan. Denna layout innebär ett större ombyggnationsarbete och är den som kräver mest 
investeringar. Inga truckgångar passerar över linorna.  

   

 

Figur 12 visar layoutförslag nummer 4. 

 

Övriga lösningar och förbättringsförslag 
Utformning av ny layout bidrar till att öka effektiviteten i produktionen men det finns även 
många andra punkter för företaget att arbeta med. Efter kartläggning och analys av nuläget 
på Eco Log identifierades ett flertal slöserier som på olika sätt bidrar till ineffektivitet. Vid 
ombyggnationen och det påbörjade förbättringsarbetet rekommenderas därför företaget att 
se över följande punkter för att minska slöseri. 
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Överproduktion 
För att åtgärda denna typ av slöseri skulle datum för start av produktion behöva bättre 
anpassning. Tid för produktionsstart på en maskin måste beräknas, med avseende på 
genomloppstiden, i förhållande till leveransdatum.  

 

Väntan 
För att eliminera väntan för montörerna i produktion skulle tiden behöva kartläggas för alla 
aktiviteter på linan. Därefter kan dessa aktiviteter balanseras och planeras och taktning kan 
ske samtidigt för alla stationer. För att minska störningar i produktionen skulle företaget 
behöva se över sina inköpsstrategier och försörjningen av material. Det förekommer att 
montörer väntar på material som är placerat någon annanstans i fabriken än vid 
arbetsstationen vilket kan åtgärdas med fler pallställ.  Pallställen ska då organiseras så att 
material som används högfrekvent kan placeras långt ner och lagring kan ske högre upp i 
pallstället. För att minimera väntan på utrustning som traverser skulle samspelet mellan 
montörerna på linan behöva förbättras. En bättre planering av momenten som belastar 
traversen skulle också öka traversens tillgänglighet. Ansvaret för att förbättra detta samspel 
och för att göra en bättre planering ligger hos ledaren.  

 

Transporter  
Lokalens utformning och möjliga investeringar begränsar möjligheten till minskning av detta 
slöseri. Det som kan göras är att flytta lagerplatser närmare porten för inkommande gods. 

 

Felaktiga processer  
En felaktig process är när montören blir tvungen att demontera komponenter på grund av 
felaktiga monteringsanvisningar. Detta skulle kunna lösas genom att införa standarder för 
hur dessa monteringsanvisningar ska hållas uppdaterade. Ett förbättrat samspel och 
kommunikation mellan montörer på linan skulle också bidra till eliminering av att fel som 
gjorts på tidigare stationer senare måste rättas till. Det är ledarens uppgift att få gruppen 
samspelt och att börja arbeta i team skulle därför vara en bra start. När det gäller inköpta 
komponeter som kräver ombearbetning måste ritningar och fel i konstruktioner och 
beställningar ses över och rättas till omedelbart, så att de inte blir ett återkommande 
problem. 
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Lager 
Genom att beställa hem mindre kvantiteter och istället ha tätare leveranser skulle mer 
utrymme kunna frigöras. En genomgång av lager och gamla reservdelar skulle också bidra till 
att mer plats kunde utnyttjas till produktion samt att kapitalbindningen skulle minska. 

 

Onödiga förflyttningar  
För att minska onödiga förflyttningar skulle lager och pallställ behöva genomgås och 
organiseras. Genom att föra in alla materials lagerplatser i datorsystemet så underlättas 
arbetet för både truckförare och montörer. Arbetsstationerna ska anpassas efter behov och 
nödvändigt utrymme för att minska onödiga förflyttningar. Montörerna ska ha tillgång till 
den utrustning och de verktyg som de behöver för att kunna utföra sitt arbete på stationen. 
Förmonteringsstationer ska om möjligt ligga intill arbetsstationen eller ha tydligt uppmärkta 
platser för uppställning av komponenter till produktionen.    

 

Defekter  
För att minska defekter och ombearbetning på inköpta komponenter och på produkter i 
arbete behöver företaget se över ritningar och konstruktioner och hålla 
monteringsanvisningar uppdaterade. Ledningen behöver vara mer lyhörd inför 
montörerenas synpunkter och kontakta berörd leverantör eller se över befintliga 
instruktioner. 

 

Steg 5. Utvärdering och val – Vad ska vi göra? 
Vid utvärdering av layouterna är det många aspekter att ta med i beaktande. För det första 
är det företagets mål och visioner som avgör vad som är viktigast att ta hänsyn till. De fyra 
layouterna har sina för- och nackdelar och kräver mer eller mindre investeringar. 

    
Eco Logs mål är att kunna bygga skotare på lägre antal timmar samt kunna öka produktionen 
vid behov. Företaget vill i dagsläget endast göra mindre investeringar, till exempel inköp i 
form av pallställ. Layouterna presenterades för personalen i produktionen för att inbringa 
åsikter, tankar och idéer.  Fördelar vägdes mot nackdelar och sattes i förhållande till 
företagets mål och visioner. De fyra layouterna jämfördes med varandra och värderades 
utifrån faktorer som lokal, utrustning, möjlighet till minskning av slöseri, arbetsmiljö och 
säkerhet samt övriga processer.  

 
Rekommendationer till företaget är att välja layout 1. Denna layout lämpar sig väl till 
företagets mål. Layouten kräver ingen större ombyggnation i jämförelse med hur det ser ut i 
lokalen idag vilket passar företagets tilltänkta investeringar. Trots små förändringar bidrar 
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den till stora möjligheter gällande effektiviteten i produktionen. Layouten är inte det enda 
som påverkar produktionens effektivitet så med en mindre resurskrävande ombyggnation 
kan arbetsinsatser också läggas på andra områden som har betydelse för effektiviteten. När 
företaget kommit igång med sitt förbättringsarbete och är redo för nya utmaningar så det 
inte ett stort steg till layout 2. Med rätt taktade linor kan layout 2 bidra till ökad produktion. 
Denna layout är mer anpassad för variationer i genomloppstider och blir med två linor 
flexibel och störningstålig. 

 

5.3 Utvärdering av metodik  
Syftet med metodiken var att fungera som ett verktyg vid effektivisering av en 
produktionslayout med tillhörande materialflöde. Metodiken applicerades på ett fallföretag 
och gav goda resultat. Genom tillämpning av metodiken identifierades ett flertal slöserier. 
Med hjälp av metodiken utformades förslag på nya layouter för att minska slöseri. 
Layouterna arbetades fram i samråd med personalen vilket skapar förutsättningar för 
förbättringsarbete.   

 
 

Metodiken skulle kunna breddas genom att omfatta även påverkan från lager, leverantörs- 
och kundrelationer samt affärssystem. Ytterligare delar som skulle kunna tas med är mätetal 
och ekonomiska aspekter. Metodiken skulle kunna utvecklas ytterligare med att omfatta ett 
steg för uppföljning. Genom att utveckla metodiken med hjälp av processflödesanalys (se 
kap 3.5.1) kan ett steg för genomförande av de beslut som tagits läggas till, vilket skulle göra 
vägen från idé till verklighet mer komplett. Systematisk layoutplanering (kap 3.5.2) som haft 
stor inverkan på metodikens utformning skulle kunna bidra med fler aspekter vid utveckling 
av metodiken. Det skulle exempelvis kunna vara att mer omfattande titta på de samband 
som finns mellan stationer, aktiviteter och materialflöde.     

 

Metodiken tar hänsyn till många aspekter vilket ger en bra och övergripande bild men den 
blir ju samtidigt tidskrävande. Teorin som ligger till grund för framtagandet av metodiken har 
inte varit knuten till en viss bransch vilket innebär att metoden borde vara tillämpningsbar i 
andra branscher. För att använda metodiken på andra företag kan metodiken behöva 
anpassas och justeras något, då alla organisationer är unika.  
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6. Rekommendationer till företaget 
I kapitlet presenteras rekommendationer till Eco Log som framkom genom tillämpning av 
metodiken på företaget. 

 

Med hjälp av metodiken har förslag på layouter tagits fram för att effektivisera 
produktionslayout och tillhörande materialflöde. Eco Log rekommenderas att välja layout 1, 
se figur 13, då den anses mest lämpad för det behov som företaget har idag. 

 

 

Figur 13 visar layout 1 som är den layout som rekommenderas till företaget. 

 

Utöver valet av layout rekommenderas företaget i samband med ombyggnationen att:  

• Märka upp golvet i lokalen. Det vill säga tejpa golvet för att tydliggöra truckgångar 
och arbetsstationer. 

• Organisera/ABC-kategorisera källaren, pallställ och lager.  
• Flytta maskinerna på skotarlinan på annat vis än med traversen. 
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Då ombyggnationen bara är början på Eco Logs förbättringsarbete rekommenderas 
företaget även att:  

• Se över materialförsörjningen då brist på material har enorm påverkan på 
produktionens effektivitet och det gäller både externa och interna flöden.    

• Införa 5S för skapa ordning och reda, minska slöseri, öka trivseln på arbetsplatsen 
och göra det enklare för de anställda att arbeta effektivt och kvalitetsmedvetet. 

• Börja arbeta i team för att få alla att fokusera mot samma mål och kunna 
komplettera varandra med sina kunskaper.   

• Utveckla ett bättre stödjande ledarskap som supportar alla processer.  
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7. Slutsats 
I kapitlet redogörs för slutsatsen av denna studie samt att frågeställningarna besvaras. 
Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt förbättringsarbete. 

 

Studiens syfte innebar att utforma en metodik för att effektivisera produktionslayouter och 
tillhörande materialflöde. Nedan, se figur 14, presenteras den framtagna metodiken: 

 

 

Figur 14 visar de fem steg som ingår i den framtagna metodiken för effektivisering  
av produktionslayout med tillhörande materialflöde. 
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4. Alternativa lösningar/förbättringar - Vad kan vi göra?

Lokal Utrustning Eliminera slöseri Arbetsmiljö / 
Säkerhet

Övriga 
processer

3. Analys - Vilka faktorer har betydelse?

Lean Processflödesanalys

2. Nuläge - Hur ser det ut idag?

Lokal Utrustning Produktion Material-
försörjning Kommunikation Stödjande 

processer

1. Mål och visioner - Vart ska vi?
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De faktorer som har betydelse för produktionens effektivitet är: 
 

• Mål och visioner  
En förutsättning för att få alla i organisationen att arbeta åt samma håll är att sätta 
upp visioner och mål. Det är viktigt med en tydlig vision och att utarbeta strategier 
för hur målen ska nås. Företagets vision och mål blir en utgångspunkt för 
förbättringsarbetet.    
   

• Lokal  
Utformning av lokalen och avstånd mellan olika funktioner påverkar hur effektiv 
montörerna kan vara i sitt arbete. En optimerad layout ger montörerna 
förutsättningar att utföra värdeskapande processer och minimera slöseri.  
   

• Utrustning  
Behov av och tillgänglighet på utrustning. Behov och tillgänglighet på utrustning 
inverkar dagligen på montörernas arbete. 
 

• Produktion  
Planering av produktion och tillgängliga resurser är en viktig del som avgör hur 
arbetet fortlöper.  
 

• Materialförsörjning  
Om inte material finns tillgängligt hindrar det arbetet i produktionen vilket innebär 
att materialförsörjningen har stor påverkan på hela processen.    

 
• Kommunikation 

Handlar om samspelet och hur väl alla funktioner i företaget kommunicerar och 
samverkar med varandra mot gemensamma mål.   

 
• Stödjande processer  

För att montörer ska få förutsättningar att utföra värdeskapande aktiviteter behöver 
alla processer i företaget verka stödjande för produktionen. 

 
• Slöseri  

Alla processer som inte skapar värde är slöseri. Alla former av slöseri har betydelse 
för effektiviteten. 
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De faktorer som påverkar layoutens utformning är:  
 

• Lokal 
Utformning och storlek på lokalen utgör grunden för layoutens utformning. 
 

• Utrustning 
Tillgänglighet och tekniska egenskaper på befintlig utrustning påverkar 
placeringen av arbetsstationer. 
 

• Produktion 
Planering av produktion och hur mycket som ska produceras är något som måste 
tas hänsyn till vid utformning av layouten. 
 

• Materialförsörjning 
Flödesvägar, lagring och hantering av material är viktiga processer som måste ses 
över för att kunna optimera layouten.  

 
• Investeringar 

Ekonomiska möjligheter och tänkbara investeringar hos företaget är viktiga 
förutsättningar som måste tas med i beaktande.   

 
 
7.1 Förslag till fortsatt metodikutveckling 
Metodiken skulle kunna breddas genom att omfatta även påverkan från lager, leverantörs- 
och kundrelationer samt affärssystem. Ytterligare delar som skulle kunna tas med är mätetal 
och ekonomiska aspekter. Metodiken skulle kunna utvecklas ytterligare med att omfatta ett 
steg för uppföljning. Förslag på vidare utveckling av metodiken är att undersöka dess 
generaliserbarhet genom att tillämpa metodiken på liknande företag och även företag inom 
andra branscher. Genom en sådan tillämpning skulle faktorer kunna hittas som bidrar till att 
göra metodiken mer omfattande och mer exakt.    
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