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Sammanfattning 

 

Denna rapport beskriver ett projekt som startats och utförts på Aspervall instrument AB. 

Projektet är en del i kursen examensarbete för högskoleingenjörer i maskinteknik, MSGC17, 

vid Karlstads universitet, fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap. 

Målet med arbetet var att presentera ett layoutförslag som kan användas för en planerad flytt 

av Aspervall Instruments verksamheten från befintliga lokaler till nya större lokaler. 

Rapporten består av flera olika delar. Den första delen består av en nulägesanalys där med hjälp 

av datainsamlingen (intervjuer, observationer och kundordrar), orsakverkandiagram och 

flödesschema en hel bild av företagets maskinpark har tagits fram för att kunna förstå 

problemen som finns i nuvarande layout. Analysen är byggd av underlag framtagna ur 

litteraturstudier inom tillhörande ämnen 

Följande del består av framtagningen av de sex olika layoutförslagen som skall lösa de problem 

framtagna ur nulägesanalysen. Mätning av de nya lokalerna, maskiner och dess tillhörande 

utrustning samt systematisk layout planering har använts som underlag för att kunna kartlägga 

en layout. Alla layoutförslag har framtagits med hjälp av Microsoft Visio och Smart Draw. 

Layoutförslagen 2,4 och 6 sållades bort ur de möjliga alternativen tillsammans med ledningen 

på Aspervall. De kvarstående förslagen 1,3 och 5 utvärderades sedan med hjälp av två olika 

metoder. Första metoden bestod av minskning i transporter och onödiga rörelser medans den 

andra utvärderade hur pass bra de olika förslagen kan lösa de nuvarande layoutproblemen som 

existerar. 

Layoutförslag 5 fick bäst resultat och anses därmed vara det förslag som lämpar sig bäst. 

Layoutförslag 5 minskade transporter och onödiga rörelser med 31% och fick högsta poäng i 

viktningsmatrisen. Förslaget består av bra verktyg och materialhantering med en kompakt 

maskinpark som uppfyller alla krav.  

Förslaget ger god möjlighet för arbetsrotation och kompetensöverföring inte bara inom en 

grupp men också mellan olika grupper vilket kan leda till ökande effektivitet och stark 

lagkänsla. Förslaget är skissat så att ut- och inflyttningen av de maskiner som skall bytas ut 

inte kommer att påverka dess produktion. 

För fortsatt arbete har olika förbättringsförslag presenterats samt har det även genomförts en 

utvärdering. Detta för att underlätta företagets beslut kring vart man skall börja arbetet i syn på 

enkelhet och effektivitet. Slutsatsen av utvärderingen visar att verktygshantering och 

regelbundna möten med personal är de två förbättringarna som är lättast att genomföra samt 

som ger störst effekt och nödvändigt resultat. 

 

 

 



 
 

Abstract 

This report describes a project which is conceived at Aspervall Instruments AB. This project 

is a part of the course “degree project of Bachelor of Science in Mechanical Engineering”, 

MSGC17, at Karlstad University, the faculty of health, science and technology. 

The aim of the project was to present a layout proposal that could be used for a planned move 

of Aspervall Instruments operations from existing premises to new larger premises. 

The report consists of several different parts. The first part presents a current position analysis. 

With the help of the data collection (interviews, observations and study of customer orders), 

the cause-effect analysis and spaghetti diagram an entire picture of the company's machine park 

has been developed to understand the problems that exist in the current layout. 

The following part was the development of various layout proposals which solves the problems 

that were encountered under current position analysis. Measurement of machinery and their 

related equipments, measurement of the new premises and systematic layout planning have 

been used to map several layouts. All layout suggestions have been drafted using Microsoft 

Visio and Smart Draw. 

During the first screening together with the management, three layout suggestions, suggestion 

2,4 and 6 were left out. Then the remaining layout suggestions 1,3 and 5 have been evaluated 

using two methods. The first method was about the number of reductions in transport and 

unnecessary movements, and the following one was about how well various proposals can 

solve the problems which exist within the current layout. 

Layout proposal 5 was the best result in the evaluation and is the most suitable proposal. The 

proposal reduces the unnecessary transport and movement with 31% and got highest points in 

the evaluation table. The proposal consists of comprehensive tools and material handling with 

a compact machine park that meets all requirements. The proposal provides a good opportunity 

for job rotation and transfer of skills not only in the group but also between different groups, 

which can lead to increased efficiency and can help to build a strong team spirit. The proposal 

is outlined so that moving of the machines which are planned to be replaced / purchased in the 

near future will not affect production. 

For continuing work, various improvement proposals have been presented as well as an 

evaluation has also been conducted to facilitate the management in their decision regarding 

what to begin with, in terms of efficiency and easy to implement. According to the evaluation 

tool handling and regular meetings with the staff are the two easy-to-implement enhancements 

and can provide effective and responsive results.  
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1.Inledning 

Avsnittet är en introduktion till examensarbetet, vilket är den avslutande del av utbildningen 

Högskoleingenjör inom maskinteknik och motsvarar 22.5 högskolepoäng som ges vid 

Karlstads universitet. Projektet har utförts på Aspervall Instrument AB i Säffle.  

1.1 Bakgrund 

Aspervall Instrument AB är ett företag som befinner sig i Säffle. Aspervall är en stabil och 

leveranssäker producent av komponenter. Nu ska Aspervall Instrument flytta hela sin 

verksamhet till större lokaler för att kunna matcha sin nuvarande och framtida produktion.  

1.2 Syfte och mål  

Syftet med projektet är att åstadkomma ett förslag på hur företagets maskiner och därtill 

hörande utrustning skall placeras i de nya lokalerna för att skapa bästa möjliga förutsättningar 

för bra kompetensöverföring och jobbrotation inom respektive maskingrupp. Projektet skall 

skapa förutsättningar för maskingrupperna att vidareutveckla bästa möjliga verktygshantering 

med syfte att skapa en ordning som är tidsbesparande. Efter genomfört projekt skall verkstaden 

bestå av arbets-/kompetensgrupperna fräs, svarv och montering.   

Projektets mål är att examensarbetare skall presentera ett layoutförslag som kan användas för 

en planerad flytt av Aspervall Instruments verksamheten från befintliga lokaler till nya större 

lokaler. Vidare skall förslaget ta hänsyn till och säkerställa att kommande materialflöden som 

kommer av den nya layouten kan ske på ett effektivt och säkert sätt. Nedan finns några 

kontrollpunkter som kan tjäna som underlag vad gäller materialhantering. 

• Att åstadkomma en lokalmässigt koncentrerad råvaruhantering för ökad säkerhet och 

effektivitet.   

• Tydlig sortering och märkning av råvaror och halvfabrikat 

• Att med hjälp av lämpliga ställage och placering i lokalerna åstadkomma en 

råvaruhantering som säkerställer FIFU dvs Först In Först Ut. Vidare skall det vara lätt 

att identifiera lagerlagt råvarumaterial. 

•  Att etablera en enhetlig och tydlig hantering av avgående gods för att säkerställa en 

säker hantering, tydlig märkning och att leveransförseningar undviks genom tydlig 

ansvarsfördelning av arbetsuppgifter. 

• Att åstadkomma en lokalmässigt koncentrerad hantering av halvfabrikat för 

kontrollerad hantering av ursprung och FIFO.   

•  Säkra transporter och hantering av material 
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1.3 Avgränsningar 

• Arbete kommer huvudsakligen att begränsas till utformning och optimering utav en ny 

verkstadslayout, alltså hur maskinerna skall placeras. 

• Arbetet kommer även att innefatta hantering av verktyg. 

• Examensarbete kommer att bedrivas på 19 veckor. Vecka 4-13 kommer arbete bedrivas 

på halvtid (50%) och från och med v14-v23 kommer arbete bedrivas på heltid (100%). 

Examensarbete beräknas vara slutfört i juni 2018. 

 

1.4 Disposition 

Rapporten börjar med en inledning som består av bakgrund, mål och syfte. Följande kapitlet 

handlar om relaterad teori. Därefter följer metodik som handlar om metoder som kommer att 

användas under arbetets gång. Sedan följer ett kapitel om nulägesanalysen. Följt av presenteras 

lösningsförslag, resultat och utvärdering av de olika lösningsförslag. De sista kapitlen består 

av slutsatser, diskussion och förbättringsförslag. 
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2. Teori 

Avsnittet handlar om den teoretiska bakgrunden som behövs för att kunna utföra arbetet. Det 

innefattar produktionssystem, Lean tänkande, 5s, Kanban och andra teorier som är viktiga inom 

ämnet. 

2.1 Produktionssystem 

Produktionssystem är ett sätt att välja hur man ska tillverka en produkt samt vilka 

förutsättningar som krävs till produktion. De viktigaste förutsättningar för att tillverka en 

produkt är ledtiden dvs hur lång tid det tar att tillverka produkten samt hur stor mängd man 

skall producera. Olika typer av layouter som används inom tillverkningsindustri finns nedan: 

 

• Fastposition. 

• Funktionell verkstad. 

• Flödesgrupper. 

• Kontinuerlig tillverkning 

• Lina 

2.1.1 Fastposition 

En layout som används till föremål som är stora och tunga och därmed svåra att manövrera 

inom verkstad, såsom båtar, flygplan och hus osv. I denna typ av layout tas arbetare och 

utrustningen till själva produkten och produkten står kvar i sin position under hela sin 

bearbetning/tillverkning. Man delar upp hela produkten i olika stora delar som på slutet 

monteras. Slutprodukten har oftast en fast position, produkten befinner sig redan vid platsen 

där den ska användas när produktionen sker. Fast position tillämpas då man producerar stora, 

avancerade och unika produkter mellan 1–100 enheter/år (Groover, 2014). 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 1: Exempel på hur en Fastposition layout kan se ut (Grover,2014) 
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2.1.2 Funktionell verkstad 

Funktionell verkstad är en typ av layout där man samlar maskiner med samma funktion på 

samma plats. Man har en begränsad yta för varje process. Produkten förflyttas mellan olika 

operationer beroende på vilka olika operationer som ska utföras. Funktionell verkstad är 

populär för en hyfsat flexibilitet och att den tillåter en stor variation för att kunna utföra olika 

typer av operationer sekvenser. I en funktionell verkstad är maskinerna och processerna inte 

designade för en hög effektivitet. Det brukar krävas väldig mycket handling och transport för 

att kunna transportera olika delar mellan olika avledningar. Funktionell verkstad tillämpas då 

man producerar låg produktionskvantitet mellan 1–1000 enheter/år (Groover, 2014). 

 
           Figur 2: Exempel på hur en Funktionell verkstad kan se ut (Grover,2014) 

2.1.3 Flödesgrupper 

Flödesgrupper används om man vill eliminera transporter mellan olika maskiner och det sker 

genom gruppering av maskinerna i flödesriktningen. Tillverkningsvolymen är stor och det 

finns väldig låg variation bland produkter. Det blir lättare att planera i systemet och 

genomloppstiden minskar. Ledningen kan utföra order till hela gruppen istället för att meddela 

varje maskin och arbetare. Nackdelen är att det är jobbigare, jämfört med de ovanstående 

layouterna, att genomföra arbetet så fort det kommer in nya produkter (Groover, 2014). 

2.1.4 Lina 

En lina kan utformas vid massproduktion där efterfrågan är hög och jämn. I en lina är de olika 

arbetsstationerna placerade i en sekvens med delar eller assembly som fysiskt flyttas längst 

sekvensen för att kunna producera en produkt. Detta ger mindre genomloppstiden och man har 

mindre produkter i arbete. Om det dock blir något problem i linan så påverkar det hela 

produktionen. (Groover, 2014) 
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Figur 3: Exempel på hur en Lina kan se ut (Grover,2014) 

2.1.5 Kontinuerlig tillverkning 

I en Kontinuerlig tillverkning mäts produktionen i t.ex. ton, meter och liter. Metallindustrier 

och pappersbruk är bland annat de industrier som använder kontinuerlig tillverkningsprocessen 

och ses som en enhet med ett ut och ett inflöde (Olhager,2000) 

 

2.3 Lean produktion 

Lean beskrivs övergripande som ett system som går ut på att minimera eller ta bort alla former 

av slöserier. Huvudfokus inom Lean produktion ligger på att skapa ett värde till kunden. Allt 

som inte skapar något värde till kunden betraktas som slöseri. 

 

För att kunna eliminera de aktiviteterna som inte skapar värde till kunden är det viktigt att 

komma fram till de olika processer som inom Lean brukar kallas för värdeflöden och se till att 

dessa processer är effektiva på olika sätt. Man gör ständiga förbättringar för att kunna göra 

dessa processer effektiva (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Att identifiera och eliminera slöserier är lika viktigt som att förstå vad är det som skapar värde. 

Olika slöserier inom Lean produktion finns nedan: 

 

• Överproduktion - Att produkterna är färdiga innan de verkligen behövs. 

• Väntan - Att en process B är beroende av en annan process A. Så mycket att man inte 

kan utföra B processen utan att ha utfört A processen. 

• Onödiga transporter - En transport som inte bidrar till att skapa ett värde. Transporter 

kräver resurser och adderas till ledtider. 

• Inkorrekta processer -  En process som producerar fel produkter eller producerar 

produkter som behöver justeras efteråt. 

• Onödiga lager - Material och enheter som ligger i lager täcker aktuella problem och det 

innefattar även de saker och enheter som endast ligger i lager och inte skapar något 

värde. 

• Onödiga rörelser - Varje onödig rörelse och förflyttningen räknas som ett slöseri. 

• Defekter - Ombearbetning av produkter på grund av defekter är också ett slöseri 

• Outnyttjad kreativitet hos medarbetarna - Att inte kunna använda kreativitet hos sina 

medarbetare är också ett slöseri (Bergman & Klefsjö, 2012). 
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2.4 Lean pyramid  

Lean pyramid är något som man använder när man försöker att tillämpa tankesättet Lean. Lean pyramid 

är delad i fyra delar högst upp är värderingar sedan kommer principer som man ska tänka på. Efter 

principer kommer metoder/verktyg och tillslut resultat.   
 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figur 3: Exempel på hur en LEAN pyramid kan se ut (Ålbström & Modig, 2015) 

2.4 5s 

Arbetet med 5s används för att ha allt i ordning och bygger på “produktion utan slöseri”. 5s 

består av olika fem japanska ord som alla börjar på S. 

 

Seiri (Sortera)  

 

Innebär allt ska vara snyggt och prydligt. Det räcker inte med bara sortera saker genom att 

forma grupper utan innebär att allt som inte behövs ska bort. Med hjälp av Seiri kan man 

förenkla arbetsuppgifter, utnyttja ytan på ett effektivt sätt och minska dubblering av verktyg. 

 

Seiton (Strukturera) 

 

Seiton handlar om effektivitet av verktygshantering genom att sätta allt på avsedd plats så man 

kan snabb hitta allt. Man organiserar allt på ett sätt som stöder flödet.  Lämplig plats för 

verktyg, maskindelar måste väljas i relation till hur arbetet ska utföras. 

 

Seiso (Städa) 

 

Seiso syftar på att skapa rena ytor och prydliga arbetsplatser. Ordning är ett måste. Allt 

dokumenteras och visas tydligt med hjälp av text och figurer för att kunna skapa mer rutiner 

och hjälpa medarbetare med hur det ska se ut. 
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Seiketsu (Standardisera) 

 

Seiketsu innebär standardisering. Seiketsu hjälper till för att kunna skapa den bästa möjliga 

arbetsplatsen. Synlighet är viktig, färgmärkning och standardiserad märkning används för att 

kunna undvika avvikelser i miljön. 

 

Shitsuke (Skapa vana) 

Shitsuke betyder disciplin. Det handlar om att underhålla och förbättra standarden och är det 

svåraste S-et utav alla att få att fungera. Värdet av Shitsuke är att minska dåliga vanor och lyfta 

fram goda vanor (Bergman & Klefsjö, 2012). 

2. 5 Kanban 

Kanban är ett speciellt system som används för att kunna skapa “suget genom verkstaden”. 

Kanban är ett system för produktionsstyrning som bygger på att det inte kommer att producera 

nytt material förrän det behövs. I ett sådan system kommer beställningen av produktion hela 

tiden från kunden. Historiskt sett så är Kanban en form av signalsystem baserat på kort som 

signalerar om det finns behov av en ny enhet/produkt. Kanban system är ett väldigt effektivt 

sätt att göra förbättringar (Bergman & Klefsjö, 2012). 

2.6 FIFU (Först in och först ut) 

För FIFU kan man använda en transportbana mellan två processorer. De två processerna är inte 

kopplade i syftet med att ersätta en supermarket men det hjälper att upprätthålla ett flöde mellan 

processor. Banan kan bara innehålla ett visst material och viss antal produkter samtidigt. En av 

de två processerna blir leverantör o den andra blir kund. När FIFU banan blir full slutar 

leverantören producera tills kunden har tagit produkter från banan (Rother & Shook, 2001). 

2.7 Förbättringsverktyg 

För att kunna utföra ett förbättringsarbete behövs strukturering och analys av data. Då gäller 

det att de verktyg som man använder är enkla att använda, tidseffektiva och ger ett effektivt 

resultat. För att kunna möjliggöra detta sammanställdes “The seven QC-tools” på svenska “de 

sju QC-verktygen” (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 De sju QC-verktygen är: 

 
• Datainsamling 

• Histogram 

• Paretodiagram 

• Ishikawadiagram/Fiskbendiagram/Orsaks-verkandiagram 

• Uppdelning 

• Sambandsdiagram 

• Styrdiagram 

(Alla de ovanstående verktygen kommer inte att användas i detta examensarbete då det inte 

passar uppgiften) 
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2.8 Orsaks-verkandiagram 

För att kunna bena ut orsakerna till problemet, vilka orsaker som kan ligga bakom att det inte 

blir rätt, kan en systematisk analys göras med hjälp av ett orsaks-verkandiagram 

(Fiskbensdiagram eller Ishikawadiagram). Kaoru Ishikawa introducerade denna typ av diagram 

för första gången i 1943 i Japan. 

 

Själva strukturen av diagrammet består av att man börjar genom att beskriva vilka orsaker som 

kan ligga bakom det observerade problemet. Efter det så fokuserar man på varje orsak och 

försöker att undersöka den mer detaljerad. Man gör exakt samma sak för varje orsak och gräver 

ner till olika anledningar bakom varje orsak. För att kunna komma ner till grundorsaken av 

problemet ställas frågan “varför” fem gånger enligt Bergman & Klefsjö. 

 

Orsakerna till problem kan många gånger hänföras till något av sju stycken M. I vissa 

situationer behöver man hjälp med vart man skall börja, då är de sju M en bra startpunkt. De 

sju stycken M enligt Bergman & Klefsjö är: 

 

Management -  Om tillräckligt stöd och medel för verksamheten ges av ledningen? 

 

Människan -  Har operatörer av maskinen tillräckligt med erfarenhet och motivation. Har de 

koll på hur produkten/processer fungerar? 

 

Metod -  Om det finns alla verktyg som behövs och om ritningsunderlag finns? 

 

Mätning - Finns det några faktorer som påverkar mätningar? Är mätdonen 

kalibrerade   ordentligt? 

 

Maskin -  Hur ofta sker underhåll av maskiner? 

 

Material -  Hur är det med kvaliteten på det material som vi använder? Är vi nöjda med det 

kvalitet som leverantören levererar? 

 

Miljö - Hur är arbetsmiljön?  påverkar arbetsmiljön produkt utfallet och produktkvalitet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Figur 4: Exempel på hur en enkel Orsaks-verkandiagram kan se ut (Bergman & Klefsjö, 2012) 
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2.9 Skapa produktfamiljer 

De flesta företag producerar många olika produkter. I dessa fall är det så gott som omöjligt att 

kunna analysera varje produkt för sig och sedan försöka att skapa ett unikt flöde för varje 

produkt. Detta leder till en väldig komplex situation och det blir väldigt svårt att kunna 

analysera alla produkter, för vissa produkter producerar mer än andra. I ett sånt fall är det 

effektivt att arbeta med produktfamiljer. En produktfamilj kan förklaras som en gruppering av 

produkter som passerar samma processer i samma sekvens och man inte tar hänsyn till 

produkternas utseende eller volym. För att kunna dela olika produkter i en produktfamilj 

behövs en analys av deras flödesvägar (Blücher & Alsterman, 2009) 

2.10 Värdeflödesanalys 

I en värdeflödesanalys ligger fokus på att förbättra flödeseffektiviteten istället för processernas 

verkningsgrad. Denna Analys kan utföras på två olika nivåer vilket är flödesnivå och 

leveranskedjans nivå. Innan man börjar med detta måste man ha koll på vad det är som skapar 

värde för kunden samt om det är några produkter som går genom samma processer i samma 

sekvens alltså produktfamiljer. En värdeflödesanalys består av följande steg (Blücher & 

Alsterman, 2009):  

 

1. Skapa en karta över det befintliga värdeflödet. 

2. Genomför en analys baserad på Lean-principerna utifrån den karta som man har 

gjort i första steget. 

3. Rita en ny karta över ett önskat framtida värdeflöde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 5: Exempel på hur en Värdeflödesanalys kan se ut (Blücher & Alsterman, 2009) 
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2.11 Layoutarbete steg för steg 

När man planerar en ny layout kommer det upp många frågor. Layout förändring sker inte så 

ofta vilket medför att det uppstår många frågor och en osäkerhet inför förändringen. Då det är 

svårt att få till en färdig mall för att ta fram en layout, så kan en lista användas för att underlätta 

för layoutplanerarna för att minimera osäkerhet hos layoutplaneraren kan följande lista 

användas (Andreasson, 1997)  

 

• Sätt upp ett mål 

• Fastställ dagsläget 

• Vilka resurser behövs 

• Ytbehov 

• Kartlägg något sort samband 

• Gradera samband 

• Grov layout 

• Analysera förslag 

• Alternativ 

• Detaljplanera 

2.13 Säkerhet 

Säkerhet är en jätteviktig del i nästan allt man gör. När det gäller verkstadslayout så måste man 

se till att maskiner och möbler placeras på så vis att det inte finns någon fara för människorna 

som arbetar i maskinparken. Man får se till att det finns gott om utrymme och det finns en bra 

utrymningsplan. 

2.14 Visuell styrning 

Visuella hjälpmedel är något som alla har lätt att förstå och det är ett mycket effektivt 

hjälpmedel för att folk verkligen förstår vad man själv menar. Användning av olika sorts av 

diagram är väldigt effektiv när man vill uppvisa data, information osv. Sådana hjälpmedel 

måste placeras så att all kan se dem. 

 

Visuella hjälpmedel används för träning, analys och för att visa upp olika åtgärder för att 

förbättra säkerheten. Ett enkelt exempel kan vara att istället för att skriva hur man vill att 

spårvagnarna skall stå kan man lägga upp bilder som tydligt förklarar hur parkeringen skall se 

ut (Sule, 2009). 

2.15 Systematisk layout planering 

Systematisk layout planering är ett system som används när man planlägger en yta i en fabrik 

och består principiellt av tre stycken element vid varje projekt: 

 

• Samband mellan olika funktioner eller aktiviteter 

• Begränsat utrymme av ett visst slag för varje funktion. 

• Sammankoppling av samband och hur mycket utrymme varje funktion behöver. 
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Elementen är sedan kopplade till sex stycken steg:   

 

1. Triangel - Ett sambands schema som ser ut som en triangel 

2. Kvadrat - utrymme i kvadratmeter och vilka krav det finns för service 

3. Stjärna - Diagrammet som sammankopplar funktioner eller aktiviteter på olika punkter 

4. Cirkel - Justering av den skisserade planlösningen genom att man går runt 

5. Sexhörning - Granskning från alla sidor och värdering av alla faktorer. 

6. Rektangel - Ritning av slutförslag. 

 

Ett mönster bildas sedan av elementen tillsammans med de sex stegen, som man sedan utgår 

ifrån under det fortsatta arbetet med layouten. 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Figur 6: Samband mellan de sex stegen (Muther & D Wheeler, 1962)  
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3. Metodik  

Avsnittet redogör hur arbete har utförts och vilka metoder som har tillämpats för att uppnå 

resultatet. 

 

3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudie är grunden för ett vetenskapligt arbete. För att kunna börja med arbetet har en 

fullständig litteraturstudie utförts. Databaser som Kau-bibliotek, Diva, Libris, primo och m.fl. 

användes för att kunna samla in informationen relaterade till ämnet verkstadslayout. Olika 

förslag på böcker ges in av handledare på Kau. Skolan anordnande en detaljerad föreläsning 

om hur man kan på ett effektivt sätt söka relaterade litteratur. Lämpliga verktyg som användes 

i framtagning av en layout är (enligt litteraturstudie): 

 

• Insamling av data intervjuer och observation 

• Studiebesök 

• Analysering av indata 

• Orsaks-verkandiagram 

• Flödesanalys 

• Systematisk layout planering 

• Flödesschema/ Spaghetti diagram 

• Viktningsmatris 

3.2 Datainsamling 

Insamling av data är ett av de viktigaste stegen när det gäller ett arbete där man försöker att 

förbättra något. Det är jätteviktigt att man samlar in den relevanta data, samlar man in fel data  

kan det leda till hela analysen blir fel. Innan man börjar att samla in data måste man vara tydlig 

och ha ett klart syfte och mål med datainsamlingen. Man måste tänka på vad problemet är och 

vilka fakta man behöver för att kunna belysa problemet. Efter man har svarat på de frågorna 

kan man gå vidare till insamlingen av data.  

 

Huvudanledning bakom datainsamling var att kunna genomföra en nulägesanalys av den 

befintliga verkstadslayouten. Olika metoder som används för att kunna samla in data är listade 

nedan: 

 

• Intervjuer 

• Observation 

• Studiebesök 

• Befintliga data (ordrar från kunder) 
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Intervjuer 

För att kunna få en övergriplig bild av nuläget intervjuades all personal på företaget. Det flesta 

frågorna som ställdes handlade om vad huvudproblem egentligen är och vad de förväntar sig 

av den nya layouten. 

 

Arbetarna i maskinparken intervjuades extra noga med mer arbetsrelaterade frågor. 

Intervjuerna var väldigt viktiga eftersom arbetarna ofta har bättre koll på brister och problem 

under produktionen. Några av de frågorna beskriver nedan: 

  

• Vad handlar ditt jobb om? 

• Vad tycker du om din arbetsstation (när det gäller åtkomlighet åt olika saker? 

• Vad är det som är bra respektive dåligt med din arbetsstation? 

• Behöver du springa mycket mellan olika stationer? 

• Vad tycker du om jobbrotationer? 

• Något du tycker är viktigt att ha koll på när det gäller den nya layouten? osv. 

  

Observation och Notering 

Alla olika stationer och processer observerades för att se hur arbetet verkligen sker och vad 

som kan förbättras. Hela verkstaden undersöktes för att besvara följande frågor t.ex. vad är 

varje maskins funktion, vilka verktyg som behövs för olika maskiner, hur många maskiner är 

lika, hur många bord, vagnar och pallar varje station behöver och hur arbetare hämtar in och 

kör ut pallar/material. Även transport mellan olika stationer observerades. 

 

Studiebesök 

Ett studiebesök gjordes på Innision Munkfors AB. Trotts att Innision Munkfors AB inte 

producerar liknande produkter som Aspervall har de dock, likt Aspervall, produktion i små 

serier och har väldig stor variation bland sina produkter. Olika avdelningar besöktes och layout 

undersöktes genom att ställa frågor till operatörerna samt gjordes en diskussion med “Chief 

Lean Officer”. Under diskussionen berättade han lite om hur de har förbättrat saker och ting 

och vilka möjligheter som finns för förbättringar. 

 

Befintliga data (ordrar från kunder) 

Aspervall Instrument producerar väldigt många olika komponenter. Det är väldigt stor 

variation bland produkter detta leder till väldigt mycket information och det är svårt att hantera 

all den information på ett vettigt sätt. För att kunna få en övergriplig bild av hur många olika 

produkter som Aspervall Instrument producerar och hur mycket de skiljer sig från varandra 

utfördes en data studie. 

  
Kundordrar från senaste två månaderna (december 2017 - Februari 2018) hämtades och ut 

studeras för att kunna se någon typ av samband mellan de inkommande ordrarna. Anledningen 

bakom till att göra detta är att Aspervall Instrument inte har någon egen produkt och det finns 

så stora variationer mellan olika komponenter som företaget producerar och olika produkter 

går genom olika processer. Data studie delades i tre kategorier: 

 

1. Komponenter som behöver en operation (process) för att tillverka. 

2. Komponenter som behöver två operationer (processer) för att tillverka. 

3. Komponenter som behöver mer än två operationer (processer) för att tillverka. 

 

Efter att ha räknat totala antal komponenter som ska produceras och hur mycket andel av varje 

sort är av det totala komponenter som ska produceras gjordes ett Pie-diagram för att kunna 
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tydlig visualisera variation mellan olika produkter. Denna analysen hjälpte till att säkerställa 

att det är bara en funktionell verkstadslayout som kommer att passa företaget behov. 

3.3 Orsaks-verkandiagram 

Efter att ha samlat in data genom att göra intervjuer, observationer, litteraturstudie och 

studiebesök gjordes en orsaks-verkandiagram för att kunna undersöka problemen med 

nuvarande layout. Maskin, verktyg, transport, lager, arbetssätt och material är några av de 

aspekter som togs med i orsaks-varken diagram.  

 

Varje aspekt har vidare sållats ned till ett antal anledningar som rör just den aspekten. 

Diagrammet bygger på feedback från arbetare(intervjuer) och observationer som hjälpte för att 

kunna undersöka anledningar bakom problemet. En detaljerad orsaks-verkandiagram kommer 

att presenteras i nästa kapitel. 

3. 4 Flödesanalys. 

För att kunna få en bild av nuvarande tillstånd försöktes det göras en värdeflödesanalys som 

skulle består av tre steg men det lyckades inte på grund av följande faktorer: 

 

• Stor variation mellan produkter och kundordrar. 

• Nästan omöjlig att kunna skapa familjegrupper. 

• Många produkter går genom bara en eller två processer. 

• In och utleverans flera gånger i veckan. 

• Väldig kort processtid. 

• Finns ingen produkt som är en stor del av hela produktionen vilket gör att man 

inte kan basera den nya layouten på en värdeflödesanalys av bara en produkt. 

 

3.5 Systematisk Layout planering (SLP) 

Efter ett misslyckat försökt med flödesanalys gjordes ett nytt försök med ett annat verktyg för 

att kunna se om det finns något samband mellan de olika processerna som utförs på företaget. 

Tanken bakom detta försök var att se om det finns några processer som är beroende av 

varandra. Om de hade funnit några samband mellan olika processer då kunde man bara använda 

sambandsdiagram. För att kunna se trafik/transport mellan dessa processer och efteråt hade 

man försökt att kunna placera de processerna nära varan.  

 

Återigen problemet med att inte kunna använda SLP fullständigt var att det inte finns något 

jämnt flöde på Aspervall Instrument på grund av så stor variation mellan produkter Det finns 

dock något typ av samband mellan Fräs-Montering och Svarv-Montering samt montering och 

packning. Montering och packning är sammankopplade med varandra då det är något som man 

gör i slutet av processen. SLP som system har använts till en viss del, för att kunna identifiera 

processer som är relaterade med varan, men det var inte möjligt att använda hela systemet på 

grund av ovanstående faktorerna.  
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3.6 Flödesschema/ Spaghettidaigram 

Efter att ha pratat med ledningen på Aspervall och handledare på Karlstads universitet valdes 

några produkter ut. Huvudanledning bakom att välja olika produkter var ett resultat från 

datainsamlingen (mer information kommer i senare kapitel).  

 

Ett flödesschema/spaghettidaigram gjordes på varje vald produkt. Anledningen bakom göra ett 

flödesschema är att man kan tydlig se hur en produkt går genom hela verkstad. Genom att förstå 

hela flödet för en produkt, så kan arbetet med att hitta bristningar och problem underlättas och 

åtgärdas  

3.7 Mätning av maskiner och de nya lokalerna 

Varje maskin på verkstaden mättes och noterades. Alla andra viktiga saker som en maskin 

måste ha t.ex. rullvagn, verktyg, tillhörande maskiner, bord, skåp och stol noterades likaså (se 

Bilaga A). Anledningen bakom mätningen var att man måste veta hur mycket plats olika 

maskiner behöver. Vet man om hur ytan varje maskin behöver kan man planera den nya 

layouten på ett sätt så att man använder golvytan på ett väldigt effektivt sätt och kan ha 

framtidens (expanderings) aspekt i den nya layouten. 

 

Nästa steget var mätning av de nya lokalerna där det undersöktes var de fanns eluttag, luftuttag, 

vattenavlopp och golvkanaler, vilket är viktigt för att skapa en bra och genomförbar layout (se 

Bilaga B). 

3.8 Utvärdering av layoutförslag 

Efter att ha kommit fram med olika förslag på layout analyserades och jämfördes alla förslag 

för att kunna avgöra vilken av de som var bra och mindre bra. Layout analyserades med hänsyn 

till de problemen som identifierades under kapitlet nuläges analys. För att kunna jämföra olika 

layoutsförslag används en viktningsmatris. En viktningsmatris är en matris där man viktar om 

hur bra de olika förslagen är med avseende på olika viktiga faktorer. 

 

En annan metod som användes för att kunna utvärdera layoutförslagen, var att återigen göra ett 

spaghettidiagram för produkterna som valdes i kapitlet Nulägesanalys. När diagrammen var 

klara, mättes de totala transporterna/onödiga rörelser och jämfördes med nuvarande layout för 

att se om de olika layoutförslagen är effektiva på att minska transport och onödig transport. 
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4.Dagens Situation på Aspervall 

Avsnittet handlar om en nuläges analys på Aspervall Instrument AB och redogör för den 

nuvarande situation på företaget. 

Aspervall Instrument AB grundades 1959 i Västberga i södra Stockholm sedan flyttade 

Aspervall Instrument till Säffle 1980. Sedan 2009 ägs företaget av Lennart proper och besitter 

rollen som VD. Aspervall instrument är ett leverans säker företag som tillverkar komponenter 

och produkter framför allt till kunder inom processindustrin. Aspervall har alltid haft kunden i 

centrum och försöker att utveckla lösningar som passar kundens behov. Maskinparken på 

Aspervall är anpassad för mekanisk produktion med fokus på skärande bearbetning och har en 

funktionell verkstadslayout. 

4.1 Resultat från Datainsamlingen  

Intervjuer med operatörerna och observationerna har varit väldigt lönsamma för att kunna få 

överblick av de befintliga problemen i nuvarande layout. De befintliga problemen som har dykt 

upp som resultat från intervjuer och observationer står nedan: 

 

• Trångt mellan arbetsstationerna. 

• Dåligt med luft. 

• Fräsmaskinerna står inte nära varandra (tre fräs maskinerna står vid svarvgruppen i en 

annan del av lokalerna). 

• Långt mellan vissa maskiner och lager. 

• Inget mellanlager. 

• Ingen specifik parkering för spånvagnar. 

• Onödiga möbler tex. skåp och bord. 

• För mycket extra verktyg. 

• Ingen centrallagring/hantering av verktyg. 

• Material som ligger överallt (pallar som ligger kvar överallt) 

 

Efter att ha dokumenterat klart alla de problemen har ett orsaks och verkandiagram (se Figur7) 

gjorts för att tydligt kunna visa de problem/brister med nuvarande layout och problemen som 

stör materialflödet. 
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Figur 7: Orsaks-verkandiagram som redogör befintliga problem med nuvarande layout som bidrar till 

störningar i materialflöde. 

4.2 Analysering av kundorder 

Resultaten från analysering av kundorder gav väldig intressanta resultat och gav förklaringar 

till att varför olika verktyg för kartläggning av en layout inte kunde användas.  

Kundorder som analyserades var från och med december 17 till februari 18. Total antal ordrar 

var 414 st. och det var ca 17 000 produkter som producerades under denna perioden. 

Figur 8 visar om hur många produkter behöver gå genom en process, två processer eller mer 

än två processer. Enligt figuren så var det bara 7,3 % av totala ordrar som behöver att gå igenom 

en process men det som var lite intressant var att de 7,3 % ordrarna motsvarar ca 51% av den 

totala produkter som producerades under denna perioden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figur 8: Visar antal order som går genom en, två eller mer än två processer inom 
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Därefter studerades kund ordrar igen för att se hur stort antal av produkterna är kopplat till 

svarvgruppen, fräsgruppen, svets och montering osv. Figur 9 visar tydlig de ovan beskrivna 

kategorier. 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                        

 

 

 

 Figur 9: Visar antal produkter som har något att göra med fräs, svar och montering, svets osv  

 

 

Figur 9 säger mycket om hur stor variation bland produkterna som finns på Aspervall 

Instrument AB och det är därför man inte kan använda flödesanalys för att kunna utföra 

förbättringar.  

 

Orderanalysen gjorde det svårt att kartlägga flödet i produktionen då det finns stor variation 

bland produkter. För att kunna fortsätta arbetet hölls ett möte med ledningen och därefter 

bestämdes det att man inte kommer kunna påverka själva processtiden. Det fastslogs även att 

det dock finns andra orsaker som har stor påverkan och det är vad som kallas för slöseri. Tre 

olika produkter/ordrar valdes som går genom hela verkstad för det var bara då man kan se 

flödet och därefter gjordes flera spaghettidiagram för att kunna se materialflödet för de utvalda 

produkterna. 
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4.4 De valda produkter/ordrar 

Tre olika produkter som valdes för att kunna se materialflödet var: 

 

• Provtagare kpl 

• Moment kors Mek_2400  

• Slid sp400 

 
Provtagare kpl 

Provtagare kpl består av 27 olika artiklar och de flesta artiklar går genom bara en process därför 

valdes 2 ingående artiklar som går genom mer än två processer för att kunna göra ett 

flödesschema/spagettidiagram. De valda artiklarna var A0011304 och A0126631. Figur 10 

visar hur eller genom vilka processer de två artiklarna går och hur själva materialflödet ser ut 

för varje artikel. Flödet för artikel A0011304. visas med svarta prickade pilar och flödet för 

A0126631 visas med röda pilar.  
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Materialflöde för artikelnummer A0011304 och A0126631 
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Det är ganska tydlig från Figur 10 att det är många gånger materialet går genom lager till olika 

processer. Det är så på grund av svetsning och ytbehandlingen vilket man inte gör hos 

Aspervall. Det är därför man behöver skicka ut produkten till olika företag som sköter allt 

svetsning och ytbehandling. 

 

Här syns det också att det finns för mycket transporter mellan olika processer/stationer och det 

inte heller finns mellanlager där man kan placera produkten när den har kommit tillbaka efter 

ytbehandlingen eller svetsningen. 
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Moment kors Mek_2400 och Slid sp400 

Samma typ av flödesschema har tagit fram för att kunna visa flödet för två olika produkter. 

Flödet för Moment kors Mek_2400 som går genom olika processer visas med svarta pilar och 

flödet för Slid sp400 visas med röda pilar. Anledningen bakom att välja de två produkterna var 

att även de två går genom få processer men flödet är ändå genom hela maskinparken 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Materialflöde för Moment kors Mek_2400 och Slid sp400 

 

Det som de två spaghettidiagramen visar är att lagret är närmare fräsgruppen jämför med 

svarvgruppen. Det är därför blir det väldig långt emellan svarvgruppen och lagret. Ett till 

problem är att fräsgruppen är delad i två olika lokaler alltså maskinerna är inte placera i samma 

lokal. 

 

 Det största problemet som syns på ovanstående figurerna är transport av material och rörelse. 

Transport och rörelse är en del av ledtiden som Aspervall inte läggar så stor fokus på just nu. 

Minskar man transporter och onödiga rörelse automatisk minskar man ledtiden. Minskar man 

ledtiden betyder det att man hinner att köra mer produkter vilket leder till ökad 

produktionsförmåga och därmed leder till ökade lönsamhet. 
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4.5 Andra problemen med nuvarande layout 

De problemen som finns på Aspervall handlar om Lean Slöserier och 5S. Eftersom 

processtiden för en produkt är kort och man inte kan ändra det så får man istället minska slöseri 

vilket leder till minskning av själva ledtiden för en produkt. Figurerna nedan sammanfattar de 

problemen som finns. 

 
Figur 12(a) och 12(b) Visar två olika arbetsstationer 

 
På Figurerna ovan kan man se att det fattas tillämpning av 5S. Finns ingen specifik plats för olika 

verktyg på arbetsstationerna och ser inte välstädat ut. 

 

 

       Figur 13(a) och 13(b) visar centrallagringen av verktyg 

 

På Figur 13(a) och 13(b) ser man tydlig att central lagringen av verktyg inte alls är effektiv på 

något sätt. Det finns inget sätt att spåra om hur mycket verktyg man har och ingen specifik 

märkning om vart man ska placera vilket verktyg.  Detta leder till dubblering av verktyg och 

väntan för man står där och försöker att hitta ett verktyg, återigen saknas tillämpning av 5S. 
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Figur 14(a) och 14(b) visar material/pall hanteringen 

 

 

Ett annat problem med nuvarande layout är att materialet som ska bearbetas eller som har 

bearbetats placeras nära maskiner eftersom det inte finns någon speciell plats för placeringen 

av pallar såsom mellanlager. Så här ser det ut vid flera olika maskiner (figur 14(a) och 14(b)). 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figur15 visar spånvagnar vid maskin 

 

Ett annat problem är att spånvagnarna för olika typ av material står bredvid maskinerna. De 

används inte hela tiden men de står ändå bredvid maskinerna och täcker golvytan som kan 

användas till något annat som skapar värde för kunden. Det skulle ha varit idealt om det fanns 

speciella platser som är bara för spånvagnar alltså “Spånvagnparkering” 
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Figur 16(a)            Figur 16(b) 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

                                Figur 16(c) 

 

Enligt produktionschefen så har företaget inte så stort lager men figur 16(a),16(b) och 16(c) 

visar något annat. Även lagret som företaget har just nu är inte så stort men är väldigt utspritt. 

Istället för att ha samlat allt på en och samma plats ligger inkommande material på flera olika 

ställen. Även kring dessa material finns det ingen anmärkning gällande vart man skall placera 

de olika materialen.  
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5.Resultat 

I detta avsnittet presenteras de lösningar som har arbetats fram under arbetet. 

För att kunna skissa en layout var det mycket annat än själva produktionen som togs hand om. 

Eftersom det är en funktionell verkstad kan man inte placera maskinerna hur som helst. Sedan 

var man tvungen att anpassa sig till utseendet av de nya lokalerna. Alla layouter har skissat i 

en skala 1:10. Program som används för att kunna skissa en layout var Smartdraw och 

Microsoft Visio. 

5.1 Golvkanaler 

Ett problem som stötte på under processen var golvkanalerna. Dvs att maskinerna får stå över 

golvkanalerna men det är viktigt att själva maskinfötterna inte står direkt på golvkanalerna (se 

Bilaga B). 

5.2 Speciell golvtyp för vissa maskiner 

Trumlingsmaskinerna behöver ett speciell typ av golv på grund av väldig mycket vibration 

vilket gör att man inte kan placera de vart som helst. Lokalerna hör till CCI och de har haft sin 

verksamhet där ganska länge därmed placerades trumlingsprocess i de nya layouterna i samma 

lokal där CCI har haft sina trumlingsmaskiner. 

5.3 Samband mellan olika processer 

Med hjälp av systematisk layoutplaning försökte man hitta samband mellan olika 

maskiner/processer och sedan placerade man de nära varan för att kunna minska transporter 

och onödiga rörelser. Montering, slipning, testning är något som man gör efter man har 

bearbetat klart produkten och det är därför montering, slipning, testning, och trumling har 

placerats ganska nära varandra och nära den andra utvägen. De processerna är placerades på 

ungefärligt samma plats i alla layouter. 

5.4 5s och visuell styrning 

Alla gemensamma verktygsområden i de nya layouterna skall vara fullt utrustat med lappar om 

vart olika verktyg ska placeras, speciella platser för varje verktyg. Alla gemensamma verktyg 

områden ska också bestå av en lista där det kommer att stå hur mycket av varje verktyg finns 

nu och när man tar ett verktyg ska man kryssa i en ruta. Detta kommer att leda till att ledningen 

kommer att ha bättre koll på verktyg samt kommer risken för dubblering i de gemensamma 

vertygsområdena att försvinna 

 

Arbetsbänkarna kommer att vara utrustade med märkning för specifika verktyg som används 

vid varje arbetsstation (se figur 17). Detta för att slippa leta efter verktyg när det inte har en 

specifik plats. Med andra ord tillämpning av 5s vilket kommer att leda till standardiserade 

arbetssätt som kommer att skapa värde för kunden och samt en rent och städat maskinpark. 

Alla operatörerna kommer att vara ansvariga att allt ligger på sin plats och det ser välstädat ut 

runt arbetsstationerna innan man går hem. 
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        Figur 17: Ett förslag på tillämpning av 5s vid en arbetsstation (Visual Workplace, inc 2018) 

 

Lager i den nya lokalen är placerat precis vid porten och lagerutrymme är mycket större än vad 

som existerar just nu. Anledningen bakom att ha ett större utrymme är av till 

expanderingsfaktorn. För att kunna bli av med de lagerproblemen som finns med nuvarande 

layout är det viktig att man markerar hyllor och har speciella platser för olika typer av material. 

Det är även viktigt att det materialet som blev kvar efter bearbetningen inte ska blandas in med 

andra sorts material däremot man placerar de på ett annat hylla/ plats. 

 

När det gäller visuell styrning så kan förklarande bilder visa hur spånvagnarna ska parkeras. 

Samma gäller för truckladdningen och det ska även finnas en bild på varje arbetsstation som 

handlar om hur man vill att varje arbetsstation ska se ut. 

5.5 Materialflöde 

De nya layouterna har ett U-flödet. Allt kapat materialet kommer in till svarv/fräs där man 

bearbetar klart de och sedan skickas materialet vidare till montering/slip/test och till slut på väg 

ut för andra sidan. Alltså materialet kommer in på ena sidan och skickas ut på den andra. 

Figur18 visar om hur materialflödet ser ut i de nya layouterna. 
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Figur 18: Materialflödet i de nya layouterna 

5.6 Val av layout 

Efter att ha undersökt problemen med befintliga layout, sex layoutförslagen presenterades till 

ledningen. Tillsammans med ledningen valdes tre layoutförslag, layoutförslag 1, layoutförslag 

3 och layoutförslag 5 för att kunna gå vidare med arbetet. De bortkastade layoutförslag finns 

med i bilagor (Bilaga C). Valet av layout begrundades på hur pass bra de uppfyllde alla givna 

krav. Ledningen medverkade i beslutet då de har erfarenhet och kunskap kring vad som är bra 

för just deras verksamhet. 

5.7 Layoutförslag 1 

5.7.1 Koncept 

Layoutförslag 1 är skissat med ett koncept att i början av maskinparken står alla fräsmaskiner  

i form av små grupper. I fräsgruppen så är det en operatör till två maskiner och därför står de 

maskinerna som har samma operatör mitt emot varandra enligt systematisk layout planering. 

Samma princip gäller för svarv gruppen för att förbättra arbetsrotation.  

 

I layouten visar varje rektangel en maskin i sitt maximala utsträckta läge alltså serviceläge var 

en operatör står vid maskinen med en rullvagn bredvid sig. Den svarta pricken i rektangel är 

själva operatören och visar framsidan av maskinen och det gäller för alla layoutförslag. 
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5.7.2 Layout egenskaper 

Layoutförslag 1 har följande egenskaper: 

 

• CAD/CAM rummet ligger precis bredvid maskinparken. 

• Layout tillåter effektivt arbetsrotation inom varje grupp vilket är ett av de målen med 

projektet. 

• Cafét ligger relativt centralt. 

• Säkerhetsbana kan även användas för service och för besökare som vill kolla runt i 

maskinparken vilken återigen ett av de målen med projektet. 

• Alla manuella maskinerna har placerat i en lokal vilket gör att man inte behöver 

separata skåp för verktyg däremot har man ett gemensamt verktygsskåp för alla 

manuella maskiner vilket gör att man blir av med onödiga skåp/möbler som bara täcker 

golvytan och inte skapar något värde för kunder och är en typ av slöseri. 

• Oftast är det monteringen som använder de manuella maskinerna för att kunna göra 

små justeringar. I detta förslaget så har manuella maskinerna placerat precis utanför 

monteringen för att kunna minska onödiga transporter. 

• Ett gemensamt verktygslager för hela maskinparken, då har man alla verktyg samlat på 

ett o samma ställe vilket gör att det är smidig och lätt att ha koll på verktyg. 

• Två olika spånvagnparkeringar, en för varje grupp, vilket gör att operatörerna slipper 

att gå långt för att kunna hämta vagnarna. 

• Mellanrum för truckkörning genom maskinparken. Det var något som fattas i 

nuvarande layout, speciell när det gäller svarvgruppen som inte kan köra trucken nära 

maskinerna när det krävs 

• Ett mellanlagret nära svarvgruppen eftersom svarvgruppen är lokaliserad lite långt ifrån 

huvudlager. Mellanlagret kommer även att hjälpa till med att minska material och pallar 

vid varje maskin. 

• En liten FIFO bana vid svarvgruppen för de produkterna som behöver båda svarvas och 

fräsas. Det kommer också hjälpa till att placera färdiga produkter från svarvgruppen, 

istället att man går till huvudlager och placerar dem där borta. Efter att man har placerat 

färdiga produkter kan man köra bort de till huvudlager när banan är fullt. 

5.7.3 Nackdelar med layout 

Nackdelar eller brister med layoutförslag 1 står nedan: 

 

• Fräsmaskiners placering kan leda till att det blir lite subgrupper inom fräsgruppen vilket 

kanske inte är så efterlängtat speciell när det gäller att skapa en teamkänsla. 

• Layoutförslag 1 är inte så flexibel när det gäller expanderingen. 

• Gemensamma verktyg ligger till långt ifrån fräs gruppen jämför med svarvgruppen. 

• Två spånvagnparkeringar kan vara lite för mycket. 

• CAFÈ bredvid montering ka leda till folk börjar att umgås på CAFÈ mycket mer än vad 

de får.  
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Figur 19: Ritning av layoutförslag 1 skapades i Microsoft Visio 
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5.8 Layoutförslag 3 

5.8.1 Koncept 

Layoutförslag 3, Figur 20 består av en funktionell verkstadslayout där alla fräsmaskiner har 

placerat i en lokal och alla svarvmaskiner har placerat i en annan lokal för att förenkla arbetet, 

vilket skiljer sig från nuvarande layout då tre fräsmaskiner är placerade vid svarvgruppen. I 

svarvgruppen har de maskinerna som har relativt liknande funktioner placerats i närheten av 

varandra för att öka produktionstakten.  

5.8.2 Layout egenskaper 

Layoutförslag 3 har följande egenskaper: 

 

• Layout tillåter effektivt arbetsrotation inom varje grupp vilket är ett av de målen med 

projektet. 

• Säkerhet bana som även kan användas för service och för besökare som vill kolla runt 

i maskinparken vilken återigen ett av de målen med projektet. 

• Alla manuella fräsmaskiner har placerat i en liten lokal vilket gör att man inte behöver 

separata skåp för verktyg däremot har man ett gemensamt verktygsskåp för manuella 

fräs vilket gör att man blir av med onödiga skåp/möbler som bara täcker området och 

inte skapar något värde för kunden och är en typ av slöseri. 

• Oftast är det monteringen som använder se manuella maskinerna för att kunna göra små 

justeringar. I detta förslaget så manuellmaskinerna har placerat precis utanför 

monteringen för att kunna minska onödiga transporter. 

• Ett gemensamt verktyg lager för svarvgruppen samt. 

• Ett gemensamt verktyglager för fräsgruppen. 

• Mellanrum för truckkörning genom maskinparken. 

• Ett mellanlager nära fräsgruppen eftersom fräsgruppen är lokaliserad lite långt ifrån 

huvudlager. Mellanlager kommer att även hjälpa att minska material/pallar vid varje 

maskin. 

• En liten FIFU bana vid fräsgruppen för de produkterna som behöver båda svarvas och 

fräsas. Det kommer också hjälpa till att placera färdiga produkter från fräsgruppen, 

istället att man går till huvudlager och placerar de där borta. Efter att man har placerat 

färdiga produkter kan man köra bort de till huvudlager när banan är fullt. 

• Layout är skissat med hänsyn till expanderingen att när företaget behöver köpa in nya 

maskiner eller ska byta ut de gamla maskinerna så behöver man inte skruva av och 

flytta på andra maskiner för att kunna köra ut eller köra in en maskin. Efter att ha 

diskuterat med ledningen om deras planer om att byta ut några gamla maskiner med 

nya maskiner så har de maskinerna som kommer att byta ut placerat så att man kan 

avmontera de och köra ut de smidigare utan att det påverkar andra maskiner och dess 

produktion t.ex. i början vid svarvgruppen lämnades lite plats mitt emot Mazak 200 

eftersom ledningen har planer att köpa en liknanden maskin i framtiden. 
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5.8.3 Nackdelar med layout 

Nackdelar eller brister med layoutförslag 3 står nedan: 

 

• Spånvagnparkeringen är vid mitten av svarvgruppen vilket möjligtvis är lite långt ifrån 

de maskinerna som står längre in i fräsgruppen. 

• Cafét är ganska nära eller ligger i maskingruppen så risken finns att folk är i cafét längre 

än vad de behöver vara eller går in och tar kaffe när det inte är kafferast. 

• Layout är effektiv när det gäller arbetsrotation men hjälper inte till med utökningen av 

kompetens bland arbetare. Dvs att en fräsoperatör kan bara operera en fräsmaskin och 

en svarvoperatör kan bara operera en svarvmaskin. 

• Lite för tight mellan svarvmaskinerna vilket gör att man måste vara extra försiktig för 

om man vill köra in en truck för att kunna transportera ut färdiga produkter och 

transportera in materialet. 

• Två olika verktygslager för två olika grupper kan bli svår att hantera. 
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Figur 20: Ritning av layoutförslag 3 skapades i Microsoft Visio 
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5.9 Layoutförslag 5 

5.9.1 Koncept 

Layoutförslag 5 är väldigt annorlunda jämför med layoutförslag 3 och 1 när det gäller 

maskinplaceringar. Det är fortfarande en funktionellverkstad men svarvgruppen och 

fräsgruppen är placerad mitt emot varandra vilket ser ut som en Lina och ger en snygg modell. 

Layouten kan bidra till att skapa en lagkänsla genom att erbjuda bra jobbrotation och 

kompetensöverföringen. 

 

 Återigen så har alla manuella fräsar samlat i en liten lokal nära monteringen men manuell 

svarvmaskinerna är också placerad nära alla manuella fräsmaskinerna vilket gör att det inte blir 

störning i flödet mellan de andra maskinerna. Eftersom manuella maskinerna inte används lika 

ofta så är det bättre att placera de ihop på en sida. 

5.9.2 Layout egenskaper 

 

• Layout tillåter effektivt arbetsrotation inom varje grupp vilket är ett av de målen med 

projektet men layouten också ger möjlighet till effektiv arbetsrotation mellan svarv och 

fräsgruppen. 

• Säkerhet bana som kan även användas för service och för besökare som vill kolla runt 

i maskinparken. 

• Två olika spånvagnar parkeringen vilket gör att man slipper att gå för långt bara för att 

kunna hämta in och köra ut en spånvagn,  

• Ett gemensamt verktygsskåp för alla manuella maskiner vilket gör att man blir av med 

onödiga skåp/möbler som bara täcker området och inte skapar något värde för kunden 

och är en typ av slöseri. 

• Återigen i detta förslaget så manuellmaskinerna har placerat precis utanför monteringen 

för att kunna minska onödiga transporter. 

• Ett gemensamt verktyg lager för hela maskinparken. Vilket förenklar att ha koll på 

verktyg. 

• Mellanrum för truckkörning genom maskinparken. 

• Ett mellanlager som kommer även hjälpa med att minska material/pallar vid varje 

maskin. 

• En liten FIFO bana för både svarv och fräsgruppen för de produkterna som behöver 

båda svarvas och fräsas. Det kommer också hjälpa till att placera färdiga produkter 

istället att man går till huvudlager och placerar de där borta. Efter att man har placerat 

färdiga produkter kan man köra bort de till huvudlager när banan är fullt. 

• Expanderingen har också tagit i hänsyn till. 

5.9.3 Nackdelar med layout 

Nackdelar eller brister med layoutförslag 5 står nedan: 

• Alla svarvmaskinerna har inte placerats nära varan. 

• Den andra spånvagnparkeringen är bredvid mellanlager vilket leder till att det samlar 

massa skräp vid vägen. Vilket kräver extra städning. 

• CAD/CAM rum är för stort. 

• Man måste gå runt CAD/CAM rummet till maskinparken 
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• I lokalen där de långa svarvmaskinerna står kan man inte köra trucken genom, vilket 

betyder ökade transportsträcka. 

. 

 

 

 

 
Figur 21: Ritning av layoutförslag 5 skapades i Microsoft Visio 
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6.Utvärdering av layoutförslag 

I avsnittet presenteras utvärderingar av de valda layoutförslagen. 

 

För att kunna utvärdera de valda layouterna valdes två metoder. I första metoden gjordes 

återigen spaghettidiagram för samma produkter som används under kapitlet nulägesanalys. 

Detta gjordes för att kunna se om hur effektiva de nya layouterna är när det gäller minskning 

av transporter/rörelser. Transporter och onödiga rörelser är något som är direkt kopplat med 

ledtiden. 

 

Eftersom transporter och onödiga rörelser inte är det enda problemet som finns användes en 

annan metod. Den andra metod som valdes var en viktningsmatris där man jämför de valda 

layoutförslagen.  

6.1 Transporter/onödiga rörelser 

Två spaghettidiagram gjordes för varje layoutförslag. Efter detta mättes den totala sträckan för 

varje produkt. Återigen användes Microsoft Visio för att kunna mäta sträckan. Samma 

upprepades för varje layoutförslag och tillslut beräknades med hur mycket varje layoutförslag 

minskade den totala sträckan jämför med nuvarande layout (Bilaga D) 

  

Den totala sträckan för de tre valda produkterna enligt nuvarande layout var 550m.Enligt detta 

värderingen så var det layoutförslag 1 som gav bästa resultat genom att minska den totala 

sträckan med 35%. Näst bästa var layoutförslag 5 minskade totala sträckan med 31% och 

layoutförslag 3 var på slutat och minskade den totala sträckan med 24%. Det som var positivt 

var att alla layoutförslag minskade den totala sträckan trots att de layouterna inte var utformat 

för någon specifik produkt. 

 

Tabell 1: minskning av transporter och onödiga rörelser 

Produkt 

 

Nuvarande 

Layout 

 

Layoutförslag 

1 

Layoutförslag 

3 

Layoutförslag 

5 

Provtagare kpl 375 m 219 m 282 m 256 m 

Moment kors 

Mek_2400   

110 m 89 m 99 m 103 m 

Slid sp40 

 

65 m 49 m 36 m 37 m 

Totala transporter 

/onödiga rörelser 

550 m 357 m  417 m 396 m 

Procentuell minskning - 35% 24% 31% 
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6.2 Viktningsmatris 

Viktningsmatris består av de problemen som upptäcktes under nulägesanalys av företaget samt 

hur bra de olika layoutförslag hanterar de problemen som finns med nuvarandelayouten. De 

valda kriterium är: 

 

• Verktygshantering - Hur bra en layout är när det gäller hantering av verktyg. Så att 

det inte blir verktygsskåp på olika platser det gör att det är svårt att hålla koll på 

verktygen och kostnadsineffektivt 

• Spånvagnhanteringen - Hur bra en layout är när det gäller parkering av spånvagnar så 

att spånvagnarna inte hamnar mitt i ingenstans. 

 

• Material/pallhantering - Hur effektivt en layout är när det gäller materialhantering så 

att materialet och pallar inte hamnar överallt. 

 

• Arbetsrotation -  Vilken layout ger bästa möjliga chans för arbetsrotation. 

 

• Team-känsla - Vilken layout bidrar till att bygga en bättre lagkänsla. 

 

• Expandering -  Hur bra en layout är när det gäller expanderingen. Det innebär frågor 

som; vad kommer det hända om företaget köper en ny maskin? finns det gott om plats? 

 

Tabell 2 har tagits fram efter ett möte i närvarande av ledningen, produktionschef och ledare i 

både fräs och svarvgruppen. Examensarbetare har också varit med och viktat. Enligt tabellen 

så var det Layoutförslag 5 som fick högst poäng (28 utav 30) 

 
Tabell 2: Viktningsmatris 

 

Layoutförslag Layoutförslag 1 Layoutförslag 3 Layoutförslag 5 

Verktyghantering 3 3 5 

Spånvagnshantering 3 3 5 

Material/Pall hantering 5 3 3 

Arbetsrotation 3 3 5 

Team-building 3 3 5 

Expandering 3 5 5 

Summa 20 20 28 

Betyg: 

*1= Lagom bra 

*3= Bra 

*5= Ganska bra. 
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7.Förslag till förbättringar och fortsatt arbete 

Avsnittet redogör olika förbättringsförslag samt hur problematiskt det är att genomföra 

förbättringarna. 

7.1 Förbättringar 

A. Verktygshantering (leverantörsstyrt system) 

B. Separat slipmaskin vid varje maskin. 

C. Personalmöte. 

D. Tillämpning av 5s 

 

A. Verktygshantering (leverantörsstyrt) 

 

Verktygshantering är ett av de problem som Aspervall måste lösa på ett effektivt sätt 

för att kunna minska slöserier. Till att börja med kan Aspervall räkna om hur mycket 

verktyg de har, göra en lista på antal verktyg som finns och klistra listan på 

verktygsskåpet så att alla vet hur mycket man har hemma. Varje person som tar ett 

verktyg t.ex. ett skär kan boka i listan att han/hon har tagit en. Detta kommer att hjälpa 

att beställa verktyg i rätt tid och i rätt antal. Nästa steg är att gå mot ett leverantörsstyrt 

system där allt sker via dator och man inte behöver beställa hem ett verktyg däremot 

leverantören själv sköter det. 

 

 Att skapa listan är nog inte så svårt och kostar nästan ingenting, det som är svårt att 

alla kommer ihåg skriva i listan så fort de tar ett verktyg. Ett leverantörssstyrt system 

är dyrt och kräver både investering och planering men det är något som företaget ska 

till om några år för att kunna minska slöserier ännu mer och öka effektiviteten. 

 

 

B. Separat slipmaskin bredvid varje maskin 

 

I dagsläget springer operatörer runt i maskinparken för att kunna slipa det bearbetade 

materialet pga. brist på slipmaskiner. En slipmaskin vid varje maskin/maskingrupp 

kommer att minska onödiga rörelse och kommer att öka effektiviteten.  Att tillämpa 

denna förbättring kräver resurser men det är ingen miljonbeloppsinvestering. En 

slipmaskin kostar ca 4000 - 5000 och Aspervall behöver max 6 till 8 styckena. 

 

C. Personalmöte 

 

Det som fattas på Aspervall är en bra kommunikation mellan ledningen och 

medarbetare. Dvs de problemen som finns på golvet kanske inte meddelas fullständigt 

till ledningen pga. att det inte finns något sätt att meddela informationen. Personalmöte 

kan vara ett bra verktyg för att kunna lyfta upp de olika problemen till ytan och kan 

bidra till att skapa en bra kommunikation mellan ledningen och medarbetare. Man 

behöver inte hålla mötena så ofta då det inte är en stor verksamhet. Tillämpning av detta 

kommer att bidra till en bättre arbetsplats vilket kommer att leda till nöjda medarbetare 

och nöjda kunder. 
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D. Tillämpning av 5s 

 

Just nu tillämpar Aspervall en liten del av 5s som heter ordning och reda där man 

försöker att städa efter varje pass och försöker att hålla saker och ting i ordning. Men 

det som behövs är en fullständig tillämpning av 5s. Där alla gör det de behöver göra för 

att kunna minska slöserier och utöka effektiviteten. Tillämpning av 5s är svårt, det 

kommer inte ske över en natt. Beteendeförändring är en väldig viktig del i tillämpning 

av 5s och det tar tid. Personalmöte kan också vara hjälpsam under tillämpning av 5s. 

 

7.2 Prioriteringsmatris 

En prioriteringsmatris är en matris som används för att kunna kolla om hur pass stor eller liten 

effekt ett förslag ger och om hur svårt är det att tillämpa förslaget. Matrisen används för att 

kunna visa en figur av vad är det som företaget kan göra på en gång. Det innehåller därmed de 

ting som är lätt att genomföra och ger en stor effekt. 

 
Figur 22: Prioriteringsmatris består av förbättringsförslagen. 

 

Figur 22 visar att inget av de fyra förbättringsförslagen är omöjligt att tillämpa. Förslag C och 

A verkar vara de som Aspervall borde börja med på en gång eftersom det inte kostar någonting 

och ger en stor effekt. Förslag B krävs lite investering men är inte heller omöjligt att tillämpa. 

Däremot förslag D är långsiktig och krävs mycket tid och tålamod. 
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8.Diskussion och Slutsatser 

Avsnittet presenterar det layoutförslag som var bäst under utvärderingen. Avsnittet även 

handlar om diskussion och felkällor. 

Examensarbetets syfte var att utifrån olika systematiska metoder åstadkomma ett förslag på hur 

verkstadens maskiner och därtill hörande utrustning skall placeras i den nya lokalen för att 

skapa bästa möjliga förutsättningar för bra kompetensöverföring och jobbrotation inom 

respektive maskingrupp. 

De valda metoderna resulterad i tre lösningsförslag: 

• Layoutförslag 1, där i början av maskinparken står alla fräsmaskiner i form av små 

grupper. I fräsgruppen så är det en operatör till två maskiner och därför står de 

maskinerna som har samma operatör mitt emot varan enligt systematisk layout 

planering. Samma princip gäller för svarv gruppen för att förbättra arbetsrotation.  

 

• Layoutförslag 3, där alla fräsmaskiner har placerats i en del lokalerna och alla 

svarvmaskiner har placerat i en annan del av lokalerna för att förenkla arbetet vilket 

skiljer sig från nuvarande layout där tre fräsmaskiner är placerade vid svarvgruppen. I 

svarvgruppen är de maskiner med liknande funktion blivit placerade nära varandra för 

att öka produktionstakten.  

 

• Layoutförslag 5, är väldigt annorlunda jämför med layoutförslag 3 när det gäller 

maskinplaceringen. Det är fortfarande en funktionellverkstad men svarvgruppen och 

fräsgruppen är placerad mitt emot varan vilket ser ut som en Lina och ger en snygg 

modell. Layouten kan bidra till att skapa en lagkänsla genom att erbjuda bra 

jobbrotation och kompetensöverföringen. 

 

Förslag 2,4 och 6 sållades bort under första sållningsmetoden. Val av vilket förslag ska 

användas är helt upp till ledningen att besluta. Dock presenterar jag det förslaget som enligt 

mitt arbete presterade bäst. 

Då företaget med deras varierande ordrar, kort processtider och många olika produkter anser 

jag med hjälp av mitt arbete Layoutförslag 5 som mest lämpad. Detta förslag fick högst poäng 

i den andra utvärderings metoden(viktingsmatris), se tabell 2. Samt var det tvåa när det gäller 

minskning av onödiga rörelser och transporter (se tabell 1).  

Layoutförslag 5 erbjuder effektivt arbetsrotation inom varje grupp viket stämmer överens med 

syftet av arbetet. Layoutförslag 5 tar hänsyn till expanderingen samt ser väldigt fint och 

välplanerad ut. Placeringen av fräs och svarvmaskiner mitt emot varandra inte bara hjälper till 

med kompetensöverföringen utan även bidrar till att skapa en lagkänsla.  

Layoutförslag 5 erbjuder en stor gemensam verktygssamling som befinner sig ganska centralt. 

Det minskar extra arbetet som det innebär att ha verktyg på flera olika ställen i maskinparken. 

Spånvagnparkeringen är också välplacerad och sparar bra plats jämför med nuvarande layout. 

Mellanlagret är också placerad mellan de två stora lokaler för att minska eller i bästa fall 

eliminera pallar på golvet. FIFU bana har skapat för att kunna förbättra materialtransport 

mellan olika maskiner och för att utöka effektiviteten. 
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Fyra olika förslag till förbättringar har presenterat samt har alla de fyra olika förslag utvärderats 

med hjälp av en prioriteringsmatris för att kunna underlätta för ledningen under besluttagning. 

Det hade varit väldigt effektivt och hjälpsam om jag kunde använda värdeflödesanalys för att 

kunna kartlägga flödet men väldig stor variation bland produkterna och många olika produkter 

som är väldig annorlunda från varan var bland annat de faktorerna som stod emot.  

Examensarbetet täcker alla områdena som nämndes i arbetets underlägg. En detaljritning hade 

varit optimalt (även om det inte krävdes av företaget) för att kunna visa om hur varje 

arbetsstation ser ut. Men på grund av tidsbrist kunde detta inte genomföras. 

 

  



47 
 

  

Referenslista 

Litteratur 

 

Bergman, B; Klefsjö, B (2012) Kvalitet från behov till användning, Studentlitteratur, Lund 

 

Mikell P, Groover (2014) Automation, Produktion Systems, and Computer Integrated 

Manufacturing, Pearson 

 

Olhager, Jan (2000) Produktionsekonomi, Studentlitteratur, Lund, ISBN 91-44-00674-8  

 

Andreasson, Bengt (1997) Handledning i verkstadslayoutråd och tips när layouten skall 

förändras Institutet för Verkstadsteknisk Forskning 

 

Sule, Dileep R (2009) Manufacturing Facilities, Taylor and Francis Group, LLC 

 

Muther, Richard; Wheeler, John, D (1962) Förenklad systematisk lokalplanläggning, 

Industrial Education International 

 

Rother, Mike; Shook, John (2001) Lära sig se Lean Enterprise institution Sweden. 

 

Petersson, Per. Johansson, Ola. Broman, Martin. Blücher, Dan. Alsterman,Henric (2011) 

LEAN gör avvikelser till framgång, Part Development AB. 

 

Modig, Niklas; Åhlström,Pär (2015) “Detta är LEAN” Rheologica Publishing 

 

Internet 

Visual Workplace, Inc. (2018). Lean & 5S Supplies | Visual Workplace, Inc. [online] Available 

at: http://www.visualworkplaceinc.com [Besökt 14 Mar. 2018].  



i 
 

Bilagor 

Bilaga A: Mätningar  

Svarvgrupp (Alla mått i 

cm)      
  I Drift Max läge       

Maskiner H x L x B H x L x B 

Tillhörande bord, skåp o 

maskiner  Spånvagnar Pallar 

EMCO 65 

250 x280 

x490 

250 x 280 x 

700 

en kontrollplats(bord). Ett stort 

bord (60x130), pelarborr 4 i 1 

(230x145x165), slipmaskin och 

2 x skåp 1 2xpallvagnar 

            

Mazak INTEHREX 200 250x215x550 250x218x1200 

mätstation, ett bord(80x200), 

2xskåp N/A 1 pallbord 

  med spånvagn         

Robot bredvid  320x310x220 320x370x220 N/A N/A N/A 

Emco 45  x 2 220x395x550 220x395x530 

två bord(80x150), 2xskåp, en 

borrmaskin(60x30) 2 2xrullvagnar 

Morestri Sl 2 N/Ax240x900 N/Ax240x1200 ett bord, två skåp 1 1xrullvagn 

Myano x 2 

N/A x240 x 

900 N/Ax240x1200 ett bord, två skåp N/A 2xrullvaganr 

 

Kapning 
 

  I Drift 

Fräsgrupp      
  I Drift Max läge       

Maskiner H x L x B H x L x B 

Tillhörande bord, skåp o 

maskiner  Spånvagnar Pallar 

MAZAKVARIAXIS  300x480x490 300x480x590 

ett skåp för maskinverktyg, 

bord 200 x 80, skåp 200 

x120 1 1 x pallvagn 

  

räknat meden 

pallvagn     

med räknat i 

längden   (80 x 120) 

DMV 50V 240x350x300 240x360x300 

Samma som den föregående 

och räcker med ett bord 

eftersom samma operatör N/A 1 x pallvagn 
      
MC_510V MATSURA 280x250x250 280x250x250 Ett skåp, ett bord  N/A 1 x pallvagn 

DOOSAN 265x320x450 265x320x450 

behöver luft, en borr 

(70x70), 2x skåp och ett 

verktyg hylla, ett bord  N/A 1 x pallvagn 

MORISEIKI45 MV 

JUNIOR 285x300x200 samma 

ett skåp,3 borr (100x400), 

ett bord  N/A 

2 x 

rullvagnar 

            

MORI SEIKI 45 340x440x300 samma gemensamt med JUNIOR N/A Gemensamt  

MORI SEIKI 55 480x490x370 480x510x370 

borr o slip (40x60), ett bord, 

ett skåp 1 1xpallvagn 
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Maskiner H x L x B 

    

    

Kapning band såg  N/Ax200x900 

    

Kallebo (manuell) 130x110x1300 

  

Manuella maskiner 

Maskiner H x L x B Tillhörande bord, skåp o 

maskiner 

2 fräs (110x110) 110x110 
 

1 fräs (80x80) 80x80 
 

1 x SCHAUBLIN 53 250x230x230 Gemensamt skåp 

(Montering som 

använder 

  

PRESS (150x130x60) 150x130x60 en hylla och ett skåp 

Hening(slip) 170x80x140 
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Bilaga B: Golvkanaler 
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Bilaga C: Layoutförslag 2, 4 och 6 

Layoutförslag 2 
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Layoutförslag 4 
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Layoutförslag 6 
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Bilaga D: Flödesschema/Spaghettidaigram 

Layoutförslag 1 
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Layoutförslag 3  
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Layoutförslag 5 
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 Bilaga E: Projektplan 
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