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Sammanfattning 

Olaer är ett bolag som utvecklar, tillverkar och marknadsför oljekylarsystem. Bolaget 

startades 1957 i Frankrike med engelska finansiärer. Sedan starten 1957 har företaget blivit 

en global koncern. Idag är företaget representerat i fem kontinenter. Deras kylarsystem är 

applicerade i fyra olika branscher, industri, anläggning- och jordbruksmaskiner, energi och, 

olja och gas. Olaer erbjuder ett antal standardmodeller men även specialtillverkade 

kylarsystem som är anpassade efter kundens behov.  

Idag arbetar 58 personer i Sverige inom Olaer koncernen. De är fördelade på sex avdelningar 

med 21 personer i produktion och övriga jobbar med utveckling, inköp, försäljning och 

kvalité med mera.  

Produktionen tampas med lagerflödesproblem. Lagret flyttas omkring innan det tas i bruk 

dessutom har materialet och de färdiga produkterna långa väntetider innan de levereras. I 

det här dokumentet har vi identifierat ett antal problem som vi behöver lösa. 

 Interna transporter/lager 

 Hack i lagerflödet 

 Lagerhållning 

Dessa problem kommer att lösas alternativt förbättras med en ny verkstadslayout. För att 

göra det, så ska vi först ta vara på den kunskap och de idéer som finns internt i huset. Vi 

sätter sedan samman dessa idéer med några befintliga teorier som lean production som är 

visionen, det innebär att man inte ska belasta produkten med kostnader som kunden inte är 

beredd på att betala. 7+1 waste som är en teori om olika saker tillverkande företag måste se 

till att inte slösa tid på. 5s som är en teori om att få ordning och reda på arbetsplatsen utan 

att störa produktionen. Dessa teorier ska slås samman för att få det mest tillfredsställande 

resultatet.  

Resultatet ska leda till ett förslag till en ny verkstadslayout och dess implementering.  

Abstract 
Olaer is a company that develops, manufactures and markets oil cooler system. The 

company was founded in 1957 in French with English investors. Since its inception in 1957, 

the company has become a global group. Today the company is represented in five 

continents. Their cooling systems are applied in four different applications, industry, 

construction and agricultural machinery, energy, oil and gas. Olaer offers a number of 

standard models but also coolingsystems that are tailored to customer needs. 

Today there are 58 employees at the company. They are divided into six departments with 

21 people in production and the other work with the development, purchase, sale and 

quality, and more. 
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The production runs into stock flow problems. One of the problems is that they move 

around the warehouse before the material being placed in service. The material and the 

finished products have also long delays before they are delivered. In this document, we have 

identified a number of problems that we need to solve, see below. 

 Internal transportation / storage 

 Problems in the stock flow 

 Warehousing 

These problems will be solved or improved with a new “shop floor layout”. To do that, we 

will first take advantage of the knowledge and ideas that are internal in the house. We can 

then combine these ideas with some existing theories that lean production which is the 

vision. It means that you are not charged the product with costs that the customer is not 

willing to pay for. 7 +1 waste which is a theory about different things manufacturing 

companies must take care to not waste time on. 5s is a theory to get orderliness in the 

workplace without disrupting production. These theories will be merged to obtain the most 

satisfactory results. 

The result will lead to a proposal for a new “shop floor layout” and its implementation. 
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Förord 

Som avslutning på min utbildning inom affärssystem på Kungliga Tekniska Högskolan 

genomförs detta examensarbetet inom teknik och management. Examensarbetet innebär 

att skapa en ny verkstadslayout. Det gör att jag har fått praktisera den information som jag 

har tillägnat mig under min utbildning. Framför allt inom processmodellering och de kurser 

som gavs inom produktion. 

Naturligtvis är jag evigt tacksam för dessa tre år på KTH. Men när det gäller mitt 

examensarbete på Olaer så finns det några personer som jag framförallt vill rikta min stora 

tacksamhet till. Först och främst Mikael Renström som har varit min handledare. Jag är 

extremt imponerad av Mikaels kunskap och den förmågan att se saker objektivt. Aaldert de 

Boer är Olares VD, ett stort tack för att få möjligheten att skriva mitt examensarbete på 

Olaer och för de goda råd jag fått. Under tiden som jag har skrivit mitt examensarbete så har 

ett byte av produktionschef genomförts. Jag vill rikta ett stort tack till både Robert Pousette 

som nu har avgått och till Olaers nya produktionschef Gilles Rossi. Avslutningsvis vill jag 

tacka min examinator Anders Sjögren som har gjort det här möjligt för mig. 

Stort tack! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Andreas Karlsson 

2011-05-24 



    

 5 

Begrepp 
In house Tillverkningen är inte utlagd på någon underleverantör, utan produkterna 

byggs av bolaget som äger produkterna. 

Batch Produktionsteknik som baseras på att tillverka flera enheter vid samma 

tillfälle. 

PIA Produkter i arbete, dvs produkter som ligger under bearbetning. 

7+1 Waste En produktionsteknik som syftar till att motverka allt som inte adderar 

värde till kunden. Se mer på sid 26-27. 

Just in time En lagerhållningsteknik som syftar till att inte ha några komponenter på 

lager. Så fort materialet kommer in så ska de bearbetas. Se mer på sid 26. 

Kaizen  Ständiga förbättringar. Det innebär att man har kontinuerliga möten för 

att ständigt utveckla och förbättra produktionen. 

Delivery garantie Leveransgaranti, vilket innebär att man har lovat kunden att leverera 

inom ett visst tidsspann. 

TO Tillverkningsorder, det är en specifikation om vilka komponenter som ska 

ingå för att tillverka en produkt. 

Flaskhals En flaskhals i ett flöde är där flödet bromsas upp. Det kan t.ex. bero på att 

flödet inte har tillgodosetts med rätt och/eller tillräckligt många 

maskiner.   

Outsourca Lägga vissa aktiviteter hos en underleverantör. D.v.s. att man köper deras 

expertis.  

Lean production En produktionsteori som bygger på att inte belasta produkten med 

kostnader som kunden inte är beredd att betala för. 

5S En teori för att förbättra ordningen på arbetsplatsen.  



    

 6 

 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 8 

1.3 Bakgrund ....................................................................................................................................... 8 

1.4 Syftet ............................................................................................................................................. 8 

1.5Mål .................................................................................................................................................. 8 

1.6 Projektuppgift (70% uppdrag och 30% rapportskrivande) ............................................................ 8 

2. Metod och genomförande ............................................................................................................ 10 

2.1 Projektdefinition .......................................................................................................................... 10 

2.2 Förstudien.................................................................................................................................... 10 

2.3 Modellera lagerflödet .................................................................................................................. 11 

3. Teorier ........................................................................................................................................... 12 

3.1 Lean ............................................................................................................................................. 13 

3.2 Unfied Modeling language UML .................................................................................................. 15 

3.3 Informationsinsamling internt..................................................................................................... 15 

4. Nulägesbeskrivning ....................................................................................................................... 16 

4.1 Olaer ............................................................................................................................................ 16 

4.2 Produkter ..................................................................................................................................... 17 

4.3 Organisation ................................................................................................................................ 18 

4.4 Strategi ........................................................................................................................................ 18 

4.5 Produktionsprocessen ................................................................................................................. 19 

4.6 Lagerhållningssituation ............................................................................................................... 19 

4.7 Godsmottagning och utleverans ................................................................................................. 20 

5. Precisering av problem .................................................................................................................. 22 

6. Nulägesanalys ................................................................................................................................ 23 

6.1 Interna transporter/separata lager ............................................................................................. 23 

6.2 Lagerflöde .................................................................................................................................... 24 

6.3Lagerhållning ................................................................................................................................ 27 

6.4 Strategi ........................................................................................................................................ 27 

6.5 Kravspec ...................................................................................................................................... 29 

7. Lösning ........................................................................................................................................... 31 

7.1 Monteringslinorna för standardkylare ........................................................................................ 31 

7.2 Lösning tungmontage .................................................................................................................. 34 

7.3 Lösning pumpmonteringsplats .................................................................................................... 35 

7.4 Lösning Sverigelagret................................................................................................................... 35 



    

 7 

8. Förändringar .................................................................................................................................. 36 

9. Lösning på problempunkterna ...................................................................................................... 36 

9.1 Strategi ........................................................................................................................................ 37 

9.2 Interna transporter/lager ............................................................................................................ 37 

9.3 Lagerflöde .............................................................................................................................. 38 

10. Förändringsprocess ................................................................................................................... 39 

11.1 Implementering av lösningen .................................................................................................... 39 

11. Nästa steg .................................................................................................................................. 41 

12. Resultatdiskussion ..................................................................................................................... 42 

13. Referenser ................................................................................................................................. 43 

14. Bilagor ........................................................................................................................................ 44 

 



    

 8 

1. Inledning 
Det här kapitlet ska ge en förståelse om Olaers organisation och verksamhet. 2010 

genomfördes en organisationsförändring då Olaer flyttade sin verksamhet från Lidingö till 

Sätra. I samband med den organisationsförändringen tog Olaer hem monteringen och lagret 

som tidigare var ”outsourcad”. Det föranledde vissa komplikationer i lagerflödesprocessen. 

Det här dokumentet ska granska nuläget och peka på anledningarna till varför kommande 

arbete är viktigt.  

1.3 Bakgrund 

Olaer hade tidigare sin produktion outsourcad fram till 2010. Då beslöt de sig för att ta hem 
en del av produktionen. Det de kom fram till var att alla underliggande detaljer skulle 
fortsätta produceras hos leverantören och Olaer själva skulle stå för lager och montering av 
kylarsystemen. Olaer skaffade sig nya lokaler och började montera. 
 
Olaer vill nu undersöka möjligheterna att skapa en ny verkstadslayout med hjälp av dagens 
produktionsmetoder. Den nya layouten ska resultera i en mer effektiv produktion än vad den 
befintliga layouten gör.  

1.4 Syftet 

Syftet är att kartlägga lagerflödet och analysera det. I analysen ska vi hitta brister och 
problem som sedan kan lösas med metoder utifrån befintlig litteratur. Dessa metoder ska 
också följa i linje med företagets policys och normer. Det ska slutligen mynna ut i en effektiv 
verkstadslayout inom ramen för avgränsningarna.   

1.5Mål 

Målet med analysen är att den sedan kan användas för att skapa en ny verkstadslayout som 
är mer effektiv än den befintliga.  

 

1.6 Projektuppgift (70% uppdrag och 30% rapportskrivande) 

Följande ska ingå i projektet 

o Studera litteratur och dokumentation inom ämnet. Tanken är att använda den 

litteratur och information som har getts under studietiden. Under 

examensarbetet kommer ett antal modeller att skapas. Det gör att de kurser 

som gavs i modellering kommer att tillfredställa informationsbehovet för 

modelleringen. Produktionskurser och projektarbeten inom 

produktionssegmentet kommer att tillfredställa informationsbehovet för 

processanalyserna.  

o Modellera lagerflödet idag med ett utvalt verktyg, det vill säga att ta reda på 

vilket verktyg Olaer använder som standardverktyg. Om fallet är att Olaer inte 

har ett standardverktyg kommer projektet att rekommendera ett verktyg. 
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o Analysera och optimera lagerflödet. Hitta lösningar för att lagret ska bli så 

kostnadseffektivt som möjligt. 

o Analysera kravet på stödjande processer, dvs. undersöka vilka stödjande 

processer och rutiner som krävs. 

o Redovisa slutrapport 
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2. Metod och genomförande 
I detta kapita beskrivs hur arbetet har gått til. Det intressanta arbetet visade sig vara mycket 

mer komplex än vad det såg ut att vara från början.  

Tanken var från början att involvera användarna i hög grad. Målet var att intervjua alla 

användare men på grund av att tiden är väldigt liten så blev det endast ett fåtal intervjuer. 

Istället kommer jag ta fram ett förslag som sedan bör utvärderas i en workshop där alla 

användare bör delta. Jag visste sedan tidigare, efter jag hade gjort min problemdefinition 

(bilaga 1) att det fanns många idéer och tankar kring verkstadslayouten. Det som var 

intressant var att dessa idéer kunde skilja sig rejält ifrån varandra. En stor fördel i projektet 

har varit det nära samarbetet med personalen vilket gav snabb feedback vid behov. 

För att ro i land projektet så var strävan att sätta upp en överskådlig layout, dvs det här är 

den mest optimala layouten för Olaer. Efter att jag har fastställt vilka punkter som projektet 

ska jobba emot så benades varje problem ut i detaljnivå. Den struktur som användes för 

projektet var att fastställa en projektdefinition, genomföra en förstudie, modellera 

lagerflödet, analysera lagerflödet, analysera flödet från montering till utleverans, kontrollera 

stödjande processer, dokumentera resultat och slutsats och slutligen färdigställa rapporten.  

2.1 Projektdefinition 

Projektdefinitionen skapades för att skaffa en förståelse om projektet och få en bild över 

verksamheten . Tanken var att vem som helst skulle kunna läsa dokumentet och förstå vad 

projektet syftar till. I projektdefinitionen ingår även en tidsplan som är utformat i ett Gantt-

schema. Schemat visar hur länge och under vilken tid projektet ska genomföras. Det delar 

också upp projektet i olika delmål. Projektdefinitionen är ett levande dokument och 

uppdateras ständigt under projektet. Se bilaga nummer ett. 

2.2 Förstudien 

Förstudien genomfördes för att samla information om den nuvarande situationen och de 

idéer och kunskaper som redan finns i huset. Förstudien tog en stor del av projektets tid. 

Under förstudietiden ingick det att praktisera i verkstaden för att få en verklig uppfattning 

om den nuvarande situationen. Under en vecka praktiserade jag på inleverans, 

truckavdelning, montering och pack och utleveransavdelning. På varje avdelning 

spenderades nästan en hel dag. Efter varje arbetspass sammanställdes ett dokument med 

hur lagerflödet flyter igenom varje avdelning, dvs vart kommer materialet in? Hur behandlas 

det i systemet? Och vart går materialet ut från avdelningen? All information kunde sedan 

sammanställas i ett flödesdiagram (bilaga 2).  

Förstudien inkluderade också att kartlägga organisationen. Detta på grund av att skapa en 

uppfattning om vem som ansvarar för olika avdelningar. Så att om diskussioner uppstår så är 

det lätt att snabbt veta vem som har ansvaret för avdelningen. I samband med det så är det 
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också viktigt att ha en uppfattning om produkterna. Utan att veta hur produkterna är byggda 

eller vilka komponenter som ingår så är det svårt att mäta viktiga faktorer. 

Utöver lagerflödet och organisation så gjordes även en beskrivning av verkstaden och vilka 

förutsättningar som finns för att skapa en ny layout. Efter att dessa steg var avklarade så 

kunde ett antal problem preciseras, se sidan 17.  

2.3 Modellera lagerflödet  

Efter praktiken på de olika avdelningarna så kunde en lagerflödesmodell skapas. Tidigare 

hade inte Olaer något specifikt verktyg för flödesmodeller. Därför kunde jag använda UML 

som är ett lämpligt modelleringsverktyg för att beskriva lagerflödet. Jag använde UML:s 

aktivitetsdiagram. Som rekommendation för Olaer så är UML ett enkelt och bra verktyg att 

använda som standardverktyg för samma typ av jobb i framtiden.  

Efter att ha mappat upp lagerflödet i UML:s aktivitetsdiagram så kunde nu arbetet börja med 

att analysera vart det fanns brister och flaskhalsar i lagerflödet. Till att börja med så gjordes 

en undersökning av Olaers interna transporter. Tanken var att minska onödiga transporter 

på lagret. I samband med det så kommer lagerflödet in i bilden. Frågan var om Olaer har det 

optimala lagerflödet idag? Kan vi ändra på lagerflödet för att minska de interna 

transporterna? I det hela sammantaget kunde jag också konstatera att Olaer hade en oklar 

produktionsstrategi. Genom att förtydliga strategin så blev det också enklare att konstatera 

hur produktionsflödet ska se ut. Vi såg också under förstudien när vi undersökte 

lagerhållningsituationen att det fanns ett par lagerställen som skulle kunna ha en annan 

utformning för att få en bättre effektivitet. 
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3. Teorier 
För att skapa en ny layout så behöver vi en teoretisk grund att stå på. I detta kapitel ska vi 

titta närmare på teorin.  

Idag finns ett antal olika produktionssystem att tillämpa. För att kunna hålla 

konkurrenskraftiga priser så är det viktigt att producera rätt sak vid rätt tid och med rätt 

kvalité. För att lyckas göra det så finns det ett antal samverkande faktorer som måste 

fungera: 

 Styrning 

 Planering 

 Kommunikation 

 Layout 

 Materialhantering internt 

 Utrustning 

Får Olaer ovanstående punkter att fungera tillsammans så har de stora möjligheter att få en 

produktion som är flexibel med ett lågt resursutnyttjande i form av personal, material och 

utrustning. (J.Andersson, B.Audell, E.Giertz, G.Reitberger, 1992) 

Tanken med det här dokumentet är att fokusera på verkstadslayout. I teorin finns det fyra 

olika produktionslayouter. Valet av produktionslayout påverkas av produktionsvolymen och 

hur ofta man byter produkter i produktionen. De fyra teorierna är, fast position, 

flödesgrupper, processorienterad och produktorienterad.  

Fast position 

Produkten är fast. Det gör att man måste placera maskiner med mera vid produkten för att 

förädla den. Exempel på det kan vara husbyggen. (J.Andersson, B.Audell, E.Giertz, 

G.Reitberger, 1992) 

Flödesgrupper 

Placerar maskiner och övrig utrustning till en viss strategisk plats. Exempel sågverk där 

skogen avverkas där skogen finns. Det innebär att avverkningen har en flödesgrupp på plats. 

Sedan transporteras träden till ett sågverk som har en bättre strategisk plats. (J.Andersson, 

B.Audell, E.Giertz, G.Reitberger, 1992) 

Processorienterad  

Placerar utrustning och maskiner av samma typ nära varandra. Det innebär att alla svarvar 

står bredvid varandra och alla svetsar står bredvid varandra med mera.  En sådan layout 

lämpar sig bäst på tex en bilverkstad. (J.Andersson, B.Audell, E.Giertz, G.Reitberger, 1992) 



    

 13 

Produktorienterad 

Då placeras maskiner och utrustning utifrån produkternas perspektiv. Det innebär att 

maskiner placeras så att produktionsflödet flyter från start till slut. Exempel om ett gods ska 

bearbetas med följande operationer, svarvning, svetsning, bockning, flerop, svetsning och 

målning. Då placeras ovanstående operationer i en linje. (J.Andersson, B.Audell, E.Giertz, 

G.Reitberger, 1992) 

För Olaer handlar det om en produktorienterad produktion. Dock så har inte Olaer så många 

operationer utan flödet består av lagerläggning, montering och utleverans. Men det handlar 

ändå om att placera varje moment strategiskt ur flödets synpunkt. Tanken är att få 

produktionen så ”lean” som möjligt (se nästa stycke för en utförlig presentation om lean). 

Det handlar om att optimera varje moment som inte tillför kunden något värde, som tex 

plockning. 

3.1 Lean 

Lean produktion grundas av Toyota production modellen. Det var efter andra världskriget 

som japanerna uppmärksammade västvärldens masstillverkningssystem med Henry Ford i 

spetsen. Dem anpassade den till sina egna produkter och utvecklade den. Det mynnade 

slutligen ut i det som idag kallas för Lean production. Leanprincipen går ut på att inte belasta 

kunden med kostnader som inte tillför kunden något värde, dvs alla moment som att vänta, 

leta med mera. Dessa moment skapar inte något värde för produkten och därför vill ingen 

betala för det. För att uppnå 100 % lean production så finns det många underliggande 

modeller som tex ”7+1 waste”, just in time och ständiga förbättringar (kaizen). (J.Andersson, 

B.Audell, E.Giertz, G.Reitberger, 1992) Arbetet kring Olaers produktion kommer att inkludera 

”7+1 waste” och få produktionen just in time även internt. Dessa teorier presenteras nedan. 

Lyckas Olaer få bort de ”7+1 wasten” och ett tightare lagerflöde så ligger de nära en lean 

production. För att skapa förutsättningar till detta måste Olaer också få ordning på lagret 

och dess struktur, därför blandar vi in 5s i arbetet ( se nedan).   

Just in time 

Just in time innebär att tex en artikel aldrig lagerläggs. När artikeln kommer in till 

produktionen så behandlas den direkt och utlevereras så fort den är klar. Det innebär att 

allting är på rätt plats vid rätt tidpunkt. För att lyckas med det krävs en stor planeringsstyrka. 

(J.Andersson, B.Audell, E.Giertz, G.Reitberger, 1992) 

7 +1 waste 

”7+1 waste” filosofin är för att identifiera onödiga ting som tillför produkten kostnader utan 

att öka värdet på produkten. Nedan listas dem åtta wasten med förklaringar. 

 Överproduktion 

Producera inte mer än vad som är orderlagt. Här kommer just in time tänket in i 

bilden. Köp in artiklarna just till den tid då de ska användas och bygg produkterna så 

att dem precis blir klara då de ska levereras.  
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 Väntan och kö 

Uppstår då artiklar får vänta på att bearbetas. Det kan bero på flaskhalsar i en 

produktionslina. Tex när en punktsvets trycker ut 10 produkter i minuten och nästa 

operation behandlar endast en per minut. Då uppstår det köbildning.  

 Interna transporter 

Förekommer bl.a. då inte just in time principen efterlevs. Det innebär att artiklar 

köps in, sedan flyttas de till lagret. Det kan också förekomma att artiklarna flyttas 

omkring på lagret innan de tas i bruk. För att lösa ett sådant problem bör lagerflödet 

ses över. Man bör då ta fram en ny layout som optimerar alla onödiga förflyttningar. 

 Överarbeta 

Om onödigt avancerade verktyg används eller om verktygen inte är lämpade för just 

den produkten så skapas onödiga arbetsmoment. Lösningen är att använda rätt 

arbetsmetoder och anpassade verktyg till produkten. 
  Lagra 

Är en kombination av överproduktion och väntan. Om vi producerar mer än vad vi 

behöver så lagerlägger vi produkterna i väntan på att de ska användas.  

 Rörelser 

Om arbetet är dåligt ur en ergonomisk synvinkel så får vi omotiverade kollegor och 

värsta fall så kan de ådra sig skador. Dessutom kan det kosta tid med lyft med mera. 

Lösningen är att alla verktyg och artiklar ska kunna nås från arbetsplatsen.   

 Defekter 

I Japan satsade de på ett projekt som kallades nollfelstolerans. Tanken var att de inte 

skulle få en enda reklamation. I dagens produktion är det en hård balansgång mellan 

att inte ha några reklamationer och hur mycket pengar som ska satsas. I många 

företag är det ok att få lite reklamationer mot att de sparar en del pengar. Men det är 

inte alltid ok. Som tex i flygbranschen, de kan inte säga att det är ok med att 5% av 

flygplanen kraschar. Däremot kan det vara ok att 5 % av tillverkning av skruv 

misslyckas i stället för att ha enorma kostnader för kvalitetssäkring.  

 Slöseri av kunskap 

Det innebär att du ska utnyttja den kunskap som finns ”inhouse”. Tex om Kalle som 

är expert i att rita i cad. Han ska definitivt inte städa.  

(J.Andersson, B.Audell, E.Giertz, G.Reitberger, 1992),( 

http://www.leanmap.com/index.php?categoryid=74) 

5s 

5s är en metod för städning och struktur på arbetsplatsen. Det är ett första steg mot lean 

production. Utan ordning och reda på arbetsplasten så är det omöjligt att skapa 

förutsättningar för lean production. 5s är en förkortning av fem japanska uttryck som på 

svenska blir: 

 Inventering (Sortera) 
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Skrota ut det som inte är nödvändigt 

 Placering (Systematisera) 

Alla verktyg med mera ska ha en viss plats. Poke joke är ett japanskt uttryck och 

betyder ”omöjligt att göra fel”. Tex när det gäller verktyg så har man en plats för en 

skiftnyckel och det är bara den som passar där. Det är alltså omöjligt att göra fel.  

 Initialrengöring (Städa) 

Dokumenterad rengöring. 

 Rutiner (Standardisera) 

Införa rutiner. Ett bra system är att ha dagliga att göra listor. 

 Diciplin (Se till) 

Viktigt att alla gör rätt. Om det behövs så bör ledningen gör granskningar.  

(J.Andersson, B.Audell, E.Giertz, G.Reitberger, 1992) 

3.2 Unfied Modeling language UML 

UML är ett modelleringsspråk som används framförallt vid utformning av dataprogram. Men den 

enkla notationen och lättförståligheten med UML har gjort att den används mycket bredare tex vid 

modellering av affärsprocesser som i detta arbetet har bestått i att modellera lagerflödet. 

Faktum är att UML har en Svensk historia med den gamla Ericsson anställda Ivar Jacobsson i spetsen. 

Han med ett par till utvecklade och lanserade UML i mitten av 1990-talet. Tanken var att ge 

användaren en visuell förståelse av den process som analyseras.  

Idag utvecklas UML ständigt. Det är företag från hela världen som samarbetar kring 

utvecklingsarbetet med UML. UML storlek världen över i samband med att det är gratis får ett 

kraftigt genomslag på marknaden.   

 

3.3 Informationsinsamling internt 

På Olaer finns det många åsikter och idéer om deras produktion. Först och främst handlar 

det om att slå fast vilken strategi som ska användas. Ska vi jobba mot standardlager, mot 

kundorder eller ska vi jobba med en kombination av ovan nämnda. Så tanken var att 

sammanställa och gruppera idéerna, för att i en ny verkstadslayout kunna tillfredställa så 

många intressenter som möjligt.  

Från säljsidan vill man bygga upp säkerhetslager för att korta ner leveranstiderna. Det 

stämmer överens med produktionsledningens åsikter. Ur produktionssynvinkel vill man 

bygga mot batcher för att bli mer effektiv per kylare. Det skulle leda till mindre 

plockmoment och mindre interna transporter. Däremot vill företagets ledning bygga mot 

kundorder. Det beror framför allt på att man inte vill binda upp lagerdetaljer som vi inte kan 

använda oss av. D.v.s. många modeller har olika versioner i form av tex olika motorer eller 

pluggar. Skulle vi bygga upp en buffert av en viss sort så kan behovet på motorn som ingår i 

den redan monterade kylaren uppstå hos en annan modell.  
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4. Nulägesbeskrivning 
I det här kapitlet kommer den nuvarande situationen på Olaer att beskrivas. Det syftar till att 

skapa en förståelse för hur arbetet kring lagerflödet ser ut idag.  

4.1 Olaer 

Olaer är ett globalt företag som är representerat i fem kontinenter. De utvecklar, producerar 

och marknadsför oljekylarsystem för alla typer där olja flödar. Företaget har under 50 år 

utvecklat kylarsystem vilket har gett Olaer en ledande position på marknaden (Olaer, 2010). 

Allt började 1936 då Jean Mercier uppfann ackumulatortanken. Sedan gick det några år 

innan Olaer skulle bli ett bolag. 1957 startades Olaer France som var finansierat av Metal 

industries LTD från England. Under en lång tid utvecklades och applicerades produkterna i 

olika områden. 1988 tog Olaer ett stort steg då de förvärvade Oilair i USA. Efter det 

expanderade bolaget, bl.a. till Norden där det kom att kallas Oiltech. Idag är Olaer en 

decentraliserad organisation med styrelsens säte i England. Olaer har också sedan 2010 tagit 

hem monteringen av kylare som tidigare var ”outscourcad”. Däremot är alla underliggande 

detaljer fortfarande ”outsourcade”. Konkurrensen har blivit större och för att behålla en 

ledande roll krävdes en bättre kontroll. Motiveringen var att kunna få bättre kontroll på 

leveranser och utveckling. Om Olaer har produktionen ”in house” slipper man 

kommunikationsmomenten vid leveransbesked och vid andra uppsåt. När det gäller 

utvecklingen är det en klar fördel att ha ingenjörerna nära produkten. Det ger en snabbare 

tillverkning av prototyper och snabbare förändringar.  (Kaj Welin, 2010)  

    

Olaer har applicerat sina kylare i många branscher och de kan erbjuda specialtillverkade 

kylare efter kundens behov. De erbjuder också ett standardutbud för branscherna, industri, 

anläggning och jordbruksmaskiner, energi, och olja och gas, (Olaer 2010). Det finns ingen 

självklar förklaring till varför det finns dalar och toppar på försäljningskurvan, eftersom att 

kylarna inte bara levereras till en bransch. Enligt säljchef Johan Wallentin beror kurvans upp 

och nedgångar på att Sveriges semestrar tandar i förhållande till övriga Europas semestrar, 

det påverkar köp och säljsituationen.  

Industri 

Olaers produkter används i tung industri. I många industrier finns maskiner som kräver 

hydrauliska lösningar som t.ex. verktygsmaskiner, pressar, laserskärningsmaskiner och 

svetsningsmaskiner och textilmaskiner och så vidare. I tidigare nämnda maskiner fyller 

oljekylarsystemen funktionen att lagra energi, dämpa oljetryck och temperaturreglera. 

(Olaer 2010)    

Anläggnings och jordbruksmaskiner 

Olaer erbjuder ett stort utbud till anläggnings- och jordbruksmaskiner för att kyla ner 

motorn, laddad luft, hydrauliska överföringar och bränsle. Den tuffa miljö som dessa 

maskiner utsätts för kräver väl anpassade kylare, därför jobbar Olaer väldigt nära sina 
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kunder i den här branschen för att kunna utvärdera miljöer och utveckla den mest lämpade 

produkten. (Olaer 2010) 

Energi  

Olaer levererar kylarsystem till vindkraftverk. Olaer är också en del i den omfattande 

forskningen kring att utvinna energi ur havets vågor (Wavepower). (Olaer 2010) 

Olja och Gas 

Det skulle väl vara konstigt om ett företag som utvecklar och säljer oljekylarsystem inte hade 

någon relation till världens ledande oljebolag. Idag levererar Olaer kylare till oljebolag som 

har sina baser i öken till plattformar ute i Nordsjön.  

4.2 Produkter 

Utöver specialtillverkade kundanpassade kylarsystem tillverkas fyra standardmodeller i olika 

utföranden till de ovan nämnda branscherna. De är LAC i bild 1.2.1 som används för 

industriella applikationer, LOC i bild 1.2.2 som också är för industriella applikationer, LHC i 

bild 1.2.3 som också är för industriella applikationer men också för mobilt bruk och slutligen 

så är det LDC i bild 1.2.4 som uteslutande används för mobilt bruk. 

 

 

 

 

  
Bild 4.2.1. LAC Bild4.2.2. LOC 

Växelströmsdriven för industriella  Växelströmsdrivet för industriella  

applikationer applikationer 

  
Bild 4.2.3. LHC Bild 4.2.4 LDC 

Hudraulmotordriven för industriella  Likströmsdriven för mobilt bruk 

och mobila applikationer 
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(Olaer 2010) 

4.3 Organisation 

Olaers organisation har växt en del då de tog hem monteringen och lager av kylarna. Det 

gjorde att organisationen växte med 21 personer. Att ta hem montering och lager påverkade 

övriga avdelningar på ett positivt sätt, genom att Olaer fick en allt mer centralt styrd 

produktion. Se organisationsschemat i bild 3.1.1. nedan. 

Organisationsschema 

Olaer AB  - MD

 

Olaer SE(SU)

 

EDP

 

Sales and Project 

 

Quality & 

Technology 

 

Production Mgr

 

Finance and

Adm.

Q-Admin 

 
Application Engineer

 
Logistics Team

 

Shipping

 

Receptionist

 

Organisation chart rev. 97 2011-02-06 

Q-Engineer

 Sales

 

Field Sales  

 

Controller

 

Accounting 

 

Production

 

Global Purchase Mgr

 

Purchase Team

 

Customer Service 

Team

 Workplace Saftey Officer 

 

Incoming materials

 

Production Engineer

 

Laboratory Eng.

 

Picking

 

Product Engineer

 

 

Logistics 

 

Olaer Group – 

CFO

 

Olaer Group

Commercial Mgr

Olaer A/S – MD

 

Business Develop 

Mgr

 

Acc. Engineer

 

Financial Mgr

 

Engineer

 

Olaer Group – CEO

 

 

Covered by 

”Teknikavtalet IF 

Metall”

 
 

Not located Sätra, 

neither part of 

Olaer AB

 

 

Bild 4.3.1. Organisationschema (Aaldert de Boer 2011) 

4.4 Strategi 

Olaers har idag en obestämd produktionsstrategi. De monterar framför allt mot kundorder 

men också en del mot lager. Med input från ekonomiavdelning så är det för dyrt att bara 

producera mot kundorder. Om Olaer producerar batcher så skulle de få en allt mer 

kostnadseffektiv montering. Nackdelen med att producera batcher är att Olaer får ligga på 

lager med färdiga produkter. Olaers produktsortiment består också av 6 000 000 olika 

kombinationer. Det gör att tex en motor används till flera olika typer av kylare. Det innebär 

att om Olaer bygger upp ett färdigvarulager för en modell så stjäl de material till den andra 

modellen. Det finns också se en fördel med att produkterna är ganska lika varandra. Olaer 

skulle kunna montera upp kylare i standardutförande dvs montera så långt som alla kylare är 

lika och sedan montera färdigt dem när kunden beställer.   

Den här 

avdelningen tillkom 

efter att Olaer 

beslutat sig för att 

ta hem montering 

och lager. 
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4.5 Produktionsprocessen 

Idag står Olaer endast för montering av kylare. Det gör att produktionsprocessen är relativt 

kort. Produktionsprocessen består endast av plock till montering, montering och flytt till 

utleverans. Plocket går till så att truckförarna får plocklistor att följa. De placerar det 

plockade materialet vid monteringslinorna. Där tar sedan monteringspersonalen över 

materialet för att bygga utav det. När montören har gjort sitt arbete placeras den färdiga 

produkten på golvet bredvid monteringsbordet tills utleveransen får ett plockbehov på de 

produkterna. Den korta processen så finns det en del brister. Bland annat så är lagret helt 

separerat från monteringen vilket leder till långa plocktider. En annan fråga är om Olaer ska 

montera mot batch eller mot kundorder. Idag monteras allt mot kundorder, det innebär att 

även små kylare kan bli monterade styckvis. Det kanske inte är det mest ekonomiska. Om de 

skulle monteras batchvis så skulle monteringsmomentet bli effektivare. Nackdelen är att 

lagerlägga dyra färdiga produkter. Det som är intressant är om det blir mer ekonomiskt 

totalt att bygga mot batch. 

4.6 Lagerhållningssituation 

Vi ska nedan ta en titt på hur Olaer lagersituation ser ut. Olaer har varmlager inne i 

verkstaden och kallager i form av lagertält ute på gården. I kallagret placeras artiklar som 

inte rör sig så ofta. 

Inomhuslager 

Lokalen består ungefär av 75% lager och 25% produktionsyta. Lagret är uppdelat i tre delar. 

SU lager vilket innehåller artiklar som levereras nationellt, det är markerat med ”1” på bild 

4.6.1. Kvalitetslager där returer och reklamationer lagerläggs i väntan på behandling, är 

markerat med 2 på bild 4.6.1. Den tredje delen är huvudlagret som täcker den större delen 

av lagerytan, det är markerat med 3 på bild 4.6.1.  
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Layout 

lagerplacering

 

Bild 4.6.1. Inomhuslager. 

I inomhuslagret lagras artiklar som har hög lageromsättningshastighet. Anledningen till detta 

är för att få ett snabbare plockningsmoment. Olaer har också placerat artiklarna med hög 

lageromsättningshastighet max tio meter från operationssteget där de ska användas och på 

en höjd, så att en normallång människa ska kunna nå artiklarna. Förövrigt har Olaer inte 

några bestämda lagerplatser för specifika artiklar det gör att inleveransen och 

plockmomentet blir tidskrävande. För att hitta i lagret används monitor, ett 

informationssystem som behandlar i stort sett hela verksamheten.      

Utomhuslagret 

I utomhuslagret placeras artiklar som inte har så hög lageromsättningshastighet. 

Utomhuslagret har stor förbättringspotential då det bl.a. endast finns ett pallställerage. 

Förövrigt placeras pallar ovanpå varandra.  

4.7 Godsmottagning och utleverans 

I verkstaden finns en avsedd yta för godsmottagning och en yta för utleverans. När det gäller 

inköp och godsmottagning så lägger inköparen in en inköpsorder i informationssystemet vid 

ett visst inköp. När godsmottagningen tar emot artiklarna så kontrollerar personalen att 

antalet och artikeln stämmer. Det rapporteras sedan in i systemet och matchas med den 

inköpsorder som inköparen lade in vid inköpet.  

1 2 

3 
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Utleveransen är något mer avancerad. Allt som monteras eller läggs för utleverans läggs in i 

informationssystemet som uppdateras en gång per timme. Sedan måste 

utleveranspersonalen ta ut listor ur systemet för att se vad som ska packas och utlevereras. 

Som det ser ut nu så finns det två problem med utleveransen. Dels så är det allt för 

tidskrävande att ta ut listor för att veta vad som ska packas. Det andra problemet är att 

artiklarna inte allokeras till specifik order innan de plockas. 
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5. Precisering av problem  
Ett antal problem har påträffats under nulägesbeskrivningen som vi bör titta närmare på. 

6. Interna transporter/lager 

Lagret placeras om vid flera tillfällen innan det sätts i bruk. Lagret har en ologisk 

fördelning. Se bild 5.1.1. 

7. Lagerflöde 

Lagerflödet kan få ett mycket renare flöde. Se bild 5.1.1. 

8. Lagerhållning 

Platsbrist och lagersaldodiffar. Sträcker sig över hela verkstaden. 

9. Definiera en produktionsstrategi.  

 

Idag ser layouten ut enligt bild 5.1.1. På bilden nedan preciseras med siffror var problemen 

ligger. 

 

Bild 5.1.1. Problemspecificerad layout 

1 

2 
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6. Nulägesanalys 
I det här kapitlet sammanfattas och beskrivs problemen som vi har identifierat ur vår 

nulägesbeskrivning.  

6.1 Interna transporter/separata lager 

Efter att godset har tagits emot placeras det på lämplig plats, vilket innebär att det placeras 

där det finns plats. Det kan vara så att platsen som artiklarna placeras på inte är lämpad för 

artiklarna. När det gäller pallstorlekar och närhet till operationssteg så kan de komma att 

förflyttas flera gånger innan artiklarna tas i bruk. Här är det viktigt att hitta fasta lagerplatser 

för specifika artiklar för att komma ifrån att flytta omkring artiklarna. 

Till slut skapas ett behov av artiklarna vilket gör att de plockas och transporteras till 

montering eller utleverans. Om artiklarna hamnar på monteringen så placeras det bredvid 

monteringsborden i väntan på att artiklarna ska sättas ihop. Här bör standardartiklar redan 

finnas omkring borden för att optimera lagerförflyttningar och väntan vid 

monteringsborden. 

Efter att monteringen är genomförd placeras de färdiga produkterna på golvet i väntan på 

att de ska bli plockade av utleveranspersonal. Se bild 6.1.1. nedan för en visuell förståelse av 

de tre monteringslinorna. Här bör Olaer integrera monteringen med utleveransen för att 

frigöra plats och få en snabbare utleverans. Flödet visas på sida 21 i bild 6.2.3. i ett 

aktivitetsdiagram.  

Montering

Montering

Montering

Kit lager

Kit lager

Kit lager

Färdigvarulager

Färdigvarulager

Färdigvarulager

Utleverans

Utleverans

Utleverans

 

Bild 6.1.1. Intern process av tre monteringslinor. 
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Huvudlagret är separerat från det lager som behandlar svensklevererade artiklar. Det gör att 

de kommer utanför det huvudsakliga lagerflödet vilket skapar ett större personalbehov och 

yta. Här bör Olaer slå samman lagren och behandla dem lika.  

6.2 Lagerflöde 

Eftersom lagret är separerat från monteringen så uppstår hack i flödet. Först lägga in artiklar 

på lager och sedan transportera fram till montering. Det optimala är att kunna lagerlägga 

artiklarna i direkt anslutning till monteringslinorna. Det samma gäller monterade produkter 

som placeras på golvet i väntan på utleverans. Här bör man koppla samman monteringen 

med utleveransen. För att komma dit så finns det ett par alternativ som är intressanta att 

titta på.  

1. Det första alternativet bygger på att Olaer ställer krav på sina kunder gällande 

orderkvantiteter av standardkylare. Dessa nivåer ska vara baserade på hur varje 

modell packas i pall. Tex så packas LOC 007 tre styck per pall. Det innebär att kunden 

kan minimum beställa 3 stycken och multipelt med 3 dvs 3, 6 och så vidare. Det gör 

att produkterna kan packas direkt efter montering. Istället för att lagras och sedan 

packas. För de produkter som inte ses som standard och som inte läggs på lager 

gäller att de packas direkt mot kundordern. Det innebär att produkterna är i PIA 

(produkter i arbete) ända tills dom är packade dvs att packmomentet är en del av 

monteringen. 

Produkter i arbete (PIA)

Levereras mot kundorder, packas direkt.

Standardartiklar mot lager. Packas direkt mot det 

tidigare avtalade antalet. 

Montering
Packning

 
Bild 6.2.1. Flödesalternativ 

 

2. Alternativ två består i att Olaer monterar produkterna och registrerar in i 

informationssystemet att de är klara och vilken plats dem ställs på. Det innebär att 

packningen blir en egen operation. Dvs att vi måste plocka den färdiga produkten och 

packa den. Det innebär att slutprodukten som är packad har ett eget artikelnummer 

som är skild ifrån slutprodukten som inte är packad.    
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Placera färdiga produkter som 

inte är packade.

Packa produkterna.Montering

 
Bild 6.2.2. Flödesalternativ 
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Aktivitetsdiagram  

Nedan beskrivs dagens situation av lagerflödet i ett aktivitetsdiagram. 

 

Bild 6.2.3. Aktivitetsdiagram över hela prcessen. 
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6.3Lagerhållning 

Ett dagligt problem på Olaer är att slåss med lagersaldodiffar. Informationssystemet säger 

ett antal på artiklarna vilket inte alltid stämmer överens med verkligheten. Problemet 

uppstår bland annat när artiklar flyttas omkring i lagret. Här bör Olaer granska om de har ett 

lämpligt informationssystem? jobbar de rätt mot informationssystem? har Olaer utbildat sin 

personal i informationssystem? och finns den disciplin som krävs bland personalen för att 

sköta affärssystemet och lagret. 

Det finns dessutom två lagerplatser helt utan struktur och ordning. Det första är som redan 

nämnt lagertältet. Det andra är lagerytan längst ned i lagret. Idag lagerläggs element och 

övriga artiklar som inte får plats på huvudlagret där. Även en del fläktmontering sker på 

samma yta.  

6.4 Strategi 

För att skapa en effektiv verkstadslayout så är det viktigt att först definiera vilken 

produktionsstrategi som ska användas. Ska vi masstillverka batcher eller ska vi bygga mot 

kundorder? På Olaer finns det olika inställningar till vilken strategi som ska tillämpas. Det 

finns också ett antal praktiska fördelar och nackdelar med respektive strategi. Först och 

främst så är inforationssystemet mest lämpad för batchtillverkning. De små kylarna är mest 

lämpade att bygga i batcher på grund av att plockning tar längre tid än monteringen. Det 

skapar också en flaskhals vid monteringen. Bygger vi mot kundorder så stjäl vi inte något 

material för någon annan order, vilket är en stor fördel. I tabellen (bild 6.4.1. på sid 28) 

nedan listas fördelar och nackdelar.  
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Batchtillverkning vs Kundorderstyrd tillverkning 

I bilden nedan jämförs batchtillverkning mot kundorderstyrd tillverkning. Enkelt sätt skulle så 

räknar vi bara vilken som har mest fördelar. Men varje fördel respektive nackdel bör också 

viktas för att konstatera det mest optimala produktionssättet. Tyvärr ryms inte det i 

projektet och får då bli ett vidare arbetet efter detta projekt. 

 Batch  Kundorderstyrd tillverkning 

Fördel Effektivare plockning. 

 

Snabbare montering per kylare 

Skapar förutsättningar för en god 

leveransprecision. 

 

Finns redan ett system som är 

anpassat för batchtillverkning. 

 

Varje moment tar mindre tid totalt vilket 

ökar förutsättningarna för flexibilitet. 

 

Lägre lagervärde (Just in time-lager). 

 

Frigör yta. 

Nackdel Varje moment tar totalt längre tid 

vilket betyder att vi inte kan vara 

lika flexibla. 

 

Binder kapital. 

 

Tar lagerplats. 

 

Svårt att snabbt ertappa 

kvalitetsbrister. 

 

Längre plocktider. 

 

Långsammare monteringstider per kylare. 

 

Ändra i systemet. 

 

Tyngre planering. 

Bild 6.4.1. Jämförelsetabell mellan batchtillverkning och kundorderstyrd tillverkning. 

 

Det finns också ett alternativ där vi kombinerar både batchtillverkning och kundorderstyrd 

tillverkning. Det skulle innebära att Olaer bygger upp ett färdigvarulager av standardkylare. 

Endast specialkylare byggs mot kundorder. Ett annat alternativ som kombinerar alternativen 

är att bygga kylarna så långt som dem är lika. Dessa lagerläggs och sedan utvecklas enligt 

kundens behov. Bild 6.4.2. nedan illustrerar hur det konceptuellt skulle se ut. 
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Bild 6.4.2. Produktionsstrategiförslag.  

6.5 Kravspec 

För att den nya layouten ska vara genomförbar så listas ett antal krav nedan. Kraven är 

kategoriserade av pedagogiska skäl. 

Kapacitet och ytkrav 

 Ytan av den nya layouten ska begränsas till verkstadens yta 

 Personalen ska vara väl utbildad på sitt område och ha en kunskap om andras 

områden, så att vi personalbrist ska annan personal gå in och lösa problem 

 Traverserna ska anpassas efter de nya produktionsytorna 

 Alla artiklar ska standardplatser 

Flexibilitet 

 Monteringen ska vara flexibel vad gäller montering av olika kylare vid olika 

monteringslinjer. 

 Den nya layouten ska kunna hålla ett färdigvarulager samt hålla en viss buffert av 

vissa artiklar. 

 Layouten ska vara anpassad för att snabbt kunna tillverka standardprodukter. 

Materialflöde 

 Materialet ska ha ett rent flöde genom verkstaden 

 Plocktiden måste reduceras 

 Utleveranstiden måste reduceras 

 Omplaceringar på lagret ska undvikas 
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 Tydliga ansvarsområden bör finnas för respektive avdelning på verkstaden 

 Alla kundorderproducerade produkter ska packas direkt efter montering och vara en 

del av TO 

 In och utleverans och produktionen ska styras centralt från kiosken 
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7. Lösning 
Under förstudien fann vi ett antal kritiska punkter i produktionen. Med en ny layout av 

verkstaden så skulle vi kunna rationalisera bort alternativt förbättra lagerflödet och 

problemen skulle reduceras. Till att börja med var vi tvungna att konstatera vilken 

produktionsstrategi som Olaer eftersträvar. Tyvärr var det ganska oklart till en början då 

många hade olika åsikter om just vilket som var mest kostnadseffektivt för Olaer. Efter ett 

antal möten och diskussioner med Olaers VD Aldert de Boer, logistikteamets gruppledare 

Mikael Renström och produktionschef Gilles Rossi, konstaterades att Olaer ska producera 

mot kundorder förutom 22 stycken standardartiklar som ska produceras mot lager. Tidigt 

kunde vi konstaterade att Olaer skulle behöva integrera lagret med monteringen. Det skulle 

göra att montörerna själva skulle kunna plocka artiklarna till större delen av ordarna. Nästa 

steg i processen var att skapa en ny verkstadslayout som stödjer Olaers strategi. De områden 

som vi tittade närmare på var monteringslinorna för standardkylare, tungmontaget och 

Sverige lagret.  

 

7.1 Monteringslinorna för standardkylare 

För att avgöra hur layouten ska se ut för monteringslinorna tog jag fram ett antal alternativ 

(bilaga 3). Ytan som vi har att röra oss med är 20 meter från pumprummet ner till 

truckgången vid utleveransen. Från tungmontaget till truckgången vid ställeragen är det 19 

meter minus tre meter för det ställerage som står som kit area för tungmontaget.  De saker 

som ingår i monteringslinorna för standardkylare är följande: truckgång, ställerage, 

monteringsplats och arbetsbänk. 

 
Bild 7.1.1. Konceptuell modell av monteringsplats. 
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Monteringslinorna för standardkylare 

 

 
Bild 7.1.2. Förslag till monteringslinorna för 

standardkylare. 

 

Den slutliga layouten är den samma som 

layout nummer två i bilaga 3, fast vi 

vänder monteringslinorna 90 grader. Det 

får flödet uppifrån och rakt ner på 

utleveransen. Denna layout skapar 45 

meter ställerage. Tanken är också att det 

ska finnas rullbandbord i slutet av bänken. 

Där ska en packare packa produkterna 

direkt och sedan plockar en truckförare 

ner pallen till utleveransen. Rent 

systemmässigt kommer packningen ligga 

som ett moment i tillverkningsordern. För 

standardprodukter som ska lagerläggas 

saknas packningssteget i 

tillverkningsordern. Detta på grund av att 

vi inte vet vid monteringstillfället hur 

många kunden kommer att beställa av just 

den modellen.  
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Materialets totala transportväg 

Materialet tas emot på inleveransen. Om det är artiklar som ska kontrolleras transporteras 

de till kvalitetsavdelningen som efter kontroll transporterar tillbaka materialet till inleverans. 

Sedan läggs artiklarna in i systemet och lagerläggs på ledig plats på lagret. När ett 

monteringsbehov skapas transporteras artiklarna till monteringslinorna. Där ligger 

materialet i väntan på att bli monterad. Efter att materialet är färdigmonterat till en produkt 

lagerläggs produkten på golvet i anslutning till monteringslinorna. När 

utleveransavdelningen skriver ut en lista på produkter som ska levereras plockas 

produkterna. Det kan ta över en dag innan produkterna packas och levereras. Med den nya 

layouten lagerläggs artiklarna med hög lageromsättningshastighet i ställeragen vid 

monteringslinorna. Artiklarna ska placeras strategiskt i ställeragen så att montörerna kan 

plocka materialet för en produkt direkt bakom sig. Det gör att dessa artiklar slipper 

lagerläggas i lagret för att sedan plockas till monteringen. Vi sparar alltså in den tid det tar 

att plocka materialet. En LDC-016 som är en av de produkter som innehåller minst artiklar, 

tar t.ex. idag ca 20 minuter att plocka. Om montören kan plocka materialet själv direkt vid 

monteringslinan skulle plocktiden reduceras ner till ca en minut. Efter att montören har 

monterat produkterna ska produkterna placeras på pallar som sedan ställs på ett 

rullbandbord som står i anslutning till monteringslinan. Där ska produkterna packas direkt. 

Packningsmomentet ska vara en del av tillverkningsordern. Direkt efter packningen så flyttas 

de packade pallarna till utleveransavdelningen. Det innebär att även lagerläggningen efter 

att produkten är monterad rationaliseras bort. Sammanfattningsvis så kommer den nya 

layouten för monteringslinorna att rationalisera bort plockningen till monteringen och 

lagerläggningen efter monteringen.  

Montörens gångväg 

Idag plockar inte montören något själv vilket innebär att montören aldrig behöver gå någon 

stans. Dock för många produkter tar plocket längre tid än vad själva monteringen gör. Det 

gör att plockningen halkar efter. Det leder till att montören kan få stå och vänta på material 

istället för att vara produktiv. Med den nya layouten så finns det alltid material till vissa 

produkter i närheten och montören kan plocka dessa artiklar själv. Det gör att montören 

aldrig behöver vänta på material utan kan alltid producera produkter som tex ska 

lagerläggas. 
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7.2 Lösning tungmontage 

 

 
Bild 7.2.1. Förslag till layout för tungmontaget. 

 

Tungmontaget kommer ungefär att se ut som tidigare. Den största skillnaden är att 

traverspelarna kommer att flyttas ut så att de även når materialet som ligger under kitarea. 

Anledningen till att det är svårt att standardisera tungmontaget är att produkterna monteras 

på många olika sätt. Idag kommer materialet in från flödets vänstra sida och ut på samma 

sida. Detta på grund av att ett bord där det monteras pumpar blockerar vägen ut från 

tungmontaget. Tanken med den nya layouten är att flödet ska komma in under ställeraget 

vid kit area och sedan gå ut på sidorna. När produkterna är färdigmonterade så flyttas de till 

utleveransavdelningen och packas där. 
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7.3 Lösning pumpmonteringsplats 

Mellan monteringslinorna för standardkylare och tungmontaget finns ett bord där Olaer 

monterar pumpar. Det bordet kommer att flyttas in till pumprummet. Det gör att man frigör 

plats och flödesväg för tungmontaget. Pumprummet har en separat layout. 

7.4 Lösning Sverigelagret 

 

 
Bild 7.4.1. Förslag till layout för Sverigelagret.  

 

Idag består lagret av hyllor, skåp och ställerage. Det finns dessutom en liten kontorsdel. 

Bredvid kontorsdelen monteras förladdningar till ackumulatortankar. Av säkerhetsskäl så 

kommer monteringsdelen att byggas ut till fyra gånger fyra meter och hägnas in. 

Kontorsdelen bör rivas. De utleveransbokningar som genomförs på kontorsdelen bör flyttas 

centralt till kiosken där alla andra utleveranser bokas. Rivs kontorsdelen så har vi möjlighet 

att ställa skåpen där. Det innebär att alla artiklar som ingår i förladdningsmontering kan 

placeras i direkt anslutning till monteringskuren. De övriga SU-lagerdetaljerna kommer att 
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flyttas upp i huvudlagret. Det betyder att Olaer inte längre kommer särbehandla SU-lagret 

utan det kommer vara en del av den vanliga lagerverksamheten. 

8. Förändringar 
Nedan listas de förändringar som måste genomföras. 

 Införa standardplatser för alla artiklar.  

 Bygga nya ställerage vid monteringslinorna 

 Vända monteringsborden 90 grader. 

 Anpassa traverserna efter bordens nya struktur 

 Sätta upp rullbandsbord vid monteringslinorna 

 Lägga till packningsmomentet i TO på alla produkter utom standardprodukterna 

 Flytta ut bordet för pumpmontering till pumprummet. 

 Flytta ut traverschen vid tungmontaget så att den når hela produktionsytan. 

  Flytta hela Sverigelagret till övriga lagret. 

 Bygga ställerage mot kontorsväggen 

 Riva Sverigelagrets kontor 

 Ersätta kontorsdelen med lager för förladdningsmontering 

 Bygga en kur runt förladdningsmontering 

 Anpassa luftledningar och elledningar efter de nya arbetsplatserna 

9. Lösning på problempunkterna  
I detta kapitel kommer lösningar till de problempunkter som togs upp under 

nulägesbeskrivningen. 

1. Definiera en produktionsstrategi 

2. Interna transporter/lager 

Lagret placeras om vid flera tillfällen innan det sätts i bruk. Lagret har en ologisk 

fördelning. 

3. Lagerflöde 

Onödigt komplicerat lagerflöde 

4. Lagerhållning 

Platsbrist och lagersaldodiffar 
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9.1 Strategi 

Olaer har lovat sina kunder att ha delivery garantie på ett visst antal produkter. Det gör att 

Olaer måste ha dessa produkter lagerförda. Dessa produkter ska produceras mot 

beställningspunkter. I monitor kan vi lägga in minimikvantiteter för en lagerförd produkt. Det 

innebär att när vi sålt ett antal av en viss produkt så att lagret har sjunkit under den nivå som 

Olaer har lovat sina kunder så kommer ett tillverkningsbehov att uppstå i monitor. Och dessa 

produkter kommer då att produceras batchvis. Övriga produkter kommer att produceras 

mot kundorder. Alla produkter som produceras mot kundorder måste packas direkt. 

 

Grundtanken är att alla produkter ska monteras mot kundorder. Det skulle vara den mest 

kostnadseffektiva lösningen. Detta på grund av att Olaer inte skulle behöva hålla stora och 

dyra lager. Eftersom Olaer inte har minimikvantiteter på sina kunders order så skulle Olaer 

inte heller kunna packa produkterna direkt efter montering om de monterade batchvis. Så 

flödet genom hela fabriken får ett renare flöde från det att materialet kommer in till 

produkterna skeppas ut om Olaer bygger mot kundorder.  

Den nya layouten bygger på den produktionsstrategi som innebär att Olaer producerar 

batchvis de produkter som Olaer har lovat sina kunder att hålla på lager. En vidare analys får 

peka på hur stora batcherna ska vara. För övriga produkter gäller det att producera mot 

kundorder. Anledningen till det är att Olaer kan bygga 6 000 000 kombinationer av kylare 

vilket innebär att om tillverkningen inte sker mot kundorder så kommer vissa order stjäla 

ingående komponenter för en annan order. Det innebär en tung planering och större/dyrare 

lager.   

9.2 Interna transporter/lager 

Om vi tilldelar alla artiklar standardplatser så undgår vi problemet med att behöva flytta 

omkring lagret till olika platser för att skapa plats till olika stora pallar. Det gör också att 

truckföraren alltid vet vart artiklarna finns, vilket i sin tur minimerar tiden för att leta artiklar. 

Monteringslinorna kommer vändas mot utleveransen. Dels för att få ett tydligare flöde ut 

mot utleveransen och dels av strategiska skäl när det gäller yta. 

Enligt den nya layouten så integrerar Olaer lagret med monteringen. Det innebär att alla 

monteringsplatser har lagerställerage i ryggen. Material för att bygga vissa produkter ska 

alltid finnas i närheten.  Det gör att plockningen kan reduceras enormt mycket. Dessutom 

kommer aldrig en montör behöva vänta på material.  

Som tidigare nämnt så är Sverigelagret separerat från övriga huvudlagret. På Sverigelagret 

har man dessutom personal som bara jobbar där. Det innebär att Olaer behandlar Sverige 

separat från övriga världen vilket inte skulle behöva vara så. Sverigelagret bör integreras 

med det övriga lagret. Det bör också behandlas som vilket annat land som helst. Platsen där 

Sverigelagret står idag har en kontorsavdelning som bör rivas. De utleveransarbete som görs 

via dator på Sverigelagret bör göras på samma ställe där övriga utleveranser görs, dvs i 
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”kiosken” se bild 9.2.1. nedan. Det skulle skapa mer produktionsyta och det skulle också 

underlätta kommunikationen från inleverans och hela vägen till utleverans. 

Produktionschefen som också har sitt kontor i ”kiosken” skulle också få bättre kontroll över 

verkstaden. 

 
Bild 9.2.1. ”Kiosken” där produktionschef Gilles Rossi har sitt kontor.  

9.3 Lagerflöde 

Med den nya layouten kommer Olaer få ett renare lagerflöde. Det börjar med att material 

kommer in till inleveransavdelningen, därifrån kommer vissa artiklar som ska kontrolleras att 

transporteras till kvalitetesavdelning och sedan tillbaka till inleverans. Om artiklarna inte ska 

kontrolleras så kommer dessa att placeras på en redan utmärkt standardplats för just dessa 

artiklar. Antingen så placeras materialet på en lagerplats i direkt anslutning till monteringen 

eller på en plats i övriga lagret. För de artiklar som har sin plats i övriga lagret kommer 

plocket för dessa att ske som det gör idag. För artiklar som placeras vid monteringslinorna 

kommer dessa bli plockade av montörerna själva. Nästa steg är montering. Här kommer 

packning vara ett steg i tillverkningsordern för de order som byggs mot beställt antal. För 

övriga lagerförda artiklar kommer inte packningen ligga med i tillverkningsordern. Efter 

monteringen går de packade pallarna direkt till utleverans där de sedan skeppas. På 

utleveransen bokas transporter och bockar för vilka pallar som går ut mot en kundorder.       
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10. Förändringsprocess 
Att genomföra en så pass stor förändring kräver planering. Inte minst att förbereda de som 

jobbar inom de områden som ska förändras. Nedan följer en överskådlig plan på vad som bör 

göras. 

11.1 Implementering av lösningen 

Implementering kommer ske iterativt till önskat resultat är nått. Projektet är uppdelat i tre 

områden: Monteringslinjerna för standardkylare, tungmontage och SU-lagret. Dessa tre 

områden kommer att förändras steg för steg, med början med monteringslinjerna för 

standardkylare. Det eftersom den förändringen kommer att skapa yta och framförallt 

pallplatser.  

Det allra första steget är att ha en workshop med alla användare för att ta del av 

användarnas åsikter och av pedagogiska skäl sälja in den nya layouten hos användarna.   

Det första implementsteget i processen är att flytta monteringsbänkarn 90 grader. Sedan ska 

rullbandsborden monteras i anslutning till monteringsbänkarna. Och slutligen ska 

pallställerage monteras bakom arbetsbänkarna. Så fort monteringslinorna är färdigställda så 

ska tillverkningsordrarna uppdateras så att de får med packmomentet. Bygga pallställerage 

och montera rullbordbänkar är inte ett stort projekt. Däremot så drar flytten av 

monteringsbänkarna med sig extra jobb i form av att ändra på elen, luften till skruvdragarna 

och flytten av traverserna. Jobbet borde gå att lösa under en helg. En mer grundläggande 

studie måste genomföras för att få en mer detaljerad planering.  

När monteringslinorna är färdigställda så ska alla artiklar bli tilldelade standardlagerplatser. 

Det kan ske successivt under en period.   

En separat layout har skapats för pumprummet. Så fort implementeringen av den genomförs 

så ska bordet där pumpar monteras idag flyttas in till pumprummet. 

Samma dag som vi flyttar traverserna för monteringslinorna för standardkylare så bör vi ta 

med förflyttningen av traversen för tungmontaget. En separat offert är framtagen för detta 

av Johan Nilsson. 

Sista steget i förändringsprocessen är att flytta Sverigelagret från där det står idag in till 

huvudlagret. Eftersom vi nu har byggt nya pallställerage vi monteringsbänkarna så har vi 

frigjort plats för SU-lagret i huvudlagret. SU-lagret bör flyttas till den plats som den vara 

avsedd för från början. När vi frigjort platsen där SU-lagret står idag så ska pallställerage 

monteras på samma plats. Där kommer material för tungmontaget att placeras. Även större 

detaljer för förladdningsmontering kommer att placeras där. Nästa steg är att riva 

kontrosdelen och ersätta den med skåp som ska användas för lagerlägga de komponenter 

som ingår i förladdningsmonteringen. Förladdningsmontering ska i samband med det hägnas 

in enligt bilaga 4. Ytan ska vara 16 kvm stor.  
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Allt förändringsarbete ska ske med en dialog med användaren. 
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11. Nästa steg 

 Det första som måste göras efter att alla förändringar har genomförts är att göra 

detaljlösningar för varje del i förändringen. Tex för monteringslinorna måste det 

analyseras om elen, luften, traverserna, verktygstavlorna, datorerna med mera. ´ 

 Skapa en plan för alla artiklar. Dvs vart ska de ha sina standardplatser.  

 Analysera hur stora batcherna ska vara för standardprodukter som ska produceras 

mot lager. 

 Hur ska ställeragen vid monteringen se ut? För att få ut så mycket nytta av 

ställeragen som möjligt så bör en analys göras för att konstatera vilken typ av 

ställerage som ska användas.  

 KÖPA LAGERHISS!!! För alla små detaljer, inte minst för de detaljerna för 

sverigelagret bör ligga i en lagerhiss. 
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12. Resultatdiskussion 

Visionen med projektet har varit att få en allt mer kostnadseffektiv produktion där Olaer inte 

ligger på dyra lager och att varje moment i produktionen adderar värde till kunden.   

Idag har Olaer en onödigt komplicerad verkstadslayout. Lagerflödet flyter inte ostört utan 

många stopp och hack förekommer. Det beror på att det inte fanns någon baktanke med 

dagens verkstadslayout. Den nya layouten skapar förutsättningar för ett rent lagerflöde.  

Olaers informationssystem (Monitor) är ett standardsystem som köptes in utan att noga 

undersöka vad som Olaers verksamhet krävde. När man köper ett standardsystem så får 

man istället anpassa verksamheten efter hur systemet fungerar. Om vi vänder på steken så 

kan det också vara positivt att köpa ett standardsystem då man inte har riktig koll på hur 

företagets processer ska fungera. Vi vet att informationssystemet fungerar i andra bolag. 

Därför kan man utnyttja informationssystemet för att se möjligheter till ett bra flöde. Men 

det har Olaer inte gjort än. Det skapar problem framför allt vid utleverans men skapar också 

förvirring kring lagersaldon. Enligt lösningen så kommer vissa uppdateringar genomföras i 

monitor. Bl.a. lägga in standardplatser för alla artiklar, lägga upp minimikvantiteter för 

standardprodukter som ska lagerläggas och lägga upp packningen som en del av TO för 

artiklar som inte ska lagerläggas.    

Idag finns det olika åsikter om vilken produktionsstrategi som ska användas. Vissa tycker att 

vi ska montera batcher för att få en mer kostnadseffektiv montering och andra tycker att vi 

ska montera mot kundorder. Det här en för stor sak för att bara tycka, därför bör vi 

genomföra analyser för vilket som är mest lämpad för vår organisation. Det kommer 

naturligtvis påverka både verkstadens layout och hur vi ska jobba mot informationssystemet. 

Det lösningen pekar på är en fortsatt kombinerad produktion av både kundorderstyrd- och 

lagerförda order. Skillnaden är att Olaer från och med nu ska ha bättre koll på vilka 

produkter som är vad.  
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Inledning 
Under våren 2010 genomförs examensarbete för kandidatelever på programmet affärssystem på 

KTH. Detta dokument är en beskrivning av examensarbetet. Det har benämningen ”teknik och 

management”. Examensarbetet kommer att utföras på ett verkligt företag, Olaer och det kommer att 

utföras av Andreas Karlsson.  

Syfte 

Syftet med det här dokumentet är att det ska vara en teknisk beskrivning som ska klargöra projektets 

innerbörd och avgränsningar. Det ska också klargöra vilka förutsättningar som gäller. 

Målgrupp 

Dokumentet är framförallt avsett för Olaer, examinator Anders Sjögren och författare Andreas 

Karlsson. Dokumentet är också offentligt för andra studenter då de har möjlighet att opponera mot 

dokumentet.  

Projektbeskrivning 
För att skapa förståelse för projektet så kommer en presentation om Olaer och dess affärsidé att 

presenteras nedan.   

Olaer 

Olaer är ett globalt företag som är representerat i fem kontinenter. De utvecklar, producerar och 

marknadsför kylarsystem för industrin, anläggningsmaskiner, hydraulik och så vidare. Företaget har 

under 50 år utvecklat kylarsystem vilket har gett Olaer en ledande position på marknaden (Olaer, 

2010).  Utöver specialtillverkade kundanpassade kylarsystem tillverkas fyra standardmodeller i olika 

utföranden: 

 

 

LAC  LOC  

Växelströmsdriven för industriella  Växelströmsdriven för industriella  

applikationer applikationer 
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LHC  LDC 

Hydraulmotordriven för industriella  Likströmsdriven för mobila applikationer 

mobila applikationer 

Bakgrund 

Olaer hade tidigare sin produktion utlagd fram till 2010. Då beslöt de sig för att ta hem en del av 
produktionen. Det de kom fram till var att alla underliggande detaljer skulle fortsätta produceras hos 
leverantören och Olaer själva skulle stå för lager och montering av kylarsystemen. Olaer skaffade sig 
nya lokaler och började montera. 
 
Olaer vill nu undersöka möjligheterna att skapa en ny verkstadslayout med hjälp av dagens 
produktionsmetoder. Den nya layouten ska resultera i en mer effektiv produktion än vad den 
befintliga layouten gör.  

Syftet 

Syftet är att kartlägga lagerflödet och analysera det. Analysen ska sedan användas för att skapa en ny 
verkstadslayout som är mer effektiv än den befintliga. I analysen ska vi hitta brister och problem som 
sedan kan lösas med metoder utifrån befintlig litteratur. Dessa metoder ska också följa i linje med 
företagets policys och normer. Det ska slutligen mynna ut i en effektiv verkstadslayout inom ramen 
för avgränsningarna.   

 

Projektuppgift (70% uppdrag och 30% rapportskrivande) 

Följande ska ingå i projektet 

o Studera litteratur och dokumentation inom ämnet. Tanken är att använda den 

litteratur och information som har getts under studietiden. Under examensarbetet 

kommer ett antal modeller att skapas. Det gör att de kurser som gavs i modellering 

kommer att tillfredställa informationsbehovet för modelleringen. Produktionskurser 

och projektarbeten inom produktionssegmentet kommer att tillfredställa 

informationsbehovet för processanalyserna.  

o Modellera lagerflödet idag med ett utvalt verktyg, det vill säga att reda på vilket 

verktyg Olaer använder som standardverktyg. Om fallet är att Olaer inte har ett 

standardverktyg kommer projektet att rekommendera ett verktyg. 

o Analysera och optimera lagerflödet. Hitta lösningar för att lagret ska bli så 

kostnadseffektivt som möjligt. 

o Analysera kravet på stödjande processer, dvs undersöka vilka stödjande processer och 

rutiner som krävs. 

o Redovisa slutrapport 
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Problemanalys 

Modellen nedan visar överskådligt hur lagerflödet ser ut idag. Modellen ska användas som mall för 

det förändringsarbete som examensarbetet kräver.  

 
1, Modellera upp Olaers lagerflöde med ett standardverktyg. Om Olaer inte själva har ett verktyg 

som används vid liknade typer av projekt, ska en research göras för att hitta ett lämpligt verktyg.  

Idé: Ett lämpligt verktyg för modellering är UML.  

 

2, Analysera specifikt lagerflödet kring monteringslinorna. Idag är lagret och monteringen separata. 

Det innebär att Olaer har en lång plocktid före montering vilket måste reduceras. Det innebär också 

att komponenter har flera lagerplatser innan de ska monteras.  

 

Idé: integrera lagret i monteringslinorna så att montören vid en viss lina har möjlighet att själv plocka 

och montera vissa standardmodeller. Vissa artiklar som ingår i stort sett alla modeller ska ha sin 

lagerplats vid monteringslinorna. Exempel på en sådan artikel är pluggar.  

 

Inom området för den här punkten finns det många idéer och åsikter internt i huset. Därför kommer 

ett antal intervjuer genomföras. 

 

3, Optimera flödet från montering till utleverans för att frigöra plats och lagringstid. Idag lagras 

färdiga produkter direkt på golvet och i direkt anslutning till monteringslinorna vilket leder till att en 

stor yta blir blockerad. Det gör också att Olaer får flera onödiga moment tex lagerläggning, lagertid, 

hitta sakerna på lagret och slutligen transportera till utleverans.  

Idé: Hitta en lagerlösning för färdiga produkter. Integrera monteringslinan direkt till utleveransen.  

 

4, Kontrollera att it-systemet används rätt gentemot verkligheten. Olaer har ett standardsystem 

vilket innebär att produktionen måste anpassas efter systemet. 
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Idé: Kontroll av hur systemet och verkligheten stämmer överense med varandra. Utbildning av 

system.         

 

5, Integrera SU lagret (produkter som levereras inom Sverige) till det övriga lagret. Idag har SU lagret 

en egen del av lagret och utlevereras separerat från övriga lagret. 

Idé: SU- komponenter bör ingå i det stora lagret och utlevereras genom den ordinarie utleveransen.  

Avgränsningar 

o Projektet är avgränsat till att endast innehålla ”Lagerplats sätra”..  

o Projektet kommer inte att inkludera en ingående analys gällande vart olika artiklar ska 

placeras i en ny layout. 

Projektdisposition 

Projektet kommer att delas in i fem faser: projektdefinition, förstudie, utförande, resultat och 

slutsats och färdigställande. 

Projektdefinition 

I projektdefinitionen så kommer projektets bakgrund, syfte och problemställningar inkludera. Det ska 

också definiera projektets avgränsningar och vilka resurser som krävs. Dokumentet ska förklara 

projektets innebörd. 

Förstudie (informationsinsamling)  

Det är viktigt att samla information inför projektet. Det är också viktigt att analysera den nuvarande 

situationen för att precisera vart problemen ligger. För att analysera den nuvarande situationen så 

behöver vi ett lämpligt sätt att modellera lagerflödet. Sedan ska en processmodell över lagerflödet 

skapas. Och slutligen leta efter befintliga lösningar i litteratur och i verklighet.  

Utförande 

Under utförandet ligger det mycket praktik. Här gäller det att konstatera de mest lämpade 

lösningarna på problemen iterativt. Presentera olika alternativ och föreslå den mest lämpade.  

Resultat och slutsats 

Under Resultat och slutsats så handlar det om att dokumentera slutsatser och resultat efter 

föregående punkts beslut. 

Färdigställande 

Färdigställa rapport. 

Tidsplan 

Projektets olika faser kommer att delas in i nedanstående tidsplanering. 
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Projektorganisation 

Kandidatuppsatsen skrivs av Andreas Karlsson vilket är examensarbetet för 

Affärssystemsprogrammet på Kungliga tekniska högskolan. Examinator är Anders Sjögren. Olaer 

tillgodoser handledare. Eftersom produktionschef Gilles ansvarar för att ha en effektiv produktion 

kommer även han påverka projektet. För att skapa kontinuitet i projektet bör det ligga möten 

inplanerat varje vecka mellan författare och handledare.   

 Författare:  Andreas Karlsson 

 Produktionschef Olaer Gilles Rossi 

 Handledare:  Mikael Renström 

 Examinator:  Anders Sjögren 

 Organisationen:  Olaer 

 

Resurser 

Dator och arbetsplats tillhandahålls av Olaer. Övriga programvaror så som modelleringsverktyg 
tillhandahålls av KTH. KTH tillhandahåller också litteratur från KTH:s bibliotek och kompetent 
personal.  
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Bilaga2 
Flödesdiagram Inleverans 
 

 

Ta emot gods

Kontrollera godset mot följesedel och inköpsorder

Kontrollera om godset ska till kontroll Kvalité kontrollerar gods

Inleverera i systemet
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Flödesdiagram truckförare 

 

Hämta på inleverans.

Placera på standardplatser.

Skriva ut plockorder.

Plocka material till montering.

Avrapportera plocket.

Flytta packade lådor till utleveransen.

Fylla på standardplatser vid montering.

Lägga in lagerpåfyllning i systemet.Uppdatera lagerförflyttningen i systemet.

 



    

 55 

Flödesdiagram montör 

 

Hämta TO

Starta TO i Monitor

Kontrollera/plocka komponenter

Montera

Avsluta TO

Placera på rullbandsbord

Packa
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Flödesdiagram total bild 

Inleverans

Trigger: Material kommer in.

Kontrollera antal mot följesedel och inköpsorder.

Kontrollera om materialet ska till kontroll.

Skriva ut pallflaggor.

Packa upp.

Uppdatera kundorder

Trigger: Materialet stämde ej.

Analysera problemet.

Fylla i blankett för statistik.

Inleveranskontroll

Trigger: Material med kontrollkrav.

Vissa artiklar kvalitetskontrolleras.

Lagerläggning

Trigger: Material finns inlevererat i systemet vid inleveransen. 

Lagerlägg på standardplats.

Plockning

Trigger: Manuellt, när det finns en order att plocka.

Skriva ut plocklista.

Plocka till montering.

Om någon art saknas så fyller plockaren i ett kort

och lägger tillbaka materialet eller placerar lådan mot väggen.

Plockning sker i första hand från standardplatser.

Montering

Trigger: Tillverkningsorder finns tillgänglig.

Montering.

Materialet packas som en del av TO:n

Plockning

Trigger: Manuellt, utleveranspersonal skriver ut en lista med information

om vad som ska plockas.

Kvalitetshantering

Trigger: Problem har uppstått.

Avgöra om materialet ska skrotas eller renoveras.

Renovera
Skrota

Inleverans

Inköpare

Kvalitesavdelning

Truckchaufför

Montör

Utleverans

Kvalitetsavdelnin

Lager vid montering
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Bilaga 3 

Layoutförslag till monteringslinorna för standardkylare 
För att avgöra hur layouten ska se ut för monteringslinorna så tog jag fram ett antal 

alternativ. Ytan som vi har att röra oss med är 20 meter från pumprummet ner till 

truckgången vid utleveransen. Från tungmontaget till truckgången vid ställeragen är det 19 

meter minus tre meter för det ställerage som står som kit area för tungmontaget.  De saker 

som ingår i monteringslinorna för standardkylare är följande: Truckgång, ställerage, 

monteringsplats och arbetsbänk. 
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Förslag 1 

 

 

 Bilden till vänster visar en förstorad bild 

av monteringslinorna. Detta skulle kosta 

Olaer 27 meter från pumprummet till 

truckgången vid utleveransen och 9 meter 

på bredden. Vi vet sedan tidigare att vi 

bara har 20m x 19m att spela på. Det 

innebär att vi inte har råd på längden med 

denna layout. Problemet är att vi får fyra 

truckgångar i den här layouten. Dessutom 

så skapar vi inte några synergieffekter för 

montörerna i form av att dela tex 

skruvlådor med mera. Alla jobbar separat 

från varandra.  Layouten får flödet från 

vänster till höger och ger 36 meter 

ställerage och 45 kvm packyta
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Förslag 2 

I ovanstående bild ställer vi samman 

arbetsbänkarna mot varandra. Det gör at 

vi sparar in två truckgångar och dessutom 

kan använda skruvlådor, dator med mera 

gemensamt med den man jobbar emot. 

Layouten kräver 22 meter på längden 

vilket är två meter för mycket. Men vi kan 

reducera monteringsplatsytan ner till en 

meter och då har vi 20 meter precis. Den 

här layouten får flödet från vänster till 

höger och ger 45 meter ställerage och 45 

kvm packyta.  



    

 

Förslag3

 

 

I ovanstående layout utnyttjar vi hela ytan till produktion. Det innebär att vi inte har några 

onödiga truckgångar. Ytan i mitten är packyta och man ställer produkterna rakt ner från 

monteringsbänkarna ner på packytan. Layouten får flödet utifrån och in mot mitten och 

sedan ut genom öppningen i mitten mot leveransavdelningen. Det ger 30 meter ställerage 

och 136 kvm packyta. 
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Förslag 4 

 

 

Den slutliga layouten är den samma som 

layout nr två fast att vi vänder 

monteringslinorna 90 grader. Det får 

flödet uppifrån och rakt ner på 

utleveransen. Som tidigare sagt så får den 

45 meter ställerage men däremot så är 

tanken att det ska finnas rullbandbord i 

slutet av bänken. Där ska en packare 

packa produkterna direkt och sedan 

plockar en truckförare ner pallen till 

utleveransen. Rent systemmässigt så 

kommer packningen ligga som ett 

moment i tillverkningsordern. För 

standardartiklar som ska lagerläggas 

saknas packningssteget i 

tillverkningsordern. Detta på grund av att 

vi inte vet vid monteringstillfället hur 

många kunden kommer beställa av just 

den modellen.  
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Val av lösning. 
För att välja layout för montering av standardkylare så jämfördes alla förslag med varandra 

och med dagens layout. En jämförelsematris skapades där vi pekade på ett antal punkter och 

viktade dem där ett är har viss betydelse, två är viktigt och tre absolut nödvändigt. Vi 

graderade sedan förslagen med ett till fem där fem är uppfylls optimalt och ett är uppfyll 

inte alls. Det resulterade i att förslag nummer fyra fick bäst poäng och därav rekommenderas 

att den layouten sätts i bruk.  

Vikt Förklaring 

3 Absolut nödvändig 

2 Viktigt 

1 Viss betydelse 

 

Betyg Förklaring 

5 Uppfyller kravet perfekt 

4 Uppfyller kravet helt 

3 Uppfyller kravet godkänt 

2 Uppfyller kravet med brister 

1 Uppfyller inte alls kravet 

 

Layout och 
produktionsflöde Vikt Nuläge   

Förslag 
1   

Förslag 
2   

Förslag 
3   

Förslag 
4   

Flexibilitet 3 3,5 10,5 2 6 4 12 2 6 4 12 

Kapacitet 3 2,5 7,5 3 9 3 9 3 9 3 9 

Ytkrav 2 2 4 1 2 3 6 4 8 3 6 

Service och underhåll 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Materaialflöde 3 1,5 4,5 2 6 2 6 2 6 4 12 

Arbetsmiljö                       

Ergonomi 2 1,5 3 1 2 3 6 3 6 3 6 

Ljud ljus och luft 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Ekonomi                       

Prisvärda förändringar 2 2 4 3 6 3 6 3 6 3 6 

Totalt     38,5   36   50   45   55 
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Manual för stämplingsrutiner 
Starta TO 

1. Öppna Monitor affärssystem som ligger på skrivbordet.  

2. Klicka på V i menyn och sedan på Stämplingsrutiner Stämplingsterminal. 

3. Ange ditt Anställningsnummer. 

4. Klicka på starta Direkt arbete. 

5. Fyll i Rapportnumret.  

6. Klicka på verkställ. 

7. TO är nu startad. 

Starta underliggande TO 

1. Öppna Monitor affärssystem som ligger på skrivbordet.  

2. Klicka på V i menyn och sedan på Stämplingsrutiner Stämplingsterminal. 

3. Ange ditt Anställningsnummer. 

4. Klicka på Lägg till bunt. 

5. Fyll i Rapportnumret. 

6. Klicka på Verkställ. 

7. Underliggande TO är nu startad. 

Avsluta TO 

1. Öppna Monitor affärssystem som ligger på skrivbordet.  

2. Klicka på V i menyn och sedan på Stämplingsrutiner Stämplingsterminal. 

3. Ange ditt Anställningsnummer. 

4. Klicka på Starta indirekt arbete eller Avsluta arbete, beroende på vilken view du har. 

5. Ange Antal godkända och Lagerplats. 

6. Klicka på Verkställ. 

7. Ny ruta visas. Här skriver du ut pallflagor. Ange Antal kolli för att få ut rätt antal pallflaggor. 

Klicka på Skriv ut. 

8. Ordern är avslutad. 

9. Öppna Labelprint som ligger på skrivbordet. Ange ordernumret och tryck på Tab en gång. 

Sedan klicka på Skriv ut. 

Skriv ut ritning 

1. Öppna Monitor affärssystem som ligger på skrivbordet.  

2. Tryck på F12 för att söka information om en viss artikel. 

3. Ange Artikelnumret och tryck på Tab en gång. 

4. Klicka på fliken Tillverkning. 

5. I högra hörnet finns en Blå knapp till höger om kommentarknappen. Klicka på den. 

6. Alla ritningar som finns kopplade till artikeln visas i ett nytt fönster. Välj ritning och klicka på 

Skriv ut. 


