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Abstract 

Companies are constantly striving for improvement and expansion. An effective approach is 

to manufacture your own products instead of buying them ready-made. The purpose of this 

study is thus to design the start-up of a smaller production with relatively low volumes and 

to see if the acquisition of an own production will be lucrative.  

 

The study is based on two research questions where the first one provides an overview of 

essential machines and equipment for the production and how these should be placed 

relative to each other. The second question is connected to if the investment will be good 

for the company or not.  

 

The study is based on a literature study and a document study which culminates in a current-

situation analysis. This current-situation analysis provides a basis for the development of 

potential concepts for the production. These concepts are examined and analyzed to see 

what relevance they have seen to implementation and three concepts are finally established 

as the most prominent. One of the concepts where best suited for this specific production 

and were therefore chosen as the best concept although it meant a wall in the workshop 

had to be torn down. Together with the decision of the layout, it is shown that the 

investment was good for the company. 
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Sammanfattning 

Företag strävar konstant mot förbättring och expandering. Ett effektivt tillvägagångssätt är 

att i stället för att köpa in färdiga produkter tillverka dessa själv. Denna studies syfte är 

således att designa uppstarten av en mindre produktion med relativt låga volymer samt se 

om anskaffningen av denna egna tillverkning kommer vara lukrativ. 

 

Studien bygger på två frågeställningar där den första ger en överblick av essentiella maskiner 

och utrustning för produktionen samt hur dessa skall utformas relativt till varandra. Den 

andra är knuten till den del av studien som kollar på om investeringen i en egen produktion 

kommer gynna företaget.  

 

Studien bygger på en litteraturstudie samt en dokumentstudie vilka mynnar ut i en 

nulägesanalys. Denna nulägesanalys ger grund till framtagning av potentiella koncept för 

produktionen. Dessa koncept granskas och analyseras för att se vilken relevans de har sett 

till implementering där tre stycken koncept tillslut fastslås som de mest framträdande. En 

layout av dessa väljs ut som den mest fördelaktiga för just denna produktion men kommer 

med en komplikation att en vägg behöver rivas i produktionslokalen. Tillsammans med 

beslutet av layout påvisas att investeringen var god för företaget.  

 

 

Nyckelord: layout, processflöde, produktionsledning, produktionsstyrning, uppstart av 

produktion, utformningskoncept, lukrativ investering, make-or-buy 
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Förord 

Denna uppsats är ett examensarbete på högskoleingenjörsnivå i maskinteknik vid Uppsala 

universitet. Studien är genomförd på pyroteknikföretaget Unique Pyrotechnics i Götene.  
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Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår ämnesgranskare Matías Urenda Moris, som bidrog 
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1 Introduktion 

Introduktionen innefattar en inledning till ämnet som studien granskar, en beskrivning av 

problemet som ska behandlas, studiens syfte, mål och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

Verksamheter söker lönsamhet och alla avdelningar inom en verksamhet strävar därför mot ett 

gemensamt högre mål. Att skapa värde och vinst genom att skapa och leverera tjänster och 

produkter. Hur en verksamhetsavdelning styrs är viktigt i både små som stora organisationer. 

Oavsett deras storlek strävar alla vinstdrivna företag mot att öka sin lönsamhet genom att 

erbjuda ett högre kundvärde än andra företag  (Slack & Brandon-Jones, 2019).  När det kommer 

till att skapa ett högre kundvärde spelar produktionen av den produkt som ska levereras en stor 

roll. Många företag gör någon gång vad som kallas ett ”make-or-buy” beslut. Detta hänvisar till 

om företaget själv ska tillverka ”make” produkten eller om de kan tjäna mer på att köpa in 

produkten från ett annat företag (buy). Många aspekter kan påverka vad som är mest lönsamt 

för företaget, till exempel lagerhållning, frakt, inköp av maskiner med mera (Kenton, 2021). Om 

ett företag ska bli ett tillverkande företag måste det läggas fram konkreta underlag på att 

investeringen kommer vara lukrativ. De fördelar som kan ses med egen produktion är att 

ledtiderna ofta kan kapas markant och priset per tillverkad produkt blir lägre. Något att dock ta i 

beaktning är att yta för produktionen måste tillhandahållas (Olhager, 2013).  

 

Planeringen av produktionslayouten tillsammans med materialflöden i processer är en 

komplicerad uppgift. Under planeringsfasen är det svårt att avgöra resultatet av den planerade 

layouten. Resultatet av produktionslayouten synliggörs först när planeringen är slutförd och 

produktionen är i gång. En layout som visar sig vara ineffektiv blir kostsam för organisationen 

och leder till komplicerade flöden genom produktionen, höga ledtider, låg flexibilitet, höga 

kostnader samt frustration hos de anställda. Därav är det viktigt att redan i planeringen av 

produktionen ta fram ett koncept som fungerar i praktiken. (Slack & Brandon-Jones, 2019) 

1.2 Problembeskrivning  

Företaget har tidigare köpt in färdiga detaljer från underleverantörer för att sedan montera ihop 

delar till färdig produkt i sin verkstad. Nu har en investering genomförts då den gamla processen 

hade för långa ledtider samt var kostsam då det var många vinstdrivande mellanhänder. 

Investeringen har i syfte att transformera företaget från ett monterande till ett tillverkande 

företag. Nya maskiner köps in och skall utforma en produktion. Problemet ligger i hur dessa 

maskiner skall placeras i lokalen, alltså hur utformningen av produktionen skall se ut. Detta kan 
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ofta vara en utmaning då företag ofta har en begränsad yta. Studien betraktar de olika 

basuppläggens flöde vid en mindre produktion.  

1.3 Syfte  

Genom valda teorier och analys kommer en lämplig layout för en lågvolymproduktion som ska 

tillverka ett mindre antal produkter samt varianter bestämma.  

1.4 Frågeställningar 

Följande frågeställningar kommer att användas: 

 

Vilken detaljerad layout lämpar sig för tillverkningen? 

Vilka för och nackdelar finns det för företaget att genomföra investeringen? 

1.5 Avgränsningar  

Studien kommer enbart behandla den tillverkande delen i produktionen. Studien innefattar ej 

den slutliga monteringen av produkten. 
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2 Teori  

I det följande kapitel behandlas relevanta teorier som ligger till grund för att uppnå arbetets 

syfte. Teorierna kommer tillsammans med det empiriska insamlade materialet behandlas för att 

svara på frågeställningarna. Teorin omfattar produktionsstyrning, produktionslayout, 

Processflödesanalys, tillverkningsteknik, arbetsmiljö och ergonomi samt tidigare forskning och 

examensarbeten. 

2.1 Den teoretiska bakgrunden 

Syftet med arbetet är att genom en nulägesanalys bekanta sig med problemet. Arbetet syftar till 

att beskriva samt planera en verkstadslayout. Layouten skall planeras utifrån välbeprövade 

modeller och koncept, verkstaden ska även designas med arbetsmiljö och ergonomi i åtanke. 

Teorierna kommer användas för att avgöra om investeringen är lönsam för företaget. Följande 

avsnitt kommer att behandla relevanta teorier. Avsnitt 2.2 behandlar produktionsstyrning. I 

efterkommande avsnitt 2.3 presenteras tillverkningstekniker. I avsnitt 2.4 presenteras 

arbetsmiljö och ergonomi. Nästa avsnitt 2.5 behandlar metoden processflödesanalys. Sista 

avsnittet 2.6 av kapitel 2 Teori lyfter tidigare forskning och arbeten som gjorts inom liknande 

områden.  

2.2 Produktionsstyrning 

Produktionen i en tillverkandeprocess är ett komplext samband mellan ofta flera delprocesser. 

Det kräver noggrann planering och styrning av processerna för att optimalt styra produktionen 

eller tillverkningen (Olhager, 2013). Inom produktionsstyrning återfinns flera element, 

utrustningen, layouten och sambandet mellan delprocesserna. Produktionsstyrning har till syfte 

att öka utnyttjandegraden samt möta marknadens krav och behov på ett effektivt sätt (Slack & 

Brandon-Jones, 2019). Viktiga aspekter vid produktionsstyrning, vad skall tillverkas, kvantitet 

och variation och hur tillverkningen ser ut.  

2.2.1 Produktionslayout 

Produktionslayout refererar inom den tillverkande industrin till hur en organisations faciliteter 

är utformade i avseende till maskinernas position samt hur de förhåller sig till varandra. Även 

andra materiell som skrivbord, verktyg och övrig utrustning inkluderas. Ett problem som blivit 

mer tilltagande är utseendet av faciliteterna i samklang med utformningen. Då det påvisats att 

miljön har stor effekt på de anställda. En produktionslayout konfigureras med avseende på antal 

produktvarianter samt volym och bidrar till hur attraktiv, flexibel och effektiv produktionen är. 

Layouten bestämmer hur tillgångar såsom material, information och kunder, vid en visuell 

tillverkning, rör sig igenom produktionen och därför kan små förändringar i layouten ge stora 
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fördelar i både upplevelse och effektivitet och därmed kostnader (Slack & Brandon-Jones, 

2019). 

2.2.2 Flödesgrupp 

Begreppet och konceptet flödesgrupp har ambitionen att minimera ledtiderna och simplifiera 

planeringen. Tillverkningsprocesserna placeras i grupper enligt flödesriktningen för att minska 

transporter mellan delprocesserna (Olhager, 2013). I Figur 1 visas ett exempel på en 

flödesgrupp. Grupperna kan antingen arrangeras efter funktioner likt en funktionell verkstad 

eller i linje för ökad effektivitet (Slack & Brandon-Jones, 2019). Layouten anpassar sig bäst för 

tillverkning med låg variation samt högre volymer. Genom att använda flödesgrupp anpassas 

den layout som används efter hur produkten tillverkas och detta ger en layout som är 

produktorienterad. Detta produktorienterade synsätt ökar produktiviteten men kräver 

planering och kontroll över tillverkningen för att nå upp till sin fulla potential. Genom att styra 

tillverkningen med en flödesgrupp skapas en tydlig väg för produkten att gå och detta skapar 

korta genomloppstider.  

 
Figur 1: Exempel på flödesgrupp (Olhager, 2013) 

En av fördelarna med en flödesgrupp är minskade transporter från det att produkten börjar 

bearbetas tills att den är färdig. Viss transport av material krävs mellan de olika maskinerna 

samt förflyttning av operatören men detta bidrar i slutändan till mindre komplexa flöden och 

minskad materialhanteringstid. En annan positiv aspekt är att minskade ställtider ofta uppnås 

med hjälp av att tillverka i en flödesgrupp. Detta då fixturer och verktyg kan vara desamma och 

inte kräver tid för att bytas och konfigureras utan kan kontinuerligt användas för de produkter 

som ska tillverkas. Något som också uppkommer av flödesgrupper är en ökad expertis hos 

operatörer då de ofta utför samma operationer får de erfarenhet och kan därför producera 

produkter snabbare och till en högre kvalitet.  

 

De begränsningar som finns för att tillverka i en flödesgrupp är antalet produkter och varianter 

inte är för många. Då en flödesgrupp är utformad för att snabbt och precist tillverka en mindre 

grupp produkter blir produktionen flexibilitet begränsad. Ska flera varianter implementeras 

behövs ofta en ny grupp eller en total förändring av befintlig grupp.  

 

Med fördel skall tillverkningen i en flödesgrupp ske i batcher för att minimera 

omställningstiderna. Batchtillverkning är en produktionsstrategi där produkter tillverkas i 

batchvis, detta för att kunna möta en kontinuerlig och stabil efterfrågan på produkter. 
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Konceptet batchtillverkning går ut på att först producera klart en batch för att sedan börja på 

nästa. Detta kan ske i både vad som kallas ett dragande system såväl som ett tryckande system. 

Vid användning av batchtillverkning följs ett schema och produktionen i varje maskin sker i 

samma takt oavsett hur resten av produktionskedjan ser ut, alltså om en maskin skulle få 

problem fortsätter de andra tillverka i samma takt ändå. Detta kan leda till att det skapas 

onödigt stora buffertar längs produktionskedjan och kan om ingen åtgärd sker skapa stora 

konsekvenser med tiden vilket gör det viktigt att stoppa i tid om problem uppstår. Något som 

ofta är effektivt är därför att minska batchstorlekarna. Detta leder till mindre buffertar samt 

kortare ledtider, alltså tiden från beställning tills produkten uppfyllt sitt syfte.  

2.2.3 Lågvolymtillverkning 

Vid val av produktionslayout och metod för tillverkningen är volymen en avgörande del i 

beslutet. Lågvolymtillverkning syftar till produktioner där i allmänhet en låg volym med hög 

variation av produkter tillverkas (Slack & Brandon-Jones, 2019). För att lågvolymtillverkning ska 

vara effektiv och hållbar krävs ofta en högre variation av produkter. Det medför att 

omställningstiderna ska vara låga. För att effektivt kunna ställa om tillverkningen. Vid låga 

volymer samt låga variationer av produkter lämpar sig batchtillverkning (Slack & Brandon-Jones, 

2019). Batchtillvekning så tillverkas ett bestämt antal varianter i ett parti sen ställs processen 

om för att tillverka nästa batch med produkter. Om en slutprodukt kräver flera komponenter är 

det effektivare att tillverka komponenterna i batcher för att dra ned på omställningstiderna i 

produktionen. 

2.3 Tillverkningsteknik 

2.3.1 Svetsning 

Svetsning är en fogningsmetod som inom tillverkningsteknik används för att sammanfoga två 

komponenter (Jarfors, 2010). Vid svetsning för att sammanfoga två komponenter hettar man 

upp materialet och smälter samman de två styckena. Med anledning av att materialet 

smältsamman så ska egenskaperna hos materialet bevaras även i förbandet.  

2.3.2 Plåtbockning 

Bockning är en tillverkningsmetod som tillhör kallbearbetning eller deformationshärdning. 

Genom plastisk deformation ändras formen eller egenskaperna hos materialet (Jarfors, 2010). 

Metoden bockning genomförs med hjälp av högt tryck. Arbetsstycket pressas till önskad vinkel 

och radie. Genom användandet av olika verktyg kan olika bockar och vinklar uppnås.  

2.3.3 Laserskärning 

Skärning är en tillverkningsmetod för att dela på ett material. Med hjälp av tryck med ett 

eggverktyg delas materialet (Jarfors, 2010). Metoden laserskärning använder laser för att hetta 



Examensarbete 15 HP september 2022 

6 
 

upp och smälta materialet. Laserskärning är fördelaktigt att använda då det går att uppnå höga 

hastigheter på skärningen. Utöver hög hastighet kan även hög kvalitet hållas med ytterst snäva 

toleranser.  

2.4 Arbetsmiljö & ergonomi 

Ergonomi fokuserar primärt på den fysiologiska aspekten av arbetet. Fysiologi handlar om hur 

kroppen fungerar och innefattar två aspekter. Hur människor interagerar med sin direkta 

arbetsyta samt hur människor reagerar till de miljöförhållanden som finns. Ergonomi handlar till 

stor del om att anpassa arbetet till de anställda. Det är därför viktigt att företag kollar på fakta 

och teori för att kunna skapa en arbetsmiljö som dels är anpassad för att inte bringa skada på 

den anställdes kropp, dels en miljö som är trivsam att arbeta i. Arbetsytan ska inte tvinga de 

anställda att göra obekväma rörelser eller konstant behöva sträcka sig utanför sin maximala 

arbetsräckvidd. De ska inte heller behöva känna sig trängda eller utsatta för fara i direkt närhet 

till deras arbetsyta av till exempel tunga upphöjda objekt som vid fall skulle kunna skada den 

anställda. Då de anställda är ett företags mest värdefulla tillgång är det av största vikt att 

tillhandahålla dem en god ergonomi och arbetsmiljö så de kan fortsätta vara tillgångar istället 

för att bli en börda. En anställd som kan jobba i 20 år utan problem är en betydligt större 

tillgång än någon som kan jobba i 10 år för att sedan få ryggproblem på grund av till exempel 

tunga lyft i arbetet (Slack & Brandon-Jones, 2019).  

 

När en layout för en flödesgrupp ska utformas är ergonomin och arbetsmiljö viktiga faktorer att 

ta i beaktning. Flödesgruppen bör utformas på så sätt att buller minimeras och goda ljuskällor 

tillhandahålls. Att föredra är att dagsljus finnas tillgängligt då det höjer arbetsmoral markant. 

Det ska inte heller vara trångt för operatören när han förflyttar sig mellan de olika maskinerna i 

gruppen då detta minskar arbetsmoralen samt orsakar klämrisk. En flödesgrupp utformas också 

med fördel med så få och korta transporter av material som möjligt. Detta hänvisar till de 

transporter av materialet som operatören gör för hand utan hjälpmedel. En risk som uppstår 

med att arbeta i en flödesgrupp är att arbetet kan bli repetitivt, till exempel att göra samma 

procedur om och om igen eller att lyfta samma sak samma sträcka flertalet gånger, vilket kan 

vara skadligt både mentalt och fysiskt för operatören.  

2.5 Processflödesanalys 

En så kallad processflödesanalys är en metod för att kartlägga och beskriva de aktiviteter som 

ingår i en process. Syftet är att enkelt på ett kompakt, grafiskt men ändå detaljerat sätt bygga en 

förståelse för den studerande processen (Olhager, 2013). Beroende på vilken detaljnivå som 

önskas kan man utföra processflödesschema eller ett layoutflödesdiagram. För en 

processflödesanalys finns det fem grund steg (Olhager, 2013): 
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Identifiera och kategorisera processaktiviteter. 

Dokumentera processen som helhet. 

Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar. 

Rekommendera lämpliga processförändringar. 

Genomföra beslutade förändringar. 

 

I de olika analyserna, scheman och diagrammen används olika symboler för olika kategorier av 

aktiviteter.  

 

 = operation 

Operation är en aktivitet som med avsikt förändrar det inmatade materialet. Det kan vara 

kemiska eller fysiska egenskaper, montering, demontering eller liknande aktiviteter. 

 = transport 

Aktiviteten transport syftar enbart till att material förflyttas mellan olika aktiviteter. Transport 

förflyttar enbart utan att någon förändring sker på materialet. 

 = kontroll 

En kontroll checkar och avstämmer att de tidigare aktiviteterna har genomförts på ett rätt sätt.  

 = lager 

Aktiviteten lager syftar till att materialet ligger i väntan mellan två aktiviteter. För att materialet 

skall flyttas igen behövs ofta någon form av beordrande.  

 = hantering 

Hantering kan syfta till kortare transporter. Transporter mellan lager vid operation till operation 

till exempel. 

2.5.1 Processflödesschema 

I ett processflödesschema åskådliggörs de olika aktiviteterna som ingår i en process. I 

processflödesschemat adderar man ihop antalet operationer, transporter, kontroller, lager och 

hanteringar var för sig. I schemat ingår också tider för varje aktivitet samt avståndet för 

transporterna, även dessa summeras. Schemat kan även innehålla en värdekod som beskriver 

om en aktivitet är värdeskapande eller inte i processen (Olhager, 2013). I Figur 2 finns ett 

exempel på ett processflödesschema.  
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Figur 2: Exempel flödesschema (Olhager, 2013) 

2.5.2 Layoutflödesdiagram 

För att illustrera hur flödet går mellan olika aktiviteter i en process används ett 

layoutflödesdiagram. Där diagrammet skall symbolisera lokalen där processen är placerad. 

Lokalen delas sedan upp i sektioner som illustrerar de olika aktiviteterna som ingår i processen. 

Sist dras linjer mellan de olika aktiviteterna där symbolen för transport ska visa i vilken riktning 

flödet går (Olhager, 2013). Figur 3 visar ett exempel på ett layoutflödesdiagram. 

 
Figur 3: Exempel layoutflödesdiagram (Olhager, 2013) 
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2.6 Tidigare forskning/arbeten 

Det kommande delkapitlet presenteras tidigare forskning som gjorts inom området. Tidigare 

examensarbeten som har behandlat liknande fall inom besläktade branscher samt områden. 

Metoderna som används tidigare har visats vara effektiva och genererat goda resultat. Avsnittet 

presenterar och verifierar valda teorier och metoder.  

2.6.1 Tidigare examensarbeten 

Många tidigare arbeten har gjorts inom området layoutkoncept och förbättringsförslag på 

layouter inom verkstadstillverkning. Svårare är det att finna tidigare arbeten eller forskning om 

uppstart av en ny tillverkningsprocess. Ett tidigare arbete av (Nilsson & Sääf, 2008) vars syfte var 

att analysera nuläget hos företaget och tillhandahålla nya koncept med grunden flöde, 

effektivitet och vidare expansion. Där liknande metoder och teori har använts och visats vara 

framgångsrikt. Andra arbeten som har genomförts i liknande områden handlar om att 

identifiera problem och flaskhalsar i produktionen. Metoden som används vid 

flaskhalsidentifiering är simuleringar vilket är en effektiv metod. För att simulations skall vara 

möjligt krävs mycket data om produktionen. Data som processtid, ställtid, genomloppstid, 

batchsstorlek och ledtider (Sjölander & Viklund, 2020). Metoden är väl beprövad. Simulering 

kräver mycket data om resultatet skall vara relevant.  
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3 Metod 

I följande metodavsnitt presenteras metoden för arbetets process samt genomförandet. 

Metoder hur data samlas in och analyserats för att besvara syftet och frågeställningar till 

arbetet. Kapitalet omfattar design av studien, datainsamlingsmetod, dataanalys, validitet, 

reliabilitet och etiska ställningstaganden. 

3.1 Design av studien  

Fallstudien var specifikt riktat mot ett mindre tillverkande företag. Det fall som studerats i 

arbetet är uppstartandet av en produktion med låg volym. Då arbetet har genomförts på ett 

företag med ett särskilt fall kommer metoden fallstudie vara lämplig. Studien har en deduktiv 

ansats där befintliga teorier appliceras på det givna problemet. Stor del av studien har utgjorts 

av kvalitativa studier genom ostrukturerade intervjuer om nuvarande läge och önskade resultat. 

I Figur 4 nedan beskriver samt illustreras arbetets design och arbetsprocess. 

 
Figur 4: Illustration av projektets design och arbetsgång 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Nedan redogörs de valda datainsamlingsmetoderna som har används till underlag för arbetet. 

De valda metoderna som har används är observationer, ostrukturerade intervjuer, samtal, 

litteraturstudie och dokumentationsstudie. När ett flertal metoder används möjliggörs 

triangulering. Triangulering innebär att metoderna kompletterar varandras styrkor och 

svagheter (Säfsten & Gustavsson, 2019). 

3.2.1 Observationer 

Att observera innebär att iaktta och beskrivs ibland som grunden för all mänsklig kunskap 

(Williamson & Johanson, 2013). Om en observation ska fungera som underlag för utveckling av 

vetenskaplig kunskap ställs det särskilda krav på observationernas genomförande samt 

dokumentation. Observationer i vetenskapliga sammanhang ska vara väl utformad efter 

undersökningens frågeställningar samt vara väl förberedd (Hansson, 2007). Observation är en 

vanligt använd teknik för datainsamling vid fallstudier. Begrepp för att beskriva dessa olika 

sorters observationer är deltagande och icke-deltagande och mellan dessa finns olika nivåer av 
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observatörsdeltagande. Från mest deltagande till icke-deltagande lyder nivåerna som följer: 

Komplett deltagande, aktivt deltagande, måttligt deltagande, passivt deltagande och icke-

deltagande (Säfsten & Gustavsson, 2019). Observationerna genomfördes på plats hos företaget. 

Under en rundtur samt egna observationer på företaget samlades data in om lokalens 

utformning och storlek vilket bidrog till att se vilka layoutkoncept som skulle komma att vara 

rimliga.  

3.2.2 Ostrukturerade intervjuer & samtal 

En intervju är en vanligt använd teknik när information i form av uppfattningar, upplevelser och 

erfarenheter samlas in. En forskningsintervju är ett professionellt samtal som har ett specifikt 

syfte. Forskaren och respondenten är aldrig jämbördiga under samtalet utan det är forskaren 

som leder samtalet. En intervju kan vara antingen strukturerad, semistrukturerad och 

ostrukturerad. En ostrukturerad intervju är av en öppen karaktär där ett fåtal övergripande 

områden diskuteras fritt  (Säfsten & Gustavsson, 2019). Stora delar av datainsamlingen kommer 

från metoden intervjuer. I arbetets gång användes främst ostrukturerade intervjuer och samtal 

med personalen vid företaget. Denna metod ligger till grund för att besvara både frågeställning 

1 och frågeställning 2. 

3.2.3 Litteraturstudie 

Litteraturgenomgång är den process som genomförs för att få en bild av kunskapsområdet 

genom att hitta relevant litteratur och teorier. Processen som används syftar till att genom 

nyckelord samt begrepp söka ibland databaser och tryckt litteratur (Säfsten & Gustavsson, 

2019). När relevanta teorier sammanställts har de analyserats för att identifiera det relevanta 

innehållet till arbetet. Stor del av den funna litteraturen har återfanns i läroböcker inom 

relevant kunskapsområde produktion och ledning. Viss teori är hämtat från tidigare forskning 

inom kunskapsområdet i form av rapporter samt uppsatser. Den insamlade teorin har bidragit 

till kunskap om ämnet samt teorier för layouter och lösningar till problemet. Metoden 

litteraturstudie har varit stor grund för att besvara frågeställning 2.  

3.2.4 Dokumentstudie 

Dokument som granskas vid en dokumentstudie innehåller så kallad sekundärdata. Data som 

skall ses som ett komplement till primärdata (Säfsten & Gustavsson, 2019). Därav har 

sekundärdata granskats källkritiskt enligt kriterierna som (Säfsten & Gustavsson, 2019) 

beskriver. Dokumenten som granskas kommer från företaget och innehåller nödvändiga 

specifikationer och information om den nyinvesterade utrustningen. Den samlade data som 

anses relevant har främst utnyttjats för att besvara frågeställning 2.  
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3.3 Dataanalys 

Genom de observationer och samtal som förts har en insikt i hur nuvarande läge såg ut. 

Nulägesanalysen valdes för att se hur den yta där produktionen ska sättas upp är utformad samt 

om det finns materiel och avgränsningar som kan användas eller måste avlägsnas.  

3.3.1 Nulägesanalys 

För att kunna utforma en produktion krävs det en välförstådd bild av nuvarande läge. En 

nulägesanalys hjälper till med att kartlägga nuläget på en så tydligt sätt som möjligt. Detta gör 

så att planeringen av produktionen kan genomföras med noggrannhet samt tydliggöra de idéer 

som initialt verkat bra men inte kommer gå att genomföra.  

3.3.2 Layoutanalys 

Från nulägesanalysen betraktades vilka layouter som skulle kunna vara rimliga. Genom att sätta 

upp potentiella layouter och analysera dem kan fördelar samt nackdelar hittas och layouten kan 

tas i beaktning eller kasseras för att sedan försöka göra de valda layouterna så bra som möjligt 

för just den tänkta produktionen. Denna analys bidrar till att planeringen av produktionen kan 

utföras med större noggrannhet vilket är av stor vikt vid en uppsättning av en produktion.  

3.3.3 Kostnadsanalys 

För att kunna estimera kostnaden på produkten har ett verktyg i SolidWorks används. 

Uppskattningen bygger dels på materialåtgång och tillverkningskostnaden. Produkten skissas 

upp som en 3D-modell efter dimensioner företaget tillhandahöll för att sedan kunna genomföra 

en kostnadsanalys på produkten. Kvantiteten, bearbetningsmetoder och material bestäms för 

att få en precis estimering av kostnaden. Maskiner, utrustning och lokalen har skalenligt 

visualiserats utifrån dokumentstudien.  

3.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet avser i vilken utsträckning studien mäter rätt saker för att svara på frågeställningarna. 

För denna studie gjordes kontroller samt uppföljningar med ämnesgranskare och handledare vid 

företaget för att förstärka validiteten. För insamling av data har observationer samt intervjuer 

använts och varit lätta att genomföra. En sådan typ av metodjämförelse minskar att tolkningsfel 

sker och ger ökad validitet. Detta är på grund av att denna insamlade data kan med de olika 

metoderna jämföras och detta möjliggör en ökad chans att upptäcka brister. De teorier som är 

grunden till datainsamlingsmetoderna kommer ifrån en litteraturstudie som betraktade många 

olika källor vilket skapar triangulering och därmed ökar validiteten.  

  

Då studien som genomförts är av slaget fallstudie medför det att den externa validiteten 

kommer att vara låg. Extern validitet syftar till hur generaliserbart resultatet av studien är. 
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Studien är just av slaget fallstudie och är genomförd åt de specifika företaget med ett specifikt 

problem så resultatet kommer vara svår applicerat på ett annat fall. Vilket medför att 

generaliserbarheten kommer förbli låg.  

 

Reliabiliteten syftar till huruvida mätningar är utföra på rätt sätt och hur repeterbara 

mätningarna är. Delar av data till arbetet kommer från bland annat observationer och dels från 

ostrukturerade intervjuer och samtal. Vid ostrukturerade intervjuer finns det flera faktorer som 

spelar in vilket gör att repeterbarheten inte går att upprätthålla. Det kan vara situationer, 

intervjuaren och mänskliga faktorer (Säfsten & Gustavsson, 2019). Låg repeterbarhet korrelerar 

med låg reliabilitet. Insamlingen av data har även skett via dokumentstudier. Vid undersökning 

av dokument är det lätt att repetera samt uppnå lika resultat, vilket ökar arbetets reliabilitet. 

3.5 Etiska ställningstaganden 

Alla observationer genomfördes med en anställd vid företaget. Bilder och liknande togs med 

godkännande av anställd. Dessa bilder samt filer som delats kommer ej delas vidare under några 

omständigheter. De samtal som förts har varit ostrukturerade och anteckningar har förts. Om 

den/de samtalet sker med menar att något inte bör antecknats har detta efterföljts och 

kommer därmed även ej tas med i rapporten. Samtalen har inte knutits till någon specifik 

person i rapporten om inte så begärts då samtalen med anställda på företaget skall värderas 

lika. Samtliga deltagande i samtal och vid observationer är medvetna om arbetets intention och 

syfte.  

 

Med ovanstående stycke har alla fyra huvudkrav som (Vetenskapsrådet, 2017) hänvisar till som 

uppförandekod vid forskning mötts.  

• Informationskravet 

• Samtyckeskravet 

• Konfidentialitetskravet 

• Nyttjandekravet 

 

Informationskravet samt samtyckeskravet anses vara uppfyllda då alla som påverkas av studien 

är medvetna om dess syfte och godkänt dess framfart.  

 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att samtalspartners lämnas anonyma samt att alla 

samtal och observationer värderas lika oavsett delaktig/a personer.  

 

Nyttjandekravet uppfylls då ingen information om enskilda individer insamlats samt att 

rapporten inte kommer kunna missbrukas eller utnyttjas på felaktigt sätt då känslig information 

ej innefattas i rapporten.  
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4 Förstudie 

I det följande kapitlet som är genomförandet beskrivs hur arbetet har genomförts. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av företaget Unique Pyrotechnics. Vidare innehåll i kapitlet 

presenterar nulägesanlysen. Nulägesanalysen innehåller processbeskrivning, lokal och dess 

avgränsningar samt ledtider. Avslutningsvis presenteras företagets önskemål på 

produktionslayouten, processflödesschema och konceptgenerering.  

4.1 Företagsbeskrivning 

Unique Pyrotechnics är Skandinaviens främsta leverantör av specialeffekter, fyrverkerier och 

helhetslösningar för konserter och andra offentliga evenemang. De är belagda i Götene och har 

arbetat ihop med stora artister så som Swedish House Maffia, Twisted Sisters och Håkan 

Hellström (Pyrotechnic, 2020). Varje evenemang är unikt och kräver olika lösningar. Företaget 

tillverkar alla pyrotekniska effekter själva och exporterar dessa till ställen runt om hela Europa. 

De för även pyrotekniska utbildningar vilket behövs vid användning av effekterna. Företaget 

köper för tillfället in färdigbearbetade plåtar vilket de sedan monterar till färdiga produkter. En 

stor anledning till att företaget vill starta en egen produktion handlar om tillverkningstider. 

Företaget har stora problem med att beställningarna tar lång tid. Egen tillverkning kommer med 

flera fördelar som är intressanta för företaget så som kortare ledtider, lägre tillverkningskostnad 

och större kontroll över processen.  

4.2 Nulägesanalys  

Följande avsnitt kommer att förklara nuläget av hur företagets moduler produceras av 

underleverantörer. Analysen kommer vara grunden till de layoutkoncept som tas fram i arbetet. 

Nulägesanalysen är baserad på data från observationer, intervjuer och samtal. I nuläget har 

företaget ingen egen produktion utan allting beställs ifrån underleverantörer. Detta leder till 

långa leveranstider och dyra moduler vilket gör företaget lidande. Sett till ett 

processflödesschema skulle avståndet bli högt men framförallt tiden skulle vara en avsevärt stor 

faktor till slöseri i vad som inom Muda kallas “Väntan”.  

4.2.1 Produkten 

Företaget har utvecklat en egendesignad pyroteknisk flamenhet för eldeffekter till flera olika 

sammanhang. Oavsett storlek eller typ av evenemang ska produkten kunna användas. Företaget 

har utvecklat hela lådan samt tillhörande kretskort till flamenheten. Eldkastaren är tillverkad för 

att olika toppar enkelt ska kunna monteras på. Topparna har olika munstycken för att uppnå 

olika flammor. Den kan drivas med alkohol eller gas för att tända enheten (Pyrotechnic, 2020). 

Produkten består av en bottenlåda och en topp. Bottenlådan har hål för skruvar samt en större 

utskärning för att ge plats för styrenheten. Toppen på lådan är olika formad beroende på vilken 
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typ av effekt som önskas. Är det en vanlig eldslåga som önskas är det ett singulärt munstycke på 

toppen medan om 5 mindre eldslågor önskas är munstycket annorlunda. Det som betraktas i 

denna studie är bottenlådan av produkten. Produktion av toppen med olika munstycken är 

alltså inte beaktade. Nedan i Figur 5 visas en 3D-rendering på företagets flamenhet. 

 
Figur 5: Företagets flamenhet 

4.2.2 Processbeskrivning 

Företaget beställer in komponenter till slutprodukten av lokala legotillverkare. Komponenterna 

är specialbeställda från andra leverantörer. Tillverkningsprocessen består av tre delprocesser 

innan monteringen. Se Figur 6 för flödet i tillverkningen. 

 
Figur 6: Flödeslayout i tillverkningen 

4.2.2.1 Laserskärning 

Den första delprocessen är laserskärningen som börjar förädlingen av materialet. Processen är 

enkel och sker till stor del automatiskt. Först placeras plåtar av rätt dimension på laserbordet för 

att sedan bli utskurna automatiskt. Mängden delar som tillverkas bestäms av plåtens storlek. 

Utnyttjandet av plåt maximeras för att minimera spillmaterial. Eventuell efterbehandling utförs i 

form av gradning av kanter innan den färdigskurna detaljen flyttas vidare.  

4.2.2.2 Bockning 

Det andra värdeadderande steget i processen är bockning. Bockningen sker manuellt vid en 

kantpress. Varje detalj kräver minst två bockar för att kunna konstruera slutprodukten. Det är 

Laserskärning Bockning Svetsning 
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den process som kräver mest tid av den anställda men ej den mest tidskrävande processen i sin 

helhet. Efter bockningen förflyttas detaljerna till sista steget som är svetsning.   

4.2.2.3 Svetsning 

Det sista steget i processen innan slutmontering är svetsning. Detaljerna sammanfogas eller 

färdigställs med steget svetsning. Eventuell efterbehandling där slagg tas bort för en bättre 

slutprodukt. Sedan skickas lådorna till lackering för att få en ytbehandling och monteras. 

4.2.3 Lokalen och dess avgränsningar 

Nuläget i lokalen där produktionen planeras att sättas upp är en del av det befintliga lagret. Ytan 

som skall tillägnas den nya produktionen har en yta på 7*13 meter (91kvm). Ytan idag är fylld av 

pallställ med produkter för företaget. Se Figur 7. 

 

Figur 7: Nulägesbild av produktionsyta 

Lagret är planerat att flyttas till en annan del av anläggningen för att göra plats för den nya 

produktionen. Lokalplatsen är i nuläget uppdelad med en vägg vilket delar ytan i två mindre 

sektioner. Vi tillsammans med handledare kom fram till att för att få en layout med bra 

arbetsmiljö bör väggen rivas för att få en större öppen yta samt att det skulle minska komplexa 

transportvägar.  

4.2.4 Ledtider 

Det största problemet som kommer med anledning av att detaljer och produkter köps in från 

leverantörer är långa leveranstider. Förutom att leveranstiderna blir allt för långa, blir 
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kostnaden per färdigproducerad produkt för hög. Kvaliteten som önskas har inte alltid uppfyllts 

av leverantörerna och är något som kostar tid och kapital för företaget. Den färdiga produkten 

kostar ungefär 700 kr vid beställning. En vanlig beställning av företaget är 250–300 detaljer till 

slutprodukt. Varje bearbetning av materialet sker hos separata företag vilket leder till långa 

leveranstider vilka vanligtvis är: 

 

• Lastsäkring: ca 6 veckor. 

• Bockning: 2 veckor. 

• Svetsning: 2–3 veckor. 

Totalt kan leveranstiden uppgå till 12 veckor. Det är ett stort problem för företaget som i övrigt 

jobbar med korta ledtider mot kund och projekt som planerats med en snäv tidsram blir 

lidande.  

4.3 Inköpta maskiner 

4.3.1 Laserskärare - GWEIKE - LF1325L 

LF1325L är en CNC laserskärare av mindre modell som har en arbetsyta på 1300*2500mm. 

Inköpspriset för maskinen var 700 000 kr. Maskinens repeterbarhetsprecision uppgår till 0,03 

mm för att säkerställa kvaliteten på det arbetade objektet. Med hög hastighet och hög precision 

är LF1325L väl balanserad och anpassad för en mindre tillverkning. Maskinen har en 

arbetshastighet upp till 25 m/min. Arbetshastigheten varier beroende på vilket material som 

bearbetas. Måtten på maskinen längden 4,2m bredden 2,5m och höjden 1,86m (Gweike Laser, 

2022). Här under i Figur 8 visas GWEIKE - LF1325L.  

 
Figur 8: GWEIKE - LF1325L 

4.3.2 Kantpress - Dener - Smart XL 2060 

Smart XL är en kantpress designad för små till medelstora metallplåtar och kan arbeta med 

plåtar upp till 2050mm långa och 400mm breda. Inköpspriset för maskinen var 700 000 kr. Den 

har en arbetshastighet på 10 mm/s och har en böjningskraft på upp till 60 ton. Maskinens längd 
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är 2845 mm och maskinens bredd är 2200 mm (Dener, 2022). Figur 9 visar en Dener - Smart XL 

2060. 

 
Figur 9: Dener - Smart XL 2060 

4.3.3 Svetsrobot - Rolleri – COBOTIC 100T 

Cobotic 100T är en kollaborativ svetsrobot designad för små till medelstora metallstycken. 

Inköpspriset för maskinen var 1 140 000 kr. Den har en precision på +-0,03 mm. Den använder 

Rolleri Simple Use System vilket underlättar för operatören då programmering samt manuell 

styrning av roboten har ett användarvänligt gränssnitt som är lätt att förstå. Roboten är 

designad för att lätt kunna flyttas med truck om behovet av förflyttning skulle uppstå. Roboten 

har funktionen automatisk avstängning av skyddsdörrar/skärmar samt 17 sensorer som 

tillsammans skapar en hög säkerhet för operatören. Roboten har en oavbruten 

strömförsörjningsteknologi vilket motverkar att plötsliga stopp inträffar samt motverkar att 

säkerhetsfunktioner fallerar. Roboten är 2400 mm lång och 1200 mm bred (Rolleri Robotic, 

2022). Nedan i Figur 10 visas en illustration av COBOTIC 100T. 

 
Figur 10: Rolleri – COBOTIC 100T 
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4.4 Företagets önskemål på produktionslayouten 

Önskemålen samt kraven från företaget har tagits i beaktning när koncepten har utformats. En 

kravspecifikation har tagits fram utifrån företagets krav på layouten och tillverkningen. Viktiga 

punkter har sammanställts utifrån intervjuer. De intervjuer som genomförts har framför allt 

varit ostrukturerade likt ett samtal. Enklare frågor har ställts för att låta den intervjuande vara 

ledande i sina svar. Den intervjuade har själv beskrivit vad som önskas av layouten. Utöver 

intervjuer har även observationer utförts vid företaget och lokalen där produktionen önskas 

sättas upp. 

4.4.1 Kravspecifikation 

Intervjuer gemensamt med observationer på företaget har legat till grund för den kravlista som 

tagits fram tillsammans med företaget. En av de viktigaste punkterna för företaget handlar om 

ytan på tillverkningslokalen. I Tabell 1 redovisas de krav som företaget har på layouten.  
Tabell 1: Kravspecifikationer på tillverkningslayouten 

Krav Kommentar 

Produktionsvolym 
Produktionsvolymen skall uppgå till 3000 

produkter per år 

Kvalitet 
Företaget önskar en jämn och hög 

kvalitetsnivå 

Ledtider 
300 bottenlådor ska tillverkas på max 5 

veckor 

Lokalens yta 
En mycket begränsad yta på 7x13 m 

(91m²) 

Användarvänlighet Produktionen skall skötas av en operatör  

Öka volymen i framtiden 
Målet med satsningen är att på sikt 

kunna öka produktionsvolymen 

 

4.5 Processflödesschema 

Ett processflödesschema gjordes där de tre värdeskapande aktiviteterna är maskinerna. Detta 

schema påvisar endast de steg som plåten kommer ta och stegens värdekoder. Detaljer som 

förflyttade meter o.s.v. kommer att presenteras i kapitel 5: Resultat och analys. Figur 11 nedan 

presenterar ett processflödesschema för en standardprodukt på företaget.  
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Figur 11: Processflödesschema bottenlåda 

4.6 Konceptgenerering 

För att kunna generera koncepten på ett lämpligt sätt gjordes en enklare fysisk modell av ytan 

för produktionen. Maskiner, lager och redskap som kommer behövas inkluderade. Sedan 

testades olika koncept och idéer fram och tillbaka tills en layout som såg bra ut hittades. Sedan 

gjordes en dataanimerad 3D vy där det blev lättare att visualisera och fler konceptidéer 

testades. Vid generering av koncept användes först och främst sunt förnuft. Det måste finnas 

tillräckligt med utrymme för operatören att röra sig på vid samt mellan maskinerna på grund av 

säkerhetsskäl. Då det endast är tre maskiner kan det ursprungligen inte verka behövas någon 

närmre eftertanke vid val av layout men då utrymmet är litet gör layouten stor skillnad. Plåtarna 

innan de beskurits väger för mycket för att lyftas för hand och detta tillsammans med dragning 

av el med mera gör att layoutvalet kommer ha stor betydelse. Allt detta togs i beaktning under 

konceptgenereringen och många idéer fick slopas medan andra utreddes vidare.  

4.6.1 Utröna rimliga produktionslayouter från teori 

Vid en första anblick på vilket layoutkoncept som var lämpligt märktes det fort att viss teori inte 

var applicerbar på den yta och konfiguration av maskiner som ska användas i detta fall. Teori 

som linjetillverkning, fast positionstillverkning samt funktionell verkstadstillverkning föll bort.  

Men det fick även den positiva effekten att det med hjälp av teorin blev tydligt vilken typ av 

layoutkoncept som var rimligt att ta med i beräkning samt hur de kunde användas för att skapa 

en lämplig layout. 



Examensarbete 15 HP september 2022 

21 
 

4.6.2 Solid Works 

För att få en klar och tydlig bild av hur de olika layouterna skulle se ut i praktiken skapades CAD-

filer för bockmaskinen samt svetsroboten. CAD-fil för laserskäraren hämtades från hemsidan 

Grabcad (GrabCAD, 2022). De tillverkade CAD-filerna var i verklighetstrogen skala för att det 

med lätthet gå att se om en layoutidé var möjlig att implementera eller tvungen att slopas. Den 

tillgängliga ytan skapades som en modell av den lokal där produktionen ska sättas upp för att 

återigen ge en tydlig bild av konceptet. Detta gjorde att det med lätthet kunde spånas på olika 

idéer och snabbt testa dem och sedan om de var aktuella för användning försöka optimera 

dessa med mindre justeringar. Se Bilaga 1 för en komplett sammanställning av alla modeller på 

maskiner och utrustning. I Figur 12 är respektive CAD-modell av maskinerna som ritads upp i 

skala 1:1.  

   
Figur 12: CAD-modeller på Laserskärare, kantpress och svetsrobot 

4.7 Leveranstid och pris-jämförelse 

För att se om en anskaffning av egen tillverkning skulle vara lönsam för företaget var det främst 

två faktorer som var viktiga. Leverans/tillverknadstiden för produkten samt hur mycket den 

skulle kosta att tillverka kontra att beställa in den från underleverantör. För att bestämma 

tillverkningstiden för produkten gjordes egna beräkningar kopplade till de olika 

arbetshastigheterna de inköpta maskinerna har. Detsamma gjordes för att beräkna kostnaden 

för varje enskild tillverkad produkt vilket sedan med hjälp av Solid Works verktyg för att beräkna 

tillverkningskostnad styrktes. En produkt av verklig skala ritades då upp i Solid Works och alla de 

operationer produkten kommer genomgå applicerades vilket resulterade i en kostnadsrapport 

som kan ses i Figur 13.  
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Figur 13: Kostnadsanalysverktyget från SolidWorks 

En låda som beställs ifrån underleverantör kostar 700kr att köpa in. Leveranstiden kan uppgå till 

12 veckor. Detta skapar ett problem då företaget har som krav att sälja 3000 produkter per år. 

Med den långa leveranstiden på beställda produkter betyder det att företaget ej kan sälja ens 

hälften av deras efterfrågan. Vid egen tillverkning skulle företaget kunna tillverka 3000 

produkter per år. Detta skulle innebära att företaget skulle kunna tillverka på 5 veckor vad det 

tar 12 veckor att få in från underleverantören vilket är en minskning på 7 veckor. För att tillverka 

dessa produkter skulle priset per plåt som krävs vara 1887kr. Från varje plåt kan 12 produkter 

utvinnas. Detta ger en naturlig batchstorlek på 12 produkter per batch vilket också lämpar sig då 

12 färdiga produkter ryms på en pall av standardmått. Att det går att utvinna 12 produkter per 

plåt resulterar också i att materialet för varje produkt kommer kosta 14,90$ = 157kr och att 

bearbetningskostnaden där pris för operatör är inräknat blir 11,94$ = 126kr vilket resulterar i en 

totalsumma på 283kr.  Alltså en minskning på 417kr per produkt. Tabell 2 visar en 

sammanställning av leveranstid och kostnad mellan att köpa in produkter och egen tillverkning. 
Tabell 2: Leveranstid och pris-sammanställning 
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5 Resultat och analys 

I det kommande kapitlet resultat och analys beskrivs och presenteras resultaten av arbetet. 

Resultaten analyserats även i kapitlet. Inledningsvis presenteras layoutförlagen var för sig med 

tillhörande analys. Avslutningsvis presenteras valet av layoutkoncept för företaget. 

5.1 Layoutförslag 

De processteg som behöver utföras inom ramen för layouten är att plåtarna först tas in i lokalen 

och läggs på pallställ. Sedan används någon form av lyftanordning så som pallastare för att flytta 

plåten från pallstället till laserskäraren. När laserskäraren är färdig kan de utskurna plåtdelarna 

lyftas för hand och placeras på ett rullbord för att förflyttas till bockmaskinen. Där bockas 

plåtarna som sedan för hand flyttas till svetsroboten där de svetsas för att till sist för hand 

läggas som färdig produkt redo för målning på ett pallställ. De olika maskinerna samt 

utrustningen är numrerade efter följande: 

 

1. Materiallager 

2. CNC-laserskärning 

3. Bockning/Kantpress 

4. Kollaborativ svetsrobot 

5. Färdigvarulager 

6. Återvinningskärl 

7. Rullbar arbetsbänk 

5.1.1 Layoutförslag A 

Materialflödet i tillverkningen är enkelt samt att det är få delprocesser som krävs för 

 att slutföra produkten. Det tillsammans med den begränsande ytan möjliggör ett enkelt och ett 

kronologiskt flöde. Det första förslaget layoutförslag A som presenteras nedan i Figur 14 samt 

Figur 15 vars fokus har varit att minska avståndet på de transporter som krävs i processen. För 

att kunna möjliggöra för enklare transporter så kommer väggen som delar verkstadsytan i två 

mindre delar att rivas. Genom att riva väggen öppnas ytan upp vilket inte bara gör 

transportvägarna enklare utan bidrar också till att en större arbetsyta blir tillgänglig. 
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Figur 14: Layoutförslag A uppifrån 

Materiallagret är strategiskt placerad nära intill den första operationen laserskärning. 

Placeringen av materiallagret möjliggör att det går att fylla på lagret från baksidan. Material 

hämtas sedan enkelt från materiallagret till laserskärningen. Återvinningskärlet är placerat nära 

laserskäraren då det kommer mest spillmaterial från den operationen. Arbetsbänken används 

sedan för att transportera utskurna detaljer till nästa operation bockning. Färdigbockade 

detaljer transporteras sedan på samma sätt till sista operationen svetsning. Sedan är 

färdigvarulagret placerat just intill slutoperationen.  

 
Figur 15: Layoutförslag A 
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Processflödesschema layout A 

Det huvudsakliga syftet med processflödesschemat som genomförts är att skapa en uppfattning 

om hur långa transporterna kommer att vara. Utöver information om avståndet som materialet 

kommer att färdas visar även processflödesschemat information om delprocesser. I Tabell 3 

presenteras processflödesschemat för layoutförslag A. Resultatet från processflödesschemat 

visar att materialet endast kommer att färdas 26,8 m. Resultatet av schemat visar även antalet 

operationer, transporter, kontroller, lagring och hantering.  
Tabell 3: Processflödesschema layoutförslag A 

 

Analys av layoutförslag A 

Det finns aspekter som talar både för och emot layoutförslag A. Positivt är att i samband med 

att väggen rivs i lokalen så kommer större yta att öppnas upp. Ytan som kan användas för 

arbete, möjliggör för större projekt. Det bidrar även till att transporterna i lokalen blir enkla. 

Material behöver inte transporteras på något komplext sätt. Utöver att transporterna blir enkla 

blir de även korta och naturliga. Att layouten kräver en förändring i lokalen genom att riva 

väggen kan ses som ett hinder men fördelarna som kommer med det kompenserar för det 

arbete som krävs. Den öppna lokalen kommer även göra det enklare att i framtiden öka 

produktionen, antingen i större volymer eller med att börja producera ett större antal varianter.  

5.1.2 Layoutförslag B 

Detta layoutförslag B som presenteras i Figur 16 samt Figur 17 är i stor mån likt förslag A. Den 

primära skillnaden är att den vägg som i förslag A rivs i stället blir kvar och arbetas runt. Detta 

leder till mer komplicerade transportvägar men gör så ett rivningsarbete av väggen ej blir 

nödvändigt. 
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Figur 16: Layoutförslag B uppifrån 

Materiallagret är i detta förslag placerat som i förslag A med skillnaden att det här endast ryms 

ett pallställ i stället för två men vägen till laserskäraren är lika naturlig som i förslag A. Sedan 

följer samma princip som i förslag A gällande återvinningskärl och rullbord. Det är från 

bockmaskinen till svetsmaskinen det blir en större förändring. Här måste materialet 

transporteras en längre sträcka då det behöver transporteras runt väggen. Från svetsmaskin till 

färdigvarulager råder ingen större skillnad från förslag A.  

 
Figur 17: Layoutförslag B 
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Processflödesschema layout B 

I Tabell 4 presenteras resultatet för processflödesschema för layoutförslag B. Detta resultat är 

att materialet kommer färdas totalt 36 m vilket är 9,2 m längre än layoutförslag A.   
Tabell 4:  Processflödesschema layoutförslag B 

 

Analys av layoutförslag B 

Då denna layout har en liknande utformning som förslag A så har den samma fördelar sett till 

flödet genom processen. Skillnaden här blir dock den längre sträckan materialet måste 

transporteras från bockmaskin till svetsmaskin vilket i sig är en nackdel. Dock slipper man utföra 

något rivningsarbete på väggen vilket är positivt.  Den ökade sträckan är som sagt en negativ 

aspekt men då det ursprungligen kommer vara få tillverkade produkter per dag bör detta inte 

vara en stor svaghet. De största negativa aspekterna med layouten är istället att det inte främjar 

någon framtida expandering samt att det blir en sämre arbetsmiljö då det kommer kännas 

betydligt trängre att jobba i layout B kontra layout A. 

5.1.3 Layoutförslag C 

Detta layoutförslag som presenteras i Figur 18 samt Figur 19 skiljer sig mer markant från förslag 

A och B. Detta förslag har som primärt mål att hålla förändringen av nuläget till ett minimum. 

Väggen behöver ej rivas samt att inga pallställ behöver flyttas. Ytan till höger om väggen 

behöver endast röjas på gammalt material för att göra plats åt maskinerna. Detta förslag har 

mer komplicerade transportvägar är både förslag A och B.  
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Figur 18: Layoutförslag C uppifrån 

Materiallagret är här placerat till vänster om väggen längst in i rummet. Detta för att möjliggöra 

pålastning samt avlastning av material. När materialet väl transporterats till laserskäraren har 

det ett naturligt flöde genom de tre värdeskapande operationerna. Från svetsmaskinen till 

färdigvarulager krävs en längre transport runt väggen vilket gör att detta förslag innebär att 

material två gånger behöver transporteras en längre sträcka.  

 
Figur 19: Layoutförslag C 
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Processflödesschema layout C 

I Tabell 5 presenteras resultatet för processflödesschema för layoutförslag C. Detta resultat är 

att materialet kommer färdas totalt 48,4 m vilket är markant mycket längre än förslag A och B. 
Tabell 5:  Processflödesschema layoutförslag C 

 

Analys av layoutförslag C 

Denna layout är den trängsta om man ser till arbetsmiljö. Det är även den layout där materialet 

kräver längst transportering. Den enda aspekten av layout C som gör att den ens tas i beaktning 

är det minimala arbetet som behöver utföras för att den skall kunna implementeras. Men då 

layout B är ett bättre alternativ är layout C och båda innebär uteblivet rivningsarbete av väggen 

är layout B att föredra.  

5.2 Lämpligaste layoutkonceptet för företaget 

Efter analys av de tre layoutförslagen har vi fastställt att skillnaden i ledtid mellan de tre 

koncepten är försumbar då den enda skillnaden blir de korta sträckor materialet transporteras. 

Skillnaden i dessa sträckor är små. Skulle de ej försummas så är det fortfarande layoutkonceptet 

vi redan valt som är i framkant när det kommer till ledtid. Batchstorlekarna kommer vara 

desamma för de tre olika koncepten då det går att utvinna 12 produkter från varje plåt så är det 

rimligt att behålla denna batchstorlek oavsett koncept. Resultatet av analysen ger att 

layoutförslag A skulle vara lämpligast för uppstarten av företagets produktion. I Tabell 6 vissas 

en sammanställning och jämförelse av layoutförslagen med poängsättning. Skulle det vara ett 

stort motstånd av att riva väggen är layout B att föredra före layout C. Den enda nackdelen med 

layout A är att väggen i lokalen behöver rivas. Men vi ser detta som ett mindre och lätt 

genomförbart projekt som kommer gynna företaget på längre sikt. Layout A har det mest 
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fördelaktiga flödet genom produktionen, minst transporterad sträcka av material samt öppnar 

upp för framtida expansion.  Den ger mest tillgänglig plats för materiallager och färdigvarulager 

samt att layouten är den från ett arbetsmiljöperspektiv mest tilltalande då det inte finns någon 

transport eller arbetsposition som känns trängd. Jämförelsen i leveranstid och pris påvisar att 

företaget framförallt kommer att minska tillverkningstiderna per produkt. Det visar även att 

kostnaden per produkt kommer att minskas. Företaget främsta krav är att minska tiden per 

tillverkad produkt. Vilket investeringen påvisar. 
Tabell 6: Jämförelse resultattabell  

 

5.3 För- och nackdelar med investeringen 

Den första och största fördelen med investeringen i en egen produktion är det kapital som varje 

år kommer dras in från försäljning. Investeringen kommer betyda att företaget kan tillverka 

långt fler produkter per år än hur nuläget ser ut när produkterna beställs från 

underleverantörerna. Vi har valt att kolla på tre faktorer när det kommer till jämförelsen i 

intjänat kapital för egen produktion kontra inköp från underleverantörer. Den första är hur 

många produkter som kan produceras på ett år kontra om de beställs. Den andra hur mycket 

tillverknings/beställnings - kostnaden kommer vara. Sen tillslut vilken vinst företaget kommer 

göra om alla produkter som tillverkats/beställts under ett år säljs för 1000kr styck där 1000kr är 

en estimering på ungefärligt styckpris för produkterna vid försäljning då de ofta ingår i större 

helhetslösningar. Detta är ingen investeringskalkyl, då företaget redan köpt in maskinerna skulle 

det vara överflödigt, utan det är en visualisering av den enorma fördel företaget drar av den 

gjorda investeringen.  

 

I Tabell 7  ses resultatet för ovan nämnda faktorer. Vid beställning kommer 1 300 produkter 

kunna säljas varje år och dessa kostar 700kr per enhet för företaget att köpa in. Vid egen 

tillverkning kan företaget istället sälja 3 120 produkter per år och tillverkningskostnaden för 

dessa är 283kr per enhet. Det syns då att företaget vid en egen produktion kommer kunna 

tillverka fler enheter till ett lägre pris än vid beställning. Om man då tar vinsten och subtraherar 

tillverkning/beställningskostnaden för båda alternativen fås en differens på 1 847 040 per år i 
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favör för den egna tillverkningen. Företaget tjänar alltså över 1,8 miljoner koronor per år på att 

ha en egen produktion istället för att beställa in produkterna från underleverantörer.  
Tabell 7: Make-or-buy  

 
 

De nackdelar som kommer med investeringen är att företaget binder mycket mer kapital än vid 

beställning. Det är också oklarhet i vilken grad det kommer vara beläggning på maskinerna vilket 

kan resultera i att maskinerna står och inte används vilket innebär bundet kapital i något som ej 

är värdeskapande.  
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6 Diskussion 

I kapitlet diskussion presenteras och diskuteras arbetets metod, resultat samt analys. Kapitlet 

innehåller diskussion av frågeställningar. Avslutande delen diskuterar metoden, datainsamling 

och dataanalys. 

6.1 Frågeställning 1 

Vilken detaljerad layout lämpar sig för tillverkningen? 

 

En djupare insyn och en ökad förståelse för hur en uppstart av en produktion ser ut har efter 

arbetet skaffats. Saker som att alla detaljer så som den tillgängliga ytan har stor betydelse samt 

och att det tillkommer mycket mer än endast de tre maskinernas utplacering. Saker som 

ventilation och strömförsörjning, tillräcklig arbetsyta, smidigt inlopp av plåtar samt en smidig 

väg ut för färdiga produkter. Alla dessa aspekter måste tas i beaktning när layout väljs och där 

har produktionslayoutteorin varit ett bra verktyg (Olhager, 2013).  

 

Efter att en simpel 2D modell av papper skapades så blev bilden av läget tydligare och olika 

layouter började testas men det var fortfarande svårt att få en bild av hur det skulle funka i 

praktiken. Det var först efter en mer detaljerad 3D CAD-ritning med exakta mått skapades som 

det på riktigt gick att utröna vilka layouter som var rimliga. Framförallt arbetsmiljö och 

ergonomiteorin betraktades då det med 3D-modellerna gick att tydligare se om det fanns 

tillräcklig arbetsyta för att jobba ergonomiskt. Ergonomi är av största vikt vid planering av 

arbete. En felaktig ergonomi kan leda till skador hos den anställda samt att en trängd 

arbetsmiljö påverkar arbetsmoralen negativt (Slack & Brandon-Jones, 2019). Mycket tid gick åt 

till att placera de olika maskinerna, pallställ och annan utrustning på olika sätt i CAD för att på så 

sätt kunna se vilken placering av dessa som lämpade sig.  

 

Den slutliga produktionslayouten som det framtagna förslaget bygger på är flödesgrupp. Den 

modellen är lämpad för tillverkning med låga variationer (Olhager, 2013). Det är få varianter av 

produkter i tillverkningen vilket gör att batchtillverkning är att föredra för att minska 

omställningstiderna (Slack & Brandon-Jones, 2019).  

 

Många olika koncept genererades men när fördelar vägs mot nackdelar blev det tydligt att tre 

av dessa koncept var bättre än de andra. Vid en djupare analys av dessa tre så var det ett 

koncept som stack ut. Det var konceptet där väggen togs ner vilken bidrog till en större 

arbetsyta vilket till slut blev avgörande.  
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6.2 Frågeställning 2 

Vilka för och nackdelar finns det för företaget att genomföra investeringen? 

 

När företaget genomför en investering i nya utrustning i form av maskiner är målet att kunna 

öka sin omsättning. Investeringen ska kunna betala av sig inom överskådligframtid för att ses 

som lukrativ. När investeringen är återbetald önskas det att företagets omsättning ökar jämfört 

med innan investeringen. Företaget kommer efter investeringen göra stor vinst på varje 

tillverkad produkt jämfört med tidigare beställd produkt. I avsnitt 4.7 görs beräkningar på 

kostnader samt jämförelser av kostnader mellan beställning och egentillverkning. Kalkylen visar 

att tillverkningskostnaderna minskar med 417kr och att tillverkningstiden även minskar från 12 

veckor till 5 veckor.  

 

Utöver att tillverkningskostnaden per produkt kommer att minska markant så kommer 

investeringen med ett flertal fördelar. Tillverkningstiden minskar rejält vilket gör att 

produktionsvolymen per år går att öka långt över det tidigare beställda volymerna. Minskningen 

i tillverkningstid möjliggör att företaget kan vara mer flexibla mot kunder, svara snabbare på 

plötsliga beställningar. Att minska leveranstiden mot kunden är något företaget tjänar mycket 

på, då just leveranstiderna tidigare varit en flaskhals. 

 

Målet är att ha så hög utnyttjandegrad av maskinerna för att öka lönsamheten. Det kan uppnås 

på flera sätt. Till exempel genom att öka volymen på tillverkningen, tillverka flera varianter eller 

konstruera mer komplexa detaljer som tidigare varit för stor kostnad. Utnyttjandegraden kan 

också ökas genom att företaget tar sig an legotillverkning till andra företag. Det kan vara ett 

alternativ om produktionen av egna produkter inte uppgår till önskad volym. För att maximera 

utnyttjandet av maskinerna och ha så stor beläggning som möjligt kan skiftgång vara intressant. 

För att både kunna tillverka egna produkter och legotillverkning till andra företag. 

 

Nackdelar som kan komma till följd av investeringen är att företaget binder mycket kapital. 

Något som inte alls sker vid beställning av produkterna. Tidigare beställdes enbart den volym 

som behövdes och inget onödigt kapital blev låst. Det kommer även med en större risk med 

investeringen. Företaget kan mista kunder och maskinerna tvingas att stå still. Det finns även 

oklarheter i hur stor beläggning företaget kan uppnå med externa arbeten med legotillverkning.  

6.3 Metoddiskussion 

6.3.1 Datainsamling 

Redan från början var det tydligt att den största delen information skulle samlas via 

ostrukturerade intervjuer och samtal med handledare på företaget. Då avståndet var stort var 
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möjligheterna att vara på plats begränsade. Detta gjorde att frågor som uppkom under arbetets 

gång besvarades genom att föra ett samtal med vår handledare angående dessa snarare än att 

med egna ögon vara på plats och kunna hitta svaret. Ett besök gjordes dock vilket var väldigt 

givande och det märktes att en betydligt djupare inblick i arbetet skaffades efter det. Att se 

lokalen och liknande maskiner som skulle användas samt kunna ha en löpande dialog med 

kunniga anställda gjorde skillnad. Arbetets skulle vara än utförligare om mer tid kunnat 

spenderas på plats. I stället betraktades mycket teori och de koncept som i slutändan 

genererades stämmer bra överens med sagda teori. Då produktionen skulle startas och ej var 

befintlig blev insamling av ledtider ett problem. Vi fick dock specifikationer från företaget på 

maskinerna och kunde därifrån få en bild av hur mycket samt hur fort de kunde arbeta. 

 

Det viktiga vid skissningen av CAD-modellerna var att måtten på modellerna stämde överens 

med verkligheten. Insamlingen av data för att skissa dessa modeller sanningsenligt fanns i 

specifikationerna till maskinerna. Något som dock hade gett arbetet en mer professionell prägel 

hade varit om CAD-modeller kunnat fåtts direkt från företagen som sålde dessa. Detta gick 

tyvärr inte att få tag i, men effekterna av detta var rent estetiska så den sänker inte relevansen 

av arbetet.  

6.3.2 Dataanalys 

När data samlats in och analyserats gick mycket tid åt till att först få en så bra övergripande bild 

som möjligt över problemet. Efter resan till företaget föll de bitarna som fanns innan på plats 

och problemet blev tydligt.  Allt det som innan lästs om maskinerna och teorin angående en 

mindre produktion fick fäste i något verkligt.  

 

Med all information analyserad och förstådd så började koncept genereras med en annan 

inblick och detta ökade kvaliteten på koncepten. När ett koncept väl var genererat ställdes det 

mot analysen av den data som samlats in och i många fall gick det fort att utröna om ett 

koncept var rimligt att ta i beaktning eller om det skulle kasseras. När några rimliga koncept var 

genererade kollades dessa mer noggrant på och ställdes på ett djupare stadie emot vår 

analyserade data. Detta gjorde att en tydlig bild av vilka tre koncept som var mest fördelaktiga 

målades upp samt till slut vilket som var lämpligast för företaget. 
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7 Slutsatser  

I detta kapitel presenteras slutsatser som dras ifrån syftet och frågeställningarna till arbetet. 

Innehållande slutsatser av resultat, analys och diskussion. Avslutningsvis presenteras förslag på 

fortsatt forskning/arbete. 

7.1 Slutsatser av genomfört arbete 

Syften med studien är att finna den layout som lämpar sig för den lågvolymproduktion som 

företaget skulle upprätta samt se om anskaffningen av den egna produktionen visade sig 

lukrativ.  

 

Vilken detaljerad layout lämpar sig för tillverkningen? 

 

Layouten för produktion kan minska leveranstiderna och ha en inverkan på pris på produkten 

och arbetsmiljön för de anställda. Solid Works användes för att visualisera och analysera 

layoutkoncepten. Framtagningen av koncepten i sin tur gav grund till en analys av dessa vilket 

ledde till att tre koncept valdes som mest relevanta för implementering.  

Nulägesanalysen gav en bra överblick över hur konceptets utformning behövde komma att se 

ut. Detta då nulägesanalysen gav arbetet all den info som krävdes för att de första skisserna av 

layouter skulle kunna upprättas.  

 

Från att ha ungefärliga modeller i papper gav Solid Works möjligheten att ta ett stort steg 

framåt då en exakt verklighetstrogen modell av de olika maskinerna och annan materiell som 

behövdes för produktionen kunde skapas. Detta gav upphov till en djupare analys av de koncept 

som tagits fram och denna analys var i många fall avgörande om ett koncept kasserades eller 

inte. När den djupare analysen var klar och arbetet till slut etablerat tre koncept som de mest 

fördelaktiga var processflödesschema ett av det mest vitala verktyget för att utröna vilket 

koncept som lämpade sig. Resultaten blev att det koncept som hade tillgång till störst yta och 

utan en begränsande vägg, alltså koncept A, är det att föredra. De andra två koncepten, koncept 

B och C, har sina nackdelar i att det blir en trängre arbetsmiljö och längre transporter mellan 

lager och maskiner men har då i stället till sin fördel att rivningsarbete av väggen ej behöver 

genomföras. Då arbetet utgår ifrån ett långsiktigt perspektiv där framtida expansion är något 

som vill uppnås samt att arbetsmiljön är av stor vikt är svaret på vår frågeställning 2 att 

konceptet där väggen tas bort, koncept A, är att föredra.  
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Vilka för och nackdelar finns det för företaget att genomföra investeringen? 

 

För att investeringen ska ses som lönsam för företaget ska företaget dra tydliga fördelar av 

investeringen. En analys av tillverkningskostnad vid beställning och vid egen tillverkning visar att 

kostnaderna kan minskas från 700kr till 283kr vilket är 417kr på varje tillverkad enhet. Den stora 

vinningen med egentillverkning är att företaget kommer kunna producera större volymer på 

kortare tid till en mindre kostnad.  

 

Den kortare tillverkningstiden möjliggör att man kan öka volymerna från 1300 till 3120 

produkter per år. Det tillsammans med kostnadsanalysen visar att företaget går med 1 847 

040kr i vinst per år jämfört med att beställa produkten. Det gör att investeringen är lukrativ för 

företaget och visar att det är väl värt att genomföra investeringen. Det medför flera positiva 

aspekter som pris och möjligheten för företaget att leverera fler produkter på kortare tid. Det 

möjliggör även att företaget i framtiden kan expandera tillverkningen till större volymer eller 

fler produktvarianter. 

7.2 Förslag på fortsatt forskning/arbete 

Detta arbete har avgränsats till att enbart studera den tillverkande produktionen på företaget. 

Studien behandlar inte den slutliga monteringen av produkterna. För att fortsätta arbetet skulle 

den delen av produktionen betraktas. Ett fortsatt arbete skulle kunna studera vart monteringen 

skulle placeras i lokalen och möjligtvis studera hur monteringen skall gå till. Då stora delar av 

den ny belagda tillverkningen sker automatiskt går det att på samma sätt automatisera 

monteringen av slutprodukter.  

 

Ett annat ämne som anses intressant att studera vidare är simulering. Viktig information om 

produktionen som behövs vid en simulering finns inte att tillgå idag. Intressant vore om 

nödvändiga data blev insamlad för att kunna skapa en simuleringsmodell. En simulation på 

produktionen skulle kunna utvärdera eventuella flaskhalsar i processen. 
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