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Förstudie till layoutförändring  
på Volvo CE i Eskilstuna 

 

 
Förord 
Detta examensarbete är en förstudie av en layoutförändring på Volvo Construction Equipment 
Components AB avdelning TMA, samt att utvärdera ett nytt verktyg för layoutarbeten på 
Volvo CE Components AB i framtiden. Volvo Construction Equipment Components AB är 
idag i ett läge där volymerna stiger och verkstadens gränser sätts på prov och resultatet har 
visat att det finns svårigheter som nu kommer upp till ytan. Materialflödet har otydligheter 
och mycket av verksamhetens arbete går ut på att klara dagens och morgondagens produktion. 
 
Examensarbetet har utförts på uppdrag av Volvo CE Components AB avdelning TMA under 
tidsperioden september 2003 till februari 2004. Arbetet har i största del utfört i Eskilstuna på 
produktionsteknik avdelningen på TMA. Examensarbetet är sista momentet på 
civilingenjörsutbildningen Maskinteknik på institutionen Produktionsutveckling vid Luleå 
tekniska universitet.  
 
Ett stort tack vill jag rikta först till min handledare vid Volvo CE Components AB, Robert 
Larsson för sitt engagemang. Även om jag vet att han alltid har haft väldigt mycket att göra, 
har han alltid tagit sig tid. Jag vill också tacka alla på avdelningen produktionsteknik på TMA 
för ett visat intresse och givande support. Ännu ett tack vill jag ge till Per Söderberg, 
produktionstekniker på avdelningen produktionsteknisk utveckling samt till Joakim Olsson, 
Chef produktionsteknik på Components, för deras givande diskussioner samt visat intresse i 
utvecklingen av examensarbetet. Den person som ändå har betytt mest när det gäller att få 
veta hur och vem som ska kontaktas vid olika frågor är ändå Johan Tjernell. Sen vill jag tacka 
min handlare Torbjörn Ilar vid Luleå tekniska universitet som vid speciellt ett tillfälle sade 
”de rätta orden” för att driva mig framåt. Min pappa och min familj har också givit mig stöd 
och idéer. Tack alla!  
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Sammanfattning 
Detta examensarbete behandlar och föreslår förbättringar på kort och på lång sikt vad gäller 
layouten av Volvo Construction Equipment Components AB:s produktionsanläggning i 
Eskilstuna för transmissions- och axelkomponenter. Utgångspunkten är att skapa bättre och 
tydligare materialflöden. Examensarbetet föreslår för underavdelningen kugghjul och axlar en 
blocklayout, vilket innebär att layouten är bestämd till var maskingrupper ska placeras men 
ingen detaljplanering är utförd, och riktlinjer för kommande layoutförändring. Den förslagna 
blocklayouten tar hänsyn till en kommande inflytt av härdning och härdverk till 
transmissionskomponenternas förädlingsflöde. Examensarbetet använder sig i stor 
utsträckning av B Andreasson tillvägagångssätt i Handledning i verkstadslayout: råd och tips 
när layouten skall förändras (Bengt Andreasson, IVF, 1997). Tillvägagångssättet uppdelat i 
tio delmoment; De första fyra delmomenten är målsättning och granska nuläget gällande ytor 
och maskinresurser. Delmoment fem och sex är att gradera samband mellan olika delar 
tillverkningen och även på maskinnivå. Resterande moment är att först skapa en grov layout 
som ska analyseras tills en slutgiltig layout uppnås. Dessutom har exmensarbetet ingått i ett 
försök att testa och utprova ett nytt verktyg för layoutarbeten, FactoryCad. Verktyget är ett 
påbyggnadsprogram till AutoCad och skillnaden från vanliga tredimensionella Cadprogram 
som tex AutoCad är att vanligt förekommande objekt redan finns klara att använda, som tex 
ställage, transportbanor mm. (Examensarbetets faktiska utförande skedde under tidsperioden 
augusti 2003 till februari 2004.) 
 
Den blocklayout som tagits fram i examensarbetet visar ett tydligare materialflöde genom att 
särskilja mjukbearbetning före härdning, och hårdbearbetning efter härdning, så mycket som 
möjligt. Vidare bygger förslaget på att visualisera flödet mer, dels genom att mellanlagringen 
sker vid nästkommande operation och dels genom att förädlingen får en huvudsaklig riktning 
från råämne till färdig detalj genom hela förädlingskedjan i produktionsanläggningen. 
Korsande materialflöden försöks undvikas i absolut möjligaste mån. 
 
Vid genomförandet av layoutarbetet rekommenderas att mycket kraft läggs på 
detaljplaneringen kring varje maskin. Eftersom inga artiklar kommer att beredas om mellan 
olika maskiner kommer materialflödet inte bli bättre än uppdelningen mellan mjuk- och 
hårdbearbetningen. Vidare rekommenderas att visualiseringen vid varje mellanlagring 
förbättras och att en städning enligt 5S-metoden genomförs både i datorsystemet för Material- 
och Produktionsstyrning gällande tider och operationsföljder samt på verkstadens samtliga 
lagringsplatser. För vidare utveckling av material– och produktionsstyrning av 
transmissionskomponenter rekommenderas att en strategi arbetas fram som tar hänsyn till 
kommande projekts påverkan på vilka tillverkningsmetoder som behövs, volymförändringar 
dels i variationer av slutkomponenter och dels i totalvolymens uppgång eller nergång. En 
tydligare strategi kommer att hjälpa kortsiktigt, men framförallt långsiktigt; 
komponenttillverkningen kommer att vara mer förberedd på kommande förändringar. 
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Abstract 
This master thesis suggest improvements in short and long terms for the production layout in 
Volvo Construction Equipment Components AB´s production plant for transmission- and axle 
components. Focus is to make better and clearer materials flow. The thesis treats a layout for 
the department of manufacturing gears and axles and a direction for future changes of layout. 
The suggested layout considers the already planned move of the hardening process to the 
existing plant for manufacturing of gears and axles. The thesis also investigates a new tool for 
layout work, FactoryCad. FactoryCad is built on Autocad and the difference from ordinary 
three-dimensional cad program is that common objects are already available and very simple 
to change to wanted dimensions. 
 
The suggested layout shows a distinct proof of improved material flows by separating 
manufacturing before and after the hardening as much as possible. Further the thesis shows 
the importance of visualizing material flow by storing the material close to the next operation 
and by a clear direction of the material from blanks to finish article through the process. 
Material flows from different products which cross each other in a machine or production 
facility should be avoided as much as possible. 
 
When the layout work will be realized it is recommended that every machine has its own 
detailed plan. As no article will be moved to any other machine, the material flow will never 
be better then the separations between manufacturing before hardening and manufacturing 
after hardening.  Further its recommended improvements of visualized buffers between 
operations and a clean-up by the 5S-method in the system for material- and production 
control. The 5S-method is used on valid operation times, operation sequences and on buffers 
at the plants. To achieve further developments, it’s recommended that a strategy is developed. 
The strategy should consider future needs such as new projects, volume change in variation 
between different products and volume change due to variation in the market demand. A clear 
strategy will be important in the short term but especially in the long term. The manufacturing 
of gears and axles will become more prepared for upcoming future changes.   
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1 Inledning 
Inledningen omfattar en bakgrundsbeskrivning, examensarbetets syfte samt avgränsningar av 
arbetet. 
 
1.1 Bakgrund 
Volvo Construction Equipment Components AB, har sin verksamhet i Hällby, Eskilstuna. Där 
tillverkas ingående detaljer till anläggningsmaskiner, hjullastare och dumprar. I framtiden 
kommer även detaljer till väghyvlar att tillkomma. Inom Volvo CE Components finns en 
avdelning, benämnd TMA, som tillverkar ingående artiklar till drivlinorna som kuggar, axlar, 
planethjul, nav, planethjulshållare mm. TMA levererar till avdelningen för montering, TMM. 
Ökade volymer medför att det kommer krävas att det sker flera nyinvesteringar inom en 
tvåårsperiod. När maskinparken förändras för kommande uppgifter finns det önskemål/krav 
på att layouten behöver förändras. 
 
Det finns 217 artiklar som tillverkas inom avdelningen TMA. Artiklarna har en 
genomloppstid som varierar mellan 4 till 60 dagar, den genomsnittliga genomloppstiden är 
cirka 22 dagar. Det finns många orsaker till de långa genomloppstiderna, dels brutna flöden 
på grund av legotillverkning hos leverantörer dels att härdning (värmebehandling) idag är 
lokaliserat i Eskilstunas centrala delar. En annan orsak till de relativt långa 
genomloppstiderna är tre underavdelningar inom TMA, avdelningarna är grupperade enligt 
traditionellt funktionell verkstad, vilket medför att interna logistiken är mycket komplex. 
Samtidigt som det är stora skillnader i operationsföljd artiklarna emellan.  
 
Volvo CE planerar att investera i ett nytt härdverk. Vid en investering kommer härdverket att 
placeras i befintlig byggnad och ta yta från avdelningen TMA. Detta medför att TMA 
kommer att behöva förändra stora delar av sin fabrikslayout. Idag transporteras detaljerna med 
traktor mellan produktionen på Hällby och härdverket. Transporterna går två gånger om 
dagen.  
 
1.2 Problemområde 
Layouten på TMA är i stort sätt den samma idag som vid flytten till lokalerna för 10 år sedan. 
Innan inflyttningen planerades det för att skapa mindre flödesgrupper av produktionen. Det 
gjordes för stora delar av produktionen utom för tre underavdelningar som idag kallas Övrigt 
flöde 1316, Övrigt flöde 1317, Övrigt flöde 1341. Inom dessa avdelningar bearbetas artiklar 
som inte passar in i de andra flödesgrupperna.  
 
Den kommande layoutförändringen är nödvändig för att få plats med härdverket och för att 
anpassa layouten för kommande förändringarna i maskinparken. Planethjulsgruppen och 
Kopplingsnavsgruppen måste flyttas, på grund av att deras nuvarande placeringar är 
lokaliserade på den tilltänkta ytan för härdverket. 
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1.3 Mål/Syfte 
Målet med examensarbetet är att utforma ett nytt layoutförslag för avdelningarna 
Kopplingsnavsgruppen, Planethjulsgruppen, Kugghjulsgruppen 1, Övrigt Flöde 1316, Övrigt 
flöde 1317, Övrigt flöde 1341 samt att ge riktlinjer för vilken ordning flytten bör ske för att 
minimera störningar i produktionen. Förslaget ska ta hänsyn till kommande 
maskininvesteringar samt flytten av härdverket. Layoutförändringen i samband med det nya 
härdverket och de planerade maskininvesteringarna på TMA ska leda fram till: 
 

 Kortare flöden 
 Mindre trucktrafik 
 Kortare ledtider 

 
Detta för att förbättra den interna logistiken, korta genomloppstiderna samt minska 
kapitalbindning i produktion och lager.  
 
1.4 Avgränsningar 
Examensarbetet skall ligga på en övergripande nivå, där materialflödet i första hand ska 
beaktas. Detta medför att detaljskisserna för respektive maskin inte kommer att utredas. 
Avdelningarna som ska planeras om är Övrigt Flöde 1316, Övrigt flöde 1317, Övrigt flöde 
1341, Kopplingsnavsgruppen 1355, Planethjulsgruppen 1334, Solhjulsgruppen 1344, 
Kugghjulsgruppen 1 och Kugghjulsgruppen 2. Examensarbetet är utarbetat utifrån att 
Härdverket är godkänt och att det skall placeras på den planerade platsen. 
 
Operationslistorna som är hämtade ur Volvos MPS-system är från den 31 september 2003. 
Förändringar i operationsföljder och bearbetningstider efter detta datum kommer inte tas upp i 
detta examensarbete. 
 
Nya artiklar kommer in i sortimentet framöver, vilket medför att kapacitetsinvesteringar 
kommer att behövas för att klara av produktionen. Vilka investeringar som krävs behandlas 
inte men investeringar som har blivit klara under arbetets gång är med i slutgiltiga 
layoutförslaget.  
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs vilka metoder och vilket tillvägagångssätt som har används för att 
komma fram till målet med arbetet. 
 
2.1 Planering av exmensarbetet 
Examensarbetet började med att tillsammans med handledare på företaget definiera problemet 
för att därefter kunna ta fram en målformulering och ett syfte. Det är viktigt att det finns ett 
tydligt mål att arbeta emot. Målet ska vara mätbart, realistiskt och skall kunna uppnås under 
examensarbetets 20 veckor. Därefter upprättades en projektplan som innefattade en tidsplan, 
se bilaga 1, för ingående delmoment i examensarbetet. 
 
2.2 Angreppssätt 
När målet var formulerat började arbetet med en rundvandring på berörda avdelningar 
tillsammans med handledaren från Volvo. Tid lades på att studera operationslistor som 
hämtas ur MPS-systemet för att få förståelsen för hur produkter vandrar genom förädlingen på 
avdelningen. Under denna tid så hade jag samtal med berörda produktionsledare och 
produktionstekniker. Dessutom pågick uppmätning av maskinerna, vilket var avgörande för 
förståelsen av kopplingen mellan operationslisterna i pappersform och produktionen.  
 
Alla resurser på avdelningarna som ingår i examensarbetet har under perioden mätts upp 
utvändigt i tre dimensioner, för att få fram volymbehovet för alla maskiner samt tillhörande 
utrustning. Maskiner och tillhörande utrustning ritades upp i AutoCad:s påbyggnadsprogram 
FactoryCad. Tidigare layout för TMA användes som en grundlayout för examensarbetet. 
Grundlayouten innehöll placering av väggar och stolpar samt övrig utrustning som inte skulle 
innefatta en omflyttning.  
 
2.3 Datainsamlingsmetod 
Arbetet inleddes som tidigare nämnt med en rundvandring i produktionen, vilket gjorde att 
många frågor uppkom. Några fick jag svar på direkt och andra krävde lite efterforskning för 
att få svar på. Volvos databas har används för att få svar på många frågor. Dessutom har 
diskussioner hållits med berörda personer. 
 
För att inte bli ”hemmablind” efter alla diskussioner och på så sätt fått personalens syn på 
problemet utfördes ett studiebesök på Volvo personvagnar i Köping på avdelningen för 
bearbetning av ingående delar till växellådor. Deras produktion, med tillverkning av kuggar, 
påminner mycket av TMAs produktion men en viktig skillnad är deras årsvolymer och antalet 
artikelnummer. Volvo personvagnar i Köping har färre antal artiklar och varje artikel har en 
betydligt högre årsvolym jämfört med TMA, vilket är viktigt att beakta vid en jämförelse. 
 
2.4 Tillvägagångssätt  
När en ny layout planeras uppstår många olika frågeställningar och är det dessutom en större 
förändring kan det vara många mindre komponenter som ska flytta vilket ökar behovet av en 
helhetssyn. För att få struktur på arbetet valdes att följa Bengt Andreasson (1997), 
Handledning i verkstadslayout: – råd och tips när layouten skall förändras.  
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3 Nulägesbeskrivning 
Detta kapitel beskriver företaget Volvo Construction Equipment Components AB samt 
beskriver de delar av avdelningen TMA som berör examensarbetet. 
 
3.1 Företagspresentation 
Volvo Construction Equipment Components AB förser Volvo Construction Equipment 
produktbolag i Braås och Arvika med konkurrenskraftiga drivlinekomponenter. Med 
drivlinekomponenter avses dels axlar och transmissioner som utvecklas och tillverkas, dels 
motorer och elektronik som har utvecklas och anpassats för anläggningsmaskiner.  Volvo 
Construction Equipment Components AB har sin verksamhet lokaliserad i Eskilstuna. 
Tillverkningen av deras ingående komponenter sker dels i Eskilstuna av deras egen 
produktion samt i samarbete med andra företag.  

 
Figur 1, Drivlinans placering och utseende i en Dumper. 

 
3.2 TMA 
TMA är en av två tillverkande avdelningar inom Components. TMA tillverkar ingående 
produkter till drivlinorna som kuggar, axlar, planethjul, nav, kopplingsnav, spindlar mm. 
Första bokstaven T är tagen, M står för Manufactoring (tillverkning) och A står för axle and 
cog (=axlar och kuggar). Nedan visas TMA:s betydelse och placering relaterat till övriga 
verksamhet för Components. 
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Figur 2, TMAs placering relaterat till övriga delar av Components. Pilarna visar materialflödet för förädlingen 
till färdig drivlina. 
 
På avdelningen arbetar det totalt 185 personer, 160 operatörer, femton produktionstekniker, 
fem produktionsledare, en produktionsplanerare och en materialplanerare. Avdelningen drivs 
som ett kostnadsställe, vilken i sin tur är uppdelat i flera mindre avdelningar/kostnadsställen. 
Produktionen är en blandverkstad där delarna består av funktionell verkstad, linjetillverkning 
och flödesverkstad. Maskinparken består av 143 resurser med en medelålder på 18 år och en 
ekonomisk livslängd på 12år. 
 
Organisation runt produktionen 
Ledningsgruppen för TMA består av avdelningschefen, produktionstekniska chefen, 
produktionsledarna, materialplaneraren, produktionsplaneraren och kvalitetssamordnaren. 
 
Nuvarande produktionslayout är indelad i olika kostnadsställen. TMA består av 20-25 
kostnadsställen beroende på om köpoperationer räknas med eller inte. Köpoperationer är 
operationer som TMA har lagt ut till leverantörer, antingen p.g.a. att det inte finns kapacitet 
eller för att metoden för tillverkningsprocessen inte finns. Organisationen ser ut så att varje 
kostnadsställe har en produktionsledare. Däremot har varje produktionsledare mer än ett 
kostnadsställe under sitt ansvar. Produktionsteknikerna är antingen ansvariga för ett område 
av produktionen eller/och har ansvaret för en specifik bearbetningsteknik.  
 
3.3 Nuvarande produktionslayout på TMA 
Dagens produktionsupplägg är en blandverkstad. Delar av produktionen är placerade som 
funktionell verkstad, delar är placerade i flödesgrupper och några grupper är rena 
linjetillverkningar, läs mer om de olika uppläggen i kapitel 4.4. Berörda avdelningar tillhör 
följande indelning: 
 
Funktionell verkstad Flödesgrupper Linjetillverkning 
Övrigt flöde 1316 Kugghjulsgrupp 1 Solhjulsgruppen 
Övrigt Flöde 1317   Planethjulsgruppen 
Övrigt flöde 1341   Kugghjulsgrupp 2 
 
På avdelningen TMA finns även annan verksamhet som organisatoriskt inte ligger under 
TMA och det är TMQ. TMQ är kvalitetsavdelningen på Components och de är 
decentraliserade för att vara så nära produktionen som möjligt. På TMA finns ett mätrum som 
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svarar för de dagliga kvalitetsuppföljningarna och komponentrevision som kvalitetsrevision 
på komplett komponent. 

 

 
Figur 3, En översikt av TMA, där samtliga avdelningar som ingår i arbetet är markerade. 

 
3.4 Produktions -och materialplanering 
TMA använder sig av MPS-systemet Mapics för deras material- och produktionsplanering. 
Programmet bygger på nettobehovsplanering och beräkningar i systemet genomförs en gång i 
veckan, varje torsdag. Materialbeställningen sker med avrop till leverantörerna. Materialet tas 
hem till fabriken några dagar innan de ska in i produktionen. Det för att säkerhetsställa att det 
inte blir någon materialbrist innan orderstart. När bearbetningen börjar i första operationen 
startas ordern, det vill säga att tiden materialet ligger på hyllan innan första operation räknas 
inte in i ledtiden för artiklarna. Det är 217 artiklar som tillverkas på TMA och det är i 
genomsnitt 9 operationer för varje artikel. Det varierar från 3 operationer ända upp till 20 
operationer för enbart en artikel. Den genomsnittliga genomloppstiden är 22 dagar, även den 
varierar från 4 till 60 dagar. 



Förstudie till layoutförändring  
på Volvo CE i Eskilstuna 

 12 - 

Materialflödet på TMA 
Det finns en naturlig indelning av TMA och det är mjukbearbetning eller hårdbearbetning. 
Det är operationerna före och efter härdning. Härdningen är för tillfället en lång operation för 
hälften av TMA:s artiklar då härdningen sker utanför fabriken i Hällby. Ett mindre antal 
artiklar induktionshärdas på TMA:s verkstadsgolv medan den, som sagts, större delen härdas i 
Eskilstunas centrala delar. Det finns även artiklar som ytbehandlas i Västerås eller Värnamo.  
 
 

 
 

Figur 4, Materialflödet på TMA 
 
Flödet innan härdning 
Allt material som ska till TMA kommer till Volvo CE ankomsthall. Därifrån transporteras 
materialet ut till varje arbetsgrupp. Verkstaden är indelade i mindre arbetsgrupper där 
maskinerna är grupperade i produktfamiljer eller som flödesgrupper. Arbetsgrupperna innan 
härdningen är placerade i produktfamiljer, förutom de tre avdelningarna som heter Övrigt 
flöde. Vilket gör att inom nästan alla enskilda arbetsgrupper tillämpas linjetillverkning eller 
flödesgrupper och kan ses som en planeringspunkt. Betydelsen av planeringspunkt beskrivs i 
kapitel 5.3.  
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Flödet efter härdning 
Efter härdningen är flödet inte lika tydligt som innan. I huvudsak är det Övrigt flöde 1341 
som hårdbearbetar artiklarna efter härdningen. Däremot finns det ett antal artiklar som avviker 
från den regeln. De går tillbaka till Övrigt flöde 1316 som i största del svarvar icke härdade 
detaljer. Det är alltså Övrigt flöde 1341 och Övrigt flöde 1316 som bearbetar artiklarna efter 
härdningen och dessa avdelningar är grupperade enligt traditionellt funktionell verkstad, 
vilket medför att materialet transporteras mellan maskinerna och ställagen emellan varje ny 
operation. 
 
Materialhantering innan och efter härdning 
Detaljerna som ska till härdning packas idag för hand ner i pallar likaså packas de upp för 
hand vid härdverket. Pallarna samlas upp av truckföraren som kör dem till avkomsthallen för 
vidare transport med lastbil. I härdverket placeras detaljerna på fixturer som detaljerna står på 
under härdningen. När detaljerna har svalat lastas detaljerna återigen i pall och skickas 
tillbaka till TMA. 
 
3.5 Berörda avdelningar 
Examensarbetet innefattar enbart delar av TMA och endast dessa avdelningar kommer att 
beskrivas. Det är avdelningarna Övrigt flöde 1316, Övrigt flöde 1317, Övrigt flöde 1341, 
Kugghjulsgrupp 1 1321 och Kugghjulsgrupp 2 1322, Planethjul 1343, Solhjul 1344 och 
Kopplingsnav 1355 
 
Kopplingsnav 1355 
Tillverkningen av Kopplingsnav sker på två ställen i fabriken för närvarande. I 
Kopplingsnavsgruppen tillverkas idag de sex minsta modellerna medan de större tillverkas på 
Övrigt flöde 1316. Gruppen är bemannad med två operatörer per skift och beläggningen är 2-
skift. I Kopplingsnavsgruppen sker all mjukbearbetning och sedan skickas de iväg för 
nitrokarburering i Västerås. Materialhanteringen inom gruppen sker för hand och det är den 
första operationen, svarven, som är den trånga sektionen. Efter nitrokarburering kommer 
detaljerna tillbaka för avsyning och justering. Alla detaljerna avsynas för att kontrollera att 
inga grader finns kvar. Därefter är detaljerna färdiga för inleverans till monteringen. Idag är 
nitrokarbureringen en köpoperation för Kopplingsnaven men med det nya härdverket kommer 
ytbehandlingen att ske inom det nya härdverket. Kopplingsnavsgruppen berörs av omflytten 
dels pga nitrokarbureringen och dels för att gruppen idag står på ytan där härdverket ska stå. 
Vid en omflytt kommer svarven och fräsen att bytas ut mot två andra inom TMA. Det för att 
maskinerna börjar bli väldigt gamla och för att ett finns möjligheter att rationalisera 
tillverkningen ytterligare. Planen är att alla Kopplingsnav ska tillverkas i gruppen efter 
omflytten och efter rationaliseringarna, eftersom det då finns kapacitet. 
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Figur 5, Layout överkopplingsnavsgruppen 
 
Maskin nr Operationsbeskrivning Beteckning  Införskaffningsår 
19168 NC-Svarv   SMT ST-6  1987 
27316 Kuggfräsmaskin Lorenz LF-315 1970 
34019 Dragbrotschmaskin Karl-klink  1966 
41910 Borrautomat  Bellows  1998 
 
Planerade förändringar i maskinpark 
27316 byts ut mot 27321, Mikron C-160, 1995 från solhjulsgruppen 
19168 byts ut mot 19170, Okuma LT-25, 1995 från solhjulsgruppen 
 
Planethjul 1343 
För alla planethjul utom ett sker all mjukbearbetning i planethjulsgruppen och 
hårdbearbetningen på Övrigt flöde 1341. Gruppen är bemannad med två operatörer per skift 
och det är 3-skift. Planethjulsgruppen är grupperad i linjetillverkning och det är den första 
operationen, svarvning, som är den trånga sektionen. Detta löser operatörerna genom att ställa 
den först och därefter påbörja tillverkningen medan de ställer efterliggande maskiner. Den 
upparbetade bufferten före fräsarna ger ett jämnt flöde genom resterande gruppen. Gruppen 
har en hanteringsrobot så det är enbart upplastning av råmaterial och nerpackning av färdiga 
detaljer som sker för hand. Den största varianten av Planethjul, som idag tillverkas i övrigt 
flöde 1316, har tidigare tillverkats i Planethjulsgruppen. Precis som för 
Kopplingsnavsgruppen så är denna grupp lokaliserad där härdverket kommer stå.  
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Figur 6, Layout över planethjulsgruppen 
 
Maskin nr Operationsbeskrivning Beteckning  Införskaffningsår 
19110 NC-Svarv  Pittler Petra SL/2-2 1997 
27323 Kuggfräsmaskin Pfauter P-200 1997 
27324 Kuggfräsmaskin Pfauter P-200 1997 
27910 Kuggskavmaskin Hurth ZS-240 1997 
59058 Gradmaskin  Samputensili  1997 
Robot Hanteringsutrustning ABB irb 6400 1997 
 
 
Solhjul 1344 
Det finns tolv olika Solhjul och de går att dela in i två grupper beroende på deras geometri. 
De Solhjul som tillverkas i gruppen skiljer sig utseendemässigt från resterande. Övriga 
Solhjul påminner väldigt mycket om Planethjulen. Skillnaden tillverkningsmässigt är att 
Solhjulen har splines på insidan jämfört med Planethjul som har en lageryta på insidan. I 
Solhjulsgruppen sker all mjukbearbetning av artiklarna, för att efter härdning hårdbearbetas 
på Övrigt flöde 1341. Gruppen är idag bemannad med operatörer från planethjulsgruppen. 
Solhjulsgruppen är grupperad runt en hanteringsrobot. Beläggningen i solhjulsgruppen är i 
dagsläget så liten att gruppen kommer att splittras upp. De äldre varianterna som påminner 
om planethjul kommer flyttas till Planethjulsgruppen och de nyare varianterna som påminner 
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om en kort axel kommer mjukbearbetningen att ske på övrigt flöde 1316 Övrigt flöde 1317 
och hårdbearbetningen kommer vara kvar på Övrigt Flöde 1341 som tidigare. 

 
 

Figur 7, Layout över solhjulsgruppen 
 
Maskin nr Operationsbeskrivning Beteckning  Införskaffningsår 
19170 NC-Svarv  Okuma Lt-25  1995 
27321 Kugfräsmaskin Mikron C-160 1995 
27918 Kuggskavmaskin Hurth ZS-240 1995 
36427 Kugghyvel  Lorenz LS-302 1993 
59062 Gradmaskin  Sumputensili  1996 
81121 Spoltvättmaskin   1977 
Robot Hanteringsutrustning ABB irb 6400 1995 
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Planerade förändringar i maskinparken 
27918 flyttas till Övrigt flöde 1317 och ersätter föråldrad skavmaskin 
59062 flyttas till Övrigt flöde 1317 
27321 ersätter 27316 i Kopplingsnavsgruppen 
19170 ersätter 19168 i Kopplingsnavsgruppen 
Irb6400 flyttas till Kopplingsnavsgruppen  
 
Kugghjulsgrupp 1 
Det finns två maskingrupper som tillverkar kugghjul och för att kunna dela på dem har de fått 
uppdelningen 1 och 2. Kugghjulsgrupp 1 är grupperad i linjetillverkning och bemannas av två 
operatörer per skift och beläggningen motsvarar 3-skift plus helgskift. Gruppen är fullt 
automatiserad med en ABB irb6400 som hanteringsrobot. Det finns ytterligare en robot, 
vilken gradar alla detaljer efter kuggfräsen. Vilket gör att det är bara vid upplastning av 
råämne och nerpackning av kugghjul som operatörerna behöver lyfta detaljerna. I dagsläget 
finns det inga investeringsplaner och egentligen inget behov av att flytta gruppen inom TMA. 
 

 
 

Figur 8, Layout över kugghjulsgrupp 1 
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Maskin nr Operationsbeskrivning Beteckning  Införskaffningsår 
19118 CNC-Svarv  Pittler PVSL2/1-1 2000 
19119 CNC-Svarv  Pittler PVSL2/1-1 2000 
27313 Kuggfräsmaskin Liebherr LC-382 2001 
34020 Dragbrotschmaskin Karl-klink  1988 
49103 NC-Borrmaskin Axa VSC 1-M 1989 
93036 Gradutrustning Irb140 med tillbehör 2002 
Robot Hanteringsutrustning ABB irb 6400 1999 
   
Kugghjulsgrupp 2 
Den är idag grupperad som en flödesgrupp. Det finns ingen fysisk koppling mellan 
maskinerna men de är placerade i flödets riktning. Maskinparken är föråldrad och kommer att 
bytas ut inom en snarare framtid. Den nya maskingruppen kommer att tillverka alla 
kugghjulkompletter, distansringar och mellanväggskugghjul. Det är inte fastslagit exakt vilka 
artiklar som kommer produceras i de nya maskinerna. Det pågår ett arbete inom 
produktionsteknik om hur maskinerna ska grupperas och vilken metod som ska användas för 
att minska plockningen och korta genomloppstiderna. Det lutar åt visionsystem, vilket 
möjliggör att ett stort antal varianter av detaljer kan hanteras av en robot på ett driftsäkert sätt. 
Platsen som är tilltänkt för de nya maskinerna är nuvarande placering men ifall 
examensarbetet pekar på något annat kommer det att beaktas. 
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Figur 9, Layout över kugghjulsgrupp 2 

 
Maskin nr Operationsbeskrivning Beteckning  Införskaffningsår 
19153 NC-Svarv  SMT ST-12  1985 
19154 NC-Svarv  SMT ST-12  1985 
36209 
27320 Kuggfräsmaskin Liebherr LC-502 1985 
81185 Tvättmaskin 
27905 Kuggskavmaskin Hurth ZS-350 1984 
59059 Gradmaskin  Gratomat  1985 
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Planerade förändringar i maskinparken 
19153, -54 ersätts av en ny svarv 
36209 har ersatts med ny kugghyvelmaskin, 36423 
27320 ersätts med ny kuggfräsmaskin 
27905 ersätts med ny kuggskavmaskin 
59059 ersätts med ny gradutrustning 
 Kapacitetsinvestering av svarvmaskin liknande ersättare till 19153, -54 
 
Övrigt flöde 1316  
När TMA flyttade till befintliga lokaler för cirka 10 år sedan gjordes flödesgrupper av så stor 
del av tillverkningen som möjligt. De produkter som inte passade in i några flödesgrupper 
fick en egen avdelning. Variationen i volymer och operationer gjorde att avdelningen fick 
upplägget av en traditionell funktionell verkstad. Övrigt flöde 1316 är en sådan avdelning som 
till största del består av svarvar. Nackdelarna som förknippas med en funktionell verkstad 
finns även här, se mer i kapitel 4.4.1. Maskinerna är bemannade med en operatör per skift och 
maskin. Beläggningen motsvar att avdelningen bemannas med 3-skift. Vissa mindre 
förändringar har skett under åren som har gått men upplägget är fortfarande det samma. Ett 
mycket välgjort examensarbete är tidigare utfört på avdelningen för att komma i bukt med 
problemet med långa genomloppstider och hög kapitalbindning i PIA. Deras resultat var att 
skapa två flöden genom avdelningen vilket de också lyckades med. Dessvärre på bekostnad 
för planeringen som skulle bli väldigt invecklad och komplext. Det är förmodligen orsaken 
varför ingen åtgärd gjorts efter deras arbete. 
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Figur 10, Layout över Övrigt flöde 1316 
 
Maskin nr Operationsbeskrivning Beteckning  Införskaffningsår 
19105 NC-Svarv  Okuma LR15-2SC600 1990 
19109 Fleropsvarv  Okuma LR-35 1992 
19111 Cnc-Svarv  Mazak M-630 1991 
19116 Cnc-Svarv  Mazak M-630 1992 
19164 NC-Svarv  SMT ST-12  1990 
34014 Dragbrotschmaskin Karl-Klink  1998 
48020 Centrermaskin Hirszheider  1987 
49101 NC-Borrmaskin AXA VSC 1-M 1992 
65509 Rundsvetsautomat ESAB  2002 
81170 Tunneltvättmaskin 3-steg   1991 
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Planerade förändringar i maskinparken 
 Komplimentera med en ytterligare NC-borrmaskin 
 
Övrigt flöde 1317 
Avdelningen består av två flödesgrupper och en nyligen installerad kugghyvelmaskin. 
Vardera flödesgrupp består av en kuggfräsmaskin, gradmaskin, tvättmaskin och en 
kuggskavmaskin. Varje flödesgrupp är bemannad med vardera en operatör och beläggningen 
motsvarar 3-skift i både flödesgrupperna och kugghyveln. Vid tillverkning av kuggar, som 
sker i kuggfräsmaskinerna, kuggskavmaskinerna och kugghyvelmaskinen, ska första och sista 
biten kontroll mätas i mätrummet. Under tiden mätningen pågår, får inte någon ny bit börja 
bearbetas. För att inte detta ska ta för mycket tid skall mätning av första och sista bit gå före 
allt annat arbete i mätrummet. 
 

 
 

Figur 11, Layout över Övrigt flöde 1317 
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Maskin nr Operationsbeskrivning Beteckning  Införskaffningsår 
27311 Kuggfräsmaskin Liebherr LC-502 1993 
27312 Kuggfräsmaskin Liebherr LC-282 1999 
27916 Kuggskavmaskin Hurth ZS-350 1986 
27917 kuggskavmaskin Hurth ZSA-320 1975 
36423 Kugghyvel  Liebherr LFS 382 (V35) 2003 
59072 Gradmaskin  Gratomat  1978 
59075 Gradmaskin  Gratomat  1993 
81110 Tvättmaskin  Teijo  2000 
 
Planerade förändringar i maskinparken 
27917 ersätts av en ny kuggskavmaskin som kommer stå i kugghjulsgrupp 1 
 
Övrigt flöde 1341 
Inom Övrigt Flöde 1341 sker hårdbearbetning av detaljer från hela TMA. Maskinerna är 
grupperade i funktionell verkstad. Idag sker det hårdbearbetning på två ställen i fabriken. Vid 
årsskiftet 2003/04 kommer all hårdbearbetning ingå under samma avdelning, fast fortfarande 
uppdelade på två ställen i fabriken. För alla artiklar som bearbetas på avdelningen kommer 
det var den sista operationen på TMA. Beläggningen på avdelningen är hög på vissa 
maskiner, kuggslipmaskinen 57113 är ett bra exempel. I dagsläget förekommer det att 
material måste läggas ut på lego för att klara av toppar i beläggningen. Om årsvolymerna 
kommer att öka mer, kommer det vara nödvändigt med en kapacitetsinvestering av en ny 
kuggslipmaskin.  
 

 
 

Figur 12, Layout över den del av TMAD som är lokaliserad intill kontoret 
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Figur 13, Layout över delen av TMAD som är placerad intill tilltänkta härdverket 
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Maskin nr Operationsbeskrivning Beteckning  Införskaffningsår 
10791 Balanseringsmaskin Hoffman  1977 
19113 NC-Svarv  EMAG VSC-400 1996 
19122 NC-Svarv  EMAG VSC-400 1996 
19173 NC-Svarv  Okuma LC-20 1984 
51801 Planslipmaskin Reinecker  1972 
51901 Planslipmaskin Blanchard  1975 
52326 Rundslipmaskin Johansson 1U 1971 
52327 Rundslipmaskin EMAG HG 310 2003 
52422 Rundslipmaskin Johansson 2PU 1971 
53307 Hålslipmaskin Voumard  1968 
53309  Hålslipmaskin Cincinnati  1976 
53310  Hålslipmaskin Reinecker  1977 
53902 Hålslipmaskin Buderus  2002 
57112 Kuggslipmaskin KAPP  1993 
57113 Kuggslipmaskin Gleason TAG-400 1998 
59026 Dubbhålslipmaskin Technica  1985 
59063 Dubbhålslipmaskin Technica  1963 
59070 Polermaskin  VBM V1151066 1970 
63624 Riktpress   VBM V1144660 1995 
65914 Svatsautomat  ESAB  2002 
81137 Tvättmaskin    1998 
81153 Kammartvättmaskin Interkemek  1991 
81173 Tunneltvättmaskin IVAB  1985 
 
Planerade förändringar i maskinparken 
53307 Utgår och ersätts av ny rundslip 
53309 Utgår och ersätts av ny rundslip 
53310 Utgår och ersätts av ny rundslip 
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4 Teori 
Detta kapitel beskriver de bakomliggande teorierna som arbetet bygger på. 
 
4.1 Metod 
Punkterna nedan visar en arbetsgång som är hämtad från Bengt Andreasson, Handledning i 
verkstadslayout – råd och tips när layouten skall förändras. 
 
1.   Sätta upp tydliga mål 
2.   Fastställa dagsläget 
3.   Vilka resurser som behövs och vilka nyinvesteringar är planerade 
4.   Ytbehov 
5.   Kartlägga samband 
6.   Gradera samband 
7.   Grov layout 
8.   Analysera förslag 
9.   Alternativ 
10. Detaljplanera 
 
Steg 1. Formulera målet med förändringen 
Det är viktigt att formulera att mätbart realistiskt mål så alla arbetar åt samma håll under 
projektets genomförande. Orsakerna till en layoutförändring kan vara många och bör också 
framkomma i målet. Eftersträvande mål kan vara; skapa tydligare flöden, minska interna 
transporterna, ökat maskinutnyttjande, kortare genomloppstider, bättre arbetsmiljö m.m. Om 
det är förändring av en befintlig layout som ska genomföras är det något som har utlöst 
förändringen. Det är viktigt att analysera vad som har satt igång förändringen för att hitta 
grundproblemet och för att inte göra förändringen vid fel plats i produktionen.  
 
Steg 2. Hur fungerar det idag? 
I detta steg är det dags att göra en nulägesbeskrivning. I den bör det framkomma hur 
verksamheten idag fungerar. På vilket sätt vi gör idag, var vi har våra 
begränsningar/flaskhalsar i systemet, vilken utrustning som används. När man funderar på 
dagens verksamhet är det också nödvändigt att titta framåt och hur prioriteringar bör göras. 
En ledsaga är företagets kärnverksamhet, företags filosofi, och företagets vision. Företagets 
kärnverksamhet ger tydliga indikationer om vilka delar som skall prioriteras och vilka som 
ska anses som stödfunktioner. Hur dessa går det att få fram hur företaget ser på sin roll i 
framtiden. Där framgår och på vilket sätt företaget vill konkurrera, det vill säga vilken 
servicegrad, leveranstid mm som företaget vill ge till sina kunder. 
  
Steg 3. Hur ser maskinparken ut och vilka nyinvesteringar är planerade? 
Vilka resurser är det som kommer att behövas och samtidigt hur mycket plats tar dessa? 
Dessutom måste hänsyn tas till utrustning runt maskinen för att den ska fungera smidigt. Det 
kan vara tex. verktygs- och fixturförvaring, arbetsbord, mätutrustning, lagerplatser, buffertar, 
serviceutrustning mm. Är det en förändring av en befintlig layout är redan det mesta känt. Det 
förekommer ofta också små förändringar som kan underlätta operatörens arbetsgång. Under 
detta steg bör också funderas runt; framtida efterfrågan, produktionskapaciteten, 
bearbetningstider och var det kan behövas framtida kapacitetsinvesteringar. En 
layoutförändring kräver därför stor kunskap om produktionen. För att få ett bra resultat är det 
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därför viktigt att samla in nödvändig information från olika delar av företaget och väga de 
olika delarna gentemot varandra för att skapa en helhetsbild. 
 
Det går att skilja på tre typer av resurser: 
 

 Förädlande utrustning. Detta är den utrustning i vilken förädlingen sker. Exempel är 
maskiner och hanteringsutrustning. Ytbehovet för dessa inkluderar den extra yta som 
krävs förutom maskinen. Detta kan vara materialhanteringsutrustning, rullbanor, 
buffertplatser, utrymme för service och underhåll osv. Är det en befintlig verksamhet 
som skall förändras kan dessa siffror fås genom uppmätning av produktionsytan. Det 
är också viktigt att tänka på om utrustningen behöver vara tillgänglig från alla håll 
eller om den kan stå placerad mot en vägg. 

 
 Icke förädlande utrustning. Det är resurser som är nödvändiga för produktionen, men 

där produkterna inte förädlas. Råvarulager, mellanlager, färdiglager, emballage, 
verktygsförråd osv är exempel på detta.  

 
 Övrigt. Detta kan vara transportgångar, materialtorg, andra förråd, administration, 

serviceavdelningar, mätavdelningar osv. Transportgångarnas storlek beror på vilket 
transportmedel som används och vilken materialbärare som används. 

 
Steg 4. Resursernas ytbehov 
Samtliga resurser kräver en yta. Förutom resursen behövs plats ytterligare för tex. underhåll 
buffertar, transporter mm. Det behövs också för kringutrustning tex. verktyg, arbetsbord 
rullbanor, lyfthjälpmedel mm. Dessutom är det inte totala arean som har betydelse utan 
mycket beror på formen, en kvadratisk yta eller avlång yta kan ge stora skillnader i ytbehov. 
En annan sak som påverkar ytbehovet är hur ytan måste vara tillgänglig och från vilka håll 
måste man kunna komma åt reursen. När en grov plan för layouten görs, är det lämpligt att 
kunna pussla med de olika maskinerna på den tillgängliga ytan. Vad som behövs är den 
tillgängliga ytan och ytbehovet för de olika maskinerna samt övrig kringutrustning. Det går att 
gör med pappersbitar eller i dataprogram som i exempel FactoryCad. Det är ett 
påbyggnadsprogram till AutoCad. Mät upp delar som det inte finns ritningar på och 
kontrollera befintliga ritningar så att de stämmer med dagens layout. Börja med alla väggar, 
dörrar, pelare och andra fasta saker som finns. Var också uppmärksam på andra begränsningar 
i lokalen, tex begränsande takhöjd, utrymningsvägar, golvets stabilitet osv. 
 
Steg 5. Kartlägga samband och flöden 
Eftersom flödet oftast är det som ska prioriteras kan man få bra hjälp av operationslistor från 
Mps-systemet för att få fram materialflödet mellan resurserna. Ofta kan operationslistorna och 
sambanden vara mycket komplex framförallt i en funktionellverkstad med många artiklar. Det 
kan också vara viktigt att ifrågasätt informationen, som på papper verkar helt säker, eftersom 
de praktiska flödesvägarna kan vara helt annorlunda än vad man som en gång planerades. 
Ifrågasätt också operationslistorna eftersom de inte alltid är uppdaterade efter alla 
förändringar som gjorts.  
 
Det kan vara svårt att veta i vilken ände man ska börja för att kartlägga flödet. En bra början 
kan vara de produkter som har högst volymvärde. Det kan göras genom en 
volymvärdesanalys (se kapitel 4.5). Förhållanden mellan maskinerna kan också vara av 
praktiska skäl tex en maskin som smutsar ner mycket bör inte stå nära en resurs som kräver 
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ren miljö, en maskin som alstrar vibrationer får inte finnas nära en ömtålig maskin, bullriga 
maskiner bör inte finnas nära manuella arbetsplatser osv. 
 
Detta arbete är alltså inte bara en fråga om placering utan också en produktionsteknisk fråga 
och kräver en hel del eftertanke. Det kan vara lämpligt att byta eller förändra operationsstegen 
för att på så sätt ytterligare förbättra flödet.  
 
Steg 6. Gradera sambanden 
När sambanden är kartlagda måste en gradering göras. Eftersom kartläggningen troligen har 
resulterat i att många avdelningar behöver vara nära varandra och inom avdelningarna 
behöver olika maskiner stå nära varandra. Frågan är bara; vilken ska prioriteras högst? Genom 
att studera sambandet kan man finna ett antal centrala maskiner i flödet kring vilka övriga 
maskiner kan grupperas. 
 
Steg 7. Gör en första grov layout 
Utifrån den resulterande sammanställningen från föregående steg börjar man placera ut de 
olika funktionerna. Det finns oftast resurser som har begränsningar, vilket gör att de kräver 
speciell placering. Det kan vara resurser om är svåra att flytta, kräver en särskild anslutning, 
kräver extra stabilt underlag mm. Om det inte finns några resurser som kräver speciell hänsyn 
är det lämpligt att börja med de funktioner som är knutpunkter i flödet. Försök att få raka, 
tydliga huvudflöden som är så korta som möjligt. Om det är möjligt, sträva efter att få in 
råmaterial i ena änden av ytan och färdiga produkter i andra. En annan begränsning är 
tilldelad ytas storlek och form. Det gäller framförallt vid omflyttningar av delar i 
produktionen. Ju mer rektangulär den är desto lättare är det att ordna ett tydligt, rakt flöde 
genom lokalen. 
  
Det övergripande målet för den nya layouten bör vara att minimera kostnaderna för 
förflyttningar, det vill säga reducera de sträckor som material förflyttas. Alla förflyttningar 
medför i sin tur hantering, vilket också skapar onödiga problem som så långt som möjligt 
skall minimeras. 
 
När det gäller lager är det viktigt att komma ihåg att det är dålig fyllnadsgrad beträffande ytan 
på dessa. Börja med att räkna ut behovet av pallplatser. Detta ger i sin tur upphov till en viss 
golvyta, beroende på hur många pallplatser som finns i höjdled. Denna teoretiska kommer 
bara att utgöra en liten del av den nödvändiga ytan, ca 25%. Lager har dåliga fyllnadsgrader 
beroende på pallställ, truckgångar osv. Resultatet av detta steg är en principiell layout där de 
olika funktionerna finns med. Meningen är att detta förslag skall fungera som ett 
diskussionsunderlag och inte ett färdigt förslag för projektgruppen i det fortsatta arbetet. Det 
är betydligt enklare att diskutera om det finns något konkret att utgå ifrån och att det inte bara 
är lösa idéer.  
 
Steg 8. Analysera layoutförslaget 
Nu finns det ett förslag på en ny layout. Förslaget ska bör diskuteras av berörd personal men 
det är viktigt att få synpunkter även från andra håll. Individer rangordnar betydelsen av olika 
förändringar olika beroende på hur de är påverkade av layoutförändringen. Det är därför 
viktigt att många från olika håll får framföra sina åsikter. 
 
Många frågor kommer nu upp till diskussion och så ska det också vara. Ett layoutförslag bör 
bearbetas och förändras tills förändringen ska inledas. Förslagen får inte ses som ett orubbligt 
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förslag utan vid nya kunskaper måste förändringar tillåtas för att förändringen ska bli så bra 
som möjligt. 
 
Om flödet är komplex kan det vara en fördel att använda sig av ett statiskt 
simuleringsprogram. Är funktionernas inbördes ordning den som kom fram vid analysen? Hur 
transporteras produkterna, råmaterialet och färdigmaterialet i flödet? Var finns huvudflödena, 
knutpunkterna, flaskhalsarna? Sker många transporter samma väg? Är gångarna 
dimensionerade för detta? Vilka anordningar (handtruck, pallyftar, truckar etc) används för 
transporterna? Är gångarna tillräckligt breda för dessa? Är det kanske lämpligt med flera 
mindre mellanlager i stället för ett stort? Finns det tillräckligt med utrymme runt maskinerna 
för att utföra service? Finns det utrymme för lyfthjälpmedel, emballage, verktyg, arbetsbänkar 
mm? 
 
Steg 9 Alternativ, diskussioner 
Gör de förändringar som kom fram i föregående steg. Minst två alternativa förslag bör tas 
fram. Beskriv fördelar respektive nackdelar för vardera layoutförslagen. Att slutligen få fram 
den slutgiltiga layouten är en iterativ process, dvs förbättringarna sker steg för steg. Vilket gör 
att det kan vara mycket svårt och veta – när layouten har blivit tillräckligt bra? Ett sätt att 
märk det är på hur många förbättringsförslag som kommer fram efter varje ändring. När väl 
det slutgiltiga är framtaget ritas detta rent inför nästa steg. 
 
Steg 10 Detaljplanera layouten 
Nästa steg i layoutarbetet är att detaljera den layout som tagits fram. Tidigare beaktades flödet 
i stort och nu är nivån för varje enskild arbetsplats. Var skall obearbetade produkter ställas, 
hur ska de plockas, vilken arbetsyta behövs, var lagras färdiga produkter, hur sker försörjning 
och underhåll, vilka hjälpmedel finns? Den utrustning som behöver vara på enskild 
arbetsplats väljs och placeras på lämpligt sätt. Detta steg innefattar det som brukar kallas 
arbetsplatsutformning men är också en variant av layoutarbete. 
 
4.2 Vad är logistik? 
Definitionen för logistik är, enligt Nils G Storhagen, rätt vara eller service på rätt plats vid rätt 
tidpunkt och i rätt kvantitet. Logistik handlar ytterst om ekonomi, att utnyttja och hushålla 
med resurser på bästa möjliga sätt. Därför finns det goda skäl till att anknyta logistiken till 
produktionsekonomi. Produktionsekonomins mest grundläggande begrepp, kostnader, intäkter 
och kapital kan ses som logistikens grundstomme, enligt Storhagen (2002).  
 
Den grundstomme som först kom i fokus var kostnader. Företag världen över jobbar ständigt 
för att bli mer kostnadseffektiva. 50 procent1 av produktkostnaderna består generellt av 
logistikkostnader när slutprodukten når kunden. Detta gör att logistiken är svårt att bortse 
ifrån i sammanhanget. Under 50-talet i USA kom det fram en ny infallsvinkel på kostnaderna. 
Förståelsen för hur totalkostnaden kan påverkas både negativ eller positivt på en 
kostnadssänkning i förädlingskedjan. Det kan innebära att det kan vara kostnadseffektivare att 
tillåta en kostnadsökning i ett visst avsnitt i förädlingskedjan om man på så sätt sänker den 
totala kostnaden. (Storhagen, 2002) 
 
En aspekt som har fått stor uppmärksamhet på senare år är kapitalbindningen genom hela 
förädlingskedjan. Materialet som lagerhålls i varulager, produkter i arbete eller färdiglager 
                                                 
1 Nils G Storhagen, Logistik – grunder och möjligheter 
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binder kapital. Kostnaden för kapitalbindning är svår att beräkna. Den självklara kostnaden är 
inköpskostnaden för råmaterialet. Dessutom tillkommer kostnader under hela förädlingen till 
färdig produkt så som kostnad för lageryta, materialhanteringsutrustning och personal mm.  
Detta medför att kapitalbindningen ökar när olika förädlingsprocesser passeras. Produkten har 
den högsta kapitalbindning i slutet av produktionsledet antingen i färdiglagret eller vid 
direktleverans till kund. När kunder betalar för köpt produkt sluts kedjan och företaget får 
tillbaka det bundna kapitalet. Kapitalbindningskostnaden i företag kan stå för en stor dold 
kostnad samtidigt som företag idag inte har den likviditeten som behövs för att klara detta. 
Mest tydligt är det i massproducerande företag. Trenden att sälja delar av produktionen som 
tillverkar ingående detaljer till företagets slutprodukt, är ett bevis på detta. Företaget behåller 
utvecklingen och den slutliga monteringen av sitt varumärke men låter andra företag tillverka 
ingående delar. Fördelarna är att företaget inte behöver stå för hela kapitalbindningen i 
produktkedjan från råmaterial till färdig produkt. Nu binds kapitalet enbart en kortare del på 
slutet och omsättningshastigheten på kapitalet ökar markant. Nackdelen är att de tidigare 
egentillverkade ingående delar nu måste köpas men kredittiden på köpet medför att 
betalningen inte sker förrän produkten har passerat produktionen. Detta medverkar till att 
företaget kan öka sin lönsamhet samtidigt som de har kontroll på utvecklingen och 
varumärket på sin produkt. 
 
Kapitalet som är låst i produkter i ett materialflöde har alltid ett värde. De flesta företag har 
lånat kapitalet av en bank, då är den lägsta kapitalkostnaden den samma som bankens 
räntekostnad. Om det bundna kapitalet inte är lånat kan det alltid ställas i relation till vad det 
kunde användas till om det inte vore bundet. Dessutom om hänsyn tas till att materialet som 
finns i produktionen, förutom att det binder kapital, oundvikligen också förorsakar kostnader 
så är det i praktiken alltid en avsevärt högre kostnad på det bundna kapitalet i produktionen än 
jämfört med bankräntan. 
 
Ett företags lönsamhet mäts efter dess avkastningsgrad. I praktiken blir det vilken avkastning 
ägarna får på det kapital som satsat i företaget. Kapital som är bundet i material eller varor har 
ingen avkastning över huvudtaget. Ingenting får ligga still längre än vad som är absolut 
nödvändigt. Läs mer om lönsamhet i kapitel 4.3. 
 
Som produktionsekonomins grundstomme har intäkter alltid varit i fokus. Om definitionen för 
logistik: rätt vara eller service på rätt plats vid rätt tidpunkt och i rätt kvantitet, inte uppfylls 
kan det innebära att kunden inte är beredd att betala. Vilket ger konsekvenser på intäkterna, 
tillföljd av att kunden byter leverantör och intäkterna uteblir.  
 
4.3 Du Pont schema 
Du Pont schema utvecklades redan på 1920-talet och beskriver förhållandena mellan ett 
företags intäkter, kostnader och kapital. Du Pont-schemats övre del hämtas från företagets 
resultaträkning medan den undre delen i huvudsak kommer från balansräkningen. Du Pont 
schemat ger en enkel och tydlig struktur över sambanden kring lönsamhet, kostnadsstruktur 
och kapitalbindning. Olika åtgärders resultat på kostnader och kapital kan enkelt studeras. 
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Försäljning
( - ) Vinst
Kostnader ( / ) Vinst i % av intäkterna

Försäljning
Lager ( * ) Avkastning på totalt kapital
( + ) Försäljning
Kundfodringar ( / ) Kapitalomsättningshastighet
( + ) Totalt kapital
Likvida medel
( + )
Anläggningar
 
Figur 14, Du Pont schema visar hur ett företags lönsamhet påverkas. 
 
Ett företags mål är att tjäna pengar. Om ett företag inte tjänar pengar kommer verksamheten 
att vara tvungen att lägga ner oavsett hur bra produkter/tjänster företaget har. Företaget måste 
dessutom vara lönsamt för att klara av en fortsatt utveckling. Vinster som företaget gör måste 
sättas i perspektiv till insatt kapital.  
 
4.4 Material- och produktionsstyrning 
Beslut rörande planering och styrning av produktion på taktisk och operativ nivå benämns 
vanligen material och produktionsstyrning (MPS). Olhagen. J (2000).  
 
De övergripande målen för planering och styrning är: 
 
• Hög leveransservice genom korta och säkra leveranstider. 
• Låga tillverkningskostnader genom högt och jämnt resursutnyttjande. 
• Låga kostnader för kapitalbindning i förråd, produkter i arbete och färdigvarulager genom 

kort genomloppstid eller liggtid i förråd, produktion och lager. 
 
Dessa mål är teoretiskt de optimala, men verkligheten är inte fullt så optimal enligt Olhagen. 
Istället får företag värdera ovanstående mål och göra en prioriteringslista vilket som är 
viktigast och vilket som har minst betydelse för just deras företag.  
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Figur 15, Informationsflödet kring materialbehovsplaneringen. 
 
Huvudplan 
Huvudplanen specificerar den planerade produktionen av slutprodukter eller delkomponenter 
beroende på var i tillverkningskedjan man befinner sig. Den är därmed konkret om vilka 
produkter som ska vara klara när och kan därför användas gentemot kundförfrågningar och 
lovade leveranser. Den blir ett kontrakt mellan marknaden och produktionen, där 
marknadssidans önskemål ställs i förhållande till produktionens möjligheter. 
 
Om kunden önskar göra förändring av leveransplanen måste hänsyn tas till kapaciteten och 
materialtillgängligheten innan det går att lämna några nya planer. Däremot så leder 
förändringar oftast till att någon annan produkt måste senareläggas. 
 
För att underlätta för produktionen och samtidigt minska kostnader som uppkommer vid 
förändringar av leveransplaner kan en fast planeringsperiod användas. Kostnader som 
uppkommer när ingående komponenter måste fram fortare än deras normala ledtider, är tex 
extra transporter, övertid hos operatörer mm. En fast planeringsperiod betyder att där är ordrar 
fasta till tid och kvantitet. Det ger produktionen stabilitet under de sista operationerna innan 
färdig detalj. Olhagen, J (2000) 
  
Materialbehovsplanering 
Nedbrytningen av informationen från huvudplaneringen sker genom produktstrukturen, vilken 
motsvarar en schematisk bild av hur ingående artiklar sammanbildas till en slutprodukt. Om 
man vid nedbrytningen tar hänsyn till lagersaldo, uteliggande order, ledtider och partistorlekar 
benämns metoden nettobehovsplanering. Om man inte tar hänsyn till dessa, talar man om 
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bruttobehovsplanering. Den logiska principen för nettobehovsplanering omfattar följande 
steg: 
 

1. Bruttobehovsräkning 
2. Beräkna nettobehov genom avstämning mot lagernivå och uteliggande order 
3. Partistorlekar 
4. Starttidssättning av planerade order genom ledtidsförskjutning 
5. Nedbrytning till nästa produktstrukturnivå 

 
På så sätt översätts behovet av slutprodukten till behov på ingående delar. En nämnvärd sak 
med detta är att slutproduktens genomloppstid motsvarar den längsta vägen genom 
produktstrukturen och benämns även som ackumulerad ledtid. Olhagen, J (2000) 
 
Partistorlekar 
Det finns ett antal metoder för att räkna fram optimal partistorlek, tex finns Wilson formeln 
och Silver&Meal. Samtliga metoder syftar till att få fram lägsta totalkostnaden för 
ordersärkostnaden och lagerhållningssärkostnaden. Ordersärkostnaden består av kostnader 
som har direkt samband med inköpet eller påfyllning tex omställningskostnader i egen 
produktion, kontakter med leverantören. Medan lagerhållningsärkostnaden är den kostnad 
som det inköpta råmaterialet orsakar under den tid som det ligger på lager. Olhagen, J (2000) 
 
Säkerhetsmekanismer 
Det traditionella skälet för att ha säkerhetslager är att gardera sig mot förändringar i 
efterfrågan under ledtiden. Inom produktionen är det också för att gardera sig mot 
produktionsstopp. Det finns två sätt att värdera sin osäkerhet, antingen i tid eller i antal. Det 
finns tre principiellt olika säkerhetsmekanismer: 

1. Säkerhetslager 
2. Säkerhetsledtid 
3. Ökade behov 

 
Säkerhetslager innebär att nya behov av komponenten skapas innan lagret är ner på noll. 
Säkerhetsledtid innebär att de order för artiklar på underliggande nivå planeras att bli färdiga 
en viss tid innan nästa nivå har behovet. Ökade behov innebär att man tar hänsyn till 
kassationer. Olhager (2000) 
 
4.5 Olika typer av verkstadslayouter 
Det finns fyra olika typer av verkstadslayout; funktionell verkstad, linjetillverkning, 
flödesverkstad och produktverkstad. Det är hur maskinerna är uppställda relaterat till 
produktionsflödet som beskriver vilken typ av layout som är vald. 
 
Funktionell verkstad 
Vid en funktionell uppställning av maskinparken ställs svarvar på ett ställe och fräsar på ett 
annat och så vidare. En sådan uppställning av maskinparken är mest lämpad vid en extremt 
stor blandning på tillverkningen. Storhagen (2002) 
 
I en funktionell verkstad färdigställs hela ordern innan den förflyttas till nästkommande 
operation. Vid funktionell organisation uppstår starka slumpmässiga variationer i 
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beläggningen för olika maskiner2. Vidare menar Storhagen att det beror på att ordrarna 
vandrar olika vägar igenom verkstaden vilket medför att de förr eller senare kommer fram 
flera ordrar till samma operation samtidigt. Detta gör att beläggningen kan variera väldigt i en 
maskin med tiden oavsett om en noggrann detaljplanering används eller inte. Variationen kan 
lösas antingen genom att ha en betydande överkapacitet eller så måste beläggningsvariationer 
utjämnas med köer till maskinerna. Planeringen av produktionen blir osäker och måste 
planeras med marginaler. Eventuella störningar tillföljd av tex. sjukdom, verktygs- eller 
materialbrist beror inte  på typ av produktionsupplägg, men i den funktionella verkstaden kan 
det vara svårt att härleda störning till rätt orsak och därmed sätta in rätt åtgärd på rätt ställe.  
 

 
Figur 16, Ett exempel på en funktionell verkstad, där varje maskin har en buffert och flödet varierar för olika 
artiklar. 
 
 
Fördelar med en funktionell verkstad 

• Flexibel, lätt att styra om för olika produkter eller till nya produkter 
• Låg störningskänslighet, blir det produktionstopp i en maskin kan produkten 

produceras i en annan maskin. 
• Genom specialisering erhålls personal med specialist kunskaper 
• Högt maskinutnyttjande 

Segerstedt .A (1999) 
 
Nackdelar med en funktionell verkstad 

• Hög kapitalbindning, mycket produkter i arbete 
• Långa osäkra genomloppstider 
• Svåra planeringsproblem 
• Många och totalt långa intern transporter 

Segerstedt .A (1999) 

                                                 
2 Sven Axsäter, produktionsplanering och –styrning. 
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Linjetillverkning 
Linjetillverkning innebär att maskinerna är uppställda i samma ordning som produktens 
operationer och är sammankopplade med ett hanteringssystem. Denna uppställning är väldigt 
vanlig vid masstillverkning.  
 
I linjetillverkning kan det vara svårt att nå ett högt. Takten vid linjetillverkning styrs av den 
trånga sektorn i produktionen. Ofta dimensioneras därför linjen så att en hög beläggningsgrad 
uppnås i de dyra maskinerna, vilket leder till att en lägre beläggningsgrad måste accepteras i 
andra maskiner.   

 
Figur 17, Två exempel på linjetillverkning beroende från vilken sida ingående och utgående material ska vara 
tillgängligt. 
 
Ofta medför linjetillverkning en låg flexibilitet eftersom produktionslinjen är utformad för en 
viss högvolymsprodukt och därför svår att förändra. Blir en förändring aktuell vid t.ex. 
införande av en ny produkt behövs oftast hela linjetillverkningen byggas om från början. 
 
Fördelar med linjetillverkning 

• Korta genomloppstider 
• Mindre kapitalbindning 
• Mindre interna transporter 

Segerstedt .A (1999) 
 
Nackdelar med linjetillverkning 

• Icke flexibelt, resurserna är låsta i produktionslinorna. Anpassade för en viss produkt. 
• Störningskänsligt, stannar en resurs blir det stopp i hela linan. 
• Kan leda till ensidiga arbetsuppgifter 

Segerstedt .A (1999) 
 
Flödesverkstad 
En flödesverkstad är ett försök att kombinera fördelarna från linjetillverkning och funktionell 
verkstad. I produktionen eftersträvas ett flödestänkande där tillverkning av produkter hållas 
samman. Maskinerna placeras så att materialflödet får så kort väg som möjligt. Däremot 
behöver maskinerna inte kopplas samman som vid linjetillverkning. 
 
Korsande materialflöden minskas i fabriken och för enskilda operationsställen. Det görs 
genom att ställa samman traditionella maskiner (svarv-, fräs-, skav- och slipmaskin) i mindre 
grupper för att kunna tillämpa överlappning eller linjetillverkning. Resurserna är placerade så 
att även om artiklarna inte har samma operationer eller följd kommer alla förflyttas i samma 
riktning genom produktionen. Utvecklingen hos maskintillverkarna har också gjort att 
fleroperationsmaskiner har reducerat antalet maskiner. Vilket har medför att den traditionella 
funktionella verkstaden försvinner allt mer och kvar blir en flödesverkstad med 
fleroperationsmaskiner grupperade efter produktionsflödet. 
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Produktverkstad 
Definitionen på en produktverkstad är en produktionsenhet som är uppbyggd för att tillverka 
från råmaterial till färdig produkt, för enskilda produker eller hel produktfamilj. Syftet med 
produktverkstad är att fysiskt och administrativt hålla samman hela förädlingskedjan för en 
produkt eller produktfamilj. En uppdelning av produktionen med ett funktionellt upplägg 
innebär att produktionen indelas i mindre och produktproducerande enheter, som var och en 
kan fungera självständigt till övriga flödet. Genom en uppdelning i produktverkstäder 
eftersträvas följande fördelar; enkel ledning, kortare genomloppstider för produkterna, mindre 
kapitalbindning i produkter i arbete och kortare interna transporter. 
 
Produktverkstad nämns ofta i diskussion om upplägg på produktionen men var medveten om 
att en produktverkstad kan innehåller avsnitt av linjetillverkning, funktionell verkstad eller 
flödesverkstad. 
 
4.6 Volymvärdesanalys 
Artiklarnas årliga förbrukning multiplicerad med dess standardpris ger artikelns volymvärde. 
Analyseras volymvärdet för alla artiklar i ett företag, är det oftast en liten del som står för den 
stora delen av omsättningen. Detta förhållande brukar benämnas för 80/20 regeln. 20 % av 
artiklarna står för 80 % av den totala omsättningen och 80 % av artiklarna står för 20 % av 
omsättningen. 80/20 regeln gör att ett företags artiklar går att delas in i olika klasser. Det 
brukar kallas ABC-analys. Normalt finns tre klasser och de benämns A, B och C beroende på 
hur de bidrar till företagets omsättning. I klass A ingår 5-10 % av artiklarna med högst 
volymvärde. I klass B ingår artiklarna som motsvarar företagets omsättning i intervallet 10-50 
% och C är de övriga artiklarna.  
 
A-klassen är väldigt viktig för företaget eftersom stor del av omsättningen beror på dessa. A-
klassen bör därför ha en hög leveransservice, vilket medför att artiklarna bör ha en kort 
genomloppstid och en mycket hög leveranssäkerhet. Generellt gäller att artiklar i C-klassen 
lagras i ett centrallager och därmed har en lägre servicenivå samt längre leveranstider än A-
klassen. I figuren nedan visas en schematisk bild över klassernas betydelse för företagets 
omsättning. Därför är dessa artiklar speciellt viktiga ur leveransservicesynpunkt och bör också 
ha korta ledtider för att minimera kapitalbindningen.  
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Figur 18, Grafisk beskrivning av förhållandet mellan antal produkter och omsättning samt klassificering i A-, B- 
och C-artiklar. 
 
I detta sammanhang är det dock viktigt att förstå om servicenivån varierar för olika artiklar 
kan försäljning förloras av en A-artikel genom att kompletterande C-produkt har lägre 
leveransservice.  
 
ABC-analysen är en av de mest använda metoderna och har förmodligen betytt mycket för 
färdigvarulager i svensk industri. Det är dock viktigt att förstå analysens begränsningar, då 
volymvärdesanalysen ger en ögonblicksbild av en given situation. 
 
4.7 Genomloppstider 
I detta kapitel tas effekter av långa ledtider upp. Effekterna berör endast produktionslayouter 
så som funktionell verkstad och blandningen av funktionell- och flödesverkstad. 
 
Tiden som en del av konkurrenskraften 
Tiden har alltid haft stor betydelse för industrin. Från den japanska industrin har det vuxit 
fram som ett allt centralare begrepp när det gäller att styra produkt- och materialflöden. Från 
japanska industrin kommer Just-In-Time som fokuserar på att göra rätt saker i rätt tid, varken 
tidigare eller senare. Nu förtiden räcker det inte att bara vara punktlig utan det måste gå fort 
också. Eller mer generellt, gäller det att utnyttja den tillgängliga tiden på bästa möjliga sätt. 
Storhagen (2002) 
 
Vidare menar Storhagen att vi vinner en rad sidoeffekter om vi ökar tidseffektiviteten. Några 
exempel han nämner är:  
 

• Gör vi något på kortare tid behövs också mindre resursinsatser under kortare tid 
• Kapitalbindningen minskar 
• Kortare tider innebär ökad flexibilitet med ökad handlingskraft som följd 
• Kortare tider innebär att vi närmar oss leveransdagen, vilket ökar precisionen i 

prognoserna och som också gör att vi kan utnyttja resurserna bättre.  
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De finns inga kalkyler som visar hur tidseffektiv produktionen är. Däremot finns det 
checklistor som visar på brister som uppkommer i samband med låg effektivitet.  
 

 Bristande leveransservice mot kunder.  
Långa leveranstider och dålig leveransprecision. 

 Instabila tider.  
Arbetsmoment kan ibland göras på kort tid, men ibland tar det lång tid. 

 Frekventa brandkårsutryckningar. 
Krav på akuta insatser av karaktären att man omedelbart måste släppa allt annat. 

 Kvalitetsbrister, omarbetningar och returer. 
Kvaliteten är inte säkrad vilket leder till onödiga tidskrävande insatser. 

 Långa ställtider. 
Långa ställtider leder till långa serier som i sin tur leder till långa 
genomloppstider. 

 Fel relation mellan värdeförädlande och icke värdeförädlande tid. 
En hög andel icke värdeförädlande tid säger att utnyttjandet av tiden är 
bristfälligt. 

 
Storhagen (2003) 
 
Andelen förädlingstid  i ledtiden 
Vid en funktionell verkstad och vid en blandning av flödes- och funktionell verkstad är det för 
små tillverkningsserier eller för stora variationer för att låsa upp maskinerna i linjetillverkning 
genom hela förädlingen. Om maskinparken har långa ställtider så medför dessa två saker att 
ledtiden för enskild produkt består mest av väntan. 
 

Ställtid Bearbetning

Vänttid  
Figur 19,Bearbetningstiden av en order består för enskild artikel av tre olika delar; ställtid, väntetid och 
bearbetningstid. 
 
Maskin 1

Maskin 2

Maskin 3

Maskin 4

Maskin 5

Totala ledtiden för bearbetning  
 
Figur 20, En sats ledtid genom fem resurser. Det svarta markerar en artikels bearbetningstid i varje maskin och 
det vita markerar ledtiden. 
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Överlappning 
Överlappning av operationer innebär att delkvantiteter av en sats transporteras vidare till 
nästföljande operation, den s k överlappande operationen, innan hela partiet färdigbearbetas. 
Överlappning leder till att orderns totala genomloppstid reduceras kraftigt, då väntan för 
respektive detalj innan operation minskas i alla resurser där överlappning tillämpas samt att 
ställtiden för eftervarande resurs inte blir en väntetid för satsen. Denna princip är främst 
tillämpbar vid upprepande tillverkning där produktionen är grupperad som flödesgrupper utan 
fysisk kontakt mellan resurserna. I funktionella verkstäder leder ett stort antal överlappningar 
till en stor känslighet för störningar, även om överlappning kan tillämpas på enskilda stora 
order i syfte att reducera genomloppstiden. Den negativa aspekten som uppstår vid 
överlappning är att antalet transporter ökar. Därför bör grupperingen av resurser planeras för 
korta transporter. Olhagen, J (2000) 
 
Maskin 1

Maskin 2

Maskin 3

Maskin 4

Maskin 5

Totala ledtiden för bearbetning  
 
Figur 21, Samma operationstid men med överlappning av operationer. 
 
4.8 Rationaliseringssträvande 
Många stora företag har idag rationaliseringskrav på sig varje år3. Däremot är det inte så lätt 
att veta hur man ska kunna rationalisera sin verksamhet varje år och för att klara av det måste 
man arbeta systematiskt. Frågan är: Vilka åtgärder är en rationalisering? Enligt A Segerstedt 
är det ganska enkelt; ta bort det som är onödigt. Men, vad är det som är onödigt?  
 
Vad som konkret kan göras beror på vilket produktionsupplägg fabriken har. I följande 
resonemang ligger en blandad verkstad som grund, där det förekommer både funktionell- och 
flödesverkstad samt inslag av linjetillverkning. Eliyahu Goldratts har i sin bok, Målet – en 
process av ständig förbättring, punktat upp en arbetsmetod för att lösa problemet med långa 
genomloppstider och höga PIA.  
 

1. Identifiera systemets begränsning(ar) 
2. Besluta hur systemets begränsningar ska utnyttjas 
3. Underordna allt annat under ovannämnda beslut 
4. Höj upp systemets begränsningar 
5. Varning! Om någon begränsning under föregående steg har upphört, gå tillbaka till 

steg 1, men låt inte tröghet bli orsak till systemets begränsning. 
 
Goldratts E. (1993) 
 
 
                                                 
3 Volvo CE Components har ett krav på 5% per år. 
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Släpp inte ut order i högre takt än vad som färdigställs 
Att frisläppa produktionsorder i högre takt än aktuell kapacitet leder till ökade produkter i 
arbete, och förmodligen kommer de viktigaste artiklarna långt bak i de ökande köerna. En 
ökning av frisläpp av order som är högre än utleveranstakten leder direkt till ökade 
genomloppstider. Det för att varje order får längre väntetid i köerna i inför en trång sektion. 
Principen gäller såväl för huvudplanering som för detaljplanering, det vill säga gör ingen 
tillverkningsplan som är orealistisk. Styr frisläppning av produktionsorder efter den trånga 
sektionen. Segerstedt A. (1999) 
 
Balansera flödet inte kapaciteten 
Släpp inte ut order endast för att skapa arbete i ett operationsställe för att t ex operatören ska 
ha något att göra eller för att maskinutnyttjandet inte får sjunka. En order skall släppas ut för 
att undvika en eventuell framtida materialbrist. Jobb som släpps av fel anledning leder till 
onödig kapitalbindning och kommer också senare i operationsföljden stjäla kapacitet från en 
högre prioriterad order. Innebär detta att beläggningen blir väldigt låg i vissa 
produktionsavsnitt bör nya produkter eller hemplockning av eventuellt lego sökas. Dessutom 
kan personalen utbildas så att de kan flyttas till ett annat produktionsavsnitt.  
Segerstedt A. (1999) 
 
Identifiera trånga sektioner 
I varje produktionsanläggning finns det en trång sektion som begränsar takten på 
utleveransen. Om volymen i en produktionsanläggning ökar kommer kapaciteten till ett läge 
där begränsningar i anläggningen hindrar högre takt på utleveranserna. Var den aktuella 
trånga sektionen finns beror inte bara på de olika maskinernas teoretiska kapacitet utan allt 
som kan påverka den trånga sektionen måste beaktas. Produktionsenheter är utsatta för 
störningar, vilka kan inträffa på grund av olika orsaker som tex. förändrat behov från kunden, 
förseningar från underleverantörer, maskinhaverier, oväntad frånvaro av nyckelpersoner, 
oväntat skrotfall, konstruktionsändringar etc. Var den aktuella trånga sektionen finns är inte 
alltid så lätt att ta fram och traditionella MPS-system ger ofta en dålig vägledning.  
Segerstedt A. (1999) 
 
Minska ställtiderna så att orderstorlekarna kan minskas 
Angrip ställtiderna med SMED-metoden. Det behövs inte en nyinvestering för att ställtiden 
ska kunna kortas utan använd metoden på befintlig utrustning. Om ställtider minskas kan 
satsstorleken minskas vilket innebär att kapitalbindningen i produkter i arbete kan minskas, 
samt i lager och förråd. Segerstedt A. (1999) 
 
Förändra produktionen eller konstruktionen 
Syftet är att reducera ledtiden för verksamhetens produkter genom förändringar av befintliga 
resurser eller med hjälp av nyinvesteringar. Vid ett nära samarbete mellan produktion och 
konstruktion kan förändringar i befintliga eller nya produkter förenkla produktionen radikalt, 
vilket ofta leder till kortare operationstider. Om både produktion och konstruktion är nöjd 
med produkten får man en konkurrenskraftig produkt, eftersom produkten klarar kraven på 
prestanda samtidigt som den går att tillverka med en resurssnål produktion. Segerstedt A. 
(1999) 
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Slå samman operationer 
Försök att, vid ett operationsställe, utföra så mycket förädling som möjligt utan att behöva 
transporter till ytterligare ett operationsställe. Exempelvis kan operatören för en skärande 
bearbetningsmaskin själv avlägsna grader som har bildats eller tvätta produkter, direkt i 
samband med bearbetningen. Detta gör att transporten till nästa operation kan elimineras samt 
att artikeln får en kortare genomloppstid. Segerstedt A. (1999) 
 
Eliminera operationer 
Det kan vara möjligt att ta bort en operation. Allt eftersom nya maskiner installeras och 
produktionskvaliteten höjts så kanske vissa efterbearbetningar kan elimineras. Segerstedt A. 
(1999) 
 
Flytta operationer 
Kanske är det möjligt att flytta operationer så att en sammanslagning eller eliminering av 
operationer kan ske. Det kan vara möjligt att förändra operationerna i förädlingskedjan i syfte 
att utföra mer förädling vid ett operationsställe eller eliminera en operation. Segerstedt A. 
(1999) 
 
Minska operationstiderna 
Nya verktyg presenteras ständigt och detta kan innebära att operationstiden kan minskas. Så 
länge utvecklingen av verktyg och dess material fortsätter, kommer bearbetningsprocessen 
kunna förbättra kapaciteten i produktionen utan nyinvestering. Segerstedt A. (1999) 
 
Minska transporttiderna 
Antalet Transporter minskar när antalet operationer minskar, men kan kanske minskas även 
av andra åtgärder. En layoutförändring av maskinparken efter artiklar som upptar stor del av 
det totala transportbehovet enligt volymvärdesanalysen. Segerstedt A. (1999) 
 
Standardisera 
Det är viktigt att hålla nere antalet artikelvarianter och antalet ingående artiklar i 
slutprodukten. Exempelvis att alltid använda samma styrkort i varje produkt, istället för att ha 
ett specifikt i varje produkt. Att göra det kommer att leda till mindre administrativt arbete 
samtidigt som kapitalbindningen i lager sänkas. Genom att standardisera ingående artiklar för 
att flytta kundanpassningar så långt fram som möjligt i förädlingen skapar man förutsättningar 
för en rationell produktion. Segerstedt A. (1999) 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras materialet som har samlats in och som är presenterat i kapitel 3. 
Kapitlet motsvarar punkterna tre till sju i valt tillvägagångssätt. 
 
5.1 Nuvarande produktionsupplägg – maskinpark 
Nuvarande produktionsupplägg uppkom vid flytten av produktionen från tidigare 
produktionslokaler till dagens lokaler på Hällby. Produktionslayouten har förändrats vid några 
tillfällen, oftast i samband med nyinvesteringar.  
 
Maskinpark 
Den nuvarande maskinparken har en medelålder på cirka 18år och delar av den är ganska 
föråldrad. De äldre maskinerna kommer att behövs bytas ut på några års sikt. Nyligen har 
Volvo infört en ekonomisk livslängd på alla resurserna och på TMA har maskinerna en 
ekonomisk livslängd på 12 år, men de kan oftast användas längre. Maskinernas höga 
medelålder på TMA beror på att under 1990-talet början var det svåra tider för Volvo och 
investeringarna uteblev och därmed har TMA i dagsläget ett stort behov av investeringarna. 
Stora investeringar betyder utgifter ekonomiskt som kan vara svårt för ett företag med små 
resurser men man får inte glömma bort, att en investering kräver stora resurser från 
produktionsteknik. TMA har en investeringsplan för några år framöver och den är i huvudsak 
inriktad för att klara av ökningar i volymer och ersättningsinvesteringar för att byta ut äldre 
utrustningar kommer att få vänta. Ökningen av volymen kommer både öka nuvarande 
artiklars volymer samt kommer nya artiklar in i produktionen.  
 
Produktionsupplägget på TMA är både flödesgrupper och funktionell verkstad. Det finns 
inget gemensamt flöde för alla artiklarna utan det är många mindre flöden. Det finns två 
flöden, Navgruppen och Planethållargruppen, där det börjar med råmaterialet och i slutet av 
linan kommer färdig detalj ut. I övriga delar av produktionen behöver artiklarna transporteras 
minst en gång mellan två avdelningar innan färdig detalj. Artiklar med tillverkning utanför 
lokalerna, legotillverkning, får ännu mer transporttid eller med andra ord, icke förädlande tid i 
ledtiden. (Orsaker till varför tillverkning sker hos underleverantörer kan vara många och väl 
motiverade men det är inget som kommer diskuteras i denna rapport.) En kartläggning av 
materialflödet på TMA beskrivs genom figur 3 på sidan 15. Den visar flödet för huvuddelen 
av artiklarna från och till avdelningarna inom TMA. Härdverket är en del av TMA men i 
dagsläget är den placerad i Eskilstuna centrum. Examensarbetet bygger på förutsättningen att 
härdverket kommer flyttas till Hällby och till TMA. Utan ytterligare förändringar kommer 
den flytten innebära två dagar kortare genomloppstid för cirka 50 % av artikelsortimentet. 
Dessutom kommer kommunikationsvägarna att bli mycket kortare.  
 
Under kartläggningen av kostnadsställen/avdelningar som skulle beröras i arbetet upptäcktes 
stora skillnader materialflödesmässigt, som även beskrivs i nulägesbeskrivningen för 
respektive avdelning. Det är fyra av grupperna som kan ses som en planeringspunkt och för 
dem behövs ingen intern omflyttning göras. Grupperna är kopplingsnavsgruppen, 
planethjulsgruppen, kugghjulsgruppen 1 och kugghjulsgruppen 2. Ifall de behöver flyttas ska 
de göras tillsammans. Övriga tre avdelningar innehåller ett flertal planeringspunkter.  
 
Avdelningarna Övrigt flöde 1316 och 1317 är två avdelningar med upplägget funktionell 
verkstad och på dessa avdelningar är i huvudsak all bearbetning mjukbearbetning. Den tredje 
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avdelningen med samma funktionella upplägg är övrigt flöde 1341. Den avdelningen har 
hårdbearbetningen för artiklarna på TMA.  
 
Nyinvesteringar 
De rationaliseringar som redan är på gång kommer att minska antalet maskiner, eftersom i 
flera fall byts två maskiner ut mot en ny. Vilket är en fördel ytmässigt men flexibiliteten 
kommer att minska med fler unika maskiner i processen. (Vidare resonemang förs inte pga att 
framtida investeringar inte är officiellt) 
 
Ytbehov 
Ytbehovet av delarna som ska planeras om är i många fall enkla där en omflyttning enbart 
innebär att gruppen flyttas med samma uppställning som idag (kopplingsnavsgruppen, 
planethjulsgruppen, kugghjulsgruppen 1 och kugghjulsgruppen 2). På avdelningarna 1316, 
1317 och 1341, kommer förändringar i layouten ske samtidigt som befintliga maskiner 
kommer att ersättas. Detta examensarbete har utförts i FactoryCad och alla maskiner inom 
berörda avdelningar finns uppritade. Analysen av ytbehovet för respektive avdelning gjordes 
på så sätt med hjälpmedlet, FactoryCad. En tydlig uppfattning, som framkom vid diskussion 
med produktionschef, produktionsledare samt produktionstekniker, är att inom TMA är det 
trångt mellan maskinerna.    
 
5.2 Analys av produktionsflöden 
Produktionsflödet på TMA är väldigt komplex. Det finns 2300 operationer på hela 
avdelningen4.  
 
Flöden 
För att få en överblick över förädlingskedjan så sammanställdes en lista på vilka maskiner 
varje enskild artikel passerar, se bilaga 2. Analysen visade att vid en omflyttning behövdes 
inte kopplingsnavsgruppen, planethjulsgruppen, kugghjulsgruppen 1 och kugghjulsgruppen 2, 
förändras utan varje maskingrupp kan hanteras som en planeringspunkt eller som en maskin. 
Det för att övriga avdelningar är grupperade som flödesgrupper och förändringar i layouten 
behövs inte göras för att minska intern logistiken eller skapa bättre flöden. De är redan bra 
och om förändras ska göras i layouten är det för kapaciteten eller för att flytta hela gruppen, 
fast sammanhållen. Däremot behöver avdelningarna Övrigt flöde 1316 och Övrigt flöde 1317 
studeras enskilt eftersom inga generella flöden finns, se bilaga 3. För att kunna gradera 
sambanden gjordes en skala efter eftersträvande mål. Den bygger på om maskinerna har 
operationer intill varandra i operationslistan. 
 
Volymvärdesanalys 
Årsvolymerna för artiklarna visar hur ofta artiklarna återkommer i produktionen under ett år. 
En volymvärdesanalys ger en vägledning i vilka artiklar som ska väga tyngst, vilket redovisas 
i bilaga 4.   

                                                 
4 Källa: Operationslista från MPS-systemet Mapics, 2003-09-31. 
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Samband 
Operationslistan och sambandsscheman ger direktiv för hur avdelningen borde se ut med 
hänsyn enbart till materialflödet, se bilaga 5. Sambandet är graderat med A om det är väldigt 
viktigt med närhet enligt operationsflödet och B om det har betydelse men lägre än A. Om det 
inte finns någon betydelse för materialflödet har sambandet graderas med ett x. Resultat är en 
layout där respektive avdelning presenteras i block.  
 
5.3 Analys av produktionsplaneringen 
På Volvo CE Components AB används nettobehovsplaneringssystemet MAPICS. Inom 
logistikavdelningen finns huvudplaneringen som i första hand styr monteringens planering. På 
respektive bearbetningsavdelning finns en produktionsplanerare som efter en MRP-körning 
får förslag på order och frisläpper på en horisont av tio produktionsdagar. 
 
Komplexiteten styrs av antalet planeringspunkter 
Tidigare nämndes att TMA är en blandverkstad med inslag av de flesta varianter av 
produktionsupplägg. Utifrån produktionsplaneringen är det stor skillnad mellan de olika 
uppläggen. Delar med flödesgrupper eller linjetillverkning är enklare eftersom oavsett hur 
många maskiner som ingår är det endast en planeringspunkt. Med det menas att gruppen 
skulle teoretiskt kunna motsvaras med en maskin. Detta gäller enbart vid planering annars är 
de individer och underhåll mm måste beaktas utifrån det. Planeringen vid flödes- eller 
linjetillverkning blir på så sätt lätt. För funktionell verkstad däremot är varje maskin en 
planeringspunkt och som måste planeras med avseende på orderstorlek, ställtid, kötider och 
utnyttjandegrad. Komplexiteten av planeringen på TMA styrs inte av antalet maskiner utan av 
antalet planeringspunkter och hur många ben varje planeringspunkt har. Med det menar jag 
hur många föregående operationer finns det för respektive artikel och hur många efterföljande 
operationer finns det. Exemplet visar hur en planeringspunkt/maskin är beroende av 
föregående och efterkommande operationer vid planering. Planeringspunkten i exemplet får 
material från maskin A, maskin B och maskin C som är oberoende av varandra och levererar 
vidare till maskin D och maskin E. Beroende på hur maskin A till B levererar material kan 
kön innan planeringspunkten antingen vara tom eller relativt lång vilket som i sin tur skapar 
villkor för köerna framför maskin D och maskin E. Med exemplet vill jag visa vad jag anser 
styr komplexiteten för planeringen i blandverkstad, alltså antalet maskiner som motsvarar en 
planeringspunkt som hur många ben (pilarna som beskriver materialflödet) varje 
planeringspunkt har. 
 
 

 
Figur 22, Exempel på hur en planeringspunkt påverkas av före- och efterkommande operationer. 
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Partistorlekens påverkan 
Däremot finns det ett annat problem för planeringen och det är hur stora ska partistorlekarna 
vara för respektive artikel för att få rätt påfyllnadshastighet i varulagret innan montering. Görs 
partistorlekarna för stora, fler artiklar i varje, kommer artiklar att ligga längre på hyllan än det 
är nödvändigt men framförallt kommer de att låsa upp viktig maskintid för andra artiklar. 
Däremot får inte partistorlekarna vara för små heller för då försvinner stora delar av 
maskinkapaciteten till att ställa om maskinen mellan olika artiklar.  
 
På TMA har det inte gjorts någon förändring i partistorlekar med hänsyn till 
maskininvesteringar som är gjorda. Under skrivandet pågår ett projekt för att införa variabla 
partistorlekar för att minska tillverkning av artiklar som inte har något behov. Det är däremot 
enbart på flödesgrupper där alla artiklar har samma operationsföljd.  
 
Ledtider 
Ledtiderna styrs av ställtiden och operationstiden och hur många detaljer som ingår i en sats 
samt, beroende på utförande på maskinen, tiden för daglig underhåll, verktygsbyte, 
hanteringstid mm. Ett ställtidsprojekt är gjort på TMA efter flytten till Hällby. Projektet 
resulterade till minskade ställtider tex genom att grundbackar införskaffades och på så sätt 
gjorde att inställningar kunde göras utanför maskinen. Däremot är det nödvändigt att alltid 
arbeta med ställtider för att minska icke förädlande tid i varje maskin.  
 
Genomloppstider 
Genomloppstiden för artiklarna, inom TMA, är väldigt olika. Flödesgrupper med 
induktionshärdning har korta medan artiklar med sätthärdning har i regel minst den dubbla 
genomloppstiden. Orsaken till det är att induktionshärdningen sker i flödet medan 
sätthärdning medför att detaljerna måste transporteras till en gemensam ugn för hela TMA. 
Flödesgrupper med induktionshärdning har mellan fem till tio dygns planerad ledtid i Mapics. 
Den genomsnittliga genomloppstiden för artiklarna på TMA är 22 dygn och då är det bara 
arbetsdagar som räknas.  Faktorer som inverkar negativt på en artikels genomloppstid är; 
Sätthärdning, köpoperationer, legooperationer. Artiklar med köpoperationer eller 
legooperationer förlänger artikelns totala tid med tio dygn.  
 
5.4 Studiebesök på Volvo Köping 
På Volvo personvagnar i köping finns en strategi för fabriken för en fem års sikt. Anledningen 
var för att kunna arbeta långsiktigt och att alla ska jobba åt samma håll. En person arbetar 
med layoutfrågor på heltid och uppgiften är att sammanställa layoutritningar som respektive 
produktionstekniker för varje avdelning har ritat. Dessutom handläggs förfrågningar angående 
planerade utvidgningar av olika avdelningar. Detta för att inte olika avdelningar ska planera 
eventuella utbyggnader på samma yta. 
 
Volvo personvagnar i Köping har under en period av några år ändrat sitt produktionsupplägg. 
Från att haft linjetillverkning och flödesgrupper har en funktionell verkstad införskaffats. 
Varje maskin har fått en egen laddningsmaskin. Vilket har gjort att de har kunnat ta bort 
transportbanor och frigjort yta. En annan fördel är att maskinkapaciteten har höjts genom att 
maskiner som tidigare har ingått i en linje eller flödesgrupp och enbart haft en utnyttjande 
grad mellan 30 % - 70 % nu kan användas till fullo. Det har varit genomförbart genom att 
investeringar i nya maskiner. Strategin vid inköpen har varit att maskin typerna, tex 
svarvarna, ska vara lika. Det för att de ska klara av samma tillverkning. På så sätt har de ökat 
flexibiliteten samtidigt som alla svarvarna, det kan vara fem som står bredvid varandra, är en 
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och samma planeringspunkt. Eftersom det inte spelar någon roll i vilken maskin artiklarna 
bearbetas och då finns det bara en kö framför.  
 
Transporterna mellan maskinerna sker med mindre vagnar som består av ett antal korgar. 
Vagnarna körs direkt in laddaren vilket gör att samma sats kan köras i flera maskiner 
samtidigt i flödet. Till varje vagn medföljer ett följekort som har placerat överst för att även 
om ett antal korgar står bredvid varandra skall rätt prioritering vara möjlig. En annan fördel 
med korgarna är att flödet tydliggörs så varje buffert före varje maskin ger insikt om var den 
trånga sektionen befinner sig precis nu. För att skapa förutsättningar till vagntrafik mellan 
maskinerna har områden utan trucktrafik gjorts större och maskinparken har gjorts mindre. 
 
I produktionen sker all lastning i och ur maskiner med industrirobotar eller 
laddningsautomater. Operatörerna drar endast vagnarna mellan maskinerna. Vid sista 
operationen innan härdning placeras detaljerna på fixturerna som kommer att användas i 
härdugnen.  
 
De såg två klara problem att arbeta vidare med och det var ställtider och 
produktionsplaneringen. När olika artiklar ska igenom samma maskin måste maskinen ställas 
om. De har bytt ut chuckar och andra detaljer i maskinerna som hade alldeles för långa 
hanteringstider. Planeringen i detta produktionsflöde är komplicerat när flera artiklar ska 
passera igenom maskinparken samtidigt.  
 
Likheter och olikheter mellan TMA och Volvo i köping 
TMA och Volvo i köping har båda tillverkning av kugghjul men där slutar likheterna. Den 
största skillnaden som också skapar möjligheter för hela tillverkningsprocessen är volymerna. 
I Köping har de få artiklar med stora årsvolymer medan TMA har fler artiklar med mycket 
lägre årsvolym. 
 
Produktionsflödet var nyligen omgjort i Köping och min guide hävdade att det hade gått från 
linjetillverkning till funktionell tillverkning. Det är inte sant enligt min mening, visserligen 
har de tagit bort alla transportbanor och istället har de ersatt av laddningsrobotar. Vilket har 
gett dem mer plats och utrymme, däremot står maskinerna fortfarande placerade i flödet. Den 
ända skillnaden är att transporterna emellan maskinerna sker satsvis och med korgar. De har 
skapat väldigt flexibla flödesgrupper med korta genomloppstider, få planeringspunkter och 
samtidigt mer plats i verkstaden. 
 
Jag ser det som de har kommit mycket längre i utvecklingen av tillverkningsprocessen än 
TMA, som självfallet har påskyndads av möjligheten vid stora volymartiklar. Lärdomen 
Components kan ta av Volvo i köping är det ständigt pågående arbetssättet kring 
layoutförändringar och att ta fram en strategi för framtiden. 
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6 Resultat 
Examensarbetet som är en förstudie av en layoutförändring av TMA på Volvo CE 
Components AB under hösten 2003 resulterade ett förslag på en grovskiss, en teori av vad 
som kan vara TMA grundproblem och i sju riktlinjer för kommande förändringsarbete. 
 
6.1 Presentation av en blocklayoutlayout 
Arbetet har resulterat i en blocklayoutlayout för TMA, se bilaga 7. Förslaget syftar till att 
skapa tydligare flöden, genom att särskilja mjukbearbetning före härdning, och 
hårdbearbetning efter härdning, så mycket som möjligt. Även fast det inte går att för varje 
enskild artikel få ett tydligt flöde ska ändå layouten ge en övergripande tydlighet. Vidare 
bygger förslaget på att visualisera flödet mer, dels genom att mellanlagringen sker vid 
nästkommande operation och dels genom att förädlingen får en huvudsaklig riktning från 
råämne till färdig detalj genom hela förädlingskedjan i produktionsanläggningen. Korsande 
materialflöden bör undvikas i absolut möjligaste mån. Följande sju riktlinjer beskriver 
önskade effekter mer ingående och bör vid en detaljplan tas i beaktning.  
 
Dela upp produktionen i mjuk- och hårdbearbetning  
På TMA finns det en naturlig indelning av produktionen som idag inte efterföljs helt ut. Det 
är indelningen mellan mjuk- och hårdbearbetning. Produktionslayouten skiljer sig mellan allt 
från flödesgrupper till funktionell verkstad. Med några undantag så är det antingen mjuk eller 
hårdbearbetning i varje enskild maskin. Däremot finns det undantag och det är där en 
förändring krävs. På av delningen TMAA finns det några operationer som är hårdbearbetning, 
vilka borde flyttas över till TMAD.  
 
En riktning på materialet genom förädlingen  
När beredningarna har gjorts om så att det är antingen hård eller mjukbearbetning i 
maskinerna så bör maskinerna placeras efter materialflödet. Det skulle medföra att det är 
lättare att hålla redan på materialet utan något dyrt materialsystem. Jag tror även att ledtiderna 
skulle minska eftersom detaljerna inte kommer att kunna bli stående utan att någon vet var de 
ska. Det är inget som går att bevisa men man kalla det 5S5 på strategisknivå. 
 
Avdelningen TMAD flyttas så hela avdelningen blir på samma ställe 
Vid en omflytt bör hela TMAD placeras tillsammans. Fördelarna med det är att 
materialflödena inom avdelningarna blir mycket kortare och tydligare. Dessutom kommer 
förutsättningarna för produktionsledningen förbättras avsevärt, genom bättre kommunikation. 
Placeringen av TMAD på samma ställe ger möjlighet att använda sig av överlappning för att 
korta genomloppstiderna. Transporterna kommer att öka vid användning av tekniken 
överlappning men avstånden efter en omflyttning är korta, så det kommer inte vara någon 
begränsning i systemet. Flexibiliteten ökar genom att liknande maskiner placeras i närheten 
av varandra och antingen kan de bemannas av samma operatör eller så lär sig operatörerna de 
olika maskinerna och man blir mindre sårbar vid frånvaro av personalen. 
 
Utnyttja tekniken överlappning 
Vid en sammanslagning av TMAD och när maskinerna är placerade efter materialflödet 
kommer det att vara möjligt för överlappning mellan maskinerna på TMAD. Det går inte att 
genomföra över hela avdelningen eftersom även efter omplacering kommer artiklarna ha olika 
                                                 
5 Arbetssätt som syftar till att skapa strukturerad ordning. 5S står för Sortera, Systematisera, Städa, Se till, 
Standardisera. 



Förstudie till layoutförändring  
på Volvo CE i Eskilstuna 

 48 - 

flöden. Däremot kommer det att korta ledtiderna där det är genomförbart. Hur mycket det 
kommer att göra går inte att räkna ut exakt på grund av olikheterna mellan olika artiklars 
materialflöde men ett antagande är att artiklarna väntar i genomsnitt ett dygn mellan 
maskinerna eftersom en batch har ca 12-24 timmars bearbetningstid på TMAD. Det 
antagande grundar sig på att det finns minst en batch i kö innan varje maskin eftersom ett högt 
maskinutnyttjande eftersträvas. Vilket medför att ledtiden skulle kunna minskas med nästan 
tre dagar för artiklarna som passerar TMAD.   
 
Öka produktiviteten på viktig yta 
Fikahytterna på övrigt flöde 1316 och centraltvätten står idag på en mycket viktig yta för 
TMA. Det skulle kunna gå att jämföra med Strandvägen eller Östermalm i Stockholm och det 
är för att ytan kommer att vara direkt intill in- och utvägen från härdverket. Ytan bör istället 
användas för de första operationerna på hårdsidan, vilket kommer att göra att ingen extra 
mellanlagring behöver göras vid maskinerna. Utan härdverkets lagringskapacitet används och 
materialet kan hämtas fram när maskinerna behöver mer. 
 
Placera pausrum ovan mätrummet 
Pausrum på kugghjulsgruppen 1 och 2 är idag för liten på grund av antalet användare, vilket 
medför att en utbyggnad kommer att behövas. Pausrummet på TMAA är som tidigare sagt 
placerad på mycket viktig yta. Vid flytt av de här pausrummen skulle viktig produktionsyta 
frigöras och ett nytt pausrum skulle byggas ovan mätrummet. Samtidigt som ett pausrum med 
fönster cirka 4,5 meter ovan verkstadsgolvet ger operatörerna mycket bra uppsikt över 
produktionen. Under pauser kan operatören direkt upptäcka maskinens ”lampsignaler” vid 
avbrott av bearbetning. 
 
Förenklad planering med mindre detaljer och minskade transporter 
Centraltvätten (81170) som idag står bredvid fikahytten på övrigt flöde 1316 och utanför det 
eventuella härdverket tas bort. I centraltvätten går det idag många artiklar, se bilaga X, som 
inte bearbetas på övrigt flöde 1316. Genom att placera mindre tvättmaskiner i flödesgrupper, 
med artiklar som idag tvättas i centraltvätten, kommer interntransporterna och ledtiderna för 
berörda artiklar att minska. Planeringen för produktionsledaren och operatörerna kommer att 
förenklas när enbart ”deras” artiklar kommer använda ersättande tvättmaskinen för 
centraltvätten. Ersättaren placeras intill driften (34014) eftersom efterföljande operation alltid 
är tvätt. Dessutom minskar antalet i och urlastningar som idag sker för hand. 
 
Förenkla för operatörerna i Planethjulsgruppen 
Vid en omflytt av Planethjulsgruppen bör den förändras så att operatörerna kommer åt alla 
maskinernas kontrollpanel från insidan av gruppen, för att istället som det är idag behöva gå 
runt för att justera under körning. Dessutom kommer förmodligen haveri av verktygen, 
snäckfräsar, att minska eftersom det går fortare att ta sig fram till maskinen när de hör att det 
är på gång. 
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7 Diskussion 
Diskussion om hur resultatet överensstämmer med uppsatta mål och varför arbetet har fått 
sin inriktning. 
 
Under perioden examensarbetet har pågått har avdelningen haft problem med leveranserna, 
haft många brandkårsutryckningar och alla anser sig inte hinna med sitt arbete. Detta är enligt 
många skribenter inom området logistik synonymer för en produktion som har stora problem. 
I boken ”Målet” beskrivs liknade problem, där verkstadschefen inser att något måste göras. 
Varpå han kontaktar en expert i området som ger honom ledtrådar om hur han ska lösa 
problemet. Många av problemen som verkstadschefen har i boken går att likna med TMAs 
problem.  
 
Målet med examensarbetet var att utforma ett nytt layoutförslag för avdelningarna 
kopplingsnavsgrupp, planethjulsgrupp, kugghjulsgruppen 1, övrigt flöde 1316, övrigt flöde 
1317, övrigt flöde 1318 och TMA ge direktiv för vilken ordning flytten bör ske för att 
minimera störningar i produktionen och skulle leda fram till: 
 

 Kortare flöden 
 Mindre trucktrafik 
 Kortare ledtider 

 
Hur skulle jag då kunna uppfylla dessa tre krav? Jag insåg ganska snart att om maskinerna 
står i flödet, alltså följer operationsföljden skulle det bli korta transporter, kanske t.o.m så att 
en sats bearbetades samtidigt i flera maskiner sk överlappning. Varpå mycket tid las på att 
studera operationsflödet men där körde jag fast. Det fanns ingen enkel lösning för räta upp 
flödena med enbart en omflyttning av maskinerna. Hur jag än gjorde var det antingen en 
artikel hög årsvolym eller flera artiklar med lägre årsvolym som inte passade in. Det var något 
som saknandes, men vad? 
 
Det var nu jag insåg att en omflyttning av maskinerna skulle underlätta markant för TMA 
men ändå inte nå ända fram till målet. Däremot anser jag att en omflyttning efter dagens 
operationsföljder är första åtgärden, mycket skulle uppnås med bara det. För att nå ända fram 
måste ett samarbete till mellan planeringen och produktionsteknik. För att få en bättre 
överblick av vad tillverkningsapparaten TMA klarar av måste komplexiteten i planeringen 
minska och för det krävs mindre planeringspunkter. För att produktionen ska klara av 
planeringens förändringar i körplanen måste genomloppstiderna minskas och flexibiliteten 
ökas. Vilka åtgärder som leder fram till detta samarbete hittas i kapitel 4.7 
Rationaliseringssträvande. 
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8 Förslag på fortsatt arbete 
Under arbetets gång vidrörs många områden som ligger när arbetet men ändå inte tas upp 
pga angivna avgränsningar. De beskrivs kortfattat här för att förhoppningsvis väcka intresse 
och utvecklas till förverkligande i kommande arbeten.  
 
8.1 Statisk simulering av materialflödet i bearbetningen 
Layoutverktyget som har används är FactoryCad och till den finns det en modul som heter 
FactoryFlow. Med den kan man genom en excelfil läsa in materialflödet i den digitala 
layouten. Det blir en statisk simulering som tar hänsyn till volymer placering av operationen 
och avstånden mellan dessa. Efter inläsningen kan olika layoutförslag prövas och följderna 
för materialflödet synliggörs på ett mycket enkelt sätt. Detta verktyg anser jag vara mycket 
kraftfull vid förbättringsarbeten eller när nya produkter ska in i produktionen.  
 
8.2 Genomgång av samtliga artiklar 
På sikt är det nödvändigt att gå igenom alla artiklarna på TMA för att avgöra vilka som ska 
tillverkas och vilka som anses inte passa in i artikelflorans och ska då tillverkas någon 
annanstans. Antingen beror det på vilka tillverkningsmetoder som krävs eller om artikel har 
en väldigt låg årsvolym. Tillverkningsmetoden sätter gränser där metoden inte finns, 
maskinellt eller kunskapsmässigt.   
 
8.3 Utformning av handbok i layoutarbeten 
Studiebesöket vid Volvo personvagnar i Köping gav en inblick i deras layoutarbete. Där var 
det en person som sammanställde alla layouter och ansvarade för kalla samman möten med 
berörda verkstadschefer där beslutas fattas om förändring inom 1 år, 3 år och hur riktlinjerna 
ska vara under de närmaste 7 åren. Förändringarna i sig genomfördes av 
produktionsteknikerna men de hade alltid samordnaren och deras framtagna layouthandbok 
som stöd. I deras handbok finns det svar på frågor tex på hur långt från ett elskåp ett fast 
föremål får finnas. En liknade handbok på CMP skulle underlätta arbetet för 
produktionsteknikerna som ska genomföra en större förändring i produktionen. 
 
8.4 Kapacitetsverktyg 
Arbetet kring layouter måste också innefatta framtida förändringar i produktfloran och hur de 
påverkar maskinparken i kapacitet, volymer per artikel, antal artiklar, vilka processer som 
krävs för att tillverka dem. Vid införskaffande av ett statiskt6 kapacitet skulle förändringen av 
hur efterfrågan på dagens slutprodukter påverkar behovet av kapacitet i olika maskingrupper 
eller till och med enskild maskin. Resultat skulle bli en bild av hur känslig processen är över 
förändringar i efterfrågan, antingen vid en volymökning eller vid en förändrad fördelning 
mellan slutprodukter. 
 
8.5 Verktyg för att jämföra färdigvarulagret med monteringsbehovet. 
TMA har långa genomloppstider vilket gör att det skulle underlätta med ett verktyg som 
enkelt visar hur saldot för ingående komponenter till monteringens monteringsorder ser ut 
framöver. Det för att kunna prioritera rätt när behovsdatum och monteringsstart har förändras 
pga. Planen som ordern frisläpptes mot är troligen inaktuell när artikeln är framme vid 
monteringen. 
 
                                                 
6 Med ett statiskt verktyg tas ingen hänsyn till den dynamik som finns i en verkstad, som tex maskinhaveri, 
frånvaro hos personal mm. 
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Bilaga 1 Projektplan 
 
Bakgrund 
 
Volvo CE planerar att investera i ett nytt härdverk. Idag finns härdverket placerat i Eskilstuna 
centrala delar. Vid en investering kommer det att placeras i befintlig byggnad på Hällby och 
ta yta från avdelningen TMA och TMQ. Detta medför att TMA kommer att förändra stora 
delar av sin fabrikslayout. Det finns ett väldigt grovt utkast till layout, men det ligger endast i 
idéstadiet.  
 
Mål 
 
Målet med examensarbetet är att utforma ett förslag på en ny layout, i programvaran 
FactoryCAD, av avdelningen TMA som skall användas vid avdelningens framtida expansion.  
 
Syfte  
 
Syftet med detta examensarbete är att öka kunskaperna och erfarenheterna inom 
produktionsteknik. Skapa en förståelse till hur teorier ska tillämpas inom komplexa 
tillverkningsindustrin för att lösa problem rörande produktionsflöden. Den resulterade 
layouten ska ligga till grund för avdelningens omflyttning och ska ge direktiv om i vilken 
ordning flytten skall ske för att minimera störningar i produktionen. 
 
 
Tillvägagångssätt 
 

- Beskrivning av dagsläget i verkstaden. 
- Utreda flödet inom avdelningen TMA 
- Ge förslag till förändringar på avdelningen med hjälp av tillämpbara teorier. 
- Ta fram layout i samarbete med bl.a. produktionsledare, produktionstekniker, 

underhållspersonal och operatörer. 
- Rekommendation om vilken turordning maskinflyttningar skall ske för att minimera 

störningar i produktionen. 
 
Avgränsningar 
 
Härdverket, avdelningarna 1332, 1333, 1334, 1351, 1352, 1353, och 1356 är områden som 
inte skall förändras.  
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Tidsplan 
 
1. Uppstart      (1 vecka) 

- lära känna företaget 
- förstå problemet 

 
2. Informationsinsamling     (4 vecka) 

- Kartlägga flöden, hög- och lågvolymsartiklar, flaskhalsar 
- Skriva frågeformulär, intervjua 

 
3. Söka teori      (3 vecka) 

- Böcker 
- Artiklar 
- Examensarbeten  

 
4. Skriva teoriavsnittet      (2 vecka) 

- relevant teori för aktuellt examensarbete 
 
5. Arbeta fram två förslag på ny layout    (4 vecka) 
 
6. Analysera förslag     (3 vecka) 
 
6. Skriva rapport     (3 vecka) 

- Skriva samman tidigare delar 
 
7. Färdigställa rapport     (2 vecka) 

- Finjustera rapporten efter synpunkter från opponenter 
 
8. Förbereda redovisning     (1vecka) 
 
9. Redovisning på Volvo och Luth 
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Bilaga 2 Operationsföljd 
 
Informationen i denna bilaga kan ej visas på grund av Volvo CEs restriktioner. 
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Bilaga 3 Operationsföljden på Övrigt flöde 1316 och 1317 
 
Informationen i denna bilaga kan ej visas på grund av Volvo CEs restriktioner. 
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Bilaga 4 Volymvärdesanalys 
 
Informationen i denna bilaga kan ej visas på grund av Volvo CEs restriktioner. 
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Drivaxlargrupen X X X X X X X X B X X X X X X A A X X
Hårdbearbetn. Planethjul X X X X X X B X B X X X X X X X X A
Härdverket A A A X A X A X X A A B B X A X X
Induktionshärdning X X X A X X X X B X X X X X X A
Kopplingsaxlarsgruppen X X X X X X X X B X X X X X X
Kopplingsnavsgruppen X X X X X X X X B X X X X X
Kopplingstrummorgruppen X X X X X X X X B X X A A
Kugghjulsgruppen 1 X A A X X X X X A X X B
Kugghjulsgruppen 2 X A A X X X X X A X X
Kuggringsgruppen X (B) X X X X X X B X
Kuggringshållaregruppen X X X X X X X X B
Mätrummet B A B B B B B B
Navgruppen X X X X X X X
Planethjulsgruppen X X X X X X
Planethållargruppen X X X X X
Solhjulsgruppen X X X X
Spindelgruppen X X X
Övrigt flöde 1316 B A
Övrigt flöde 1317 B
Övrigt flöde 1341 (TMAD)  
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Bilaga 6 Blocklayout 
 
Nuläge 
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Nytt förslag på blocklayout för TMA 
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