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Sammanfattning 
 
Denna rapport redogör för ett examensarbete i Teknisk design med inriktningen 
produktionsdesign utfört via Luleå tekniska universitet. Arbetet är genomfört hos Reklamcentra 
Produktion Sverige AB och omfattar 15 högskolepoäng. 
Reklamcentra producerar och installerar exponeringslösningar, från enkla dekaler till flertalet 
skyltlösningar och är speciellt kända för sina LED-belysta gravyr- och paperflexskyltar. Som 
bakgrund till projektuppdraget föreligger en potentiell order om 300 – 600 paperflexskyltar som 
ska levereras inom ett fyra månaders tidsintervall. En order av den omfattningen medför nya behov 
och förutsättningar. Examensarbetet är orienterat i produktionsutveckling och syftar till att 
kartlägga produktionsverksamheten för att fastställa behov och slutligen resultera i ett åtgärdsförslag.  
 
De fem ingående projektfaserna har bestått av; Kartläggning & analys, Kravspecificering, Idé & 
konceptutveckling, Utvärdering & val och Detaljbearbetning. Genomförandet har följt en cyklisk 
process där faserna har genomarbetats i varv med förskjuten tyngdpunkt för varje varv. 
Kartläggningen inleddes med ett brett perspektiv för att skapa ett bra informationsunderlag om 
befintliga flöden, arbetssätt, och upplevd problematik inom produktionsverksamheten. 
Informationsinsamlingen är främst hämtad från intervjuer och observationer av personal.  
Vidare undersöktes produktionsprocessen för paperflexskylten mer detaljerat. Skylten består av tre 
olika skivstycken som alla genomgår mer eller mindre omfattande CNC – bearbetning och 
monteras samman med LED-slinga och detaljkomponenter. Identifierad problematik från 
kartläggning & analys var starkt förknippat med de befintliga skivlagerenheterna och hanteringen av 
skivorna. En kravspecifikation upprättades innehållande de krav som lösningsförslagen skulle 
uppfylla och lade grunden för fortsatt ideárbete.  
För att söka inspiration och erfarenhet för skivhantering i liknande applikation genomfördes en 
benchmarking hos en glasgrossist. Två potentiellt tillämpbara och principiellt olika lagersystem 
undersöktes i samråd med leverantör för respektive lagersystem. En layoutmodell som 
representerade befintlig produktionsmiljö upprättades i SketchUp för att snabbt kunna 
implementera och diskutera olika lösningsförslag. Idé och konceptutvecklingen resulterade i tre 
koncept som gick vidare och utvärderades mot en utvärderingsmatris understödd av 
kravspecifikationen. Vinnande koncept ur utvärderingen detaljbearbetades där bland annat 
lagerenheten dimensionerades och ett entresolplan introducerades som en åtgärd för att ombesörja 
en bättre ordning i produktionsmiljön.  
 
Slutligt konceptförslag presenteras i olika investeringsnivåer som kan implementeras stegvis. Som 
en första åtgärd presenteras ett nytt lagersystem för att ordna upp skivmaterial och göra dem 
lättåtkomliga samt införandet av leanverktyget 5S. För att uppfylla kravspecifikationen i högsta mån 
rekommenderas installation av ett telfersystem med vakuumok som kan plocka och placera skivor 
från lagerenhet till CNC – fräs för bearbetning. 
Som rekommendation för fortsatt arbete lämnas att vidare utreda telferlösningen med konstruktör 
för att säkerställa realiserbarhet av denna princip. 
 
 
 
 
 
NYCKELORD: Lagersystem för skivmaterial, Produktionsdesign- och utveckling, 
Layoutplanering, Lean  



 

Abstract  
 
 
This report describes a bachelor program thesis in Technical design with orientation to production 
design carried out via Luleå University of Technology. The project has been performed at 
Reklamcentra Produktion Sverige AB and comprises 15 higher education credits. 
Reklamcentra produce and install exposure solutions, from simple stickers to more complex 
signage solutions, and are especially known for their LED-illuminated engraving- and paperflex 
signs. As a background to the project assignment, there is a potential order for 300 - 600 paperflex 
signs to be delivered within a four month time interval. An order of this magnitude entails new 
needs and conditions. The project is oriented towards production development and aims to map 
the production activities in order to determine needs and ultimately result in an action proposal. 
 
The five phases of the project have been defined as; Mapping & analysis, Requirement 
specification, Idea & concept development, Evaluation & selection and Detail processing. The 
implementation has followed a cyclical process where the phases have been worked through in 
turns with postponed focus for each turn. The survey started with a broad perspective to create a 
good information base on existing flows, working methods, and perceived problems within the 
production. The information collection is mainly obtained from interviews and observations of 
staff. 
Furthermore, the production process for the paperflex sign was examined more thoroughly. The 
sign consists of three different sheet materials which all undergo more or less extensive CNC 
machining and are then assembled with LED strip and detail components. Identified problems 
from mapping & analysis were strongly associated with the sheet materials storage units and 
handling. A requirement specification was drawn up containing the requirements that the 
conceptual solutions sought to solve and thereby established a foundation for idea development. 
In order to seek inspiration and experience regarding sheet materials in similar applications, a 
benchmarking was carried out at a glass wholesaler. Two potentially applicable and, in principle, 
different storage systems were examined in consultation with the supplier for the respective storage 
systems. A layout model that represented the existing production environment was established in 
SketchUp in order to be able to quickly implement and discuss different solution proposals. Idea 
and concept development resulted in three concepts that went further and were evaluated against 
an evaluation matrix inherited by the requirement specification. Winning concept from the 
evaluation were processed in detail where the sheet storage unit was dimensioned, and a mezzanine 
floor was introduced as a measure to provide a better order in the production environment. 
 
Final concept proposal is presented in different investment levels that can be implemented step by 
step. As a first measure, a new storage system is presented for arranging sheet materials and making 
them easily accessible and the introduction of the lean tool 5S. In order to meet the requirements 
specification to the greatest extent, it is recommended to install a Telfer - system with a vacuum 
yoke that can pick and place sheets from storage unit and on to CNC mill for machining. 
As a recommendation for continued work it is suggested to further investigate the telfer solution 
with constructor in order to ensure the realization of this principle. 
 
 
 
 
KEYWORDS: Sheet material storage system, Production design and development, Layout 
planning, Lean
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1 Introduktion  
Denna projektplan beskriver genomförandeprocessen av ett examensarbete i Teknisk design, 
A0014A. Projektet genomförs hösten 2018 hos företaget Reklamcentra AB i Luleå. 

 
1.1 BAKGRUND 
Reklamcentra tillverkar och installerar kompletta exponeringslösningar. Allt från enkla dekaler till 
flertalet olika skyltar och i vissa fall mycket komplexa exponeringsinstallationer. Huvudsakliga 
kundpoolen består av andra företag. De erbjuder egen montering lokalt men levererar inom hela 
norden och samverkar också med andra företag för montering och installation av deras produkter. 
 
Reklamcentra har nischat sig inom LED-tekniken och har idag en unik tillverkning av 
skräddarsydda LED-skyltar. De kommer i två kategorier, gravyr och paperflex med betoning på 
den sistnämnda, se figur 1. Paperflexskyltarna appliceras i sammanhang där kunden vill exponera 
tryckt media, bestående eller i syfte att kunna byta material. Skyltarna dimensioneras helt efter 
kundens behov och gör dom således mycket flexibla med avseende på användningsområden. 
Reklamcentra har fått uppmärksamhet och erkännande för dessa skyltars höga finish och 
energieffektivitet. Det har gjort paperflexskylten till en mycket populär produkt, inte minst för 
stora kedjor med många butiker som vill verka miljömedvetet, resurseffektivt och modernt. Det 
har lett fram till ett behov att utveckla produktionen och leveransförmågan för att hantera större 
ordervolymer. 
 

 
Figur 1: Installerad Paperflex-skylt. Originalkälla hämtad från http://reklamcentra.com/produkter-och-tjanster/led-skyltar-
paperflex  
 
1.2  UPPDRAGSBESKRIVNING 
Reklamcentra befinner sig i förhandling gällande en omfattande order. Den potentiella kunden 
behandlas enligt direktiv om sekretess och nämns därav inte med namn eller avslöjande 
beskrivningar. Ordern omfattas av ca 300 kundenheter i Sverige där en till två paperflexskyltar ska 
levereras till respektive enhet. Dimensionerna på skyltarna är i dagsläget inte känt men förväntas 
utgöras av två till tre dimensionella varianter. Enligt P. Blind1 ska skyltarna levereras inom en fyra 
månaders period från det att ett beslut fattats.  
 
All skylttillverkning omfattas av bearbetning i en CNC-fräs och för att hantera volympåslaget vill 
Reklamcentra öka utnyttjandegraden samt belägga fler timmar efter kontorstid för fräsbearbetning. 
Ett problem präglat av besvärlig materialhantering och lagerenheter med stora brister. Uppdraget 

                                                
1 (P. Blind, personlig kommunikation, 2018-10-23)  
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har sin utgångspunkt i ordern och en generell ansats om större ordervolymer. Projektetarbetet avser 
att kartlägga produktionsverksamheten för att fastställa förutsättningar och de behov som finns för 
att slutligen leverera en lösning ur ett helhetsperspektiv. 
 
1.3 INTRESSENTER 
Projektets intressenter är i första hand uppdragsgivare Reklamcentra. Resultatet förväntas 
effektivisera produktionen och kommer även påverka arbetssätt- och miljön för de anställda vilket 
inkluderar dom som intressenter. Reklamcentras kunder och samarbetspartners är intressenter i det 
avseende att det förväntas leda till en utökad leveransförmåga och möjligtvis fler affärer av liknande 
karaktär. Luleå tekniska universitet och projektledaren är intressenter då detta arbete utgör grund 
för examinering som högskoleingenjör i Teknisk design. 
 
1.4 SYFTE OCH MÅL 
Projektet syftar till att undersöka de behov som finns i relation till större ordervolymer av 
paperflexskyltar och hur beläggningsgraden på CNC-fräsen ska utökas på ett effektivt sätt. 
Problemets karaktär är nära förknippat med hur de råmaterial som genomgår CNC-bearbetning 
lagras och hanteras idag. Med kartlagt behov och rådande förutsättningar ska ett lösningsförslag 
utarbetas. Målet är att vid projektets avslut överlämna ett underlag Reklamcentra kan använda inför 
en eventuell implementering, innehållande investeringsinsats och förväntad effekt.  
 
Frågeställningar som bearbetats under projektet: 
 
- Hur ser produktionsprocessen ut för paperflexskyltar? 
- Vilka krav och behov finns idag och inför större ordervolymer? 
- Hur ska materialhanteringen av skivor tillämpas med en personalresurs? 
- Hur ska lösningen verka för en förbättring för verksamheten ur ett helhetsperspektiv och bidra 

till en bättre arbetsmiljö för personalen? 
 
1.5 AVGRÄNSNINGAR 
Arbetet är främst avgränsat med avseende på tillgänglig tid avsatt för projektet som är 400 timmar 
vilket svarar mot kursomfattningen om 15 högskolepoäng. Projektet inleddes med ett brett 
perspektiv och beslut om avgränsningar arbetades fram successivt allt eftersom projektet framskred 
och specificerade behov i relation till uppdraget. En tidig avgränsning i projektet var att förhålla sig 
till den fysiska produktframställningen med en grundläggande förståelse för övriga funktioner i 
organisationen. Centralt i arbetet har varit hanteringen av skivmaterial i produktionen, 
huvudsakligen flödet som går till CNC-fräsen i samband med tillverkning av LED-skyltar. 
 
1.6 ARBETETS STRUKTUR 
Kapitel 1 presenterar bakgrund och projektets syfte och mål, kapitel 2 presenterar den teoretiska 
referensramen som utgör den vetenskapliga grund projektet bygger på. Kapitel 3 beskriver 
genomförandet med process och metoder. Kapitel 4 redogör för erhållet resultat. Kapitel 5 är ett 
diskussionsavsnitt som bl.a. omfattar relevans, reflektion och rekommendationer efter projektavslut. 

 
  



 3 

2 Teoretisk referensram 
 
Detta kapitel redogör för relevant teori som verkat vetenskaplig grund för projektgenomförandet. 
Teorin har använts i analys för att dra slutsatser och för att understödja beslut under projektets 
gång. Kapitlet inleds med ett stycke som beskriver Teknisk design och hur ämnet förhåller sig 
relevant för detta arbete. 
 
2.1 TEKNISK DESIGN 
Design är ett brett begrepp som omfattar utformning och utveckling av produkter, miljöer, tjänster 
och system. Designprocesser har ofta sin utgångspunkt i komplexa problem som inte har ett rätt 
svar. Komplexiteten gör att det heller inte finns en direkt tillämpbar mall som garanterar ett bra 
resultat. Strategi och process med ingående metoder och aktiviteter bör av den anledningen 
anpassas till den specifika uppgiften (Wikberg Nilsson, Ericsson & Törlind, 2015). 
 

2.1.1 Produktionsutveckling 
Bellgran & Säfsten (2012) menar att produktionsutveckling handlar om att designa effektiva 
produktionsprocesser och utveckla produktionsförmågan för både driftsatta och nya 
produktionssystem. Vidare betonas vikten att vidhålla ett helhetsperspektiv i utvecklingsarbeten där 
man tar hänsyn till teknik såväl som människan. Eklund, Karlsson, Odenrick, Osvalder & Rose 
(2015) beskriver utvecklingsprocessens generella innehåll i fyra faser, kravspecificering, konceptuell 
utformning, detaljerad utformning och konstruktion. Anledningen bakom 
produktionsutvecklingsarbeten är ofta relaterat till produktförändringar, arbetsmiljö, produktivitet 
eller kvalitetskrav (Eklund et al. 2015). 
 
 
2.2 PRODUKTIONSSYSTEM 
Projektet syftar till ett förändringsarbete av ett befintligt produktionssystem varpå innebörden av 
produktionssystem behöver förklaras. Bellgran & Säftsten (2012) beskriver ett produktionssytem 
med hjälp av blackbox - teorin. Ett system som förvandlar input till output likt en 
transformationsprocess som adderar värde till det som går ut ur systemet. Värdeadderingen kan 
liknas vid synergieffekten som innebär att helheten är större än summan av de ingående 
komponenterna. Generellt krävs teknik, människor, energi och information i 
transformationsprocessen från råvara till produkt. 
 
I utvecklingen av ett produktionssystem är det viktigt att vidhålla ett holistiskt perspektiv med 
hänsyn till fysiska och tekniska delar, människan och samspelet i systemet (Bellgran & Säfsten, 
2012). 
 

2.2.1 Systemteori 
System definieras som ett antal komponenter som samverkar mot ett gemensamt mål (System, 
2017-10-12). Det som inte är under betraktelse klumpas samman till ett enda stort system som 
kallas extern omgivning. Karaktäristiskt kan omgivningen påverka systemets mål men inte tvärt om 
(Bellgran & Säfsten, 2012).  
Produktionssystem kan definieras utifrån olika perspektiv. Fortsatt följer en beskrivning av tre 
huvudsakligen relevanta; funktionellt, strukturellt eller hierarkiskt perspektiv. Det funktionella 
perspektivet kan liknas vid den svarta lådan som transformerar input till output. Det strukturella 
perspektivet beskriver de ingående elementen och dess relation till varandra (Bellgran & Säfsten). 
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Karlsson, Osvalder & Rose (2015) beskriver det strukturella perspektivet som att den övergripande 
funktionen delas upp i ett antal subfunktioner på en detaljnivå anpassat till syftet. Bellgran & Säfsten 
(2012) förklarar det hierarkiska perspektivet som ett systems förhållande till ett annat system, t ex. 
ett delsystem till ett större överordnat system. 
 
2.3 LEAN PRODUCTION OCH TOYOTAS PRODUKTIONSSYSTEM (TPS) 
Enligt Bellgran & Säfsten (2012) ”anser många att Toyotas produktionssystem och lean produktion 
är synonymt med produktion i världsklass” (s.43).  
Lean och TPS innehåller både metoder och tänkesätt relevanta för detta utvecklingsprojekt. 
 
Enligt Liker och Jeffrey (2004) har Lean produktion sitt ursprung från en fem års studie av ca 100 
biltillverkningar i Europa, Nordamerika och Asien. Studien indelades i fyra fabrikskaraktäristiska 
kategorier; prestanda, layout, arbetskraft och automation. Överlag visade det sig att japanska 
produktionssytem var bättre i alla kategorier. Studien resulterade i produktionskonceptet Lean 
Production som i huvudsak bygger på Toyotas produktionssystem. Inom TPS/Lean strävar man 
efter ökad produktivitet genom att eliminera alla typer av slöserier, dvs allt som inte är 
värdeadderande för produkten/värdekedjan. Liker och Jeffrey (2004) definierar åtta olika typer av 
slöserier inom Lean/TPS presenterade nedan: 
 

1. Överproduktion - Att producera mer än efterfrågan. Överproduktion klassas som den värsta 
då den orsakar andra typer av slöserier. 
 

2. Överarbete – Allt som tillförs produkten som inte är av värde för kunden. Det kan t ex var 
att måla en sida av en produkt som inte är synlig för kunden, tillverkning med onödigt 
snäva toleranser etc. 

 
3. Defekter – Allt som omfattar omarbete/kassationer till följd av defekter på en produkt. 

Defekter kan uppstå av flera anledningar, omfattande materialhantering, transporter, 
otillräcklig operatörsträning etc. 

 
4. Väntan – Omfattar all tid som går till att vänta in uppgifter/material och orsakas ofta av 

obalanserade operationer, driftstörningar eller materialbrist. 
 

5. Lager – Lagerslöseri omfattas av alla typer av materialackumulering, högt antal PIA, 
färdivarulager, buffert- och råvarulager som binder upp kapital. Lagerslöserier kan hanteras 
genom att balansera operationer i flödet och tillämpning av Just In Time. 

 
6. Transport – Transportslöseri omfattar all hantering av material som inte är direkt kopplat till 

en värdeadderande process. Processer bör ligga så nära intill varandra som möjligt och 
materialförflyttning sträva efter att gå från process till annan process utan mellanlager eller 
väntan. 

 
7. Rörelse – Rörelseslöseri syftar till att operatörer eller maskiner inte ska behöva genomgå 

onödig belastning som inte tillför något värde. Det kan t ex vara att behöva gå onödigt 
långt bort eller sträcka sig för att hämta något. Det är ofta sammanhängande med bristfälligt 
utformade arbetsstationer med avseende på layout, arbetsmetod/organisering. 

 
8. Outnyttjad kreativitet – Att inte ta tillvara på de anställdas kunskap och kompetens. T ex att 

inte låta operatörer vara med i utformningen av arbetsstationer som de själva kommer verka 
inom. 
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Liker och Jeffrey (2004) menar att TPS är ett resultat av Toyotas arbetskultur och tänkesätt som 
kan beskrivas som den filosofi och principer TPS bygger på. Nedan presenteras några av dessa 
principer. 
 
Långsiktig filosofi  

- Beslutsfattning görs med ett långsiktigt förhållningssätt på bekostnad av kortsiktiga finansiella 
vinster (Liker & Jeffrey, 2004) 

 
Rätt process producerar rätt resultat  

- Genom att skapa kontinuerliga flöden i syfte att synliggöra problem.  
- Tillämpa dragande system för att inte skapa överproduktion. 
- Jämna ut arbetsbelastning 
- Standardisera uppgifter, det är en förutsättning för att arbeta med kontinuerliga förbättringar 

(Liker & Jeffrey, 2004). 
 
Addera värde till organisationen genom att utveckla personal och sammarbetspartners. 

- Utveckla ledare som lever och lär ut filosofin 
- Respektera partners och leverantörer genom att utmana och förbättra dom (Liker & Jeffrey, 

2004). 
 

Organisatoriskt lärande 
- Fatta beslut med noga eftertänksamhet där man tagit hänsyn till alla möjligheter. 
- Bli en lärande organisation genom reflektion och kontinuerlig förbättring (Liker & Jeffrey, 

2004) 

2.3.1 Just in Time 
Principen med JIT är att rätt komponenter i rätt antal ska anlända i rätt tid till rätt plats i 
produktionen i rätt kvalitet (Jeffrey & Liker, 2004). Segerstedt (2009) menar att principen är enkel 
men att det i praktiken kan vara mycket svårt att upprätthålla då produktionen alltid är utsatt för 
mer eller mindre störningar. 
 

2.3.2 5S 
Liker och Jeffrey (2004) beskriver 5S som ett verktyg inom TPS och Lean som syftar till att 
organisera, städa, utveckla och bevara en produktiv arbetsmiljö. De fem S-beståndsdelarna förklaras 
vidare: 
 
Sortera - Urskilj det nödvändiga från det överflödiga. Det omfattar utrustning, komponenter, 
material och dokumentation. Det som inte är relevant längre ska avlägsnas (Liker & Jeffrey, 2004). 
 
Strukturera - Ordna eller arrangera det som ska vara kvar så att allt har en egen plats och organisera 
arbetsområdena (Segerstedt, 2009). 
 
Städa - Städa egna och gemensamma arbetsplatser och håll det rent (Liker & Jeffrey, 2004). 
 
Standardisera - Skapa gemensamma rutiner, dvs ett bästa sätt att genomföra arbetsuppgifter och 
scheman för att upprätthålla ordning och reda (Liker & Jeffrey, 2004). 
 
Självdisciplin - Skapa disciplin hos medarbetarna att genomföra de första fyra S:en så att alla är 
införstådda i vikten av att följa uppsatta regler och på så sätt bidrar till arbetssättet (Liker & Jeffrey, 
2004). 
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2.4 PRODUKTIONSSTYRNING 
Hur produktionen planeras och verkställs anses relevant i ett förändringsarbete som berör 
produktionssystemet och behöver förklaras. Bellgran & Säfsten (2012) beskriver två kategorier, 
lager- respektive kundorderstyrd produktion. Lagerstyrning betyder att man tillverkar efter 
prognos. Fördelarna är snabb leverans och långa produktionsserier då man kan begränsa ställtider. 
Nackdelen blir ett system som svarar långsamt på förändringar och kapitalbindning i produktion 
och färdigvarulager. Kundorderstyrning ökar möjligheten för kundanpassningar, flexibilitet och 
håller nere kapitalbindningen. Det negativa aspekterna är generellt längre leveranstider och högre 
produktionskostnader (Bellgran & Säfsten, 2012) 
 
Tillverkningsorder kan ges tryckande ”push” eller dragande ”pull”. I ett pushsystem upprättas en 
tillverkningsplan som överordnad och utifrån den sker beordring till varje station i 
produktionssystemet (Bellgran & Säfsten 2012). 
 
I ett dragande system ges tillverkningsorder till sista förädlingsprocessen i tillverkningsledet. Det 
medför att det skapas en efterfrågan genom hela produktionsledet. Flödet styrs av ett reellt behov 
från kundorder och inte efter en prognos (Bellgran & Säfsten, 2012). 
 
2.5 PRODUKTIONSSLAYOUT 
Bellgran & Säfsten (2012) förklarar att den övergripande produktionslayouten i huvudsak planeras 
med avseende på volym och produktvarianter. Nyhuis, Reichardt & Wiendahl (2015) menar på att 
produktionssytem utformas för att realisera företagsstrategier och som en konkurrenskraft. 
Layoutplaneringen måste ta hänsyn till marknadsförändringar vilket ställer krav på responsivitet och 
flexibilitet med avseende på volym och produktvarianter. För att vidare utreda befintlig 
produktionsupplägg i kontext med framtidsutvecklingen för Reklamcentra är det rimligt att 
presentera kända produktionsupplägg och dess karaktäristik. 
 

2.5.1 Funktionell verkstad 
I en funktionell verkstad är produktionsutrustning sammanförd efter bearbetningskategori, 
exempelvis svarvar för sig och svetsar för sig etc. I ett sådant system flyttas produkten till respektive 
bearbetningsprocess (Segerstedt, 2009). Detta koncept är starkt förknippat med många 
produktvarianter i lägre volymer (Bellgran & Säfsten, 2012). 
 
Fördelar 

- Flexibiliteten att enkelt ställa om produktion att tillverka fler produktvarianter  
- Låg störningskänslighet om flera maskiner kan utföra samma bearbetning 

Nackdelar 
- Hög kapitalbindning och PIA 
- Långa osäkra genomloppstider 
- Svårt att planera produktionen då varje maskin utgör en planeringspunkt (Bellgran & Säfsten, 

2012). 
 

2.5.2 Flödesgrupp 
I en flödesgrupp orienteras maskiner efter tillverkningsflödet istället för funktionell tillhörighet, 
vilket förbättrar genomloppstiden jämfört med en funktionell verkstad (Bellgran & Säfsten). 
Exempelvis, den bearbetning som i en funktionell verkstad gjordes i tre operationer kan utföras i 
en operation genom att man ställer samman utrustningen (Segerstedt, 2009). En annan fördel med 
flödesgruppen är att hela gruppen utgör en planeringspunkt. Normalt placeras styrande 
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nyckelmaskiner främst i produktionsflödet och därefter olika kompletteringsmaskiner. Syftet är att 
se till att nyckelmaskinen har full beläggning medan överkapacitet kan tillåtas i de billigare 
kompletteringsmaskinerna. Köbildning styrs till den dyra maskinen för att inte riskera att den står 
outnyttjad. Sekventiellt flöde eftersträvas för så många produkter/detaljer som möjligt och 
operationsordningen kan behöva styras om för detta syfte. Flödesgrupp är mindre flexibelt kontra 
funktionell verkstad, dvs korta omställningstider är en förutsättning för att åstadkomma en flexibel 
produktion av detta slag. Tillämpningen av detta upplägg kopplas till större volymer och lägre 
produktvarianter jämfört med funktionell verkstad (Bellgran & Säfsten, 2012). 
 

2.5.3 Linjebaserad layout 
Linjebaserad layout tillämpas generellt i massproduktion av standardiserade 
produkter/komponenter dvs, utan kundspecifik anpassning. Utrustning placeras i 
operationsordning och ofta med materialtransportörer mellan, med eller utan buffertmöjlighet 
(Bellgran & Säfsten). I en fullkomlig linjetillverkning går produkten i ett kontinuerligt flöde från 
ämne till färdig produkt, bearbetningen kommer till produkten som den raka motsatsen till 
funktionell verkstad. Fördelarna är korta genomloppstider, låg kapitalbindning, mindre 
materialhantering och transporter. Det är också lättare att planera och administrera tillverkningen. 
Dess nackdelar är låg flexibilitet då upplägget planeras efter en specifik produkt och volym, 
störningskänslighet, kan leda till enformiga arbetsuppgifter (Segerstedt, 2009) 
 
2.6 PRODUKTIONSSTÖRNINGAR 
Produktionsstörningar definieras enligt Bellgran & Säfsten (2012) som planerade eller oplanerade 
stopp, avbrott, eller förändringar som kan påverka tillgänglighet, driftsprestanda eller kvalité. 
Produktionsstörningar tolkas olika men är generellt icke önskvärda förluster av olika slag.  I 
monteringssystem kan det ofta handla om hanteringsförluster, systemförluster och 
balanseringsförluster. Nedan listas ett antal faktorer som enligt Bellgran & Säfsten (2012) räknas som 
produktionsstörningar i de fall de påverkar systemets ideala tillstånd eller sker under den planerade 
produktionstiden. 
 

- Utrustningsfel/haverier 
- Handhavandefel 
- Omställningar/Verktygsbyten 
- Väntestopp 
- Följdstopp 
- Personalbrist 
- Kassationer/kvalitetsfel 

 
En tydlig definition av vad som ska klassas som en störning inom organisationen ger en god 
förutsättning att arbeta systematiskt med förbättringar. Det som inte klassas som en störning följs 
heller inte upp eller åtgärdas. Tidsomfattningen är ofta avgörande för hur synliga 
produktionsstörningarna blir. Något som ska beaktas är dock att de korta men högfrekventa 
störningarna kan vara av lika stor betydelse att åtgärda. (Bellgran & Säfsten, 2012) 
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2.7 ARBETSMILJÖ 
Som anställd i Sverige har man rätt till en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Ingen ska behöva 
skada sig eller bli sjuk på grund av sitt arbete (Arbetsmiljöverket, 2017). Arbetsmiljö är ett brett 
begrepp som normalt brukar indelas i två kategorier; psykosocial- och fysisk arbetsmiljö. Projektet 
omfattar ingen utredning av den psykosociala arbetsmiljön men Ericson, Hägg & Odenrick (2015) 
menar att dessa är ofrånkomligt sammankopplade när det gäller skaderisker. Vidare förklaras 
manuell hantering, arbetsutrymme och buller som varit aktuella områden i projeketet. 
 
Inom belastningsergonomi talar man om manuell hantering och det handlar om att lyfta, dra eller 
bära föremål. Om arbetsbördan är för tung kan detta leda till skador på muskler, leder eller senor. 
Tunga lyft ska undvikas då det kan leda till en överbelastning även vid enstaka lyft. Om lyft 
kombineras med en dålig arbetsställning är skaderiskerna särskilt stor. Manuella lyft över 25 kg ska 
normalt inte förekomma. För att frångå tunga lyft kan man tillämpa rullande eller andra tekniska 
hjälpmedel (Arbetsmiljöverket, 2015a). 
 
Arbetsplatsens utformning har stor betydelse för trivseln men också vilka risker som finns för att 
drabbas av olycksfall eller sjukdomar. Nedan listas några riskfaktorer kopplade till arbetsplatsens 
utformning. (Arbetsmiljöverket, 2015b) 

• Små utrymmen leder till sämre ergonomiska förutsättningar 
• Ojämna golv ökar risken för fallolyckor. 
• Dålig belysning leder till trötthet  

 
Buller är störande eller för hörseln skadliga ljud. Buller medför risker som ett högre stresspåslag, 
trötthet och sänkt arbetsförmåga. Kommunikation försvåras, leder till en högre röstnivå och risken 
för olyckor ökar (Arbetsmiljöverket, 2015). 
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3 Metod och genomförande 
Kapitlet beskriver genomförandeprocessen, ingående metoder och hur de använts i projektet för att 
erhålla resultaten.  
 
3.1 PROCESS 
Genomförandet har följt en cyklisk process likt 
projektspiralen. Arbetarskyddsnämnden (1995) 
beskriver projektspiralen som en arbetsprocess där 
man arbetar igenom projektets steg eller faser i varv. 
Varven genomarbetas med en tyngdpunkt som 
förskjuts för varje varv, se figur 2. Eklund, Karlsson,  
Odenrick, Osvalder & Rose (2015) beskriver 
arbetssättet som en cykliskt lärande process som 
medför ett helhetsbegrepp på kort tid. Projektets 
fem ingående faser har definierats följande: 1 
Kartläggning och analys, 2 Kravspecificering, 3 Idé 
och konceptutveckling, 4 Utvärdering och val, 5 
Detaljbearbetning. Arbetet inleddes med största vikt på kartläggning, analys och krav. Andra varvet 
med större vikt på idéarbete och utvärdering, etc. Arbetssättet användes i syfte att ge en snabb 
helhetsbedömning som vidare fördjupas under processen och effektivt leder fram till ett träffsäkert 
resultat. 
 
 
3.2 PLANERING 
Projektet planerades pågå 10 veckor med start vecka 40 och avslut vecka 50. Gantt-schemat är en 
preliminär tids- och händelsefördelning som bygger på antaganden om resursfördelningen, se figur 
3. Den har fungerat som en fingervisning för projektutvecklingen och för att i vissa fall forcera 
projektet vidare till nästa fas för att inte riskera att bli för detaljfokuserad i tidigt skede. 
Avstämningar mot företag och handledare planerades inte som fasta tillfällen utan istället efter 
behov vid t ex beslutsfattningar. 
 

 
Figur 3: Gantt-schema med den ursprungliga planeringen 
 
3.3 LITTERATURSTUDIE 
Wikberg Nilsson et al. (2015) beskriver litteraturstudie som en fördjupad kunskapssökning relaterad 
till det specifika uppdraget och hur den anskaffas. Endast vetenskapligt granskade källor har använts 
för att söka information till den teoretiska referensramen som projektet bygger på.  Det omfattar bl. 
a. kurslitteratur från ingående kurser i ingenjörsprogrammet Teknisk design. Information hämtad 
från källor på internet gäller främst existerande lösningar, produktslag och materialtekniska data. 
Google sökningar har i första hand genomförts med filtrering på granskade källor och sökord som 
”sheet material storage”, ”vacuum lifter”, ”telfer system”, ”PMMA” ”PVC” etc. 
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Figur 2:  Genomförandeprocessen, egen illustration med 
grundprincip hämtad från Arbetarskyddsnämnden (1995). 
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3.4 KARTLÄGGNING OCH ANALYS 
Arbetarskyddsnämnden (1995) beskriver kartläggningen som en fas som syftar till att diagnostisera 
nuläget. Produktionslayout, produkter, flöden, processer, hantering och arbetsmiljö är det 
huvudsakliga områdena som omfattats av kartläggningen. Denna fas inleddes med ett brett 
perspektiv utan direkta avgränsningar. Segerstedt (2009) styrker denna ansats och menar att en för 
snäv ansats kan leda till en suboptimering vilket inte är önskvärt. I en kommande förändring av ett 
specifikt avsnitt i produktionen är det högst relevant att veta hur det påverkar övriga flöden och 
produktionsverksamhet. Kartläggningsprocessen bygger på empirisk datainsamling och har 
genomförts genom tolv besök på plats hos Reklamcentra. För att underlätta utredning och 
förmedla information internt och externt beträffande befintlig situation modellerades 
produktionsmiljön i SkethUp. Det är ett 3D-modelleringsprogram tillämpbart för att snabbt skapa 
simpla modeller. Programmet saknar många av de mer avancerade applikationer och funktioner 
som generellt förknippas med CAD-program (Sketchup, 2018-08-18). Modelleringen grundades 
på layoutritningen erhållen från Reklamcentra, eget fotomaterial och mätningar.  
Ingående informationsinsamlingsmetoder har varit av subjektiv och objektiv karaktär bestående av 
intervjuer, observationer, dokument- och litteraturstudie. 
Osvalder et al. (2015) menar att människan i arbete eller i interaktion med teknik eller miljö kan 
studeras med en mängd olika metoder med olika egenskaper. Följande beskrivs de metoder som 
använts i projektet, vilken typ av data som erhålls från respektive och informationens egenskaper. 
 

3.4.1 Intervjuer 
Enligt Osvalder et al. (2015) är intervju en mångsidig metod som resulterar i subjektiv data. 
Erhållen data genom intervjuer är främst av kvalitativ karaktär, men kvantitativ data kan uppnås 
genom strukturerade intervjuer. Kartläggningsprocessen inleddes med omfattande intervjuer av 
produktionspersonal och ledning i syfte att skapa en helhetsbedömning och fånga upp oidentifierad 
problematik. Intervjuerna var inledningsvis av ostrukturerad karaktär där frågorna vidareutvecklats 
utifrån respektive subjekts svar. Allt eftersom kartläggningen progresserat och en problembild vuxit 
fram har intervjuer också antagit en semi-strukturerad karaktär med inriktade frågor. Metoden 
innehåller både förutbestämda och öppna frågor och den intervjuade ges möjlighet att delvis styra 
diskussionen (Osvalder et al. 2015) 
 

3.4.2 Observationer 
Osvalder et al. (2015) beskriver observation som en objektiv metod att samla information om hur 
personer beter sig i olika situationer som är av intresse för studien. Observationer kan göras av en 
händelse i verklig eller arrangerad miljö i syfte att studera exempelvis hur maskiner hanteras eller 
hur uppgifter utförs. Observationer kan synliggöra sådant som deltagarna i studien själva inte varit 
medveten om. I kartläggningsprocessen har observationer inledningsvis varit osystematiska, dvs allt 
av intresse har noterats i syfte att identifiera problematik. Allt eftersom avgränsningar tillkommit har 
mer systematiska observationer genomförts med ett tydligare definierat syfte. Genomförda 
observationer har följts upp med en frågeställning där orsaker och samband inte varit triviala. 
Operatörernas arbete är av hög variation och observationerna har varit av kortare sekvenser. 
Wikberg Nilsson, et. al. (2015) menar att det är lätt att dra fel slutsatser om endast en kort stund 
ägnas åt det som ska observeras. Syftet med observationerna har varit att bekräfta och uppleva det 
som framkommit i intervjuer men också för att identifiera dold problematik och rotorsaker. För att 
söka mer ingående information om produktionsprocesser och flöden har deltagande observationer 
genomförts. Det liknas vid en intervju där man följer med den intervjuade som utför en uppgift 
eller aktivitet (Wikberg Nilsson et al. 2015). Metoden är subjektiv och ger kvalitativ data 
(Osvalder, et. al. 2015). I projektet har metoden använts i samband med att operatörer utför det 
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dagliga arbetet och intervjufrågor har varit direkt kopplade till arbetsmomenten. 
 

3.4.3 Fokusgrupp 
En fokusgrupp är en gruppdiskussion med sex till tio deltagare och en moderator som styr 
samtalsämnet. Det kan exempelvis handla om erfarenhet eller upplevelse kring en situation, 
arbetssituation eller en uppgift som ska lösas. Metoden genererar uteslutande kvalitativa data och 
dess styrka ligger i deltagarnas olika erfarenheter som ger ett mångfacetterat perspektiv på 
diskussionsämnet (Osvalder et al. 2015). I projektet har metoden använts under två måndagsmöten 
med samtlig personal för att diskutera de krav som ska uppfyllas utifrån upplevelser av befintligt 
läge och konceptuella dellösningar. 
 

3.4.4 Brukarmedverkan 
Att ha användarna i fokus är en designstrategi för att utveckla tillfredsställande lösningar (Wikberg 
Nilsson et. al). Bellgran & Säfsten (2005) styrker påståendet och menar att brukarmedverkan är 
viktigt för förankring och ökar kvaliteten i utvecklingsarbetet. För att säkerställa att 
utvecklingsprocessen har stöd hos användarna har personalen varit delaktiga från kartläggning till 
utvärdering och val av slutgiltigt koncept. 
 
Kartläggningsprocessen har genomförts cykliskt och har löpande avstämts med ledning och 
operatörer i syfte att få värdefull feedback och involvera alla närmast berörda av projektet. 
 
 ”Ju tidigare under utvecklingsprocessen brister och svagheter uppmärksammas, desto enklare är de 
att åtgärda” (Karlsson, Osvalder, Rose, Eklund & Odenrick).  
 
 
3.5 KRAVSPECIFICERING 
Kravspecifikation är ett underlag med uppsatta krav som ska uppfyllas (NE, u.å). Bellgran & Säfsten 
(2005) förklarar att förarbetet bör återspeglas i kravspecifikationen och kan ses som ett styrande 
dokument för det fortsatta utvecklingsarbetet. Kraven bör utformas på ett konkret sätt, dvs vilka 
egenskaper som produktionssystemet ska ha.  
En kravspecifikation arbetades fram med utgångspunkt i uppdragsbeskrivningen och den 
problematik som sammanställdes genom kartläggningsfasen. Kraven formulerades och viktades 
utifrån prioritet av projektledaren som vidare förankrade dessa med samtlig personal under 
avstämningsmöten. Kravspecifikationen har genomgått revisioner som en naturlig följd av den 
cykliska processen genom projektet. Från en vidare kravbild med lägre grad av definition till att bli 
mer målspecificerande med avseende på egenskaper. Några krav har kasserats, några tillkommit och 
alla förfinats för en entydig betydelse för hur respektive kravparameter skulle bedömas.  
Kravspecifikationen lade grunden för fortsatt idéarbete och har vidare använts som 
utvärderingsunderlag för koncept, dvs. hur väl de uppfyller de uppsatta kraven.  
 
 
3.6 IDE OCH KONCEPTUTVECKLING 
Idé och konceptfasen bygger på förarbetet och kravspecifikationen. Denna fas har utvecklats allt 
eftersom förutsättningar och behov utvecklats i den cykliska projektprocessen. Avsnittet avser de 
metoder som använts i projektet under idé och konceptutvecklingsfasen och följer en kronologisk 
ordning, dvs. metoder som beskrivs presenteras i den ordningsföljd som det använts.  

3.6.1 Benchmarking 
Enligt Wikberg Nilsson, et. al. (2015) är Benchmarking en metod för att undersöka existerande 
lösningar och analysera efter uppsatta kriterier, exempelvis kvalitet, tid och kostnad. Bellgran et. al. 
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(2012) lyfter benchmarking som en metod för att lära av andras erfarenheter och hämta inspiration i 
utvecklingen av produktionssystem. Johansson & Abrahamsson (2015) menar att benchmarking i 
första hand handlar om processjämförelse kontra produktjämförelse. I projektet genomfördes ett 
studiebesök hos Autover i Luleå. Autover är en grossist till glasbranschen och valdes som 
utgångspunkt i benchmarkingen då de lagrar och hanterar glas, akryl och andra plastmaterial i den 
dagliga verksamheten. Relevant för projektet var att se till befintliga alternativ av lagersystem och 
materialhantering i relation till de behov som Reklamcentra har. Genomförandet utfördes med 
intervju av personal, rundvandring och fotografering för analys. 
Vidare följdes platsbesöket upp med mailkorrespondens och telefonintervjuer med leverantörer av 
två principiellt olika lager för att söka fördjupad information.  
Ytterligare information inhämtades med sökmotorn Google med sökord som; ”sheet material 
storage”, ”acrylic sheet rack”, ”sheet material handling”, ”glass lift”, ”vacuum lifter”, etc.  
 

3.6.2 Branstorming 
Brainstorming är en metod för att skapa en bred spridning på idéerna, dvs. fokus är på kvantiteten 
och inte kvaliteten. Metoden finns i en mängd olika utföranden men med ett antal grundregler 
som man bör förhålla sig till. Kritisera inte dig själv eller andra, sikta på vilda idéer, kvantitet och 
kombinera (Wikberg Nilsson et. al 2015). Metoden användes tillsammans med en oberoende 
grupp bestående av fyra studenter på Luleå tekniska universitet. Syftet var att generera idéer utan 
vidare eftertanke om vad som är möjligt för att bredda perspektivet då personalen bedömdes ha 
förutfattade uppfattningar om vad som fungerar vilket kan hämma kreativiteten. 
 
Deltagare presenterades för nulägesbeskrivning, kravspecifikationen och en frågeställning: 
 
Hur ska skivmaterialen lagras… 

- Utrymmeseffektivt?  
- Med enkel direkt åtkomst av respektive artikel? 

 
Hur ska skivmaterialen hanteras från lager till fräs… 

- På en personalresurs?  
 

3.6.3 CAD – modellering och skisser 
Skisser har använts för att snabbt visualisera och förmedla enklare idéer och konceptuella 
dellösningar. För att modellera och visualisera koncept har Sketchup använts. Redan under 
kartläggningsprocessen gjordes en modellering av den befintliga produktionslokalen med relativt 
hög detaljrikedom med avseende på layout och utrustning. Den användes för att diskutera 
arbetsmiljö och layouten på en övergripande nivå och för att presentera och diskutera idéer och 
konceptuella förslag. 
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3.7 UTVÄRDERING OCH VAL AV KONCEPT 
Detta avsnitt beskriver metod och genomförandet av utvärderingar och slutligt val av koncept för 
detaljbearbetning. Syftet med utvärderingar i projektet har varit att undersöka graden av 
måluppfyllelse mot kravspecifikationen.  
Tydliga utvärderingskriterier och likvärdiga representationer beskrivs som en viktig framgångsfaktor 
vid utvärdering enligt Bellgran och Säfsten (2012). I projektet har alla koncepten presenterats 
likvärdigt med SketchUp - modeller kompletterat med konceptbeskrivning. 
 
Utvärdering av konceptuella förslag genomfördes i tre omgångar. De två första utvärderingarna 
genomfördes under måndagsmöten med all personal på plats. Syftet med de första utvärderingarna 
var att tidigt erhålla värdefull feedback i konceptframställningen. Metoden var osystematisk och 
mer av en gruppdiskussion än något som bedömdes efter poäng.  
 
Den tredje utvärderingen genomfördes under ett måndagsmöte med fyra av de sju anställda 
närvarande. Respektive koncept bedömdes systematiskt mot kravspecifikationen med en typ av 
utvärderingsmatris. Uppfyllnad av respektive kravparameter översattes till en poäng mellan noll till 
fyra som multiplicerades med vikten för det kravet. Poängen summerades slutligen till en 
totalpoäng. Då alla inte närvarade kompletterades detta med ytterligare ett besök för att säkerställa 
stöd i utvärderingen. Det koncept med högst erhållen poäng valdes till detaljbearbetning efter 
förankring och samtligt bifall från Reklamcentra.  
 
En extern bedömning av det slutliga konceptet genomfördes i samverkan med en lagerleverantör, 
Glasmek AB. De har 30 års erfarenhet i branschen som tillverkare av lagersystem av liknande 
karaktär och valdes som expertrådgivare. Konceptbeskrivning tillsammans med bildmaterial från 
CAD-modellen skickades till Glasmek för bedömning. Syftet med utvärderingen i samråd med 
tillverkare var att diskutera realiserbarhet och funktionalitet, dvs hur väl de ansåg att den föreslagna 
hanterings- och lagerutrustningen fungerar i sammanhanget. 
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3.8 DETALJBEARBETNING 
Målet med detaljbearbetningen enligt Karlsson et al. (2015) är att fastställa den slutliga 
utformningen. I projektet har fasen syftat till att vidareutveckla det slutliga konceptvalet för att 
uppfylla kravspecifikation och projektmål med ett genomarbetat lösningsunderlag.  
 
En ny utredning av materialhanteringen genomfördes då det framkom brister i samband med 
utvärderingen av det slutliga konceptet. Fler hanteringsmöjligheter utreddes genom att kombinera 
kasserade principer från idégenereringsfasen och andra konceptförslag. Materialet utvärderades och 
utvecklades i samråd med Glasmek och ett nytt förbättrat förslag tog form.  
 
Vidare utvecklades den resulterande lagerenhetens detaljsättning genom att dimensionera de 
ingående lagerfacken. Dimensionering av lagerenhetens fack beräknades utifrån befintliga 
lagernivåer med justering för de ingående artiklarna i paperflexskylten. Beräkningsmaterialet finns 
sammanställt i bilaga 1. 
 
 
3.9 KREDIBILITET 
Stycket syftar till projektets kvalité med avseende på arbetsprocess, ingående metoder och huruvida 
resultaten är tillförlitliga. 
 
De ingående metoderna har genererat stor andel kvalitativ data vilket kan påverka resultatens 
omfattning i mätbara enheter. För att få kvantitet i den kvalitativt insamlade datan har resultat 
förankrats med flera eller samtliga från personalstyrkan för att bedöma huruvida erhållen 
information är tillförlitlig, dvs överensstämmelse eller om uppfattningar går isär.  
 
De dimensionella måttangivelser som anges på lagerenheterna i koncepten bygger på empiriska data 
från befintliga lager av samma karaktär som omräknats efter aktuell dimensionering. 
Sketchupmodellen som representerar den befintliga produktionslayouten bygger främst på en 
layoutritning erhållen från företaget men dimensioneringen av maskinutrustning, förvaringsenheter 
och arbetsbord kan avvika från reella mått. De befintliga lagerenheternas areaomfattning måttades 
ungefärligt med tumstock med utgångspunkt i golvyta som reserveras. Precisionen på mätningar är 
starkt förknippat med hur avgörande måttets angivelse varit. Tidsmätningar har genomförts men 
med något otillförlitliga resultat då de inte gjorts tillräckligt många. 
På de konceptuella lösningsförslagen bygger tidsangivelser för materialhantering på antaganden och 
rent analytiska slutsatser baserade på de ingående arbetsmomenten. Ytbehov för 
materialhanteringen är uträknade med respektive koncepts transportväg, hur skivan manövreras 
med respektive utrustning och avser den golvyta som reserveras för att flytta skivan från lager till 
fräsbord. Beräkningen genomfördes med hjälp av en CAD-modell för vardera koncept. Både 
tidsangivelser och ytbehov kan därför avvika något från verkligt utfall men felmarginalen bör ej 
vara av avgörande karaktär. 
 
.  
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4 Resultat 
Resultatkapitlet presenterar erhållet resultat från metod och genomförande. 
 
4.1 BESKRIVNING OCH ANALYS AV NULÄGET 
Avsnittet är ett resultat av kartläggningen och analys med härkomst från metoder beskrivna i 
metodkapitlet.  

4.1.1 Företagsorganisation och övergripande arbetsprocess 
I projektet har fyra organisatoriska enheter definierats efter funktion: Sälj- och orderhantering, 
design, produktion och extern montering. Produktion syftar till Bellgran & Säfstens (2012) 
definition, dvs den fysiska produktframställningen. Produktionen kan vidare delas upp i två 
kategorier; print och fräs som har med de ingående bearbetningsprocesserna i produktionen att 
göra. 
Reklamcentra har sju anställda personalresurser, alla med huvudsakliga ansvarsområden eller roller 
inom de fyra enheterna. Utöver sina ansvarsområden hjälps alla åt ute i produktionen vid behov.  
 
Dekaler, tryck och skyltar är alla helt kundspecifika produkter rörande motiv och storlek. Det gör 
att all produktion sker mot kundorder med några få undantag där man vet att kunden beställer 
löpande av samma artiklar och man kan förproducera dessa, gäller generellt sett bara för dekaler. 
 
Beställningar kommer in via mejl eller telefon till VD som sammanställer det underlag som behövs 
för att genomföra jobbet. Beställningarna skickas därefter vidare till designavdelningen som skapar 
fräs eller printfiler; dessa vidarebefordras till respektive avdelning i produktionen. Nedan följer en 
övergripande beskrivning av processen, se figur 4. Återkommande kunder går fortare att handlägga 
då det ofta finns färdigt referensmaterial för det som efterfrågas.  

 
Figur 4: Övergripande processbeskrivning och projektets orientering. 
 
Projektet är orienterat till det som definierats som produktionssystem i figur 4, dvs den fysiska 
produktframställningen från färdigt produktunderlag till färdig produkt. Beslut om avgränsning är 
tagen med avseende på resurser och relevans till uppdraget. 
  



 16 

4.1.2   Produktsortiment 
Produktsortimentet kan kategoriseras i fräs- eller printartiklar som genomgått någon form av 
bearbetning och/eller montering. En del produkter är ett resultat av både print- och fräsartiklar 
sammansatt i en monteringsoperation. Till rena printartiklar hör dekaler, vepor och dekor. Dekor 
omfattas av montering på antingen fönster eller fordon. Fordonsdekoren monteras hos 
Reklamcentra medan fönsterdekoren monteras hos kund. Skyltprodukter domineras av frästa 
komponenter men innehåller ofta detaljer från print. 

 

4.1.3 Produktionslayout 
Hela produktionsgolvet är öppet mellan avdelningarna vilket ger goda förutsättningar för 
kommunikation och samarbete. Layoutfiguren har zonindelats efter tillhörighet med en 
färganvisning, se figur 5. Kontor och showroom i anslutning till lokalens vänstra ände är 
utelämnade i layoutfiguren. 
Blå zon associeras med fräsning, gul med fordonsdekor, röd med print och lila är en 
monteringszon. 
 
Lokalen är försedd med två takskjutportar (gul zon) och området direkt framför respektive är 
avsedd för fordonsdekor.  
Arbetsborden följt av en lödstation (lila 
zon) används i monteringsprocessen vid 
skylttillverkningen. Tillhörande 
detaljkomponenter finns i draglådor 
under borden och hyllor nära intill. 
Färdiga skyltar står på stativ efter 
väggsektion parallellt med arbetsborden. 
Printavdelningen (röd zon) omfattas av 
ordercentral, flertalet olika printers, 
skärmaskiner, laminatorer och ett stort 
lager av vinyler. 
Frässektionen är belägen i övre vänster 
del av lokalen med en inbyggnad som 
omger CNC-fräsen. Stativ med 
skivmaterial står parallellt med fräsen 
direkt utanför inbyggnaden. Ytterligare 
stativ med skivmaterial står mellan 
portsektionerna. 
 
  

Figur 5: Zonindelad produktionslayout 



 17 

4.1.4 Materialflöde 
Ett materialflödesschema upprättades för skivmaterial och vinyler, se figur 6. Beställningsfrekvensen 
på skivor och vinyler sker beroende av efterfrågan. Ledtid från beställning till leverans är ca tre 
veckor.  

 
Figur 6: Materialflödesschema som beskriver materialflödet i grova drag. 
 
De svarta pilarna beskriver flödet av inkommande skivmaterial och vinyler till respektive lagerplats. 
Röda pilar beskriver det grova materialflödet av vinyl i produktionsprocessen. Detta är en 
förenkling då det inte varit relevant för uppdraget att kartlägga varje enskilt fall. 
De blå pilarna representerar skivmaterialens flöde från tillverkningsorder till färdigvarulager.  
Inkommande skivmaterial kommer liggande på pall. Pallen ställs av innanför en av portarna och 
innehåller blandade skivartiklar. Produktionspersonalen sorterar in materialet i stativen enligt 
materialflödesschemat. Det är ett moment med många tunga lyft och mycket av det material som 
står i facken måste omsorteras. Hanteringen av inkommande skivmaterial beskrivs som mycket 
tidskrävande och en pall kan därför bli liggandes en längre tid innan den sorteras in i facken. Det 
leder till att produktionslokalen kan bli tillfälligt belamrad av inkommande material.  
All typ av skivmaterialbearbetning går generellt alltid genom CNC-fräsen för att vidare gå till en 
monteringsprocess på arbetsborden. Skyltproduktionen hänger på att fräsen är operationsduglig, ett 
haveri kan få förödande konsekvenser för leveransförmågan. Fräsen bedöms som en kritisk resurs 
med avseende på de många bearbetningsprocesser som inte kan ersättas av någon annan tillgänglig 
maskin om den blir stillastående. 
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4.1.5 Lager och materialhantering 
Huvudsakliga lagermaterial består av olika skivor och vinyler som används vid skylttillverkning och 
printjobb samt detaljkomponenter till dessa. Print och dekorjobb ska kunna utföras snabbt. De har 
möjlighet att själva printa valfri kulör på vit vinyl men resultatet är inte lika beständig som en 
kulörbeställd från leverantör. Det medför att Reklamcentra lagerhåller ett stort antal olika kulörer. 
Vinylen kommer på rullar och förvaras i anpassade vinylstativ intill printavdelningen. 
Beställningsfrekvensen försöker man hålla nere och samla större volymer för att spara in på 
fraktkostnad. Lagersaldot hanteras och justeras av ansvarig operatör för printavdelningen. 
Reklamcentra har ett omfattande lager av skivmaterial. Lagersaldot innehåller ca 25 olika 
skivmaterialartiklar som lagerhålls på stativ i två utföranden; A- och L-stativ. 
A-stativen har två fack vardera och L-stativen har ett.  Det är sammanlagt nio fack vilket är långt 
färre än antalet artiklar. Flera olika 
skivmaterial lagerförs av den anledningen 
på samma fack. Det leder i sin tur till 
onödig materialhantering då man måste 
flytta undan framförvarande material för att 
komma åt ett annat.  
Stativen intill fräsen (se figur 7) står mycket 
tätt intill varandra. Det gör att operatör 
först måste dra skivan till änden av stativet 
innan en andra operatör kan hjälpa till att 
lyfta ut skivan och upp på fräsbordet. Det 
är ett moment som också leder till att 
skivor i vissa fall får ytrepor och blir 
otjänliga för vidare bearbetning. 
 
CNC - fräsen arbetar med mycket fina toleranser med avseende på materialplanhet. 
Med det nuvarande lagersystemet av skivmaterial riskerar de skivor som ska bearbetas i CNC-
bearbetas att deformeras till följd av den stående lagringen på de befintliga stativen. Om skivan som 
bearbetas är något böjd kan det leda till att frässpårens djup blir inkonsekventa som då medför 
produktionsstörningar i form av ombearbetningar eller kassationer 
 
Lagersaldot ägs av leverantören och Reklamcentra debiteras endast de skivor de förbrukar, ett så 
kallat konsignationslager. För att kunna återlämna materialet till leverantör måste de vara i ett helt 
och oskadat skick. Som de lagerhålls och hanteras idag löper materialet risk för inkurans till följd av 
skador och/eller deformation. 
 
 
 
 
 
  

Figur 7: Skivstativ i anlslutning till fräsen. 
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4.1.6 Produktionsmiljö 
Utrustning och lagerplatser tar upp stor del av produktionslokalen, se figur 8. Speciellt belamrat är 
område lokalt kring fräsen. Skivmaterialen utgör en stor del av den problematiken. Skivstativen tar 
upp mycket plats och alla ryms heller inte centrerat på samma ställe vilket gjort att stativ placerats ut 
mellan portsektionerna för fordonsdekor. De gånger som fordonsdekor utförs kan det bli trångt att 
ta sig fram i lokalen. Svinnet från fräsen 
samlas på golvet utanför fräsen och belamrar 
passager innan det slutligen kastas i container, 
se figur 9.  Spillmaterial som kan 
återanvändas samlas utan direkt ordning mot 
väggar lokalt utanför fräsen, eller annan 
olämplig plats. Anledningen till att svinn 
samlas utanför fräsen förklaras av att 
containern är på utsidan av lokalen, man 
samlar en hög som man slänger i slutet av 
dagen. Med en högre beläggning på fräsen 
eller högre arbetsbelastning förväntas detta 
leda till en mer omfattande problematik än 
det är i dagsläget.  

 
CNC-fräsen under drift kan låta mer eller 
mindre beroende på vad den fräser och i vilket 
material. Det finns möjlighet att dra igen ett 
draperi som ska begränsa ljudets spridning men 
detta beskrivs som otillräckligt från delar av 
personalstyrkan. Den dåliga ordningen på 
skivmaterialet med dess spill och svinn bidrar 
till en sämre arbetsmiljö, det material som blir 
liggandes på golvet utgör en direkt snubbel- 
och skaderisk. Spillbitar från fräsen placeras 
mot väggar och blockerar framkomligheten. 
Det försämrar förutsättningarna för att hålla det 
rent, städat och ordningsamt.   

Figur 9:Spill och svinnmaterial från fräsbearbetning. 

Figur 8: Produktionsmijön. 
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Figur 10: Färdigställd paperflexskylt utan media. 

4.1.7 Paperflex 
Avsnittet berör specifikt paperflexskyltar, dvs produkten som omfattas av ordern uppdraget har sin 
utgångspunkt i. 
 
Paperflex är en innovativ, flexibel och resurssnål 
skyltlösning med hög finish, se figur 10. Den 
tillverkas i kundanpassade dimensioner och 
skyltat media är analoga tryck som enkelt kan 
bytas ut då skyltens front är öppningsbar. Det 
gör den tillämpningsbar i flertalet miljöer för 
olika ändamål. Den är dessutom mycket 
resurssnål. Som ett exempel på kundanpassning 
och energieffektivitet har de installerat en 13,2 
kvadratmeter stor skylt som endast drar 220 
Watt. De mindre skyltformaten i t ex A4-format 
förbrukar så lite som 5 Watt (Reklamcentra, u.å 
a). 

  
De ingående komponenterna i paperflexskylten ställdes i relation till varandra i ett strukturdiagram 
presenterat i figur 11 nedan. Det media som ska skyltas är inte en del av produkten och således inte 
heller med i strukturdiagrammet. 

 
Paperflexskylten består av tre huvudkomponenter; mittstycke, bakstycke och framstycke. 
Huvudkomponenterna bygger på tre olika skivstycken som genomgått en bearbetningsprocess i 
fräsen. Produktionsprocesserna för respektive sker sekventiellt där varje skyltstycke bearbetas i ovan 
given ordningsföljd och slutligen sätts samman i en montering. Vidare följer en förklaring av 
skivstyckenas bearbetning i fräsen. 
 

- Skyltens mittstycke utgörs av en 6 millimeter tjock akrylskiva (PMMA) som CNC-bearbetas 
för att skapa ett finmaskigt raster som ger den ljusspridande egenskapen. Vidare fräses ett 
spår som fungerar som försänkning av den LED-slinga som ska monteras i skivan.  
 

- Bakstycket består av ett sandwichmaterial med produktnamnet Reynobond. Materialet består 
av ett ytskikt av tunn aluminium och en kärna i polyeten, vilket medför böjstyva 
egenskaper. Reynobondskivan genomgår CNC-bearbetning för utskärning och håltagning. 

Figur 11: Paperflexskyltens produktstruktur. 
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- Frontstycket består av en två millimeter tunn polyesterskiva med produktnamn Axpet som 

genomgår CNC-bearbetning för utskärning.  
 
Utifrån strukturdiagrammet upprättades ett processchema, se figur 12. 

 
Figur 12: Processchema. 
 
För att koppla processschemat till produktionslayoten för utvecklad förståelse etablerades en form 
av processflödesschema som understödjer processbeskrivningen, se figur 13. 
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Figur 13: Processflödesschema som kopplar respektive process till plats i produktionslokalen. 
 
Ansvarig operatör kan utföra hela arbetet på egen hand bortsett från den tunga materialhanteringen 
från skivlager till fräsbordet där en till operatör hjälper till med lyften. 
En 6 millimeters akrylskiva lyfts fram till fräsbordet för bearbetning. Rastreringsprocessens duration 
beror på skyltstorlek och satsstorlek, fräsen rastrerar ca två kvadratmeter per timme. Skivmaterialen 
är 3050 x 2050 mm och fräsningen planeras så att flera akrylstycken om möjligt kan bearbetas 
samtidigt i fräsen. Vid fullt utnyttjande av en skiva tar rastreringen ca tre timmar. När fräsprocessen 
väl är initierad är den automatisk och kräver ingen övervakning, dvs operatören kan då utföra 
andra uppgifter.  
När fräsen är klar bär operatören över de rastrerade skivorna till monteringsbord. Operatören 
mäter, löder och funktionstestar LED-slingan som slutligen monteras i rastrerade skivan och utgör 
mittstycket av skylten.  
Operatör tillsammans med en till personalresurs lyfter fram en 4 mm Reynobondskiva till 
fräsbordet för skär- och borrbearbetning som tar ca 10 - 20 minuter beroende på dimension och 
satsstorlek. Den bearbetade Reynobondskivan utgör skyltens bakstycke och lyfts över till 
monteringsbordet. 
Operatör kan på egen hand lyfta över en 2 mm Axpetskiva till fräsen för skärbearbetning. Den 
skurna Axpeten lyfts till monteringsbordet där en passepartout av svart vinyl monteras. 
Slutligen monteras alla stycken samman och den färdiga paperflexskylten lyfts över till ett ställ för 
leveransklara skyltar.



 24 

 
4.2 KRAVSPECIFIKATION 
Utifrån kartläggningsunderlaget och den förväntade volymökningen av paperflexskyltar upprättades 
en kravspecifikation innehållande de krav som ska uppfyllas av lösningsförslagen, se figur 14. 
Kraven är viktade på en skala 1 - 5, där 5 är högst prioriterade krav. Viktning och kravparametrar 
har genomgått revisioner och hanterats i Microsoft Excel med mycket kopplade data varpå 
kravspecifikationen inte presenteras i prioriterad ordning efter viktning. 
Kravspecifikationen har vidare verkat som ett styrande dokument genom konceptgenerering- och 
utvärderingsfasen.  
 

 
Figur 14: Kravspecifikation med viktade krav. 
 
Nedan följer en förklaring till respektive krav och hur viktningen motiverats: 
 
Materialsäker lagringsmetod - vikt 5 
Kravet syftar till att skivmaterialet ska lagras så de inte deformeras. Deformationer leder till att 
fräsoperationens kvalité äventyras. Kravet medför mindre produktionsstörningar i form av 
ombearbetningar och kassationer. Kravet viktas med högsta prioritet då råvaran är dyr och 
följdeffekten av defekt råmaterial kostar tid och pengar. 
 
Materialhantering på en personalresurs – vikt 5 
Detta krav är till för att kunna utöka beläggningen i CNC-fräsen som då kan köras efter kontorstid 
och initieras av en personalresurs istället för två. Kravet viktas med en femma då det utgör en 
nyckelfaktor för projektmålet att effektivt kunna utnyttja timmar efter kontorstid för 
rasterfräsningen vid tillverkning av paperflexskyltar. 
 
Kvalitetssäker hantering – vikt 4 
Plastmaterialen är repkänsliga och ytan får inte utsättas för åverkan som kan punktera skyddsfilmen. 
Materialen är också av olika tjocklekar och mer eller mindre styva. Det medför olika 
förutsättningar för hanteringen. Kravet syftar till en strävan att standardisera hanteringen oberoende 
av materialtyp och tjocklek i största möjliga mån. Viktningen motiveras för att motverka 
produktionsstörningar som exempelvis kassationer kopplat till bristande kvalitet i 
hanteringsutrustning- och rutiner. 
 
Personsäker hantering – vikt 5 
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Då skivmaterial ska kunna hanteras av en person förutsätter det att hanteringsprocessen kan 
genomföras utan risk för allvarliga personskador. Kravet har högsta prioritet med hänsyn till en 
trygg och säker arbetsmiljö. 
 
Tidseffektiv materialhantering – vikt 3 
För att öka den värdeskapande tiden och effektivisera produktionen ska tiden till materialhantering 
minimeras. Kravet förväntas få större betydelse vid tillverkning av större produktvolymer med 
befintlig personalstyrka och viktas till en trea. 
 
Effektiv hantering av spill- och svinnmaterial – vikt 2 
Idag står containern utanför byggnaden och det medför att svinnmaterial samlas på hög utanför 
fräsrummet och belamrar passager. Spillmaterial som kan återanvändas saknar ordentlig insortering 
som leder till onödig materialhantering och att de inte återanvänds i eller Kravet är viktigt att 
uppnå men viktas lägre med hänsyn till problemets enkla karaktär. 
 
Användarvänlighet – vikt 2 
Komplexitet ska undvikas för att fler operatörer utan specifik kompetens ska kunna genomföra 
fräsoperationer. Kravet syftar till att utöka beläggningen på fräsen och frångå störningar kopplat till 
kompetens samt förenkla rekrytering av ny personal.  
 
Främja en god arbetsmiljö – vikt 3 
För att skapa en trivsam arbetsmiljö i produktionen ska lösningsförslagen vara genomarbetade med 
avseende på den fysiska miljön. Nuvarande situation används som referens och förändringar ska 
göras med målet att förbättra arbetsmiljön. Nuvarande situation är fullt godtagbar varpå kravet inte 
kräver en högre prioritering än 3. 
 
Möjlighet till gradvis implementering – vikt 3 
Kravet syftar exempelvis till hjälpmedel och utrustning som kan implementeras efter aktuellt 
behov. Det minskar risken att investera mer än situationen kräver. 
 
Möjliggöra implementering av en till CNC-fräs – vikt 2 
För att bygga hållbara koncept över tiden bör de även vara flexibla för förändring. 
Om trenden går mot större ordervolymer av LED-skyltar kan produktionen behöva implementera 
en till CNC-fräs. Kravet är inte aktuellt i dagsläget och kan komma att kräva fler följdåtgärder 
vilket gör att kravet viktats lägre. 
 
Minimera ingrepp m.a.p. befintlig fastighet och verksamhet – vikt 3 
Kravet innehåller två parametrar; den första syftar till att minimera ingrepp på fastigheten för en 
snabb och resurssnål implementering. Den andra syftar till att minimera förändringar som stjäl 
utrymme av befintlig verksamhet med print och dekor. Kravet är viktat till en trea för att säkerställa 
realiserbarhet och ett helhetsperspektiv. 
 
Hög lagerkapacitet – vikt 4 
Alla tillämpliga skivmaterial bör förvaras på samma sätt för att förenkla ordning och hantering. 
 
Yteffektivt lager - vikt 
Kravet syftar till att frigöra mer golvyta jämfört med befintligt lager. 
 
Minimera investeringskostnad - vikt 
Kravet syftar till att ur ett ekonomiskt perspektiv kunna jämföra koncepten med avseende på 
kostnad och effekt. 
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4.3 IDÉGENERERING  
Avsnittet beskriver resultatet från idégenereringsfasen och hur de vidareutvecklats till konceptuella 
lösningsförslag. 

4.3.1 Benchmarking 
Resultatet beskriver två principiella lagringsmetoder för skivmaterial, vertikal- och horisontallager 
och två varianter av vakuumlyftar. Informationen presenterad kommer från mailkorrespondens och 
telefonintervju med två lagertillverkare, Glasmek AB och Eurostorage Systems Ltd. 
 

 
Figur 15: Illustrering av erhållet resultats härkomst. 
 
Vertikallager 
Glasmek AB tillhandahåller produkter och tjänster för 
glasindustrin i Sverige och Norden (Glasmek, u.å). Glasmek 
tillverkar vertikala lagerlösningar under produktnamnet 
Kompaktlager. De är lagerenheter med utdragbara stativ enl. 
figur 17. Enligt VD A. Anderssson2  kan kompaktlagerfacken 
utrustas med ett funktionellt tillägg som gör att skivor inte ska 
kunna böjas, ett så kallat spännstag men påpekar att det endast ska 
behövas för de tunnare mjukare materialen. Den vinkel som 
lagerfacken har går också att justera för att säkerställa 
kravparametern; materialsäker lagringsmetod. A. Anderssson 
menar också på att den stående lagringen är en vedertagen, 
beprövad teknik för att lagra glas/plastskivor och påpekar vikten 
av att inte dra förhastade slutsatser om böjningen från de 
befintliga stativen som Reklamcentra har. 
  

                                                
2 (A. Andersson, personlig kommunikation, 2018-11-12) 

Figur 16: Kompaktlager 
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Figur 17: Roll out sheet rack. Originalkälla: https://www.eurostorage-
systems.co.uk/storage-metal-sheets/metal-sheet-rack-horizontal.php 

Horisontallager 
Tillverkaren Eurostorage Systems Ltd. tillhandahåller ett planlagringssystem under produktnamnet 
Roll Out Sheet Rack, se figur xx. Lagringsmetoden bedöms helt säker då skivor lagerförs plant i 
spänningsfritt tillstånd. Erhållen information från D. Moreels3 listas nedan. 
 
Maximalt antal fack som går att göra per 
enhet är 9 fack med 100 millimeters 
lasthöjd vardera. Begränsningen är 
relaterad till enhetens maxhöjd om 2 
meter. De har inga lagerenheter med 
lämpliga fackmått för Reklamcentras 
skivdimensioner men påpekar att detta kan 
modifieras och göras kundspecifikt. Det 
kommer dock att göra utslag på prisbilden. 
Eurostorage tillhandahåller också vertikala 
lager likt det ovan beskrivna kompaktlagret 
som de menar traditionellt brukar användas 
i liknande applikationer med lagring av 
plastskivor. 
 
Vakuumlyftar 
Internetsökningar och input från lagerleverantörer resulterade i två varianter av vakuumlyftar 
anpassade för lyft av skivmaterial. Den ena varianten där vakuumlyftoket hänger på en travers eller 
telfer. Den andra varianten där vakuumlyftoket är integrerat på en markförd materialtransportör.  
 
  

                                                
3 (D. Moreels, personlig kommunikation, 2018-11-15) 
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4.3.2 Brainstorming  
Brainstormingen bidrog med ett breddat perspektiv i 
lösningsarbetet. Vidare presenteras några av de idéer som 
påtalades när det kom till frågan om lageralternativ. 
”Utdragbara fack likt en byrå”, ”Pariserhjulprincipen” (se 
figur 19), ”Stående stativ på räls likt ett 
bibliotekshyllsystem”. När det kom till hantering från 
lager till fräsbord handlade det om olika former av 
traverssystem eller robot/kranarmar med ett 
vakuumlyftsystem. 
 
En enkel utvärdering och sållning av idématerialet 
genomfördes genom diskussion av erhållet material med 
utgångspunkt i kravspecifikationen och hur en idé skulle kunna kombineras med en annan samt 
hur den skulle kunna förverkligas. De idéer som inte ansågs uppfylla kravspecifikationen eller 
ansågs realiserbara sållades bort. 
 
 

 
Figur 19: Utdrag av några idéer som resulterade och skissades i idégenereringen. 
 
Figur 20 visar några av de resulterande idéskisserna som bygger på kända lagersystem av horisontell 
eller vertikal princip likt de beskrivna i benchmarkingavsnittet. Materialhanteringen från lager till 
fräs resulterade i olika former av vakuumlyftare. Den ena, en principiell vakuumlyftare som 
operatören för manuellt likt en pallbjörn. Den andra föreställer en vakuumlyftare som hänger på en 
telfer som löper efter en rälskonstruktion in till fräsen. 
 
  

Figur 18: Pariserhjulprincipen 
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4.4 KONCEPTUTVECKLING 
 
Utifrån idégenereringen med skisser och principiell funktion vidareutvecklades dessa till tydligare 
koncept. De skissade delkoncepten modellerades i SketchUp och implementerades i 
layoutmodellen presenterad i bilaga 3. Alla koncept innehåller införandet av leanverktyget 5S i syfte 
att skapa och upprätthålla en produktiv arbetsmiljö. Metoden finns beskriven i teorikapitlet och 
förväntas ge goda effekter för produktiviteten.  
Då CNC-bearbetningen är en nyckelprocess för så många produkter har koncepten planerats så att 
ytterligare en fräs ska kunna implementeras med tiden. Vidare följer en beskrivning av de tre 
koncepten. 
 

4.4.1 Koncept 1, Liggande lager 
Konceptet bygger på den liggande lagerprincipen och en telfer med vakuumlyftare. Materialen 
lagerförs liggande i ett byråsystem likt de beskrivet från benchmarkingavsnittet. Hanteringen av 
inkommande skivor till lager är fysiskt avlastat med ett telfersystem, likaså hanteringen från lager till 
fräsbord. Detta koncept uppfyller kriteriet om hanteringen av skivor till fräs på en personalresurs 
och gäller även för insorteringen i lagerenheten av inkommande skivor från pall. Operatörens 
uppgift i materialhanteringsavseende blir att manövrera telfern. I och med att materialet förvaras 
liggande i vila kan det heller inte deformeras vilket uppfyller kriteriet om materialsäker lagring. 
 

 
Figur 20: Visualisering av Koncept 1. 
 
Inbyggnaden som omgav fräsen har här tagits bort för att möjliggöra denna typ av lösning.  
 
Lagersystemet är begränsat till en höjd om 2 meter och lämnar enbart utrymme för nio fack á 100 
millimeters lasthöjd, dvs alla skivartiklar kan inte lagerföras i en enhet. Begränsningen kommer från 
tillverkaren Eurostorage. 
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Figur 21:  Vakuumlyftare,Horizon Manual 350. 
Originalkälla hämtad från: 
https://glassland.company/en/lifting/horizon-
300 

4.4.2 Koncept 2, Vakuumlyft 
Koncept 2 bygger likaså på det horisontella lagersystemet Roll out sheet rack, se figur 22. 
Konceptet skiljer sig i avseende på materialhanteringen. För att behålla den befintliga inbyggnaden 
av fräsen används en vakuumlyftare som förs efter marken. Själva vakuumlyftaren har inte 
modellerats i detta skede utan beskrivs funktionellt. Det finns dock direkt tillämpliga lyftar på 
marknaden likt den i figur 21. 
Med denna typ av lyft kan skivor hanteras från pall till lager och 
från lager till fräs på en personalresurs. Detta lyfthjälpmedel 
kräver inga ingrepp på den befintliga lokalen vilket gör den 
enkel att implementera. Den har ingen fast installation vilket 
medför flexibilitet med avseende på layoutförändringar och 
flöden.  
 
Hanteringen förväntas bli något mer manuell och tidskrävande 
jämfört med koncept 1. Lagersystemets fackbegränsningar 
kvarstår och därtill även lyftutrustningens höjdbegränsning. Vid 
plockning från hög höjd kommer operatören inte ha de visuella 
förutsättningar som kanske krävs för att placera och manövrera 
lyften säkert. 
 

 
Figur 22: Visualisering av Koncept 2. 
 
Konceptet innehåller likt koncept 1 två lagerenheter med nio fack vardera för att få plats med så 
mycket av skivartiklarna som möjligt. Varje fack har en lasthöjdkapacitet om 100 mm.  
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4.4.3 Koncept 3, Stående lager 
Detta koncept bygger på den stående lagerprincipen med ett kompaktlager beskrivet från  
benchmarkingavsnittet, se figur 23. Materialhanteringen kan göras med samma lyftutrustning som 
den i koncept 2, se figur 21. Skillnaden blir att all hantering sker i samma höjd oavsett vilken 
artikel man än plockar från lagerenheten. Operatören kommer ha goda visuella förutsättningar för 
att placera vakuumlyften. Det stående kompaktlagret kan konfigureras med många fack utan att det 
påverkar hanteringen. Med spännstagstilläget som enligt tillverkare kan läggas till på kompaktlagret 
kommer skivor inte heller att utsättas för böjdeformation. Kompaktlagret är 4,2 meter djupt vid 
infällt läge och för att frigöra en artikel från lagret dras ett fack ut vilket gör att ytterligare 3,2 meter 
måste reserveras för materialhanteringen. För att inte kontinuerligt reservera yta som idag är avsedd 
för fordonsdekor bör skivmaterialen sorteras efter användningsfrekvens. Högfrekvent använda 
material sorteras i lagerenheten från vänster i fallande ordning till höger. På så sätt kan längre 
fordon tas in utan att fräsen behöver stå still. Lagerfacken kan konfigureras med högerlutning 
(vänsterlutning i bild) vilket skulle frigöra än mer yta mot portsidan.  
 

 
Figur 23: Visualisering av koncept 3. 
 
Lagerenhetens bredd beror på hur många fack som enheten utrustas med samt lastbredden på varje 
fack. Det är ett linjärt samband mellan antal fack och enhetsbredd. Det stående kompaktlagret 
bygger mindre på bredden än koncept 2 och är mer flexibelt när det kommer till mängden fack 
och hur de kan konfigureras.  
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4.4.4 Konceptuell påbyggnad 
Om Reklamcentra går mot större ordervolymer och en mer kontinuerlig produktion förväntas 
produktionsstörningar få en allt större betydelse för leveransförmågan. För att göra produktionen 
effektivare och säkrare kan en till CNC-fräs behöva implementeras i produktionen.  

 
Figur 24: Konceptuell påbyggnad med en till CNC-fräs. 
 
Som ett exempel kan en till fräs implementeras enligt figur 24. Detta gäller gemensamt för både 
koncept 2 och 3. Koncept 1 är inte direkt tillämplig för denna layout på grund av telfern som följer 
en rak bana.  
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4.5 KONCEPTUTVÄRDERING 
Utvärderingen av koncepten genomfördes med en konceptviktningsmatris där viktningen från 
kravspecifikationen utgör en skalande faktor för poängen på vardera kriterie. 

 
 
Figur 25: Konceptviktningsmatris med resulterande poäng. 
 
Bedömning och motivering till poäng för vardera krav och koncept finns presenterad i bilaga 1. 
Utvärderingen förankrades med fyra av sju anställda närvarande på ett måndagsmöte där koncept 
tre, Stående lager fick bifall av samtliga för fortsatt detaljbearbetning.  
 
I utvärderingen av koncepten framkom dold problematik. Eftersom skivorna har en skyddsfilm på 
bägge sidor är de inte transparenta. Det kommer försvåra manövreringen från lagerfack till fräsbord 
med den föreslagna lyften tillämpad i koncept två och 3 eftersom skivan täcker upp operatörens sikt 
framåt. 
 
Utöver den interna utvärderingen med Reklamcentra vidarebefordrades konceptförslaget till 
Glasmek AB som fick göra sin egen bedömning. A. Andersson4 var tveksamt inställd till den 
föreslagna vakuumlyften, p.g.a. materialets otympliga karaktär vilket skulle göra det svårt att 
manövrera den in till fräsen. Han föreslår en hängande lyft efter ett rälssystem. Vidare utredning 
beslutades genomföras i detaljbearbetningen av konceptet. 
 
  

                                                
4 (A. Andersson, personlig kommunikation 2019-01-08) 
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4.6 DETALJBEARBETNING AV KONCEPT 3, STÅENDE LAGER 
Material från idéarbetet genomgick en andra bedömning med fokus på de hängande telfersystemen 
efter feedback från utvärderingen gällande den föreslagna vakuumlyftaren i koncept 3. Enligt de 
anställdas mening går de inte på ett lämpligt sätt att förankra ett telfersystem i varken golv, tak eller 
väggar i fastigheten. Med begränsad tid till utredning har den begränsningen verkat gällande i 
projektet.  
I korrespondens med A. Andersson på Glasmek lyftes möjligheten att förankra telferräls på 
tvärgående I-balkar som förankras i lagerenheten och fräsens inbyggnad. Principen med telferlyft 
som löper efter en räls in till fräsen skissades upp redan i idégenereringsstadiet men resulterade inte i 
ett koncept, se figur 20. Principen visualiserades med Sketchup och implementerades i det slutliga 
konceptet som ett bättre och säkrare alternativ till skivhanteringen. 

4.6.1 Dimensionering av kompaktlager 
Antal lagerfack och lastfotsbredd utreddes efter aktuellt behov justerat efter den förväntat ökade 
efterfrågan av paperflexskyltar. Reklamcentra tillämpar lagerstyrning med ett 
beställningspunktsystem med tre veckors ledtid från beställning till leverans. Enligt 
universitetsadjunkt B. Samuelsson5 fungerar ett BP-system så att när lagerpositionen nått ned till en 
nivå ”R” beställs en ny batch av storlek ”Q”. Den nedre lagernivån ”R” bestäms av ledtiden, 
prognosticerad efterfrågan under ledtid och prognosfelet.  
För att dimensionera lagret söktes högsta lagernivån som uppskattades genom att räkna Q + R - 
prognosticerad efterfrågan under ledtiden av respektive skivartikel.  
 

 
Figur 26: Utdrag från beräkningsunderlag. 
 
Beräkningen genomfördes i kalkylprogrammet Microsoft Excel, hela materialet med beräkningar 
återfinns i Bilaga 2. 
 
Med tilltagen säkerhetsmarginal omfattar den förväntade ordern ca 1000 kvadratmeter skivmaterial 
av respektive ingående artikel i paperflexskylten som fördelas över en fyra månaders tidsperiod. Det 
motsvarar en efterfrågan om ca 190 kvadratmeter över ledtid utöver befintlig efterfrågan. 
Blåmarkerade artiklar i figur 26 belyser de tre artiklar som omfattas av paperflexskylten.  
 
Den staplade tjockleken för respektive artikel med en säkerhetsmarginal på 25% beslutades som 
dimensionerande behov för respektive facks lastfotsbredd. Säkerhetsmarginalen sattes med hänsyn 
till att ombesörja förändringar och ökat lagerbehov. Skivartiklar med lagernivåer lägre än tre 
hanterades inte enligt denna beräkning. Då dessa artiklar går lågfrekvent kan de tillåtas att lagerföras 
tillsammans. 

                                                
5 (Universitetsadjunkt B. Samuelsson, föreläsningsmaterial, 2017-09-05) 
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Behovet översattes i tre olika standardmått av lastfotsbredder och resultatet (se figur 27) omfattar 21 
lagerfack: 
 

- Fyra fack á 180 mm lastfotsbredd 
- Fem fack á 120 mm lastfotsbredd 
- Tolv fack á 65 mm lastfotsbredd 

 
Yttre dimensioner av skivlagret uppskattas med befintliga kompaktlagersystem och lagervagnar med 
samma lastfotsbredd, se bilaga 1. 

- Höjd: Minhöjd ≈ 2,7 meter, anpassningsbar uppåt. 
- Bredd: Uppskattat med befintliga kompaktlagersystem ≈ 6,3 meter 
- Djup:  ≈ 4,2 meter 

 
Materialet lämnades in som offertunderlag till tillverkare, Glasmek AB innehållande 
viktkapacitetskrav för respektive lagerfack. 

4.6.2 Fackplanering 
Fackens placering rangordnades efter materialefterfrågan i produktionen i fallande ordning från 
vänster till höger. Anledningen är för att motverka att materialhantering från lager ska göra intrång 
på ytan avsedd för fordonsdekor och förse frekvent använt material med kortast transportsträcka till 
fräsbearbetningsprocessen. 
 

4.6.3 Ny möjlighet till förvaring på entresolplan 
För att kompensera den yta som lagerlösningen ockuperar och för att skapa bättre förutsättningar 
för ordning och reda i produktionen introducerades ett entresolplan över lagerenheten. 
Reklamcentra har mycket material och utrustning som sällan används eller behövs. Det materialet 
tar upp stor del av befintliga hyllförvaringen och gör det svårt att hitta och strukturera upp det som 
faktiskt används frekvent. Projektet avser att rekommendera införandet 5S som en första åtgärd för 
ordning och reda. Entresolplanet tillkommer som en förvaringsresurs för kvarvarande nödvändigt 
material och utrustning som sällan används. 
  

Figur 27: Utdrag från dimensioneringsberäkningen med resulterande lagerfack och lastfotsbredder. 
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4.7 SLUTLIGT RESULTAT 
Det slutliga resultatet bygger på det liggande lagerkonceptet i kombination med en telflerlösning 
för skivmaterialhanteringen. Resultatet presenteras i olika investeringsnivåer som kan 
implementeras stegvis. 
 
Den högst prioriterade åtgärden är kompaktlagerenheten. Alla skivartiklar får en egen direkt 
åtkomlig och uppmärkt lagerplats i enheten. Det gör det enkelt för all personal då ingen inlärning 
eller behov av att leta krävs för att hitta det material som eftersöks. Det kommer effektivisera 
insortering såväl som plockning ur lagerenheten. Lagerfacken är anpassade för att uppfylla kravet 
om materialsäker lagringsmetod. De mjukare materialen har fack utrustade med s.k. spännstag 
vilket håller dom på plats. Lagerenheten kan implementeras utan lyftutrustning för 
materialhantering som en första åtgärd med fortsatt manuell hantering av två personalresurser. 
Hanteringen kommer vara beroende av två personer men kommer förbättras i avseende på 
materialsäkerhet. Genom att lagerfacken dras ut kan två operatörer lyfta ut skivan direkt utan att 
behöva dra den ur lagerenheten först vilket minskar risken för repor och skador. 
 
Investeringskostnad för lagerenheten med den specifikation som presenterats i detaljbearbetningen 
erhölls från en tillverkare. Glasmek AB uppskattar priset för den kompletta lagerenheten med 21 
lagerfack till 225 t. kr. 
 

 
Figur 28: Visualisering av slutligt konceptförslag. 
 
För att tillgodose projektmålet med materialhantering på en personalresurs föreslås att vidare utreda 
möjligheten att installera en telferbana förankrad i lagerenheten och entresolplanet enligt princip i 
figur 28. Telferbanan löper längs med lagerenheten och in till fräsen. Telfern förs då efter banan för 
plockning och transport in till fräsen med ett tippbart vakuumok som håller skivan. Denna princip 
utreddes i samråd med Glasmek som stödjer konceptet och uppskattade ett ungefärligt pris för en 
sådan telferlösning inklusive tippbart vakuumok till 75 – 90 t.kr enligt A. Andersson6. Kostnad och 
detaljplanering för de lastbärande balkarna har inte omfattats av utredningen. 
 
I och med att lagerenheten och fräsens inbyggnad sammanförs rekommenderas att utnyttja den ytan 

                                                
6 (A. Andersson, personlig kommunikation, 2019-01-07) 
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till att skapa ett entresolplan för förvaring av lågfrekvent använt material och utrustning. Vilket 
material eller utrustning det handlar om lämnas till Reklamcentra att själva utreda. Kostnadsbild för 
entresolplanet med trapp för enkel åtkomst har inte förankrats med konstruktör men förväntas bli 
kostnadseffektivt med tanke på att stor del av den lastbärande konstruktionen utgörs av 
lagerenheten. 
 
Slutligen bör 5S införas för att rensa och strukturera upp material och utrustning i produktionen. 
5S metoden finns beskriven i teorikapitlet och förväntas resultera i en effektivare, mindre belamrad 
och trivsammare produktionsmiljö. Införandet av lagerenheten ses som en grundförutsättning att 
tillämpa 5S. Det går inte att ordna upp skivmaterialen på ett systematisk och praktiskt sätt med 
befintlig lagerutrustning. 
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5  Diskussion 
Kapitlet syftar till att kritiskt diskutera och värdera det resultat som lyfts fram i denna rapport. 
Resultat ställs i relation till projektets syfte och mål, frågeställningar och presenterad teori.  
 
5.1 ÅTERKOPPLING TILL SYFTE OCH MÅL 
Jag anser att projektets syfte och mål är väl uppfyllt i förhållande till arbetets omfattning om 15 
högskolepoäng. Rapporten redogör för metodik, identifierade behov och ett slutligt 
lösningsförslag. Slutligt resultat presenteras i tre investeringsnivåer som ska kunna implementeras 
stegvis och omfattas av en lagerenhet med entresolplan, fysiskt avlastad materialhanteringslösning 
och införandet av leanverktyget 5S.
 
5.2 RELEVANS 
Projektet har genomsyrats av brukarmedverkan där jag förankrat resultat kontinuerligt för att 
säkerställa att arbetet har stöd hos personal och ledning. Resultatet är högst relevant för användarna 
som i detta fall är företagets samtliga anställda då det syftar till en förbättring av arbetsmiljön ur ett 
helhetsperspektiv. Lagerenheten kommer förse en tillfredsställande ordning på allt skivmaterial i 
produktionen som i sin tur gör det möjligt att tillämpa 5S för att vidare strukturera upp övrigt 
material och utrustning. Effekten förväntas bli en städad och effektivare produktionsmiljö med 
bättre visuell överblick och öppnare ytor. Att avlasta skivhanteringen med en telferlyft verkar både 
för en effektivare hantering med avseende på resurser men också ur ett belastningsergonomiskt 
perspektiv. Gunnar Lagerström, Linda Rose och Eva Lovén (2015) lyfter sambandet arbetsmiljö 
och ett företags lönsamhet, de syftar till en svensk studie som visar att en investering i personalens 
arbetsmiljö har direkt verkan i form av ökad produktivitet, kvalitet och försäljning.  
 
Reklamcentra är prisbelönta som klimatkämpar, just för sina resurssnåla LED-skyltar som är helt 
återvinningsbara och sänker elförbrukningen med 80 – 90 procent kontra traditionella skyltar 
(energikontornorr, 2018-11-18). Projektet syftar till en investering i produktionseffektivitet och 
ökad leveransförmåga av dessa produkter vilket bidrar till ekologiskt hållbar utveckling ur ett 
världsperspektiv.  
 
Med en utvecklad leveransförmåga har de möjligheter att göra mer omfattande affärer likt den 
order beskriven i uppdragsbeskrivningen. Större volymer av en specifik produkt medför också 
möjligheter att planera produktionen för högre effektivitet genom färre omställningar och 
utvecklad systematik i produktionsprocessen. Med ett kontinuerligt tillverkningsflöde kan 
produktionsstörningar synliggöras på ett helt annat sätt och åtgärder kan vidtas för att exempelvis 
balansera operationer i enlighet med Toyota och Leans produktionsprinciper. Som ett första steg 
mot en effektivare produktion och Leanfilosofi rekommenderas införandet av 5S som skapar 
förutsättningar för fortsatt Leanarbete. 
 
 
5.3 REFLEKTION 
Projektgenomförandet har följt en cyklisk eller iterativ process. Det har varit en mer eller mindre 
naturlig arbetsprocess enligt min mening. Informationsinsamlingen inleddes med ett brett 
perspektiv där mycket tid gick åt till att sammanställa information beträffande all 
produktionsverksamhet. I efterhand kan jag ha lagt ner för mycket tid till det breda perspektivet 
men det har å andra sidan varit nödvändigt för att säkerställa ett resultat som verkar för helheten. 
Datainsamlingen i kartläggningen bygger på empiri och har dominerats av subjektiva metoder som 
intervjuer, gruppdiskussioner och inslag av deltagande observationer. Det gör att stor del av 
erhållen informationen är av kvalitativ karaktär i den mening att den tillfrågade personen själv 
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uttryckt sin tolkning av en situation. För att säkerställa trovärdighet i informationen har flera 
personer fått säga sin mening om samma situation. Intervjuer har genomförts utan ljudinspelning 
vilket gör att viss information kan ha fallit bort i dokumentationsavseende. Dokumentering av 
erhållen information har gjorts i efterhand inom kort tidsintervall, oftast direkt efteråt men det är 
således en brist som jag skulle hanterat bättre. Kartläggningen bygger på empiri, en studie av 
verkligheten vilket skänker trovärdighet till resultatet. Något som upplevts svårt i 
kartläggningsprocessen var att hantera den stora mångfalden av produkter och tjänster som omfattas 
inom verksamheten. För att hantera det har jag beskrivit produktionsflöden i grova drag efter 
produktkategorier. Det lämnar visst utrymme till felaktiga slutsatser angående exempelvis 
vinylbearbetningen som beskrevs ur ett generellt perspektiv. Fokus och beslut om avgränsningar 
valdes successivt efter insamlad information med relevans gentemot projektmålet och tillgängliga 
resurser.  
 
Erhållet resultat beträffande lagerenhet och materialhantering är förankrat med leverantör vilket 
talar för dess realiserbarhet. Produktionslayouten modellerades i Sketchup med utgångspunkt i en 
planritning innehållande fastighetens interiöra dimensioner, utrustning och lager. Förutsatt att 
materialet överensstämmer med verkligheten utgör layoutmodellen ett verklighetstroget underlag. 
Då lagerenhetens dimensioner är beräknad på måttangivelser av verkliga lager av samma karaktär 
bör de tolkas som relativt träffsäkra. Med de sagt kan det naturligtvis avvika något från verkligheten 
och vid en eventuell implementering bör detta utredas mer i detalj. Materialhanteringen med 
telferlyften är av rent principiell karaktär understödd av leverantör med erfarenhet från liknande 
applikationer. Den specifika kravbilden och utrymmet som krävs i vertikalled för att kunna 
applicera den tilltänkta telferlösningen som löper in till fräsen är inte utredd.  Den bärande 
konstruktionen med balkarna som ska bära upp telferrälsen är inte beräknad eller dimensionerad 
med avseende på de laster som verkar på upphängningen. Utredningen är utelämnad på grund av 
bristande tidsresurser. Med tanke på den låga lastvikten bör det dock inte krävas någon omfattande 
balkkonstruktion för upphängningen.  
 
Lagerenheten är dimensionerad efter de befintliga order-upp-till nivåerna med justering för ökad 
efterfrågan på tre artiklar. I och med att Reklamcentra tillämpar konsignationslager lagerför de 
mycket skivmaterial för att hålla nere beställningsfrekvens som genererar transportkostnader. Den 
sammanlagda order-upp-till nivån av alla artiklar uppgår till 317 skivor. Enligt uppgifter från 
leverantör förbrukade de 354 skivor under 2017, dvs de lagerhåller ca 90% av omsättningslagret. 
Det talar för en mycket låg beställningsfrekvens av skivmaterial. Dimensioneringen med hänsyn till 
den förväntat ökade efterfrågan kommer troligtvis leda till en högre beställningsfrekvens än de har 
idag. Lagerhållningen av de tre artiklarna är dimensionerad efter efterfrågan under ledtid med 25 
procents marginal. Beträffande efterfrågan är den högt tilltagen då det råder osäkerheter om dess 
omfattning i dagsläget. Det verkliga utfallet kan vara hälften av den dimensionerande efterfrågan. 
Efterfrågans duration är heller inte ett konstant tillstånd då den berör en specifik order vilket talar 
för att dimensionering är rimlig med avseende på ett normaliserat tillstånd. Anledningen till varför 
jag valt att inte gå på en högre marginal är också kopplat till utrymmesbesparingen. Om 
lagerenheten bygger mer på bredden kan det göra att en portplats blir otjänlig för fordonsdekor.  
 
 
5.4 REKOMMENDATION 
Vidare rekommendationer för fortsatt arbete efter projektavslut är kopplat till de osäkerheter som 
kvarstår. Materialhanteringsutrustningen kräver vidare utredning speciellt med avseende på 
telferbanan och dess upphängning. De specifika krav och förutsättningar för realisering av denna 
princip har inte omfattats av projektarbetet och jag rekommenderar att detta utreds i samverkan 
med utrustningsleverantör och konstruktör. Man bör även se till fler alternativ för att flytta skivorna 



 40 

från lager till CNC-fräs och om behovet av materialhantering på en personalresurs verkligen är rätt 
motiverat. Med tanke på att det inte är ett frekvent flöde från lagret bör fler något mer manuella 
förflyttningsalternativ också vara aktuella. 
 
Lagerenheten är dimensionerad efter uppskattad efterfrågan med god marginal och bör ses över 
med noggrannare indata för att inte riskera att överdimensionera lagret och reservera större yta än 
nödvändigt. 
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Bilaga 1 Utvärdering av koncept  
 
 
 

 
 
Figur 29: Utvärderingsunderlag, koncept 1. 
 



 

 

 
Figur 30: Utvärderingsunderlag, koncept 2. 
 

 
Figur 31: Utvärderingsunderlag, koncept 3. 
  



 

 

Bilaga 2 Dimensionering 
 

 
 

 
Figur 32: Beräkningsunderlag för dimensionering av lagerenheten.  
 
 
Källor till materialteknisk information är hämtad från följande källor: 
 

 
Figur 33:Källor till materialteknisk information. 
  



 

 

Resulterande lagerfack med avseende på antal, lagerfotsbredd & tillämpning av spännstag. 
 

  
 
Figur 34: Resultat med avseende på antal fack och lastfotsbredd. 
 
Lagerenhetens yttre dimensioner med avseende på lagerenhetens resulterande bredd med 
konfigurationen ovan. Bredden beräknades med existerande lager med lastfotsbredd om 180- och 
65 millimeter. Erhöll ingen information om lager med 120 millimeters lastfotsbredd och räknade på 
ett antagande. 
 

  



 

 

Bilaga 3 Layoutmodell 
 

 
Figur 35: Ett skärmklipp av layoutmodellen skapad i SketchUp som en representation av befintlig produktionsmiljö. 
 

 
Figur 36: Större vy av layoutmodellen. 


