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Sammanfattning 

 
Dagens	samhälle	och	världen	förändras	mycket	snabbt.	Den	industriella	omgivningen	och	
kunder	ställer	höga	krav	på	innovation	vilket	leder	till	att	företagen	försöker	skilja	sig	från	
konkurrenterna	 genom	 att	 förkorta	 ledtider	 och	 producera	 produkter	med	 hög	 kvalitet.	
Lean	 Produktion	 är	 en	 filosofi	 som	 siktar	 på	 att	 optimera	 utnyttjande	 av	 resurser	 vilket	
detta	examensarbete	fokuserar	på.	Arbetet	redogör	för	några	metoder	och	modeller	inom	
Lean	 produktion	 och	 vilken	 layoutdesign	 några	 producerande	 företag	 använder	 i	
sammanhanget.		
	
Arbetet	bygger	på	litteraturstudier	och	individuella	intervjuer	gällande	produktionssystem	
och	produktionslayout	med	några	producerade	företag	i	Sverige	som	använder	konceptet	
Lean	produktion	eller	har	använt	det	för	att	utforma	sitt	eget	produktionssystem.			
	
Resultatet	 är	 att	 de	 intervjuade	 företagen,	 som	 producerar	 stora	 mängder,	 använder	
linjeflöden	 för	 att	 effektivisera	 produktionen	 och	 producera	med	hög	 hastighet.	 De	mest	
använda	verktygen	hos	dessa	företag	är	5S,	kanban	och	Just	In	Time	(JIT).		
	
Det	här	arbetet	kan	användas	vid	skapandet	av	en	ny	layoutdesign.	Arbetet	ger	en	inblick	i	
de	 intervjuade	 företagens	 layoutdesign,	 vilka	 för	och	nackdelar	de	har	och	vilka	 faktorer	
man	måste	ta	hänsyn	till	när	man	skapar	en	ny	layout.		
	
Det	 här	 är	 ett	 brett	 ämne	 som	 består	 av	 flera	 viktiga	 komponenter	 och	 att	 göra	 en	mer	
detaljerad	undersökning	med	flera	 företag,	om	hur	de	utformar	sina	produktionslayouter	
eller	en	analys	omkring	hur	företagen	implementerar	Lean	över	hela	 leverenskedjan	från	
order	till	leverans	kan	vara	ett	exempel	på	framtida	forskningsområden.	
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Abstract 

 
Today's	society	and	the	world	are	changing	very	quickly.	The	industrial	environment	and	
customers	 place	 high	 demands	 on	 innovation,	which	means	 that	 companies	 try	 to	 differ	
from	their	competitors	by	shortening	lead	times	and	producing	high	quality	products.	Lean	
Production	 is	 a	 philosophy	 aimed	 at	 optimizing	 resource	 utilization	 which	 this	 thesis	
focuses	 on.	 The	work	 describes	 some	methods	 and	models	 within	 Lean	 production	 and	
what	layout	design	some	manufacturing	companies	use	in	this	context.	
	
The	work	 is	 based	 on	 literature	 studies	 and	 individual	 interviews	 regarding	 production	
systems	and	production	layout	with	some	production	companies	in	Sweden	using	the	Lean	
production	concept	or	have	used	it	to	design	their	own	production	system	
.	
As	 a	 result,	 the	 interviewed	 companies	 that	 produce	 large	 quantities	 use	 line	 flows	 to	
streamline	production	and	produce	at	high	speed.	The	most	used	tools	of	these	companies	
are	5S,	Kanban	and	Just	In	Time	(JIT).	
	
This	work	can	be	used	to	create	a	new	layout	design.	The	work	provides	an	insight	into	the	
layout	design	of	the	interviewed	companies,	what	their	pros	and	cons	and	what	factors	to	
consider	when	creating	a	new	layout.	
	
This	is	a	broad	subject	that	consists	of	several	key	components	to	conduct	a	more	detailed	
survey	with	 several	 companies,	 how	 to	design	 their	 production	 layouts	 or	 an	 analysis	 of	
how	companies	implement	Lean	across	the	entire	supply	chain	from	order	to	delivery	can	
be	an	example	of	future	research.	
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Lean production, production layout, productions system  
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1. Inledning 
Det här är ett examensarbete inom produktion om produktionslyaout gjort av Bahadir Ciftci. 
Arbetet har gjorts på KTH i Södertälje och är på tio veckor. I den här delen tas upp 
grundläggande information om vad rapporten handlar om, som bakgrund, syfte och 
frågeställningar.		

1.1 Bakgrund  
Produktionsfilosofin Lean är ett tankesätt som har blivit ett internationellt koncept inom 
produktion. Lean produktion kan implementeras på alla verksamheter. Den filosofin används 
även idag i stor del av de företagen. För att bli konkurrenskraftig är det viktigt att man har en 
effektiv produktion utan allt för mycket slöseri. Dagens samhälle och världen förändras 
mycket snabbt och det gäller att hänga med teknikens utveckling och förbättra ännu mera i 
snabbare takt. Företag med industriell produktion arbetar för att förkorta ledtider och öka 
kvaliteten på produktionen och kräver unika idéer för att finnas kvar i den hårda 
internationella konkurrensen. Effektivisering och flexibilitet har blivit bland de viktigaste 
begreppen inom industriell produktion och det finns flera teoretiska principer som 
producerande företag kan följa när det gäller att bygga upp, utveckla och utforma sitt 
produktionssystem. Dessa principer och modeller vägleder hur företagen kan bygga upp ett 
effektivt produktionssystem som mer resurssnålt och mindre tidskrävande. Den viktigaste och 
återkommande principen för förbättringsarbete är elimination av onödiga faser i produktionen. 

1.2 Syfte  
Syftet med denna rapport är att undersöka vilka metoder och modeller inom Lean produktion 
man kan använda för att forma sin produktion för att nå bästa resultat med högst kvalitet 
utifrån ett lite vidare perspektiv och inte på ett visst företag i första hand. 

1.3 Mål 
Målsättningen är att utföra en studie och förslag på verkstadslayouter och produktionsfilosofin 
Lean produktion. Arbetet ska innehålla de mest användbara förbättringsverktygen när det 
gäller att implementera Lean i verksamheten och rapportera om det finns skillnader mellan 
planeringen i teorin och praktiken när det gäller att tillämpa förbättringsmetoder och 
undersöka vilken produktionslayout är mest användbar och varför har företagen valt just den 
typen av layout. 

1.4 Omfattning 
Den här studien har utgått ifrån frågan, om det stämmer överens mellan teoretisk och 
planeringen i praktiken hos några större producerande företag i Sverige som använder 
konceptet Lean med följande frågeställningar:  

o Hur företagen implementerar Lean i sin layout? 
o Vilken layoutdesign är mest anpassat till Lean produktion? 
o Hur stor del av Lean används i ett företag? 
o Vilka faktorer krävs för att lyckas med implementeringen? 
o Vilken Lean verktyg är mest användbar under implementeringen? 
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1.5 Avgränsningar  
Rapporten kommer inte att undersöka eller beskriva hela produktionssystemet utan har fokus 
på en specifik del, layouten av produktionssystemet. För att samla in information genom 
primärdata har rapporten avgränsats till att intervjua producerande industriföretag. Arbetet 
fokuserar på de dominerade produktionslayouterna. 

1.6 Metod 
I den här delen tas upp de metoder som används för att färdigställa rapporten och kritisk 
granskning av våra aktuella källor och metoder som har använts för att komma fram till målet 
med arbetet.  

Teoretiska fakta kommer från handböcker, artiklar, elektronisk litteratur och tidigare 
examensarbeten inom ämnet för att få djupare förståelse. För att kunna uppfylla rapportens 
syfte valdes semi-strukturerade intervjuer med producerande industriföretag för att analysera 
och jämföra teorier och praktik stämmer angående implementering av Lean i produktionen. 
En semi-strukturerad intervju karakteriseras av att intervjun inleds med öppna frågor som 
successivt blir mer avsmalnande och mer detaljerade. Semistrukturerade intervju utgår från en 
mall där specificerade frågor finns, men genom att anpassa frågor efter representanten, dess 
bakgrund, miljö och situation kan dessa frågor modifieras och utvecklas. (Patel & Davidson, 
1994) 

Val av företag har gjorts med hänsyn till både närhet och rekommendationer bl.a. från Lean 
Center. Representanterna var ganska upptagna och de hade inte tid för en intervju i deras 
verksamhet och därför har intervjuerna gjorts på telefon för att få det bästa möjliga resultat. 
För att ha en bra teorijämförelse i analysdelen utvaldes Toyotas produktionssystem som ett 
basis.  
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2. Teoretisk referensram 
I detta avsnitt presenteras de teorier och begrepp som ligger till grund för denna rapport. 
Kapitlet inleds med kort förklaring av produktionssystem och produktions filosofin Lean 
produktion. Därefter sammanställs de viktiga faktorer och förbättringsmetoder för 
implementering och produktionslyaout.   

2.1 Produktionssystem 
Produktionssystem är det sättet du väljer, när det gäller att tillverka nya produkter från råvaror 
till färdig produkt. Produktionssystemets viktigaste mål är att tillverka rätt produkter med 
minsta möjliga resurser i rätt tid med rätt kvalitet. För att öka effektiviteten i 
produktionssystem finns det många ingående faktorer som spelar viktiga roller, några av de 
viktiga faktorerna är dessa; 

 Styrning och planering  

 Arbetsmiljö och kommunikation 

 Layout 

 Transport och hantering 

 Maskiner, utrusning och lokaler 

För att nå ett modernt produktionssystem finns det flera faktorer och krav, några av dessa krav 
är att det ska vara flexibelt, ha korta och säkra led- och genomloppstider. Resursutnyttjandet 
ska vara högt både vad det gäller personal, material, utrustning och lokaler. Produkter i arbete 
(PIA) ska hållas lågt samt att det som produceras vara av hög kvalitet. (Larsson & Törnbom, 
2010) 

2.2 Lean Produktion 
Lean produktion är en metod för verksamhetsutveckling och syftar på att utforma effektivt 
och resurssnålt produktionssystem som fokuserar på att säkerställa personalens hälsa och 
kundens behov och skapa maximalt kundvärde baserat på resurser som finns.  

Idén om Lean produktion föddes av den japanska ingenjören Eijii Toyoda i Japan.  Under 
början av 1911 presenterade Fredrick Winslow Taylor sin artikel ”Principles of Scentific 
Management”. I är 1992 började Henry Ford använda Taylors idéer i sin nybyggda bilfabrik 
och utvecklade Fordismen. Ford med den nya strukturens potential och massproduktion var 
ledande på alla industrier och inget annat företag kunde klara tillverka lika mycket volymer. 

Under 1930-talet hade biltillverkaren Japanska Toyota mycket svårt att överleva i den 
västerländska konkurrensen. De tillverkade sina produkter med primitiv teknologi och låg 
kvalitet. Under dessa tider gjorde Toyota många besök i USA för att studera och se hur de kan 
ta lärdom av från de världsledande industrier. Under studien har de läst boken ” Today and 
Tomorrow” av Henry Ford. I boken nämner Ford att eliminera slöseri och standardisera 
processen. (Womack et al, 2003) Efter dessa besök lade Eijii Toyoda grunderna till Lean 
produktion. Under 1950 påbörjade Toyota utveckla sitt eget produktionssystem som senare 
skulle komma att kallas för Toyota Produktion. 
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TPS fick senare namnet Lean. Begreppet Lean kommer ifrån en studie som gjordes på 
Massachusetts Institute of Technology i slutet på 70-talet där man jämförde olika tillverkare 
inom bilindustrin, men begreppet blev inte allmänt känt förrän 1990 då James Womack gav ut 
boken ”The machine that changed the world” (Forsman, 2013) 

2.2.1 Anvisningar för implementering av Lean Produktion 
1. Bilda ett lag som har Lean och arbetserfarenhet  
2. Utveckla kommunikationen och feedbacks kanal för alla medarbetarna. 
3. Förklara Lean filosofin till alla medarbetarna  
4. Börja utbilda alla anställda (Lean principer och Lean verktygen) 
5. Anläggningsanalys – bestäm avståndet mellan nuvarande tillstånd och ett tillstånd av 

Lean. 
6. 5S- Grunden för Lean arbetet, att skapa ordning och reda på arbetsplatsorganisationen. 
7. TPM (Total Productive Maintenance) - börja höja företagets produktionseffektivitet. 
8. VSM (Value Stream Mapping) – analysera vad som är värdeskapande och vad som inte är 

värdeskapande. 
9. 7+1 slöserier – används med VSM för att identifiera slöserier i systemet.  
10. Processkartläggning -  en detaljerad karta över varje process. 
11. Takt tid – bestäm hastigheten i en produktion eller i ett flöde. 
12. OEE (Overall Equipment Effectiveness) – bestäm förlusterna på alla processer och på 

utrustningarna. 
13. Balansera flödet, användas vid behov med Takt tid och OEE 
14. SMED (Single Minute Exchange of Dies) – korta ner ställtider. 
15. Drag /ett stycke flöde / kontinuerlig flödesanalys – använd kanban  
16. Analysera kvaliteten vid källtillämpning- dålig kvalitet stoppas vid källan.  
17. Implementera felsökningsmetoder (POKA-YOKE)  
18. Layout och flödesförbättring – analysera anläggningen. 
19. Utveckla standardiserade operationer – samtidigt med SMED, linjebalans, flöde, layouter 
20. Kaizen – kontinuerlig förbättring   

(Kováč, 2013) 

2.2.2 Verktyg för Lean Produktion 
Lean produktion består av praktiska och konkreta verktyg för att stegvis ta förbättringsarbetet 
vidare. De verktyg som tas upp i rapporten är de mest användbara under implementeringen. 

 Just In Time (JIT) 

Just In Time produktionsfilosofin är grunden för Toyotas process. Konceptet handlar om att 
producera och hantera endast det som behövs, när det behövs och endast i den kvantitet som 
behövs och det ska finnas kvar tillgängligt stort lagerutrymme. Detta kommer att öka 
effektiviteten och kommer möjligt göra en snabb reaktion på förändringar. Just In Time 
betyder att rätt produkt ska vara färdig precis när den behövs och det möjliggör att det blir 
små PIA (produkter i arbete) lager. Det betyder att om det blir några störningar i flödet 
kommer dessa att lösas snabbare. (Bellgran & Säfsten, 2005) 
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 Kanban 

Kanban betyder signalkort på japanska och används för att införa JIT samt förhindra 
överproduktion. De olika stegen inom processen i fabriken kan styras med givna signaler till 
exempel när processerna ska startas. Hela kedjan kan kontrolleras via ett datasystem som ger 
en klar bild av var i processen man befinner sig och det leder till att man kan få ett bättre 
materialflöde. Genom att använda kanban system binder inte fabriken lika mycket kapital i 
lager och kostnaderna för lagerhållningar för att lager och mellanlagerstationer har minskat 
och blivit effektivare.  Kanban fungerar så här; Man får en signal i fabriken från förrådet. 
Detta signalen säger att lagret behövs fyllas på med godkända och leveransklara produkter. 
Processoperatören som är ansvarig beställer råvaror från förrådet som därefter ska levereras 
till fabriken. När leveransen har blivit mottagna i fabriken, kontrolleras alla råvaror och 
godkänns och efter det startas tillverkningsprocesserna i fabriken på givna startsignaler. (Dahl 
& Thuresson, 2011) 

2.3 Toyotas produktionssystem 
Tankarna kring Toyota är byggt på fjorton principer, som utgör grunden för framgången och 
Lean produktions förbättrings verktyg. Toyotas principer är indelade i fyra grupper, dessa 
principerna kan vi se nedan; (Liker, 2004)  

2.3.1 Filosofin 
Filosofin som Toyota och Lean antar är att skapa mervärden för kunden och samhället.  

1. Basera besluten på ett långsiktigt tänkande, även då det skär på bekostnad av 
kortsiktiga ekonomiska mål.  

Processerna 

En av de viktigaste grundidéerna inom Lean är att utveckla rätt process och processföljning 
för att få rätt resultat och nå filosofinivån. (Liker, 2004) 

2. Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan.  
3. Låt efterfrågan styra, undvik överproduktion. 
4. Jämna ut arbetsbelastningen. 
5. Stoppa processen om så behövs för att lösa problem, så att det blir rätt från början 
6. Standardiserade uppgifter är en bas för ständiga förbättringar och personalens 

delaktighet. 
7. Kontrollera visuellt, så att inga problem förblir dolda. 
8. Använd bara pålitlig, väl utprövad teknik som tjänar personalen och processerna. 

 

Anställda och partners 

I detta steg skall ledare utvecklas för att kunna styra verksamheten fullständigt efter en Lean 
filosofi. Ledaren skall dessutom utveckla personalen. Detta ska leda till att hela verksamheten 
kan utmana, utveckla och respektera leverantörer. (Liker, 2004) 
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9. Odla ledare som verkligen förstår arbetet, lever efter Toyotas filosofi och lär andra 
göra det. 

10. Utveckla enastående människor och grupper som följer företagets filosofi. 
11. Respektera partners och leverantörer genom att utmana dem och hjälpa dem bli bättre. 

Problemlösning 

Den här stegen handlar om förmågan att identifiera och lösa problem när den uppstår och lära 
sig av dem. Problemlösningen på personlig nivå bidrar till kunskapen om hur problemet kan 
undvikas i framtiden, snarare än att åtgärden av problemet baseras på någon annans 
erfarenheter. (Liker, 2004) 

12. Gå och se med egna ögon för att förstå situationen ordentligt. 
13. Fatta beslut långsamt och i samförstånd, genomför dem snabbt. 
14. Bli en lärande organisation genom att oförtröttligt reflektera och ständigt förbättra.  

(Liker, 2004) 
 

 

Figur 1. Exempel på kanban arbete 

2.3.2 5S – Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera, Skapa vana 
5s är ett verktyg som syftar till att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Konceptet 5S är 
en av de viktigaste grundstenarna inom Lean, för att organisationen ska kunna eliminera 
slöseri i praktiken och förhindra fel i produktionen. 

1. Sortera – Sortera bort de verktyg och material som inte används och behåll de som behövs 
och viktigt.  

2. Strukturera – Gör att arbetsplatsen blir strukturerad så att allt står på sin plats och det 
hjälper till att man kan hitta enklare de man söker och ger en överblick över de olika 
instruktioner och rutinerna. Allt som behövs för att utföra arbetet ska vara lätt att få tag på 
och ordnat i en ordning så att arbetarna inte ska behöva röra sig onödigt för att ta upp ett 
verktyg eller material. Detta hjälper till att man vinner tid istället för att leta efter de 
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verktyget eller materialet.   
 

3. Städa – Ansvar för att hålla rent sitt eget arbetsområde och utrustningar. Städning och 
kontroll ska vara kontinuerlig helst varje dag. Om ett verktyg hamnar på fel plats ska det 
placeras på rätt plats och alla verktyg ska kontrolleras så att de är i gott skick. 

4. Standardisera – Utveckla system och rutiner för att kunna följa de tre första stegen och 
hålla kvaliteten på standardnivå. 

5. Skapa en vana – Gör de föregående stegen till en vana och se till att alla personal jobbar 
med 5S kontinuerligt för att hålla ordning och reda på sin egen arbetsplats. 

5S arbetet har ett syfte till att ett speciellt tankesätt byggs in i de personals rutiner för att få 
bättre motiverad personal där förbättringsarbetet spelar en betydande roll. 5S utvecklar ofta 
även organisationen genom att det ifrågasätter slöserier i tillverkningen samt att lagarbete-
känslan förstärks hos de medarbetare som känner sig delaktiga i arbetet med detta styrverktyg. 
(Larsson & Talala, 2012) 

 

2.3.3 Poka – Yoke 
Poka-Yoke är japanskt uttryck som betyder ungefär felsäkring och är ett 
kvalitetssäkringssystem som utvecklades av japanska ingenjören Shigeo Shingo. Syftet med 
Poka-Yoke är att eliminera felaktigheter i en produktion genom att förebygga eller rätta till 
misstag i tidig period. (Robinsson H, 1997) Det vill säga att det ska vara lätt att göra rätt men 
svårt att göra fel. Arbetssättet ska fungera bara på ett enda sätt för att få rätt arbete. 

Om vi ska ta upp ett vardagligt exempel kan vi sen bilden nedan. I figur 2 kan vi se att det 
finn en elkontakt och två olika eluttag. Det är o möjligt att koppla elkontakten i fel eluttag, i 
första försök kan vi se att det inte passar ihop men på andra försöket ser man att både är 
likadana och det finn bara ett sätt att koppla ihop elkontakten med eluttagen. (Larsson & 
Talala, 2012) 

 

 Figur 2. Exempel på Poka- Yoke 

2.3.4 Right First Time (RFT) 
RFT är ett verktyg som ökar produktiviteten och fokuserar på att eliminera slöserier genom att 
de produkter som tillverkas har toppkvalitet på första gången de tillverkas och exkluderar allt 
som innebär omarbetning. (Sharma, u.d.) 
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2.4 Instruktion för layoutarbete 
Nedan har visats en teoretisk planering och utformningsprocess för en layoutarbete.  

1. Sätta upp mål – En gemensam strategi hjälper till att layoutarbetet blir enklare.   
2. Fastställ dagssituationen – Gör en kartläggning för huvud- och sekundärflöden, för att 

det kommer påverka den nya layouten. 
3. Vilka resurser behövs? – Gör en kartläggning för resurserna som finns till exempel 

maskiner, utrustningar, buffertar för att veta vad som måste vara med i den nya 
layoutdesignen. 

4. Ytbehov – Specificera resursernas ytbehov, notera eventuella synpunkter som till 
exempel ytans geometri, det kan underlätta senare operationer.  

5. Kartlägg sambanden mellan resurserna – För att veta till exempel hur maskinerna ska 
placeras i förhållande till varandra. Operationsordningen byggs ofta på 
flödesorienteringen men fysiska faktorer måste också tänkas som till exempel 
transport och arbetsmiljö. 

6. Gradera samband – Prioritering av samband. Sambandschemat hjälper till att urskilja 
några centrala maskiner som kan betraktas som knutpunkter i systemet. 

7. Grov layout – Om man har gjort alla steg hittills kan man nu skapa en grov modell av 
layouten. Man kan utgå från de resurser som har fast position i lokalen. Om inga krav 
som till exempel takhöjd och basen existerar då kam man utgå ifrån knutpunkterna. 

8. Analys av förslag – layoutmodellen analyseras från steg 1 till steg 7. Analysen måste 
behandla delar som, flaskhalsar, huvudflöden, buffertar. Under analysen kan det upp 
komma vissa synpunkter.  

9. Alternativ – De synpunkter som kommer från steg 8 kan justera modellen. 
10. Detaljplanera – I detta steg fokuseras på flödet på den unika arbetsplatsen.  

 (Phillips, 1997) 

2.4.1 Produktionslayout 
När det gäller att välja rätt produktionslyaout är det viktigt att man tar hänsyn till den 
producerande produkten, eftersom layouten påverkar produktionsvolymen och 
produktvariationen. Det finn många olika layout typer som är anpassad för olika 
tillverkningsmetoder inom produktionsindustrin. De populäraste layouttyper är dessa;  

2.4.2 Flödesgrupp 
I den här layouttypen är maskinerna grupperade i flödesriktning, för att eliminera transporten 
mellan maskinerna. Syftet med flödesgrupp är att förenkla planeringen i systemet och minska 
genomloppstiden. Nackdelen med den här layouten är att det kan våra svårt att implementera 
nya produkter, för att det krävs nytt system. För att layouten ska fungera korrekt måste 
produkter och varianten vara få och med hög volym. (Bellgran & Säfsten, 2005) 
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Figur 2.Exempel på flödesgrupp (Strategi och produktionsutveckling, KTH 2008) 

2.4.3 Funktionell verkstad 
I den här layouttypen grupperas alla maskiner med samma funktion på samma plats, dvs alla 
pressar placeras tillsammans och alla svarvmaskiner placeras tillsammans. Den här designen 
leder till att man kan tillverka flera olika produkter samtidigt och det ger stor flexibilitet, 
eftersom produkten förflyttas mellan olika arbetsplatserna beroende på vilka operationer som 
måste göras. Men samtidigt är det svårt att styra materialhanteringen och planeringen. 
(Bellgran & Säfsten, 2005) 

 

Figur 3.Exempel på funktionell verkstad (Strategi och produktionsutveckling, KTH 2008) 

2.4.4 Linjeflöde (Produktflöde) 
I den här layouttypen står maskinerna i råd med ordning och produkten följer flödet med 
rullband och olika operationer görs till produkten och används ofta vid massproduktion. 
Layouten ger ett lättöverskådligt och lättplanerat materialflöde men nackdelen med den här 
layouten är att känsligheten, eftersom om det blir störningar i produkten drabbas hela flödet. 
(Bellgran & Säfsten, 2005) 
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Figur 4.. Exempel på linjeflöde (Strategi och produktionsutveckling, KTH 2008) 

2.5 Lean Produktion och Layoutdesign 
Lean Produktion är en filosofi som har en påverkan på materialhantering och lokaldesign. För 
att förstå rapportens ämne och syfte behövs en kartläggning kring kopplingen mellan Lean 
Produktion och layoutdesign. 

En effektiv layoutdesign kan minska avståndet mellan maskinerna och det leder till att man 
får mer utrymme i verkstan och minskad transporthantering. Man kan även få samma resultat 
om man implementerar Lean i verksamheten genom att använda verktyget Just in Time (JIT) 
dvs allt produkt som är producerat kommer att bli redan sålda och de kommer leda till att man 
får tillräckligt utrymme i lager. Man kan också se minskning av mellanbuffertar eftersom de 
produktionen blir kontinuerlig och konstant till skillnad från en funktionell verkstad. I en 
funktionell verkstad står produkter i en viss kö för behandling. Med Lean Produktion och en 
effektiv layout får man bättre kommunikation mellan arbetarna och deras arbetsuppgifter blir 
enklare samt det blir också enklare att identifiera flaskhalsar i systemet. (Dahl & Thuresson, 
2011) 
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3. Datainsamling genom intervjuer 
Intervjuer har gjorts på fem olika företag. Intervjuerna har gjorts för att samla in tillräckligt 
data från olika företag och jämföra deras produktionssystem och produktions layout. Intervjun 
innehåller 11 frågor som handlar om verksamhetens och deras produktions layoutdesign, 
vilket produktionssystem de använder och hur de implementerade produktionssystemet på 
företaget. Det var ganska svårt att hitta personer som vill göra intervjuer, jag har kontaktat på 
8 företag via mail för att fråga om jag kan göra intervju och fick svår på 5 av dom. Under det 
här avsnittet fick jag ganska mycket hjälp av Johanna Strömgren som är föreståndare på Lean 
Center, de hjälpte mig att hitta representanter. Intervjuerna gjordes via telefon och e-post. 
Några av representanter svarade kortfattat på frågorna förr att de var ganska upptagna och de 
svarade på frågorna när de var på väg hem från jobbet och körde bil under intervjun och några 
svarade inte alls på frågor för att de inte hade tillräckligt information. 

3.1 Företagen som intervjuats 
De intervjuade företagen listas nedan med kort beskrivningar om respektive verksamhet. 

Flügger AB   
Flügger färg är en internationell koncern som har fabriker. Flügger AB är det bolag som 
representerar koncernen i Sverige. Flügger AB:s sortiment bestå av färg, träskydd, tapet, 
spackel, penslar, borstar och rengöringsprodukter till bilar såväl som måleri och 
personrengöring. Flüggerkoncernen har totalt ungefär 7000 olika varor i lager och totalt 1400 
anställda. Kunderna består framförallt av målerier och konsumenter, som kan köpa Flüggers 
varor i 750 butik världen över.  

Tomoku Hus AB 

Tomoku Hus AB i Dalarna är en Sveriges största tillverkare av trähuskomponenter med fokus 
på väggblock, fönster och fönsterdörrar. Företaget har funnits i Insjön sedan 1991 och är 
beläget intill Österdalälven i Leksands kommun och de har tillverkat hus från 1920-talet. 
Tomoku Hus AB har Japan som sin främsta marknad och all försäljning dit sker inom den 
japanska koncernen som Tomoku Hus AB tillhör. Produkterna marknadsförs och säljs genom 
Sweden House Company Ltd som är en av företagets ägare. 

Ball Beverage Packaging Fosie AB 

Ball Beverage är en leverantör av metallförpackningar för drycker, livsmedel och 
hushållsprodukter samt av flyg och andra teknologier och tjänster till kommersiella och 
statliga kunder. Företaget grundades 1880 och sysselsätter 18,450 personer över hela världen. 
För arbetet kontaktades Ball Beverage Packaging Fosie AB som ligger i Malmö. 

Coca-Cola Enterprises Sverige AB 

Coca-Cola är världens ledande tillverkare, marknadsförare och distributör av alkoholfria 
drycker och koncentrat och är ansvarig för mer än 500 varumärken globalt. De har varit 
verksamma i Sverige sedan 1953 och marknadsföra mer än tio varumärken till konsumenter i 
Sverige för att utveckla nya varumärken samt utöka och skydda våra befintliga varumärken i 
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Sverige. Företaget sysselsätter omkring 800 människor på anläggningen i Haninge utanför 
Stockholm. 

Scania  

Scania är ett globalt företag som grundades 1891 och är världens ledande tillverkare av tunga 
lastbilar och bussar. Scania företaget finns i 100 länder med försäljning av lastbilar, bussar 
och tjänster och de erbjuder också finansiella tjänster på många marknader, med 
produktionsenheter i Europa, Sydamerika och Asien. Scania företagets huvudkontor ligger i 
Södertälje. 

3.2 Intervjuer på företagen 
I detta avsnitt sammanställs resultatet av intervjuerna från de företag som kontaktades. 
Intervjuresultatet jämfördes med teorier som studerades under referensramen och 
sammanfattades. Här presenteras svaren på fråga 1–4 under produktionslayout. Fråga 5–6 
under förbättringsarbete och frågor 7–11 om Lean produktion. Svaren är i referatsform, 
strukturerad analys kommer i nästa kapitel. 

3.2.1 Flügger AB  
Intervjufrågorna besvarades av Ertugrul Kilicaslan som har rollen produktionsplanerare på 
anläggningen i Bollebygd.  

Produktionslayout  

Flügger AB i Bollebygd använder linjeflöde, kombinerad med fast produktion. Ertugrul säger 
att linjeflödet är den mest lämpligaste produktionslayouten för deras verksamhet, med tanke 
på de snabba produktionsprocesser vid så kallade våta varorna (färger). Representanten 
nämner också att nackdelar kan förekomma mestadels då de behöver producera en produkt på 
två olika linor och då säger han att de tappar effektiviteten.   

Förbättringsarbete 

När det gäller att förbättra layouten tycker Ertugrul att det alltid kan göras förbättringar i 
layouten för att effektivisera processerna. För en sådan förändring kan innebära att flera 
avdelningar samarbetar. En fabrikslayout (ritningsmässigt) kan vara aktuellt att ändra eller att 
en produktspecifikation ändras för att i sin tur förbättra den totala layouten.  

De mest avgörande faktorerna för att skapa en bra layout hos Flügger AB är först och främst 
ergonomi med tanke på att det är människan som styr produktionen. För att i sin tur uppnå de 
volymmål som Flügger jobbar mot är processtider och processkvantiteter viktiga, vilket i 
slutänden genererar den totala produktionskapaciteten.  

Lean produktion  

Flügger AB använder produktionskoncepten Lean Produktion i deras verksamhet. Ertugrul 
påpekar också att de inte använder av alla verktyg som Lean omfattar, utan de använder 
verktyg som är applicerbara i produktionen som verktygen; 5S, Kanban, RFT och JIT. 
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Verktygen 5S använder Flügger AB för att strukturera och standardisera produktionen för att 
bibehålla produktkvaliteten. Verktygen Kanban används mellan lager och produktionen i form 
av kanbankort och JIT används för att effektivisera flödet mellan råvarulager och produktion 
genom att beställa med rätt kvantiteter i rätt tid.  

När det gäller att implementera Lean i produktionen tar Flügger AB hänsyn till mänskliga 
faktorn. Eftersom människor som har jobbat på en och samma arbetsplats under många år kan 
ha svårt för förändringsarbete. Därför är det A och O att involvera alla medarbetare i 
implementering av Lean i produktionen.  

Produktionsplanen som görs i teorin stämmer inte 100% in i praktiken med tanke på att det 
alltid förekommer viss typ av avvikelser i produktionen. Det kan exempelvis vara brist på 
råvara eller kvalitetsbrister i slutprodukt som gör att det blir ändringar i planen säger 
produktionsplaneraren Ertugrul.  

För att utföra årlig Lean-revision brukar Flügger AB jämföra pågående Lean arbete inom 
koncernens olika produktionsanläggningar. De tycker också att det innebär att man har årlig 
kontroll av de Lean-mål som blev uppsatt föregående år och uppföljning gör genom revision 
för att se om uppsatta mål var nådda. Detta ger möjlighet att ta lärdom av varandras Lean-
arbete. 

3.2.2 Ball Bevarage Packaging Fosie AB 
Kontaktpersonen Fatih Ucan som är kvalitetschef på Ball Beverage Packaging Fosie AB har 
svarat på intervjufrågorna. Fatih säger att de är 6 personer som jobbar med daglig uppföljning 
av kvalitetskontroller samt avvikelser, kund och leverantörs reklamationer.  

Fatih Ucan nämnde också att Ball Beverage har sluttat jobba med Lean och istället jobbar 
med något som de kallar för Zero Loss.  På grund av detta faller resultatet från denna intervju 
kort gällande rapportens syfte. 

Produktionslayout  

Hos Ball Beverage Packaging Fosie AB används linjeflöde och de har fyra linjer och de är 
också byggd på samma sätt. På linje 1 och linje 2 tillverkar de 50cl aluminiumburkar och på 
linje 3 och linje 4 tillverkar de 33cl burkar. Deras mål är att tillverka ca 7 miljoner burkar per 
dygn. 

Linjeflöde är den mest anpassade layoutdesignen för Ball Beverage för att de producerar stora 
volymer och fortsätter Fatih att de transporterar väldigt mycket luft på deras banor med tanke 
på att de tillverkar tomma aluminiumburkar. Detta innebär att de behöver ha mycket banor 
och många buffertbord för att inte få flaskhalsar. Kvalitetschefen säger att de jobbar 
kontinuerligt med förbättringar för deras layout för att kunna köra fortare banorna och nämner 
också att de inte är i mål än. 

Nackdelen med Ball Beverages layoutdesign är att de inte har tillräckligt utrymme. Ball 
Beverage har banor och utrusningar på tre våningar och de har även en mellanplan med banor. 
Detta har dom för att de ska kunna få plats med burkar utan att behöva stanna maskinerna.  
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Fatih berättar att fabriken är bygg för 40 år sedan och de har under åren ändrat och anpassat 
layouten och den viktigaste faktorn som var avgörande för designen var hastigheten på 
linjerna.   

3.2.3 Tomoku Hus AB 
Intervjufrågorna besvarades av Andreas Elgesjö som är fabrikschef på Tomoku Hus i Insjön. 
Andreas säger att det finns ca 50 personer som jobbar inom produktion och totalt finns det 70 
anställda. Andreas har börjat jobba sedan 20 januari 2017 på Tomoku Hus som fabrikschef 
och tidigare har han jobbat som produktionschef på Stora Enso Kvarnsveden AB. 

Produktionslayout  

Fabrikschefen säger att de har en blandad layoutdesign, dvs en blandning av linjeflöde, 
funktionell verkstad och flödesgrupp. De har linjeflöde för både fönster och husblock 
(paneler) men materialet måste bearbetas på olika sätt innan komponenterna går in i linjen 
säger Anderas. Produktionsplaneringen hos Tomoku Hus görs dock utifrån beställningar och 
hur det ska lastas i containrarna. De faktorerna är avgörande för att om de ska börja med att 
tillverka fönster, dörrar och block. Fönster och dörrar kan skickas iväg direkt eller så ska de in 
i ett av blocken på huslinje. 

Förbättringsarbete 

Andreas tycker att layout designen är ganska väl anpassad, den är relativt enkel att förstå och 
följa och olika saker är placerade i lämpliga ordning. Andreas nämnde också att det mest 
optimala skulle ha varit med deras layoutdesign är att ha in och utlastning samt lager lite 
annorlunda placerat i förhållande till deras layout. Som ett förbättringsförslag i 
layoutdesignen säger Andreas att förkorta avståndet på några ställen. 

Andreas påpekar att det viktigaste vid layoutdesignen är att det ska vara visuellt tydligt, enkelt 
att ha en överblick och korta avstånd mellan de olika stegen.  

Lean produktion  

Tomoku Hus AB har börjat implementera Lean Produktion under åren 2007–2008. Andreas 
säger att företagen tog hjälp av en intern konsult vid införandet och att man förde in många av 
de Lean-relaterade metoderna i verksamheten, såsom daglig styrning, takt, 5S och mycket 
mer. Alla som arbetade i verksamheten utbildades och alla var involverade i arbetet. De 
införde begreppen ”Teamleaders ” som bland annat ska fungera som en viktig resurs i Lean-
arbetet. 

Tomoku Hus har etablerade rutiner som; daglig styrning, taktning, deras flödestänk och hur de 
planerar produktionen. Andreas säger också att det finns bitar såsom 5S, JIT, MBWA-ronder 
(Management by wandering around) och förbättringsarbete som de håller på att ta ett omtag 
kring då det lite stagnerat. Tanken med förbättringsarbetet är att bli hela tiden bättre och 
kontinuerlig utvecklig. 
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Andreas tycker att styrkan med Lean Produktion är att de allra flesta har relativt god 
kännedom om Lean och vilka fördelar det medför och att det finns en vilja att jobba enligt 
Lean-principerna. En annan styrka och grundförutsättning för att lyckas sa Andreas att deras 
företag verkligen månar om deras anställda och att de ska ha en trygg och bra arbetsplats. 

Tomoku Hus har en grundtanke att orderingången ska styra för att de inte ska producera mer 
än de ska ha (JIT). Med den här tanken kan vi vid lite lugnare stunder titta lite längre fram i 
tiden och förproducera mot order som inte ska gå iväg innevarande eller kommande vecka 
säger Andreas. De gör detta för att hålla produktionen igång och balansera ut den. 

När det gäller att planera produktionen i teorin stämmer det på praktiken? Andreas svarade på 
frågan att det händer ibland små avvikelser som störningar i produktionen eller sena 
leveranser av diverse material, då de behöver planera om och löser det med att arbeta extra.  

3.2.4 Coca-Cola Enterprises Sverige AB 
En telefonintervju har gjorts med Oliver Jurukov som har arbetat 18 år inom Coca Cola. 
Oliver har arbetat 13 år som produktionsplanerare och just nu arbetar han med försäljning. 

Produktionslayout  

I Coca Cola fabriken som ligger i Haninge används linjeflöde. Oliver säger att linjeflödet är 
den mest anpassat layoutdesignen för deras verksamhet. Fabriken i Haninge är byggd 1997 
och Oliver har jobbat där sedan 1999 och han nämner att de alltid har haft samma 
layoutdesign. I Coca Cola produceras många olika produkter med stora volymer till exempel 
när de producerar burkar, då produceras det ungefär 100,000 styck burkar i timmen och de 
kan inte vänta på andra maskiner allt måste snurras runt kontinuerlig. Därför används 
linjeflödet hos Coca Cola säger Oliver. 

När det gäller för och nackdelar med produktionslayouten hos Coca Cola tycker Oliver att, 
fördelen är att alla maskiner går samtidigt och det blir snabbare produktion men nackdelen är 
att det blir små buffrar mellan maskinerna. Ett exempel på maskinstörning kan vara till 
exempel att Coca Cola fylls i en flaska, sedan går flaskan vidare till nästa operation där de får 
lock och efter det fortsätta till nästa station för att få etikett. Om etikettmaskinen går sönder 
eller om det blir några störningar blir det stopp på hela flödet i väntan på att maskinen ska 
repareras och sedan startas flödet igen. 

Förbättringsarbete 

Oliver säger att de arbetar hela tiden för att förbättra produktionslayouten, de jobbar konstant 
med ständiga förbättringar, gör analyser och undersökningar och det blir alltid små 
förbättringar i verksamheten. 

När de gjorde layouten var avståndet mellan maskinerna en avgörande faktor vid Coca Cola. 
De har tagit hänsyn till planeringen, allt bör vara nära varandra för att minska onödiga rörelser 
som till exempel för att flytta en pall från en maskin till en annan. Trots det måste de använda 
truck idag och det är kostsamt och mer tidskrävande, i nuläget en truck per linje. Men i 
framtiden tänker de dela på en truck på två linjer och på de sättet blir det mer effektivt. 
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Lean Produktion 

Hos Coca Cola använder man produktionskonceptet Lean Produktion sedan år 2000. Oliver 
anger att de har samarbetat med Scania vid implementering av Lean filosofin. De använder 
”The Toyota Way” mallen idag och några viktiga kvalitetsverktyg och förbättringsverktyg, se 
figuren nedan. 

 

Figur 5.The Toyota Way 

Några exempel på verktygen som Coca-Cola använder är; 5S, 3M (Mura, Muri, Muda), 7+1 
slöserierna och Root cause analysis (RCA) när något går fel i produktionen. Då finns det ett 
behov av att göra en grundorsaksanalys för att utvärdera vad som gick fel och varför. 
Resultaten från analyserna dokumenteras i rapporterna för att motverka att problemen blir 
återkommande. 

Coca-Cola använder även Six Sigma för förbättringsprojektet certifierad personal med svart 
och grönt bälte. Coca-Cola samarbetar med andra Coca-Cola fabriker som ligger i Europa, de 
jämför sina verksamheter och hjälps åt vid förbättringsarbetet.  

När det gäller skillnaderna som dyker upp vid planeringen i teorin och praktiken beskriver 
Oliver att det blir ibland små förluster vid normala beställningar som ungefär 1 %, men om 
det blir lite mer komplexa (extra stort) beställningar blir det lite mer än 1%. Men Oliver säger 
att de kan styra situationen ganska bra de i verkligheten. De brukar mäta sin effektivitet för att 
se var de ligger och de har ett säkerhetslagar ifall om kunden vill ha mer produkter än de har 
producerat.  

3.2.5 Scania CV AB – Chassiporten  
Intervjun har gjorts med Elias Gorgis som är gruppledare för en processteknisk grupp på 
Scania chassimontering avdelningen. Elias säger att deras mål är att se till chassiproduktionen 
går så smidigt som möjligt och därför har de stor variation på sina dagliga arbetsuppgifter. 
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Vidare säger Elias att de arbetar främst med produktionsbalansering, problemlösning, 
förbättringsarbete, avvikelsehantering, anskaffning av ny utrustning med mera.  

Produktionslayout  

Elias nämner att de använder linjeflödesproduktion hos chassifabriken med fasta 
montörspositioner runt omkring. Linjeproduktionen är ansluten till flera förmonteringar som 
förser linjen med produkter som kräver en mindre montering innan produkten monteras 
med/mot chassi som till exempel axlar. Elias säger också att i de flesta förmonteringarna 
jobbar man mot en buffert och inte ett taktat flöde som de har på linjeproduktionen. 

Elias säger att fördelen med linjeflödet är att de arbetar mot en takt och inte mot en buffert 
och nackdelen med layouten är att om det blir stopp i kedjan så stannar hela 
kedjan/produktionen. 

Förbättringsarbete 

På frågan; om det finns förbättringsområden i layouten? Svarar Elias att det alltid finns 
förbättringsområden och just nu arbetar de med att få flera förmonteringar för att arbeta med 
ett taktat flöde och inte mot en buffert. Fördelen med   taktat flöde är att man kan jämna ut 
flödet. 

Elias säger att han inte har varit med på byggnationen av den nuvarande layouten men han 
säger att utmaningen som de har idag är utrymme och variatonsutjämning/balansering. 

Lean produktion 

Elias påpekar att han inte var med vid implementeringen av Lean produktionen. Scania 
företagen använder en egen Lean filosofi som de själv har utvecklat tillsammans med Toyota 
och heter Scania Produktion System (SPS). Hela organisationen följer SPS och filosofin 
bygger på tre grundvärderingar, kunden först, respekt för individen och eliminering av slöseri. 
Se hela systemet nedan. 
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Figur 6.Scania Produktion System (SPS) 

Hos Scania arbetar de alltid mot SPS-huset där de främst tänker på säkerhet, kvalitet, leverans 
och ekonomi och Elias anger att det ingår i hans dagliga jobb också när det gäller att 
anskaffning av nya utrustningar, produktionsbalansering och minskning av avvikelser.  

På chassifabriken använder de verktygen Just in time (JIT) och en dragande produktion. De 
överproducerar inte eftersom alla bilar de bygger redan har en beställande kund säger Elias. 
De jobbar även mycket med 5S och för att så mycket som möjligt av produktionen ska vara 
standardiserad, detta gör Scania för att undvika avvikelser i processen och slutprodukten. 

Hos Scania har de en avdelning som heter för SPS-office och enbart fokuserar på att utbilda 
sina tekniker och chefer i Lean produktion, inriktat mot SPS. 

Elias påpekar att de planerar produktionen efter ett kundbehov. De tar även hänsyn till 
stopptid där de har en viss tid för oplanerade stopp och i vissa perioder kan det hända att de 
oplanerade stoppen överskrider den planerade tiden vilket gör att det inte stämmer överens 
mellan teori och verklighet. 
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4. Analys och resultat 
Under det här avsnittet kommer det tidigare intervjuresultatet analyseras med avseende på 
rapportens ursprungliga syfte och frågeställningar. Därefter presenteras ett sammanfattande 
resultat. I nästa kapitel kommer sedan förslag till förbättringar. 

4.1 Analys av implementering av Lean och Lean verktyg 
Det var svårt att få ut en giltig information omkring detta frågeställningen eftersom 
representanterna inte var med när företagen implementerade Lean i verksamheten och kunde 
inte hitta någon som var välinformerad om implementeringen.  

Efter undersökningar och analys av intervjuarna kommer man fram till ett resultat, att 
företagarnas sätt att implementera Lean och skapning av layout är nästan identisk med teorin 
som nämns i punkt 3.3. (Kováč, 2013) Man ser att de har avdelningar som fokuserar på att 
utbilda sina tekniker och chefer om Lean produktionsfilosofin och applicera de 
kvalitetsverktygen som underlättar produktionen och ökar kvaliteten som 5S, TPS, 7+1 slöseri 
och företagen brukar kontakta andra företag för att göra benchmarking, alltså jämföra sina 
produktionssystem. Detta för att få nya idéer vid implementering av Lean produktion eller 
idéer för förbättringsarbeten för att kunna nå upp till uppsatta Lean-målen. En del av de 
företagen gör benchmarking inom sin egen verksamhet, Coca-Cola gör benchmarking med 
andra Coca-Cola fabrikerna och Flügger AB med andra Flügger företag. Efter det här svaret 
ser vi att intervjuade företagens sätt passar ihop med Toyotas principer. (Liker, 2004) De mest 
användbara Lean verktygen som intervjuade företagen använder i deras verksamhet kan vi se 
nedan i (figur 9). 

När det gäller att implementera Lean filosofin har Coca Cola samarbetat med Scania och 
börjat använda Lean filosofin sedan år 2000, Tomoku Hus tog hjälp av en intern konsult och 
börjat med Lean produktionen under åren 2007 och Scania har utvecklat sitt eget 
produktionssystem tillsammans med Toyota och systemet heter Scania Produktion System. 
Ball Beverage har slutat använda Lean i deras verksamhet, istället för Lean använder de ett 
annat produktionssystem som heter Zero Loss. Nedan kan vi se vilka företag som använder 
Lean produktion eller ett annat produktionssystem. 

  

Figur 7. Intervjuresultat 
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Figur 9. Intervjuresultat 

4.2 Analys av layoutdesing 
Ett gemensamt resultat från de intervjuade företagen och från olika vetenskapliga artiklar 
kommer man fram till att de verktyg som används kontinuerlig av företagen används för att 
utforma layouten med en mental planeringsprocess. De använder inga generaliserade och 
standardiserade mallar.  

Det som är viktigt i layoutarbetet är att man väljer rätt produktionslayout som anpassar bäst på 
företagens produktionssystem. Exempelvis om företagen ska producera flera olika produkter, 
då kan de välja funktionell verkstads layouten eller om företagen ska producera bara en 
variant av produkten, då kan de välja flödesgrupps layouten. Efter val av produktionslayouten 
tar man hänsyn till de viktiga faktorerna som intervjuade företagen nämner för att ha en 
effektiv produktionslayout. 

Som tidigare nämnt under instruktion för layoutarbete (Phillips, 1997) ser vi att en 
layoutdesign görs av lokalens och resursernas storlek och användnings ordning. 

Resultat av intervjuerna visar att de flesta av producerande företag använder linjeflöde på sin 
produktion (figur 10). Linjeflöde är den flödesvariant som är mest anpassat för stora mängder, 
för att den ger högst produktionshastighet ref. och den är lätt att följa dessutom att den ger en 
bra översikt över produktionsprocessen. (Bellgran & Säfsten, 2005) 

Fem av åtta företagen som intervjuats Flugger färg, Coca Cola, Tomoku Hus, Ball Beverage 
och Scania påpekar på att om de skulle skapa en ny layoutdesign skulle de ändå basera den på 
den nuvarande layouten. Alla företag uppgav att det behövs mer utrymme.  

 

Figur 10. Intervjuresultat 

4.3 Analys av faktorer som påverkar produktionen 
De viktigaste faktorerna som producerande företagen tar hänsyn till för att skapa en bra 
layoutdesign är planering av utrustning, t.ex. vilka maskiner är lämpliga för produktionen och 
layoutdesignen. (Phillips, 1997) punkt 3. En annan viktig aspekt är att det ska vara anpassat 
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för ergonomin och arbetsmiljön för att det är människor som styr produktionen. (Phillips, 
1997) punkt 5. 

Maskiner och linjer måste placeras nära varandra för att eliminera de onödiga rörelserna och 
eliminera extra kostnader som till exempel att använda extra truckar för att köra in och ut 
produkter och råvaror. (Phillips, 1997) punkt 5. Vi ser att de intervjuade företagen följer också 
samma principer och tar hänsyn till samma faktorer.  Andra viktiga faktorer är processtider 
och processkvantiteter som måste tas hänsyn till för att de genererar den totala 
produktionskapaciteten i slutändan. Nedan kan vi se de faktorer som intervjuade företagen 
tycker att, de är nödvändigt för en bra layout. 

 

4.4 Sammanfattande resultat av analys 
I detta avsnitt presenteras viktiga punkter när det gäller att implementera ny 
produktionslayout hos ett företag. De punkter som presenteras nedan är det mest poängterat 
faktorer som företagen och (Phillips, 1997) påpekar under intervjuerna och referensramen 
som påverkar layouten.  

 Gör en kartläggning för alla maskiner och utrustningar som måste vara med i layouten. 

 Förteckna lokalens, resursernas och utrustningarnas storlek. eftersom de måste få plats 
i lokalen.  

 Planera hur maskinerna och utrustningarna ska placeras i lokalen. 

 Försök ställa maskinerna nära varandra för att eliminera onödiga rörelsen i lokalen. 

 Försök designa layouten tydligt, eftersom det kommer att underlätta se var man 
befinner sig i produktionen. 

 Tänk på ergonomin i layouten eftersom det är människor som styr produktionen. 
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5. Diskussion 
Det var inte lätt att nå kontaktpersoner på företagen för att intervjua. Har skickat massa mail 
till olika företag och har beskrivit om examensarbetet men fick inga svar eller de svarade att 
de hade inga tid för intervju och det ledde till att jag förlorade tid och min planering 
förstördes.  

Efter det negativa svaret kontaktade jag Johanna Strömgren för stöd som är föreståndare på 
Lean Center. Arbetet har underlättats och jag fick hjälp att hitta kontaktpersoner för 
intervjuer. Johanna har skickat en lista till mig med de företag som använder Lean produktion 
i deras verksamhet, via mail och kontaktpersonernas mailadress.  

Intervjuerna har gjorts med en person per företag, önskvärt skulle vara att fått flera personer 
eller lite längre intervjuer, så att informationen blev mer heltäckande och representativt. 

Resultatens pålitlighet kan vara påverkats av tolkningsaspekter som till exempel tolkning av 
fakta från intervjuerna har gjorts på ett annorlunda sätt än det var menat. Två intervjuade 
företag var dessutom mycket upptagna och svarade relativt kortfattat, varför deras resultat inte 
är med i rapporten. Ett annan brist var att bara en av de intervjuade representanterna var med 
när företagen implementerade Lean och när de designade layouten, vilket gjorde underlaget 
mer osäkert än vad som antogs vid arbetets början. 

Diskussion om produktionslayout, förbättringsarbeten och Lean 

De erfarenheter som gjordes under detta examensarbete är att, det är bra att kontakta med 
företagen så fort som möjligt för att det tar tid för att få svar från dem. Sök fler företag, lita på 
kontakter? Leta fler intresseorganisationer. En annan sak som kan vara bra är att formulera 
intervjufrågorna tydligt och förklara vad examensarbetet innebär till representanter och ge en 
information när de behöver svara senast. 

Den här typen av undersökning kräver med andra ord noggrann planering och stöd från 
kunniga personer. 
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6. Slutsats 
Detta examensarbete har undersökt vilka layoutmodeller som används hos de industribaserade 
företagen som intervjuats och vilka metoder samt modeller de använder för att nå ett 
planerade resultatet med högst kvalitet.  

Med hänvisning till syftet och frågeställningarna har det gjorts en analys av intervjuresultatet 
som besvarades av representanter från de världsledande producerande företag som ligger i 
Sverige och följande resultat har fåtts. 

 Under arbetet kunde inte hittas en välinformerad personal som kunde ge oss tillräcklig 
information om hur deras företag implementerade Lean produktion, men de resultat 
som rapporten beskriver är att de har tagit hjälp från andra företag som har mer 
erfarenhet om filosofin Lean som Toyota och Scania, eller de har tagit hjälp från en 
konsult för att utbilda personalen med Lean filosofin. 

 Resultatet från representanter är att linjeflöden är mest anpassat för Lean produktion, 
som tidigare nämnt är linjeflöde mer lämpligt om man producerar stora volymer och 
skillnad från andra layout typer ger linjeflöde lågt PIA (Produkter I Arbete) och kort 
genomloppstider. 

 En stor del av industribaserade företagen använder Lean produktion i hela deras 
produktionsprocess och de vill utsträcka tankesättet att effektivisera produktionen. 

 Fem företag har intervjuats och tre av fem använder Lean som deras 
produktionsfilosofi. De är Flügger Färg, Coca Cola, Tomoku Hus och Scania som 
använder Lean eller de applicerbara verktygen i deras verksamhet. Scania har sitt eget 
produktionssystem (SPS) som de har skapat tillsammans med Toyota. 

 De verktyg som kontinuerlig används under implementeringen och i 
produktionssystemet kan sägas 5S för att skapa ordning och reda på organisationen, 
TPS (Total Productive Maintenance) för att höja produktionseffektiviteten, VSM 
(Value Stream Mapping) för att analysera dom som är värdeskapande för företaget, 
7+1 slöserier och de verktygen som har nämnts under teoretisk referensramen för att 
förbättra produktionen. 

6.1 Rekomendationer för produktionssystem och – layout i framtiden 
Några exempel på framtida forskningsfrågor och forskningsområden kan vara; 

- Om de hade varit mer företag och mer personal i varje verksamhet kunde rapporten 
vara mer säker på resultatet. 

- Till de andra studenter som studerar liknande i olika företag kan göra en analys 
omkring hur företagen implementerar Lean över hela leverenskedjan från order till 
leverans med olika företag. 

Det här arbetet kan man använda vid skapning av en ny layoutdesign, eftersom rapporten 
innehåller anvisningar för layoutarbete och man kan jämföra de intervjuade företagens 
layoutdesign som till exempel; vilka förbättringsarbeten de har, vilka för och nackdelar de har 
med planeringen eller vilka faktorer man måste ta hänsyn till när man skapar en ny 
layoutdesign. 
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Appendix 
Intervjufrågor 

1. Berätta om er själva och era arbetsuppgifter. 
2. Hur är ert produktionssystem och vilken typ av produktionslayout använder ni? 

(funktionell verkstad, linjeflöde, fast position etc.) 
3. Tycker ni att er produktionslayout är den mest anpassade för er verksamhet, varför? 
4. Vilka för- och nackdelar med er produktionslayout? 
5. Finns det förbättringsområden i layouten? 
6. Vilka faktorer var avgörande för att skapa en bra layout för ert produktionssystem? 
7. Vilka faktorer tog ni hänsyn till när ni implementerar Lean i produktionen? 
8. På vilken sätt har ni Lean i produktionen? 

- Styrkor och svagheter? 
9. Vilka metoder, mallar eller riktlinjer använder ni för att förbättra Lean i produktionen? 
10. Jämför ni ert produktionssystem med andra företag när det gäller att implementera 

Lean i sin produktion? 
11. När ni planerar produktionen i teorin, stämmer det på praktiken? 
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