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Sammanfattning 

Examensarbetet är utfört på Munters AB och deras fabrik i Tobo där de tillverkar avfuktare och 
avfuktningssystem. Examensarbetet är en del av ett förändringsarbete som Munters inledde 2013 
i syfte att minska störningar i produktionen genom att förändra verkstadslayouten. Målet var att 
samla slutmonteringen av de olika avfuktningssystemen till en gemensam yta i fabriken som 
kallas F98 för att möjliggöra ett flödesorienterat produktionssystem med effektivare 
materialförsörjning. 
 
Arbetet med att förändra verkstadslayouten har utförts med hjälp av en handbok (Andreasson, 
1997) vilken har legat till grund för strukturen och tillvägagångssättet i förändringsarbetet. För 
att planera arbetet upprättades en tidplan i form av ett gantt-schema som användes för att sätta 
upp tydliga delmål. Under examensarbetet tillämpades daglig styrning tillsammans med 
handledare på KTH. Det innebar att arbetets progression avrapporterades till handledaren på 
daglig basis för att kunna få feedback på hur examensarbetet bedrevs samtidigt som handledaren 
kontinuerligt fick information om vad som gjordes vilket gjorde att uppföljningsmöten kunde 
ägnas åt kommande aktiviteter. 
 
Kartläggningen av nuvarande verkstadslayout och interna transporter har genomförts med hjälp 
av observationer, strukturerade samtal och intervjuer med personal som har varierande uppgifter. 
Detta för att få synpunkter av varierande slag samtidigt som ingen kände sig lämnad utanför 
projektet vilket underlättar arbetet med att göra förändringar i verkstaden. (Andreasson, 1997). 
De problem som uppdagades var stora mellanlager, långa interna transporter, långa plocktider 
och köer på monteringsstationerna orsakade av speciellt kundanpassade produkter. Fokuserade 
studiebesök genomfördes på andra företags produktionsanläggningar i syfte att få inspiration till 
framtagningen av en ny verkstadslayout.  
 
Två layoutförslag arbetades fram med två olika koncept som utgjordes av att allt material skulle 
lokaliseras intill monteringsstationerna alternativt att material skulle kittas till stationerna. 
Förslagen presenterades i form av två ritningar framtagna i ritprogrammet AutoCAD. Förslagen 
värderades genom en delredovisning som anordandes inför de ansvariga för förändringsarbetet 
där Munters fick välja vilket koncept som skulle vidareutvecklas. Det koncept som valdes 
innebar att materialet skulle kittas och en 3D-ritning modellerades fram i programmet Factory 



Design Suite för att mer tydligt presentera hur verkstadslayouten kan utformas. Även ett förslag 
på hur förändringen av nuvarande layout till presenterat förslag skulle kunna genomföras togs 
fram i from av en grov steg för steg beskrivning med tillhörande tips. 
 
På grund av tidsbegränsningen i examensarbetet har arbetet med att ta fram detaljerade ritningar 
i 3D prioriterats vilket fick till följd att förslag till alternativ materialförsörjning blev mer 
generell. En beprövad metod vid värdering av nya verkstadslayouter och dess effektivitet är 
simulering. På grund av den stora variationen av produkter och de olika långa 
tillverkningstiderna valdes denna metod bort till följd av tidsbrist. 

Nyckelord 
Verkstadslayout 
Förändringsarbete 
Interna transporter 
Flödesorienterad verkstad 
Flexibla verkstäder 
Materialförsörjning
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Abstract 
This bachelor thesis has been conducted at Munters AB and their factory which is located in 
Tobo, Sweden. The thesis is part of a project that Munters AB instituted year 2013 with the 
purpose of reducing the disturbances by changing the current factory layout. The main goal was 
to relocate all workstations for assembly to a common area named F98 which would enable a 
flow oriented production system with a more effective supply of materials. 
 
The work to change the factory layout has been conducted using a handbook (Andreasson, 1997) 
that has formed a base from which the structure and procedure was based on. To plan the work, a 
gantt chart was established and used for guiding the project to its sub targets. This project 
applied daily controlling which means that the daily progress of the work was reported to the 
supervisor from KTH in order to get continuous feedback and give the supervisor information 
about the daily activities. A result of this was that the follow-up meetings that were held could be 
focused on future activities instead of previous work. 
 
The documentation of the current factory layout and internal transports has been done using 
various methods such as observations, structured conversations and interviews with the 
employees. This has been an important part of the documentation due to a lot of different 
information from people with various roles at the factory was collected which can have a 
positive effect on the employees if they feel that they are included in the project (Andreasson, 
1997). The problems that were revealed was that the factory had large buffers, long internal 
transports in terms of distance, long times to pick materials and queues on the stations for 
assembly caused by custom made products. A study visit was conducted at another factory with 
the purpose to get inspiration to the work of constructing a proposal for a new factory layout. 
 
Two layout proposals were presented with different concepts. The idea behind the first concept 
was to locate all the necessary material close to the assembly stations and the other was to use 
kitting as a method to reduce internal transports. The proposals were presented to Munters AB 
thru two drawings made in AutoCAD. The proposals were valuated during the presentation 
where the supervisors at Munters AB got to choose one concept which would be further 
developed. The chosen concept was for the material to be kitted and a 3D drawing was made in a 
program called Factory Design Suite. A proposal of how a transformation of the current factory 
layout to the presented one could be done was also presented with a step-by-step guide and 



additional advisements. 
 
Due to time limitation, the focus in this thesis has been on producing detailed drawings in 3D 
which led to the consequences that the step-to-step guide was more general. An already tested 
method when valuating factory layouts and its efficiency is simulation. But the method was 
excluded due to the large amount of various products and limited time. 
 
Key-words 
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Change management 
Internal transport 
Flow oriented workshop 
Flexible workshops 
Supplymanagement 
  



 

 

Förord 
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1 Inledning  
Avsnittet är en introduktion till examensarbetet, vilket genomfördes på Munters AB på deras 

fabrik i Tobo. Examensarbetet genomfördes under 10 veckor, hösten/vintern 2013/2014. 

1.1 Bakgrund 

Munters AB tillverkar energieffektiva produkter för reglering av inomhusklimat. 

Produktionen på Munters fabrik i Tobo omfattar tillverkning av avfuktare och 

avfuktningssystem i olika varianter och storlekar som dessutom kundanpassas. 

Verkstadslayouten är i dagsläget utformad på ett sätt som innebär att de interna transporterna 

går till olika delar av fabriken för att förse tillverkningsprocesserna med material. Munters 

startade 2013 ett projekt i syfte att skapa en flödesorienterad verkstad med mindre störningar i 

produktionen och effektivare materialförsörjning. Detta examensarbete är en del av detta 

förändringsarbete med fokus på avdelning F98. Rapporten är ett resultat av en förstudie och 

kartläggning av materialflödet genom verkstaden samt ett förslag på ny verkstadslayout för 

F98 vilken kan användas som underlag i Munters förändringsprojekt. 

1.2 Mål 
Målet med examensarbetet är att samla slutmontering och testning av de olika 

produktvarianterna till en gemensam yta i verkstadslokalen för att förbättra materialflödet 

genom färre störningar samt ökad möjlighet till övervakning av tillverkningsprocesserna. 

Resultatet av studien skall vara möjlig att implementera i det övergripande förändringsprojekt 

av verkstadslayout som Munters genomför på fabriken och även innehålla förslag på hur 

förändring av nuläget kan genomföras för att pågående produktion skall störas så lite som 

möjligt. 

1.3 Avgränsningar 

Följande avgränsningar har gjorts i examensarbetet: 

 

 Förslag till verkstadslayout kommer endast att beröra avdelning F98 med hänsyn 

tagen till slutmontering och testning av färdiga produkter inklusive transport av 

material till denna del. 

 

 Examensarbetet har inte tagit någon hänsyn till tillverkning av rotorer, små 

aggregat, elpaneler eller plåt. 

 

 Examensarbetet kommer att bedrivas på heltid under 10 veckor vilket motsvarar 800 

arbetstimmar och beräknas vara slutfört i januari 2014. Detta innebär att 

examensarbetet inte kommer att ligga inom tidsramen för när Munters planerar att 

genomföra förändringen av befintlig verkstadslayout. 
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2 Teoretisk referensram 
Avsnittet beskriver den teori som har tillämpats i examensarbetet. 

2.1 Förändring av verkstadslayout 
Oavsett vilken bransch tillverkande företag är verksamma i är det viktigt att åstadkomma och 

bibehålla en väl fungerande verkstadslayout. Att skapa en väl fungerande verkstadslayout är 

ett komplicerat arbete, även om det endast är ett fåtal objekt som skall placeras ut i fabriken 

kan detta göras på väldigt många olika sätt. Vid layoutarbete anpassas layouten efter det 

tillverkande företagets behov med hjälp av erfaren personal inom området. (Andreasson 1997) 

 

En orsak till att en förändring av verkstadslayouten måste genomföras beror på förändrade 

förutsättningar för produktionen. Förändringen sker ofta under hård tidspress för att minimera 

störningarna på den redan pågående produktionen. De vanligaste orsakerna till förändringar 

av verkstadslayouten är, enligt Andreasson, 1997, följande: 

 

 Ändringar av ytbehov. Denna ändring görs ofta på grund av att en avdelning 

upplever ett ökat behov av större utrymme eller yta. Behovet kan orsakas av att fler 

maskiner skall tas in eller fler arbetsplatser och större lager.  

 

 Omflyttningar. Stationer och avdelningar kan behöva byta plats. En vanlig orsak 

till detta är att få ett förbättrat materialflöde genom fabriken genom kortare 

transportsträckor. En annan orsak kan vara byte från funktionell verkstad till 

flödesorienterad verkstad. 

 

 Nya avdelningar. Ett behov kan uppstå av att fler avdelningar behövs eller att redan 

befintliga avdelningar måste avvecklas. 

 

 Omorganisation. Förändringar i organisationen kan uppstå vilka medför 

förändringar i produktionen. 

 

 Utbyte av utrustning. Förändringar i layouten behöver även göras om nya 

maskiner köps in då detta påverkar den utrustning som skall ingå i verkstaden. 

 

 Långa genomloppstider. Beror ofta på ett ineffektivt materialflöde orsakat av 

avdelningars placering i förhållande till varandra. Ett väl fungerande materialflöde 

kan förändras gradvis genom många små justeringar av densamma. 

 

 Transporter. Det är vanligt att många och långa interna transporter förekommer. 

Anledningen till detta är ofta olämpligt placerade lager och buffertar. De interna 

transporterna skall i största möjliga utsträckning minskas för att reducera 

genomloppstiden. 

  



3 

 

2.2 Kittning och kontinuerlig försörjning 
En viktig faktor för att en tillverkande fabrik skall fungera på ett bra sätt med hög 

produktivitet är att det finns en väl fungerande materialförsörjning. 

Materialförsörjningsprinciperna bestämmer hur de ingående artiklarna i produktionen skall 

grupperas. Det finns dock olika alternativ för vilka materialförsörjningsprinciper som skall 

tillämpas. De två vanligaste principerna som tillämpas i dagens industrier är kittning och 

kontinuerlig försörjning. (Hanson, 2012) 

 

Principen med kontinuerlig försörjning innebär att artiklarna grupperas baserat på 

artikelnummer när de levereras till monteringsstationerna, ofta gemensamt i låda eller på pall. 

Alla de artiklar som montören får levererat till sin station finns redan lagrade intill stationen 

men fylls på genom den kontinuerliga försörjningen. Denna princip medför att montören själv 

måste leta och identifiera rätt artiklar till rätt produkt.  

 

Vid kittning går arbetet till så att alla de komponenter som ska ingå i samma produkt 

grupperas innan de skickas till monteringsstationen. Detta underlättar arbetet för montören 

som då inte behöver arbeta med att identifiera vilka artiklar som skall ingå i produkten. Å 

andra sidan leder kittningen till att grupperingen av artiklar måste utföras av någon annan i 

fabriken vilket är ett eget arbetsmoment. (Hanson, 2012) 

2.3 Layouttyper 
Det finns ett antal produktionslayouter med olika koncept i dagens industrier. Några av dessa 

koncept beskrivs i punkterna nedan. (Andreasson, 1997) 

 

 Funktionell layout. Detta innebär att maskiner med likartad funktion grupperas 

tillsammans. T ex svarvar för sig och fräsar för sig. Fördelarna med denna layout är 

om det produceras många olika sorters produkter i mindre serier. Layouten medför 

genom sin flexibilitet att många olika kombinationer av produkter kan tillverkas. 

Nackdelarna med denna layout är att genomloppstiderna blir långa och det kan vara 

svårt att få en överskådlighet över materialflödet. På mindre tillverkande företag är 

detta dock den vanligaste layouttypen. (Andreasson, 1997) 

 

 Flödesorienterad layout. Är anpassad för en liten mix av produktvarianter men 

som i stället tillverkas i stora volymer. Layouten är idealisk för företag som har 

återkommande produkter, ett exempel på detta är bilföretag. Flödesvägen för 

produkterna bestäms i förväg och de resurser som krävs grupperas längs 

flödesvägen. Fördelarna med denna layout är att genomloppstiderna blir kortare 

samtidigt som antalet produkter i arbete, PIA, minskas. Styrning och planering 

underlättas av att layouten är överblickbar. Nackdelarna med layouten blir dålig 

flexibilitet på grund av att flödesvägen är anpassad för ett antal kontinuerligt 

återkommande produkter. Dessutom är flödet känsligt för problem, om något i 

kedjan går sönder kommer hela tillverkningen stanna av. 
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 Grupplayout. När tillverkning sker av små serier med produkter som liknar 

varandra kan grupplayout vara ett bra alternativ. Tanken med layoutkonceptet är att 

samla de resurser som behövs i grupper. Varje grupp kan betraktas som en liten 

funktionell verkstad som flödesorienteras för ett mindre antal produkter. Detta 

möjliggör flera olika flödesvägar. Fördelarna och nackdelarna utgörs av en 

kombination av de föregående. Om personalen organiseras i självstyrande grupper 

kan denna layout vara ett bra alternativ. (Andreasson, 1997) 

2.4 Lagerhållningsteori 

Lager betraktas av många som en negativ sak och bör undvikas så gott det går. Lagren kan 

vara en indikation på att något inte fungerar som det ska och istället döljer problem. Detta 

brukar ofta påvisas genom den Japanska sjön (Lumsden, 2005) som används för att beskriva 

hur stora lager eller mycket kapital kan dölja problem inom den egna produktionen. Genom 

att minska lagernivåerna uppmärksammas var problemen först uppkommer och dessa kan då 

åtgärdas vilket bidrar till att göra produktionen mer effektiv i framtiden. Lagrets syfte är då att 

minimera störningar mellan värdeskapande enheter i produktionen genom att inte göra dessa 

allt för beroende av varandra utan i stället tillåta dessa enheter att ta olika lång tid på sig att 

utföra arbete. (Lumsden, 2005) 

2.5 Plockning 
Plockning innebär att material tas ut från lagerplatserna med hänsyn till den aktivitet som 

skall utföras. Den vanligaste metoden för plockning utförs manuellt och finns i form av två 

varianter (Oskarsson m fl, 2006): 

 

 Plockaren till godset, utförs ofta med hjälp av kran eller truck. Denna metod 

innebär att plockaren måste ta sig till godset själv för att plocka det. Höjden varpå 

godset befinner sig styr valet av truck. 

 

 Godset till plockaren, är en metod som syftar till att minska körsträckor och behov 

av gångar. Arbetssättet grundar sig i att godset har lokaliserats närmare plockarens 

utgångsposition vilket medför att denne endast behöver röra sig kortare sträckor.  

2.6 Produktionssystem 

Produktionssystemet är företagens verktyg för att kunna möta de krav som marknaden har och 

dess växande behov. Ett produktionssystem måste därför anpassas för att möta alla möjliga 

olika önskemål som företaget får genom flexibla processer. 

 

Med produktionssystem menas den kedja av processer som förädlar råvaror till produkter som 

kunder är villiga att betala för. Produktionssystemet består ofta av maskiner och utrustning 

som har organiserats för att tillsammans med människor utföra olika tillverkningsprocesser. 

För att uppnå ett så effektivt produktionssystem som möjligt bör hela systemets utveckling 

prioriteras framför utvecklingen av enskilda processer. (Institutet för verkstadsteknisk 

forskning, 2014) 
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2.7 Benchmarking 
Konceptet med benchmarking är att jämföra en av organisationens egna  processer med en 

likartad eller identisk process, antingen i en annan division inom den egna organisationen 

eller hos en annan organisation, för att sedan dra nytta av jämförelsen. Benchmarking kan 

delas upp i följande typer: 

 Intern benchmarking – Jämförelse med en likartad eller identisk process inom 

företaget eller inom den egna koncernen. 

 Benchmarking med konkurrent – Jämförelse med en likartad eller identisk process hos 

en konkurrent. 

 Funktionell benchmarking – Jämförelse med en framstående organisation i ett likartat 

område eller som utför liknande aktiviteter. 

 Allmän processjämförelse – Jämförelse med den erkänt bästa organisationen oavsett 

verksamhetsområde. 

 

Vidare kan själva jämförelseprocessen beskrivas på följande sätt. 

 Planera – förstå den egna processen och ta fram viktiga framgångsfaktorer. 

 Sök – leta upp lämplig organisation för ändamålet. 

 Studera – studera jämförelseprocessens förmåga och analysera eventuella gap. 

 Analysera – fastställ orsakerna till skillnaderna i båda processerna. 

 Anpassa – Välj åtgärd och anpassa till den egna miljön. 

 Förbättra – Implementera åtgärden och mät den nya processen.  

(Bergman & Klefsjö, 2001) 

2.8 Lean production 
Övergripande går Lean Production ut på att eliminera slöseri av alla former, att skapa ett 

dragande produktionssystem och att tillämpa ständiga förbättringsarbeten. 

 

Verksamheten ska enligt Lean utgå från kundvärdet. Allt som inte skapar värde för kunden 

betraktas som potentiellt slöseri. Därav är det viktigt att identifiera värdeflödet, flödet av 

aktiviteter, som skapar detta kundvärde. I värdeflödet flyter arbetet sedan på i en ström i takt 

med kundernas behov.  Detta är principen för ett dragande (förbrukningsstyrt) 

produktionssystem. (Bergman & Klefsjö, 2001) 

 

Slöseri 

Att identifiera och eliminera slöseri är lika viktigt som att förstå vilket värde som skapas. 

Nedan finnes exempel på olika typer av slöseri man ofta talar om i Lean Production. 

 

 Överproduktion – produkter som inte når eller som ligger och väntar på kunder är inte 

värdeskapande. 

 Väntan – om en operatör väntar på resurser, exempelvis verktyg eller material, så 

skapas inget värde. 

 Transport och onödiga rörelser – transporter skapar i sig inget värde. 

 Lager – lagerfört material och lagerförda enheter skapar inget värde. 
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Just-in-Time och Kanban 

För att skapa ett dragande produktionssystem används JIT (Just-in-Time) med ett Kanban 

system där beställningar av produktion hela tiden kommer från kund. Kanban är ett system för 

produktionsstyrning som knyter samman processer. Det baseras på att processerna nedströms 

avropar mer material, alltså tillverkas nytt material inte förrän det tidigare materialet tagit slut. 

Med Kanban strävar man efter att lagerpåfyllningen ska ske automatiskt och utan planering 

och prognoser. (Bergman & Klefsjö, 2001) 

2.9 Fiskbensdiagram 
Fiskbensdiagram, även kallad orsaks-verkan-diagram, är ett verktyg för att påvisa orsaker till 

befintliga problem. Diagrammet introducerades av Kaoru Ishikawa 1943 i samband med 

utvecklingen av ett kvalitetsutvecklingsprogram vid Kawasaki Steel Works i Japan. 

Diagrammet används för att beskriva olika typer av orsaker som leder till de problem som 

upplevs.  

Exempel på hur ett fiskbensdiagram (Ishikawadiagram) kan se ut. 

 

Diagrammet konstureras genom att huvudorsakerna till problemet först utreds för att sedan 

förfina diagrammet med de underliggande orsakerna i form av ”ben”. När denna process är 

gjord förfinas diagrammet ytterligare genom att införa en nivå av ben som utgår från de redan 

beskrivna underliggande orsakerna. Ett fiskebensdiagram bör ha så många ”ben” som möjligt 

för att fylla sin funktion då antalet ben avgör hur detaljerat diagrammet blir. 

 

Fiskbensdiagrammet är ett bra verktyg i arbetet med kvalitetsutvecklingen då det ger en god 

överblick över förekommande problem och dess orsaker. Ett detaljerat fiskbensdiagram med 

många ben ger goda förutsättningar att peka ut troliga orsaker till observerade variationer. 

Inom kvalitetsarbetet kan fiskbensdiagrammet användas för att ge en överblick över ett 

system eller ämnesområde vilket kan studeras genom att studera orsakerna och hur de 

påverkar varandra. (Bergman & Klefsjö, 2001)  
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3 Metod och genomförande 
Avsnittet redogör för hur projektet har genomförts och vilka metoder som har tillämpats för 

att uppnå resultatet. 

Då detta examensarbete är en del av det övergripande projekt som Munters genomför med 

avsikt att förändra verkstadslayouten har det varit viktigt att kontinuerligt diskutera och byta 

tankar med både projektdeltagarna samt användarna av verkstaden. Denna strategi, att 

kontinuerligt diskutera och byta tankar med Munters, har av projektgruppen bedömts vara 

framgångsrik då detta innebär att hänsyn tas till allas åsikter samtidigt som all personal som 

påverkas av projektet blir informerade om arbetet och dess konsekvenser. Att låta personalen 

vara delaktiga gör att de inte känner sig utanför vilket underlättar acceptans av 

förändringsarbetet. (Andreasson, 1997) 

3.1 Struktur 
Examensarbetet inleddes med ett övergripande planeringsarbete där huvudaktiviteter och 

tidplan i form av ett gantt-schema (se bilaga 9) fastställdes. Arbetet delades upp i fyra olika 

faser där fasernas varaktighet planerades efter omfattning vilka baserades på rekommendation 

från institution och handledare på KTH. 

Nedan visas en schematisk bild över den generella arbetsgången i projektet med 

huvudaktiviteterna redogjorda samt de metoder som valdes till respektive aktivitet. 

 

 
 Bild 13: Projektets generella arbetsgång i kronologisk ordning.  
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3.2 Handbok 
Under den inledande fasen genomfördes en förstudie där ett planeringsarbete genomfördes i 

syfte att hitta ett strukturerat arbetssätt som bidrar till att på ett vetenskapligt sätt modelera 

fram ett förslag till ny verkstadslayout. Under förstudien ägnades tid åt att söka och läsa 

litteratur och rapporter som berör förändring av verkstadslayout. En handbok (Andreasson, 

1997) som beskriver arbetsmetoder användes under projektet. Då denna handbok är en 

Swerea IVF-skrift vilket innebär att den stöds av Institutet för Verkstadstekniskt Forskning 

bedöms denna som trovärdig samtidigt som den har påträffats som referens i andra arbeten 

med verkstadslayout. 

 

Nedan beskrivs de steg som handboken föreslår. 

 

1. Sätt upp mål – Fastställ vad som skall uppnås med den nya layouten 

2. Fastställ dagsläget – Hur verksamheten bedrivs och förutsättningar 

3. Vilka resurser behövs – Kartläggning av utrustning, ledtider etc. 

4. Ytbehov – Krav på yta för olika arbetsplatser 

5. Kartläggning samband – Funktionernas inbördes förhållande 

6. Gradera samband – Vilka funktioner som skall vara nära varandra 

7. Grov layout – Utplacering av funktioner utifrån föregående steg 

8. Analysera förslag – Förslaget diskuteras 

9. Alternativ – Genomför justeringar som framkommer under analysen 

10. Detaljplanera – Beaktning av arbetsplatsens utformning 

3.3 Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivningen är ett av de viktigaste stegen i arbetet med att förändra en 

verkstadslayout. Den har till syfte att klargöra vilka förutsättningar som råder i befintligt 

produktionssystem med hänsyn tagen både till det som fungerar bra och dåligt.  

 

För att skaffa denna förståelse studerades nuläget genom observationer av de olika 

produktserierna och de stationer där respektive produktserie monterades. Detta gjordes 

inledningsvis för att ur ett objektivt perspektiv studera eventuella problem utan att bli 

påverkade av personalens åsikter. Efter detta genomfördes flera ostrukturerade samtal med 

personal på de olika monteringsstationerna där ålder och anställningstid på företaget varierade 

för att få möjlighet att höra många olika tankar och idéer om vad som är bra respektive mindre 

bra på monteringsstationerna. 

 

När en god uppfattning om monteringsarbetet skaffats genomfördes två intervjuer av 

arbetschefer i syfte att få en förståelse varför fabriken är utformad enligt nuvarande layout och 

vilka fördelar som finns i dagsläget. Kartläggning av de interna transporterna genomfördes i 

samband med dessa intervjuer. 

3.4 Benchmarking 
Benchmarking är en metod för att jämföra företagets egen produktion mot andra industrier 

som bedöms vara framgångsrika inom olika områden. Benchmarkingen genomförs vanligtvis 
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genom fokuserade studiebesök hos branschspecialisten för att studera lösningar på specifika 

problem och få inspiration till det egna förändringsarbetet. (Bergman, 2001) 

 

I detta projekt genomfördes ett studiebesök på DeLaval i Tumba för att studera alternativa 

lösningsmetoder av layout och interna materialtransporter. Studiebesöket genomfördes efter 

nulägesbeskrivningen för att ha en god kännedom om vilka problem som förekommer hos 

Munters och då ha en god uppfattning om vilka delar i DeLavals produktion som skulle 

detaljstuderas. 

 

Ett försök gjordes att genomföra ytterligare ett studiebesök på Scania i Södertälje men på 

grund av bristande möjlighet från Scania att samordna resurser var detta inte genomförbart. 

3.5 Litteraturstudie 
För att inhämta material som låg till grund för teoretisk bakgrund genomfördes en 

litteraturstudie. Genom sökning i databaser använda på KTH såsom Diva, Primo, Compendix, 

Libris m.fl. inhämtades information om litteratur som berör ämnet verkstadslayout och andra 

redan genomförda examensarbeten inom ämnet. Ett möte anordnades tillsammans med 

skolans bibliotekarie för att få hjälp med informationssökning och tips på litteratur.  

3.6 Layoutframtagning 
Arbetet med att ta fram den grova layouten genomfördes enligt handboken då detta var ett av 

de steg som föreslogs. Den grova layouten togs fram efter att nulägesbeskrivningen hade 

genomförts eftersom det då skulle finnas en god kännedom om vilka resurser som skall flyttas 

till F98 samt vilket ytbehov som alla de olika monteringsstationerna kräver. Den grova 

layouten ritades upp i AutoCAD där de olika monteringsstationerna fanns utplacerade i form 

av block. Blocken var skalenliga enligt mätningar som utförts under studien av nuläget. Detta 

gjordes för att undersöka om det var möjligt att få plats med alla monteringsstationer i F98 

utan att det blir för trångt att arbeta. 

3.7 Delredovisning 
En delredovisning genomfördes på Munters 18 december. Syftet med denna var att presentera 

de grova layoutförslag som modellerats fram och låta Munters välja ett alternativ som skulle 

vidareutvecklas samt diskutera rimligheten och få synpunkter på saker som eventuellt inte är 

genomförbart eller andra möjligheter. 

3.8 Detaljutformning av layout 
Det layoutforslag som Munters valde under delredovisningen utvecklades enligt de 

synpunkter som föreslogs under delredovisningen och en layout i 3D modellerades fram i 

programmet Factory Design Suite.   
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3.9 Studiebesök på XPRES 
Ett studiebesök genomfördes på XPRES som är en av KTH:s forskningsenheter. XPRES 

arbetar med produktionsforskning i syfte att stödja svensk industri. (XPRES hemsida, 2014) 

Studiebesöket innebar introduktion till hur de arbetar med förändringsarbete och en 

introduktion till 3D-ritprogrammet Factory Design Suite hölls. 

3.10 Daglig styrning 

Under examensarbetets gång tillämpades s.k. daglig styrning tillsammans med handledare på 

KTH. Detta innebar att det dagliga arbetet som genomfördes rapporterades i form av e-post i 

syfte att ge handledaren information om arbetets progression och samtidigt ge möjlighet att få 

feedback på arbetet. 
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4 Nulägesbeskrivning 
Avsnittet redogör för den nuvarande situationen för de olika monteringsstationerna. 

Ritningar över det övergripande flödet och de olika monteringsstationerna presenteras. 

4.1 Nulägesbeskrivning fabrik och F98 
 

 
Bild 1: Flödesbeskrivning över nuvarande fabrikslayout. 
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Bild 1 visar en schematisk bild över flödena i fabriken och var monteringsstationerna befinner 

sig i dagsläget. I F98, som är utmarkerad på bild 1, finns montering för ML1 och -2 samt små 

aggregat med tillhörande teststationer. I denna del av fabriken finns även tillverkning av 

elpaneler.  

 

Montering för MX, MCD och plussystem är utspridda i andra delar av fabriken. Utöver 

montering av aggregat så finns plåttillverkning och rotortillverkning i fabriken. Plåt bearbetas 

och målas för att sedan lagras på det s.k. plåttorget eller i höglager intill 

monteringsstationerna. Rotorerna lagras både på en egen lageryta, samt vid 

monteringsstationerna. Alla stationer har närliggande testationer utom Plussystemen. 

 

Bild 1 påvisar problematiken med utformningen av verkstaden. Pga. utspridda 

monteringsstationer uppstår invecklade, flöden till följd av att materialet måste transporteras i 

flera riktningar. Detta kombinerat med icke specifika lagerplatser för plåtartiklar leder till 

oreda i fabriken och försvårar övervakning av materialflödet. 

 

Från plåttorget hämtas plåtartiklar till flera monteringsstationer. Detta plåtlager medför 

ineffektiva transporter och långa plocktider för montörerna. Transporterna blir ineffektiva och 

tidsödande då vissa plåtartiklars storlek gör att montörerna bara kan hämta en artikel åt 

gången. 

 

 
Bild 2: Nuvarande flödesschema och layout för F98. 
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4.2 Nulägesbeskrivning ML 

4.2.1 Produktbeskrivning 

ML-serien är uppdelad i tre huvudkategorier av aggregat vilka är ML 1, -2 och -3. Skillnaden 

mellan dessa huvudkategorier är storleken på aggregaten som i sin tur styr mängden luft som 

kan processas, ML 3 är det största i serien och ML 1 det minsta.  

 

 
Bild 3: Aggregat från ML-serien, bild från Munters AB hemsida. 

 

ML-aggregaten består av följande huvudkomponenter: 

 Plåt – stomme och chassi. 

 Rotor – separera fukt från luft 

 Fläkt – driva luftflödet genom aggregatet 

 Filter – separera partiklar från luften 

 Elpanel – styrning av aggregatet 

 

På ML-linorna utförs för- och slutmontering för alla ML-aggregat som produceras på fabriken 

i Tobo. På förmonteringen förbereds fläktar och fläkthus samt värmare som monteras.  

4.2.2 Nuvarande layout ML 1 och -2 

I dagsläget är monteringen av de olika ML-aggregaten utspridd i fabrikslokalen. ML 1 och -2 

monteras gemensamt i F98 i direkt anslutning till både förmontage och test. Aggregat av 

typen ML 3 monteras på separat yta vilket leder till dålig kontakt med förmontering och långa 

interna transporter.  
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Monteringen av ML 1 och -2 sker på en lina bestående av tre stationer som bemannas av en 

person på varje station. Första stationen bygger stomme och chassi, andra stationen monterar 

fläktkåpor och installerar rotorn, tredje stationen monterar elpaneler och utför elektriska 

arbeten. Monteringen på denna lina skiljer sig alltså från monteringen av de andra 

produktserierna eftersom de aggregaten monteras på en och samma plats medan monteringen 

av ML 1 och -2 är linjeorienterad. Längs med monteringen av ML 1 och -2 löper ett ställage 

där det mesta materialet som behövs i monteringsarbetet plockas och lagras. Ställaget är 

utformat så att de artiklar som används mest frekvent i monteringsarbetet är placerat längst 

ned och artiklar som används mer sällan är placerade högt upp. På andra sidan av 

monteringslinan löper flera mindre buffertlager där rotorer, elmotorer och elpaneler förvaras i 

väntan på montering. Gemensamt för allt material som förvaras intill monteringen är att det 

förvars i stora mängder. Det rör sig ofta om material som räcker flera dagar och ibland upp till 

en vecka vilket i vissa fall leder till brist på förvaringsutrymme då vissa artiklar tar upp stor 

yta. Ett exempel på detta är rotorer som förvaras intill monteringen. Vid ett tillfälle 

beräknades antalet rotorer i mellanlager vara 26 stycken av varierande storlek. Ytan som 

bufferten av dessa rotorer uppskattades täcka var 4 m
2
. Detta är ett exempel på en ineffektiv 

ytanvändning orsakad av stora mellanlager då monteringslinan tillverkar ca 15 aggregat per 

dag vilket är ungefär hälften av bufferkapaciteten. 

 

 
Bild: 4: Ritning över monteringslinan för ML 1 och -2. 



15 

 

Förklaringar till bild: 

 

1. Förmontage 

2. Station 1 

3. Station 2 

4. Station 3 

5. Test 

6. Ställage 

7. Buffertlager 

8. Hyllor med förbrukningsartiklar 

 

De blå pilarna markerar det interna flödet mellan monteringsstationerna. Anledningen till att 

flödet liknar en ”båge” beror på att mellan monteringsstationerna har hyllor placerats med 

förbrukningsartiklar såsom skruvar etc.  

 

På ritningen över monteringslinans nuvarande layout framgår det att lager av olika former 

nästan utgör hälften av linans totala bredd. Detta leder till att när t.ex. buffertlagret blir fullt så 

måste en del av materialet antingen placeras på monteringsstationens arbetsyta eller i 

truckgången bakom. 

 

Takttiden på monteringslinan av ML 1 och -2 är i dagsläget XX h och är relativt konstant för 

alla aggregat som monteras med bara några minuters differens. Dock finns det två typer av 

aggregat som kraftigt avviker från den generella takttiden på grund av extra monteringsarbete 

orsakat av extra utrustning. Detta leder till att om det ska monteras aggregat med kortare 

ledtider efter dessa i linan så kommer mellanlager uppstå på stationen innan samtidigt som 

dessa tar stor plats. Det ojämna flödet som då uppstår leder även till att stationen framför får 

vänta. 

 

Påfyllning av material sköts delvis av personal på monteringslinan som också får meddela 

administrationen när nya beställningar av material som köps in måste göras. Då material som 

är lokaliserat i ställaget är placerat så att det som används mest frekvent återfinns längst ned 

innebär det att när det behövs material som ligger högt upp på ställaget måste personalen leta 

efter någon person som innehar körkort för truckarna vilket ibland leder till störningar i 

monteringsarbetet.  

4.2.3 Nuvarande layout ML 3 

Monteringen av ML 3 aggregaten är som tidigare nämnt lokaliserad i annan del av 

verkstadslokalen. Detta innebär att den är skild från förmonteringen som görs på förmontaget 

intill ML 1 och -2. Då det produceras färre aggregat av typen ML 3 är kravet på yta också 

mindre.  

 

Monteringen av aggregat av typen ML 3 görs på en station där hela aggregatet färdigställs på 

en och samma plats. Anledningen till detta är att aggregaten är större än ML 1 och -2 samt att 

efterfrågan är mindre än ML 1 och -2 tillsammans. Då ML 3-aggregaten är större innebär det 
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att plåtdetaljerna till stomme är större och således tar mycket mer plats vid förvaring. Största 

delen av allt material som krävs till monteringen förvaras i ställage intill stationen vilket 

medför att förhållandevis stora lager krävs då alla ingående detaljer är större.  

 

 
Bild 5: Ritning över monteringsstation för ML3. 

 

Bilden ovan visar hur monteringsstationen för ML-serien ser ut i dagsläget.  

 

På monteringsytan utförs de större montagen så som stomme till skillnad från mindre 

delmontage som utförs vid ett monteringsbord, utplacerat i bildens nedre del. 

 

Bemanningen på linan ML1 och -2 består av tre personer, en person på varje station. Det är 

inte alltid samma person som monterar på de olika stationerna utan det finns ett schema för 

rotation där de dels får montera på olika stationer och även montera elpaneler. Bemanningen 

på monteringsstationen för ML 3 varierar mellan 2 och 3 personer. Nödvändig utrustning som 

krävs för att montera ML-aggregaten är tryckluftsmaskiner för nitning och borr. För att lyfta 

aggregaten finns liftar monterade i golvet som montören kan använda för att bestämma 

monteringshöjden.  
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4.2.4 Befintliga problem ML 

 Stora mellanlager – som bidrar till oreda och i vissa fall platsbrist. Möjligheten att 

hålla rent på golvet försvåras när inte allt material förvaras i hyllor. 

 Hyllor i linan – de hyllor som innehåller skruvar och annat förbrukningsmaterial är 

placerade på bredden mitt i monteringslinan vilket leder till det bågliknande 

materialflödet, (se bild XX) samt försvårar möjligheten för personalen att avhjälpa 

andra stationer vid problem. 

 CPQ – speciellt kundanpassade aggregat som tar längre tid att montera på grund av 

att olika extra eller komplicerade moment tillkommer, dessa förlänger ledtiderna 

och orsakar kö i monteringslinan. 

4.3 Nulägesbeskrivning MX 

4.3.1 Produktbeskrivning 

MX-serien är uppdelad i en mängd olika varianter och är de näst största aggregaten efter 

MCD. Inom varianterna varierar bl.a. storleken som i sin tur avgör hur mycket luft som kan 

processas. Tillsammans med ML utgör dessa aggregat basen för plussystemen. 

 

 
Bild 6: Aggregat från MX-serien, bild från Munters AB:s hemsida. 

 

MX-aggregaten består av följande huvudkomponenter: 

 Plåt – stomme och chassi. 

 Rotor – separera fukt från luft 

 Fläkt – driva luftflödet genom aggregatet 

 Filter – separera partiklar från luften 

 Elpanel – styrning av aggregatet 
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4.3.2 Nuvarande layout MX 

MX-stationen består av ett stommontage och en huvudmontering. Totalt åtta stycken arbetar 

på linan, varav två med stommontaget och resterande med huvudmonteringen. Stationen 

består av sex stycken monteringsplatser som är försedda med tryckluftsverktyg och rullbord 

samt en travers. För transport används truck och pallyft. 

På stommontaget monteras stommar av plåt som sedan isoleras. Därefter skickas dessa vidare 

direkt till huvudmontagets fyra arbetsytor eller till ett buffertlager. I buffertlagret finns plats 

för fyra stommar. På plåtstommarna monteras sedan de ingående komponenterna. Aggregaten 

står stationärt på varsin arbetsstation under hela monteringsprocessen. När monteringen är 

klar skickas aggregaten till teststationen och slutligen paketeras dem och lagras i väntan på 

transportering till kund. Paketeringen sker på en spediteringsyta utanför arbetsytan. 

Lagerhållningen kan delas upp i två kategorier, egentillverkad plåt och köpmaterial.  

Plåten tillverkas kundorderstyrt tryckande och köpmaterialet köps in från olika leverantörer. 

För tillverkningen av plåt rangordnas beställningar efter vilka som är mest prioriterade och 

därefter sker bearbetningen. Ledtidsförskjutningen för plåt och köpmaterial är två veckor, 

d.v.s. att det finns material för två veckors tillverkning i lager. Allt köpmaterial finns 

lokaliserat vid arbetsytan och plåten finns både vid arbetsytan samt på plåttorget. 

 

 
Bild 7: Ritning över nuvarande monteringsstation för MX. 
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Förklaring till bild: 

 

1.  Förmontage 

2.  Huvudmontage 

3.  Mellanlager 

4. Plåtlager 

4.3.3 Befintliga problem 

 Plockning – plockningen är den största störningen på MX-linan pga. av att den är 

mycket tidskrävande. En slumpvis utvald BOM-lista av ett MX-aggregat innehåller 

303 artiklar (elpanel ej inräknat). 114 av artiklarna är egentillverkad plåt, 103 stycken 

är fästelement och förbrukningsartiklar samt 86 stycken är inköpta värdeartiklar. En 

grov skattning av plocktiden visar att den är totalt 322 minuter, varav 228 minuter går 

åt till plockning av plåt. 

 Lagerplacering – en stor andel av plåtlagret befinner sig inte vid arbetsytan och 

artiklarna har mestadels generella lagerplatser. 

 Transporter – pga. utformningen av plåtlagret uppstår långa transporter. Vissa 

plåtartiklar är så stora att det endast går att plocka en åt gången. 

 Arbetsmetod – då arbetsmomenten koncentreras till en och samma arbetsstation blir 

det svårt för montörerna att lära sig monteringsprocessen.  

 CPQ – kundanpassade aggregat som pga sin långa monteringstid orsakar kö.  

4.4 Nulägesbeskrivning Plussystem 

4.4.1Produktbeskrivning 

Plussystemet är en helt kundanpassad produkt som baseras på MX- och ML aggregaten. 

Monteringen startar med att ett aggregat av MX eller ML utgör basen för vilka resterande 

funktioner skall baseras på. De extra funktionerna som kan tillkomma är bl.a. 

temperaturreglering, efterkylare m.m. beroende på kundens önskemål. Detta innebär att 

plussystemen blir väldigt stora med all extra utrustning. Vanligtvis monteras ett plussystem åt 

gången då det kräver stor plats och flera montörer samtidigt.  

 

  
Bild 8: MX-plussystem, bild från Munters AB:s hemsida. 



20 

 

Då plussystemen är helt kundanpassade varierar innehållet. Förutom de huvudkomponenter 

som bygger upp MX- eller ML aggregatet så kan det tillkomma flera olika komponenter 

såsom speciella batterier eller filter. Då de extra komponenterna som monteras i aggregaten 

varierar kraftigt innebär detta att mycket material måste lagras i fabriken för att ha det 

tillgängligt. 

4.4.2 Nuvarande layout – Plussystem 

Monteringen av plussystemen utförs på en fast station, där hela systemet färdigställs, med 

kapacitet att montera 1-2 system samtidigt beroende på systemens storlek. En nackdel med 

stationens placering i fabriken är att den är lokaliserad långt ifrån test och personalen tvingas 

då transportera de stora systemen genom trånga gångar i fabriken. 

 

En del av den plåt som monteras i systemen kittas vilket är en av orsakerna till varför 

plussystemen har minst plåtlager av alla monteringsstationer i fabriken. Detta innebär att 

endast ett ställage med plåt krävs. Det som i stället blir ett problem är att ställaget inte är 

placerat intill någon truckgång vilket försvårar arbetet med att fylla på lagret. 

 

 
Bild 9: Layout för plussystemets nuvarande monteringsstation. 
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Förklaringar till bild: 

 

1. Monteringsyta 

2. Kittningsyta 

3. Plåtlager 

4. Plåtlager 

5. Monteringsbord 

 

Som framgår av bild 9 kräver stationen mycket plats på grund av utrustning och material. Ett 

av plåtlagren är dessutom till för MCD-aggregaten. Monteringsytan i mitten tar även den stor 

plats med det är nödvändigt med extra utrymme på grund av plussystemens storlek. På 

kittningsytan levereras inkommande material i form av plåt och övriga artiklar som ska ingå i 

systemet. 

 

Bemanningen på stationen är vanligtvis 2-3 montörer som samtidigt bygger ett system. Den 

utrustning som är nödvändig för montering av plussystemen är truckluftverktyg, travers, 

pallyftare samt limmutrustning. Limmutrustningen är i form av en separat station som framgår 

av bilden ovan. Där förbereds de plåtskivor som bildar ytterhöljet på systemet med lim som 

appliceras och sedan transporteras till arbetsytan för att monteras på plats. 

4.4.3 Befintliga problem – Plussystem 

 Oreda – framförallt orsakad av att mycket material förvaras på arbetsytan. Om 

mycket material levereras till monteringen inom en kort tid leder det i vissa fall till 

att pallar blockerar vägen för plussystemet då det har monterats färdigt och skall 

skickas till test. 

 Blandat kit – den plåt som levereras till monteringen kommer i form av kit men då 

kittas ibland material för tre plussystem samtidigt vilket försvårar möjligheten för 

montörerna att hitta rätt delar till rätt system då dessa är likartade. 

 Monteringsbord – på arbetsytan finns ett monteringsbord som i dagsläget är för litet. 

Ibland uppstår kö som då leder till längre monteringstider. 
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4.5 Nulägesbeskrivning MCD 

4.5.1 Produktbeskrivning 

MCD-serien är liksom MX uppdelad i en mängd olika varianter där bl.a. storleken varierar, 

som i sin tur avgör hur mycket luft som kan processas. MCD är de största aggregaten som 

Munters tillverkar. 

 

 
Bild 10: Aggregat från MCD-serien, bild från Munters AB:s hemsida. 

 

ML-aggregaten består av följande huvudkomponenter: 

 Plåt – stomme och chassi. 

 Rotor – separera fukt från luft 

 Fläkt – driva luftflödet genom aggregatet 

 Filter – separera partiklar från luften 

 Elpanel – styrning av aggregatet 

4.5.2 Nuvarande layout 

Stationen består av två arbetsstationer och är bemannad av två montörer. Varje arbetsstation 

är försedd med tryckluftsverktyg och rullbord samt en travers. För transport används pallyft 

och truck.  

 

Två aggregat kan monteras samtidigt på arbetsytan och de står stationärt på varsin 

arbetsstation. Stationen består inte av ett förmontage för plåtstomme utan all montering sker 

på de två arbetsstationerna. Efter monteringen skickas aggregaten till teststationen som 

befinner sig intill arbetsytan och därefter paketeras aggregaten och lagras i väntan på 

transportering till kund. Paketeringen sker på en spediteringsyta utanför arbetsytan. 

Lager för köpmaterial finns lokaliserat på arbetsytan. En viss del av plåtlagret befinner sig vid 

arbetsytan medan en stor andel är utspridd i fabriken. 
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Bild 11: Ritning över nuvarande monteringsstation för MCD. 

 

Förklaring till bild: 

1. Huvudmontering 

2. Plåtlager 

De två ställagen som ritats nedanför MCD:s montering är externa lager som befinner sig i 

andra delar av fabriken. 

4.5.3 Befintliga problem 

 Plockning – plåtartiklarna är väldigt utspridda i fabriken vilket gör att plockningen blir 

mycket tidsödande. 

 Lagerplacering – en stor andel av plåtlagret befinner sig inte vid arbetsytan och 

artiklarna har mestadels generella lagerplatser. 

 Transporter – p g a utformningen av plåtlagret uppstår långa transporter. Vissa 

plåtartiklar är så stora att det endast går att plocka en åt gången. 
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5 Nulägesanalys 
I detta avsnitt sammanfattas de problem som uppmärksammades i nulägesbeskrivningen och 

orsakerna till dessa. 

 

För att lättare kunna åskådliggöra befintliga problem och dess bakomliggande orsaker 

upprättades ett fiskbensdiagram (Bergman m fl, 2001), se bild 12. Diagrammet fokuserar på 

störningar i materialflödet orsakade av verkstadslayoutens nuvarande utformning i fabriken. 

Diagrammet består av fyra huvudsakliga orsaker till dessa störningar i materialflödet som 

sedan delats upp i fler underliggande orsaker.  

 

 
Bild 12: Fiskbensdiagram som redogör befintliga problem och dess orsaker som bidrar till störningar 

i materialflödet. 

5.1 Eliminera icke värdeskapande aktiviteter 
Det som är gemensamt för många av de störningar som redovisas i fiskbensdiagrammet är att 

de är icke värdeskapande aktiviteter. Detta gäller alla störningar utom de som orsakas av de 

kundanpassade produktvarianterna, så kallade CPQ. Alla dessa saker så som interna 

transporter, lager och mellanlager är dock nödvändiga för att produktionen skall fungera men 

för att effektivisera produktionen och öka den totala värdeskapande tiden bör dessa 

minimeras. 

5.2 Interna transporter 
De interna transporterna är en viktig del i produktionen för att materialet skall kunna röra sig 

mellan och genom de värdeskapande aktiviteterna. De interna transporterna är dock i sig 

ingen process som bidrar till värdeökningen och bör således undvikas och minskas i största 

möjliga utsträckning. Det som framgår i bild 1(s 8) är att monteringsstationerna som 

producerar de olika aggregaten är utspridda över hela fabriken vilket leder till att material 

transporteras åt motsatt håll mot flödesriktningen, detta kan förenklat uttryckas som att 

material transporteras bakåt i produktionsledet till produktionens början. Detta innebär att 

materialet transporteras en längre sträcka än om produktionen var formerad så att allt material 
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transporteras i produktionens flödesriktning. De ingående artiklarna som används vid 

monteringen är en faktor som komplicerar de interna transporterna då dessa ofta består i stora 

plåtdelar eller tunga rotorer. På grund av dess beskaffenhet är det inte möjligt att transportera 

alla artiklar som krävs för att montera ett aggregat i en enda transport utan det krävs flera 

transporter från bl.a. plåtlager och rotorlager, och dessa transporter utförs ofta av montören 

som själv måste hämta materialet. Genom att koordinera de interna materialtransporterna så 

att mer material kan transporteras gemensamt skulle detta medföra att personalen får mer tid 

till att fokusera på den huvudsakliga arbetsuppgiften samtidigt som icke värdeskapande tid 

minskas. 

5.3 Kundanpassade aggregat - CPQ 
De speciellt kundanpassade aggregaten, de så kallade CPQ-aggregaten, består ofta av extra 

utrustning och således kräver mer arbete i form av fler montörer eller längre monteringstid. 

Om det kommer in en order i form av ett CPQ-aggregat av typen ML innebär detta problem 

då ML-aggregaten monteras i en lina med flera stationer. Då dessa är mer tidskrävande än de 

övriga aggregaten kommer det då att uppstå en kö på linan som förhindrar de övriga 

aggregaten från att färdigställas i tid samtidigt som en stor yta upptas av de aggregat som 

hamnar i buffert bakom CPQ-aggregatet. Det som då uppstår är en onödig buffert som binder 

kapital och takttiden på linan störs, mer eller mindre beroende på antalet CPQ-aggregat och 

dess utförande. 

 

Det finns dock monteringsstationer som hanterar CPQ-aggregaten bättre och ett exempel på 

en sådan station är MX-stationen. Den består av en station för förmontage med kapacitet att 

montera två aggregat samtidigt och en station för slutmontage med kapacitet för fyra aggregat 

samtidigt. Detta gör stationen flexibel tack vare redundans då alla aggregat monteras på 

samma ställe utan påverkan från de övriga aggregat som monteras. Det som kan orsaka 

problem är om det kommer fler än ett CPQ-aggregat samtidigt då dessa kräver extra personal. 

5.4 Lager 
I dagsläget förvaras en stor del av allt material i separata lager intill de olika 

monteringsstationerna vilket innebär att de blir utspridda över hela fabriken. Utspridda lager 

leder till sämre möjlighet att övervaka vad som finns tillgängligt i fabriken samtidigt som det 

tar längre tid att fylla på utspridda lager.  

 

I dagsläget är lagren placerade så att material lagerhålls nära monteringsstationerna i syfte att 

reducera plocktiderna för varje enskild artikel. Detta leder till att det inte alltid är möjligt att 

placera allt material i hyllor eller lådor. Ofta placeras plåtartiklar på golvet bredvid hyllan 

vilket kan blockera gångar och minska framkomligheten.  

 

En stor del av de ställage och hyllor om finns i fabriken är placerade intill en vägg eller mot 

varandra. Detta skiljer sig en del mot den filosofi som framfördes av DeLaval under 

studiebesöket som genomfördes. De hade för avsikt att placera alla ställage och hyllor intill 

truckgångar för att kunna tillämpa FIFO (First In First Out) och då kunna garantera att 
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materialet finns tillgängligt till produktionen i rätt turordning samtidigt som inga artiklar får 

onödigt lång lagringstid.  

5.5 Mellanlager 
Med mellanlager avses de buffertar som uppstår efter ett visst tillverkningssteg har avslutats, 

till exempel förmontage eller efter en viss station. Stationer såsom MCD och Plussystem har 

inga interna buffertar av aggregat då dessa ofta monteras ett åt gången och där hela arbetet i 

form av för- och slutmontering ej är avskilt utan utförs på en och samma plats. Stationer där 

buffertar uppstår är MX och ML då dessa har en avdelning för förmontage. På stationen där 

MX monteras består bufferten av färdiga stommar som väntar på att tas in till 

slutmonteringen. Stommarna är stora och tar därför upp mycket yta vilket inte är optimalt men 

eftersom slutmonteringen har kapacitet att montera fyra aggregat samtidigt är det ofta möjligt 

att direkt lyfta in aggregatet i slutmonteringen. På stationen där ML-aggregaten monteras är 

situationen annorlunda eftersom ett mellanlager uppstår mellan förmontage och linan samt 

mellan varje station på linan. Vanligtvis består bufferten mellan varje station av ett aggregat. 

Om en fast takttid skulle användas vid monteringen på de olika stationerna på ML skulle det 

vara möjligt att eliminera dessa buffertar då aggregatet direkt skulle tas in till nästa station. 

Det som begränsar detta är en varierande längd i monteringstiden för de olika aggregaten och 

det gäller framförallt två typer av ML aggregat som kräver extra utrustning. 

 

Ett annat ställe där mellanlager uppstår i produktionen är då färdiga aggregat väntar på att bli 

testade på teststationerna. Beroende på vilken typ av aggregat som ska testas är tiden som 

testet tar varierande och det uppstår ofta en buffert med 2-3 aggregat som väntar på testen, 

ibland även fler. Det leder precis som i de andra fallen till att yta upptas. Genom att ha fler 

teststationer nära monteringsstationerna skulle dessa buffertar kunna minskas och en 

effektivare ytanvändning uppstår. 
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6 Resultat 
I detta avsnitt presenteras de lösningar som arbetats fram under examensarbetet. 

 

Två stycken layoutförslag togs fram som byggde på två olika koncept för 

materialförsörjningen. Det ena byggde på att materialet skulle kittas till monteringsstationerna 

och det andra byggde på att materialet skulle lagerhållas intill monteringsstationerna. 

Layouterna presenterades för Munters med en delredovisning och eftersom Munters valde att 

gå vidare med det koncept som byggde på att materialet skulle kittas gjordes en detaljritning 

av denna i 3D. Eftersom layouterna i ett flertal avseenden uppfyller samma mål och funktion 

kommer de gemensamma egenskaperna att presenteras först. Sedan presenteras layouterna 

individuellt och en viktning av resultaten görs. Slutligen presenteras detaljritningen av förslag 

2 och ett tillvägagångssätt för förändringsarbetet med avseende på denna layout. 

6.1 Transporter 
Genom att placera monteringsstationerna på gemensam yta i fabriken kommer detta 

möjliggöra enkelriktade materialflöden där allt material som tillverkats i andra delar av 

fabriken skall transporteras till samma ställe. Detta tydliggör flödena samtidigt som det blir 

lättare att följa materialets väg och spåra var enskilda artiklar befinner sig. 

 

 
Bild 14: Material och monteringsflöde. 

6.2 Övervakning 
Genom att bedriva monteringsarbetet på samma yta i fabriken kommer det öka möjligheten att 

övervaka tillverkningsprocesserna och avhjälpa vid problem vilket i dagsläget har försvårats 

av att personalen har tvingats åka till stationer som är utspridda. De större och mindre 

aggregaten har placerats i varsin del av F98 för att skapa en tydlig struktur i lokalen. 
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6.3 CPQ 

För ML- och MX-serien tar vissa aggregat betydligt längre tid att montera, bl.a. CPQ-

aggregaten. Dessa har försetts med en egen monteringsyta så att montörerna kan lyfta ut dessa 

tidskrävande aggregat till den sk  CPQ-ytan. Således kommer de inte att störa respektive 

montage med sina långa monteringstider. Detta bidrar till ett mer kontinuerligt flöde och 

därav mindre störningar i monteringen och materialflödet. 

6.4 Test 
Layouterna har tre teststationer som är placerade i slutet på monteringslinorna för att bibehålla 

det enkelriktade flödet och de är även placerade nära varandra för att ge en ökad möjlighet att 

avhjälpa vid problem. 

6.5 Layoutförslag 1 

6.5.1 Koncept 

Layoutförslag 1, bild 15, består av två stycken monteringslinor som skiljs åt av en truckgång. 

Konceptet med detta layoutförslag byggde främst på att minska plocktiderna genom att 

lokalisera allt nödvändigt material som användes i monteringsarbetet såsom plåt, rotorer, och 

förbrukningsartiklar precis intill monteringsstationerna. Detta skiljer mot dagens situation där 

en stor del av materialet förvaras i mellanlager som ligger i andra delar fabriken, till exempel 

plåttorget där en del av den plåt som används för montering av MX-aggregaten förvaras. 

Antalet plockningar av artiklar kommer inte att minskas men tiden för att plocka plåtartiklar 

kommer att minska till följd av ett kortare avstånd till lager och buffertar. 

 

De monteringsstationer som ingår i detta layoutförslag är följande: 

 

• MX-serien 

• ML 1 och 2 

• MCD-serien 

• Plussystem 

• Station för CPQ 

6.5.2 Transport 

Denna lösning möjliggör att material och artiklar som skall användas på olika 

monteringsstationer kan transporteras tillsammans då de ska till samma del av fabriken. Detta 

bidrar till att reducera det totala antalet transporter eftersom de interna transporternas 

kapacitet i högre grad kommer att utnyttjas. Istället för att köra två halvfulla vagnar med plåt 

till två olika stationer kan de då köras på samma vagn eftersom de kommer vara placerade 

nära varandra. 

6.5.3 Lager 

De ställage som ska förvara plåt, rotorer och andra större artiklar har placerats vid 

truckgångarna för att underlätta arbetet med att fylla på lagren. I stället för att behöva 

transportera in en stor mängd material på stationen och störa monteringsarbetet kan materialet 

fyllas på från truckgångarna med truck.  
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Bilden nedan visar en ritning över layoutförslag 1 med stationerna utritade i F98. Ställage och 

lager är utritade i rött och truckgången är utritad med streckade linjer. Detaljbeskrivning finns 

på bilaga 3. 

 

 
Bild 15: Ritning över layoutförslag 1. 
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6.6 Layoutförslag 2 

6.6.1 Koncept 

I layoutförslag 2, se bild 16, finns all montering samlad i tre linor. Den bärande idén för 

layouten är att kitning tillämpas som metod för materialförsörjning och att ett centrallager för 

plåt upprättas i fabriken. 

 

De monteringsstationer som ingår i detta layoutförslag är följande: 

 

• MX-serien 

• ML 1, 2 och 3 

• MCD-serien 

• Plussystem 

• Station för CPQ 

6.6.2 Transporter 

Varje montering förses med kittvagnar innehållande plåt, rotorer, fläkthus och filter för varje 

aggregat som ska tillverkas. På så sätt har montörerna allt material för att fullborda 

monteringen. Detta medför att plocktiden för plåtartiklar minskas, som är ett tidsödande 

moment för all montering i dagsläget. Vidare för MX-aggregaten så sker stommontaget 

utanför F98. Därav kommer stommen betraktas som ett kit och föras in till arbetsytan för 

resterande montering. 

 

Utnyttjandet av kittvagnar kommer att tillämpas på samma sätt för alla montage förutom ML1 

och 2. Denna lina är taktad och uppdelad i tre stationer i dagsläget och kommer därför, vid en 

implementering av layout 2, att få material och artiklar kittat stationsvis. 

6.6.3 Övervakning 

Kit-systemet möjliggör även en enklare och effektivare övervakning av de ingående 

komponenterna. Kittvagnarna ska innehålla alla artiklar för att montera aggregaten, därför kan 

materialhanterarna i ett tidigt stadie notera ifall dessa artiklar saknas i sitt datasystem. Finns 

inte artiklarna redo lastas och skickas inte vagnarna ut av materialhanterarna och således 

påbörjas inte monteringen för aggregatet. Detta minimerar risker för köer i monteringen. 

För att material ska kittas behövs en indikation eller signal för att artiklar behövs i de olika 

montagen. Ett JIT-system kommer därav tillämpas där montörer avropar nya artiklar när 

monteringen av ett aggregat är slutfört. 

För ML1 och 2 följer en likartad princip. Om en kittvagn för en station saknar material lastas 

och skickas inte kittvagnarna till någon av stationerna. Kittvagnarna lastas istället med 

material för ett aggregat som finns i lager, för att sedan skickas ut till monteringsstationerna. 

För ML1 och 2 tillämpas JIT-systemet på så sätt att när en station är klar med sin montering 

anropar montören på nytt material. 

 

Bild 16 visar hur layoutförslag 2 är utformat. Förklaringar till bild återfinns på bilaga 3. 
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Bild 16: Ritning över layoutförslag 2. 
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6.7 Värdering av resultat 
Resultatet visar att layouterna i många avseenden uppfyller målen på samma sätt. Det som 

särskiljer layouterna från varandra är de grundläggande koncepten, alltså 

materialförsörjningen. Detta medför både för- och nackdelar som härmed värderas mot 

varandra. 

6.7.1 Implementering 

De olika typerna av materialförsörjning är avgörande för hur omfattande implementeringen 

kommer att bli. I layout 1 lokaliseras allt nödvändigt material intill arbetsytorna för att minska 

plocktiderna. Det innebär att materialförsörjningen för denna layout kommer vara likartad den 

materialförsörjning som råder i dagsläget. Materialhanterare kommer placera artiklar och 

material i höglager likt de gör idag och montörerna kommer själva hämta det de behöver från 

lagerhyllorna. Med andra ord sker ingen större förändring, vilket medför att personalen lättare 

kommer kunna anpassa sig efter förändringarna. Layout 2 baseras däremot på en helt ny typ 

av materialförsörjning, kittning. Detta medför att implementeringen blir mer omfattande och 

kräver mer resurser än implementeringen av layout 1. Materialhanteringen måste förändras 

och montörerna måste anpassa sig till den nya formen av materialförsörjning i en större 

utsträckning. 

Implementeringen av layout 1 är således inte lika omfattande och kommer därför kräva 

mindre resurser och en kortare tid för invänjning. 

6.7.2 Transporter 

Layout 1 medför att transporttiderna minskar, då montörerna kommer att ha nödvändigt lager 

närmare arbetsytorna. Detta medför dock att plocktiderna för montörerna fortfarande är ett 

moment som tar tid från monteringen. Således kommer materialhanterare fylla lager med 

nödvändigt material, som sedan plockas av montörerna, alltså fördelas materialhanteringen på 

bägge materialhanterare och montörer. I layout 2 elimineras plocktiderna för montörerna, då 

allt material kommer kittat intill arbetsytorna. Vagnarna finns precis intill arbetsytan och 

eftersom materialhanterarna placerat dem i lastutrymmet betyder det att allt material finns 

tillgängligt för att fullborda monteringen. Således elimineras plocktiderna för montörerna, och 

de kan alltså uteslutande fokusera på monteringen, medan materialhanterarna enbart sköter 

materialförsörjningen. 

Transporterna för layout 2 är därmed effektivare då plocktiden för montörerna elimineras och 

materialförsörjningen enbart kommer att skötas av materialhanterarna. 

6.7.3 Övervakning 

Båda layouterna ökar möjligheterna till att övervaka tillverkningsprocessen. Detta p.g.a. att 

slutmonteringen samlas till en gemensam yta i fabriken. Layout 1 utelämnar dock en station, 

ML3, som däremot togs med i layout 2. 

Kit-systemet som tillämpas i layout 2 förbättrar övervakningen. Kittvagnarna ska innehålla 

allt material och alla artiklar för att fullborda monteringen. Således kan materialhanterarna i 

ett tidigt skede avgöra om tillräckligt material finns för att påbörja monteringen av ett 

aggregat. 

Kit-systemet tillsammans med den fullständigt samlade slutmonteringen bidrar alltså till att 

layout 2 uppfyller målen i högre grad än layout 1. 
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6.7.4 Delredovisning 

Efter att layoutförslagen tagits fram hölls en delredovisning för Munters. Layouterna 

presenterades var för sig och jämfördes mot varandra. Munters prioriterade ett fullständigt 

samlat slutmontage, alltså en inkludering av ML3 i layouten. Detta för att förmontaget som 

ML1 och 2 har i dagsläget även har kapacitet att utföra förmontage till ML3. Således fås en 

komplett ML-lina och en optimal övervakning av slutmonteringen. 

Munters prioriterade även kit-system före materialförsörjningen som presenterades i layout 1. 

Dess påverkan på övervakningen och elimineringen av plocktid för montörer prioriterades 

högre än ett efterliknande av dagens materialförsörjning som layout 1 medför. 

Som resultat av delredovisningen valde Munters att gå vidare med layout 2. Munters 

efterlyste en detaljritning av layouten och den valdes att göras i 3D. 

6.8 Detaljritning 
Detaljritningens primära syfte är att personal som deltar i förändringsarbetet ska få en så 

tydlig inblick i hur fabriken kommer att se ut vid ett genomförande av layout 2. I ritningen har 

hyllor, arbetsbord, liftar, verktygsskåp, verktygsbord, palltruckar, datorer, containrar, 

kabelställ och kittvagnar placerats i lokalen. Teststationerna är försedda med generatorer, 

arbetsbord och omsluts av skyddsstängsel. 

 

Extrautrymmet blir i detaljritningen ett mellanlager där kittvagnar kan placeras om platsbrist 

råder vid arbetsytorna. Även tomma kittvagnar placeras i extrautrymmet för 

materialhanterarna att hämta och föra tillbaka till centrallagret. 

ML1 och 2 har försetts med en rullina där aggregaten transporteras mellan de tre olika 

stationerna. Varje station är försedd med ett justerbart bord som går att rotera, höja och sänka. 

Detta för att underlätta monteringsarbetet. Rullinan är i nivå med golvet och har tillhörande 

luckor som går att fälla över linan för att montörerna fritt ska kunna gå från ena sidan till den 

andra. För fler bilder på detaljritning se bilagor 4-8. 

 

 
Bild 17: Bild över detaljritning, ritad i Factory Design Suite. 
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6.9 Förändringsarbetet 
Tanken med dessa förslag är att ge Munters en utgångspunkt för hur förändringsarbetet från 

nuvarande layout till de layouter som presenterats ovan kan genomföras. Förslagen är 

avgränsade till att endast beröra förändringar i F98 enligt examensarbetets mål. Denna del ger 

endast förslag på en förändring till layoutförslag 2 då detta valdes av Munters under 

delredovisningen. Denna del syftar även till att ge tips som kan underlätta arbetet med att byta 

layout. 

 

Nedan presenteras fem steg som grovt beskriver hur en fröändring från nulägen till 

presenterad layout kan genomföras. 

 

Steg 1 

Det första steget i förändringsarbetet skulle innebära att förmontaget till de små aggregaten i 

F98 skulle flyttas ut för att frigöra den yta som monteringsstationen för ML3 behöver. Efter 

detta steg byggs monteringsstationen för ML3 upp enligt 3D-ritning. Detta medför att hela 

ML-serien ligger i direkt anslutning till det gemensamma förmontaget vilket reducerar de 

interna transporterna. 

 

Steg 2 

Detta steg innebär att monteringslinan där de små aggregaten i dag monteras flyttas ut från 

F98 för att ge plats åt monteringsstationer för MX-serien. När ytan är ledig flyttas stationen 

för MX-serien in, dock utan förmontage som planeras att ligga intill centrallagret då 

stommarna som monteras på förmontaget kommer att kittas.  

 

Steg 3 

Höglagret flyttas ut från F98. När höglagret har flyttats föreslås att yta för speditering och 

teststationer byggs upp. Detta med anledning av att om teststationerna och speditering skulle 

byggas upp vid ett senare tillfälle skulle detta innebära att de aggregat som tillverkats måste 

skickas tillbaka till de gamla teststationerna i andra delar av fabriken vilket bidrar till att de 

interna transporterna förlängs och idén med det enkelriktade flödet påverkas negativt. 

 

Steg 4 

Under detta steg byggs stationer för MCD och Plussystem. Stationen för Plussystem byggs 

upp sist då den ligger intill truckgången för att lätt kunna ta ut de stora aggregaten och 

transportera dessa till test och speditering. 

 

Steg 5 

När alla monteringsstationer för respektive produktserie har byggts upp enligt stegen ovan 

byggs slutligen station för CPQ-aggregat upp som sista steg. 

6.9.1 Intern benchmarking 

Under det studiebesök som genomfördes på DeLaval i Tumba berättade en av cheferna om en 

metod som de själva har tillämpat i samband med förändringsarbete av layout. Metoden 

kallades för intern benchmarking och har till uppgift att reducera komplikationer och 
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störningar vid införande av nya koncept och utformningar. DeLaval tillämpade metoden på 

sin verkstad genom att vid en planerad förändring av verkstadslayouten inleda med att testa 

den nya utformningen eller konceptet på en liten del av verkstadens stationer för att vid 

eventuella komplikationer eller problem undvika att hela produktionssystemet skulle störas. 

När de stationer som hade utsatts för testen uppnått önskade resultat i form av produktivitet 

överförde de förändringarna på resterande del av verkstaden. 

 

I detta förändringsarbete som rör F98 skulle intern benchmarking kunna tillämpas genom att 

testa kittning på en av stationerna till att börja med. Då Munters inte tillämpar kittning i 

dagsläget i materialförsörjningen skulle detta kunna användas som en metod för att lära sig 

arbeta med kittning. Då får personalen chans lära sig hur kittningen kommer att bedrivas med 

konsekvenserna att endast en station riskerar att få störningar i stället för alla stationer. 

Fördelen med detta är att utformningen på monteringsstationerna är lika på alla stationer 

bortsett stationen för ML 1 och -2 vilket innebär att ett gemensamt arbetssätt för hur 

kittningsarbetet skall bedrivas kan tas fram genom testning på en av stationerna. 

6.9.2 Involvera användaren 

Införandet av ett nytt koncept i form av en ny layout kan uppfattas som ett störande inslag hos 

användarna av den nuvarande layouten eftersom den nya layouten förändrar deras dagliga 

rutiner och sätt att arbeta. Genom att i ett tidigt skede i förändringsarbetet involvera 

användarna av layouten kan detta öka möjligheten för förståelse och acceptans. Om inte 

användarna av layouten accepterar förändringarna kan detta innebära motstånd som direkt 

eller indirekt leder till störningar i det dagliga arbetet (Andreasson, 1997). 

 

3D-layouten har i det avseendet en pedagogisk funktion där den underlättar en visualisering 

av den färdiga layouten som tillsammans med övriga förslag kan leda till ökad förståelse och 

acceptans hos användarna om de presenteras.  

6.9.3 Extra utrymme 

På ritningen över layoutförslag 2, se bilaga 1, finns det ett extrautrymme bredvid 

monteringsstationen för ML3. Syftet med denna yta var att ge marginal åt förändringsarbetet i 

fall det skulle visa sig att någon av monteringsstationerna skulle behöva extra utrymme för att 

montera aggregat eller ett extra lager för att förvara särskilt nödvändiga artiklar som inte 

skulle vara möjliga att kitta. 
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7 Diskussion 
I avsnittet presenteras de tankar och reflektioner som uppkommit under arbetets gång. 

Diskussionen är indelad i tre delar vilka är, resultat, metoder och felkällor. 

7.1 Resultatdiskussion 
En viktig del i arbetet med att ta fram en ny layout åt Munters har varit att se till att den nya 

layouten passar in i Munters övergripande förändringsarbete. Detta har i arbetet försökt 

uppnås genom kontinuerlig kontakt med Munters på veckovis basis samt genom 

delredovisningen. Den kontinuerliga kontakten har använts för att värdera rimligheten i 

layoutförslagen. Detta är ett svårt mål att mäta resultatmässigt, men vi anser att det ändå 

speglas i resultatet i form av delredovisningen. 

Vi upplevde under arbetets gång att eftersom Munters har ett pågående förändringsarbete med 

resterande del av fabriken så måste vissa saker i rapporten lämnas generella. Vårt arbete och 

det resterande arbete som pågår i fabriken måste vara kompatibelt med varandra. Därför 

presenterades materialförsörjningen och förändringsarbetet på en basal nivå. De är fortfarande 

av hög relevans och både delredovisning och kontinuerlig kontakt visar att det vi föreslår är 

av intresse hos Munters. Förändringsarbetet exempelvis kommer med idéer som intern 

benchmarking, vilket är en beprövad metod hos ett väl etablerat företag som DeLaval.  

7.2 Metoddiskussion 
Att genomföra benchmarking mot ett företag som har slutmontering av produkter som liknar 

Munters avfuktare hade påverkat arbetet på många sätt. Eftersom materialförsörjningen är ett 

av de större problemen i fabriken hade det varit intressant att se hur andra företag löser 

exempelvis kittning och lagring av ett stort antal plåtartiklar.  

En övergripande nulägesbeskrivning av monteringsstationerna bidrog till en god förståelse av 

verksamheten som helhet. Detta gjorde sedan att problemen väldigt naturligt kunde preciseras 

och bearbetas i resultatet. Mer tid skulle dock behövas för att få en djupare inblick i 

verksamheten. Praktisering på monteringsstationerna hade varit fördelaktigt för att nå en 

djupare förståelse. Andra problem som inte upptäcktes skulle möjligtvis kunnat upptäckas. 

 

Uppföljningen har varit frekvent med både uppdragsgivare och handledaren på högskolan. 

Arbetsmöten med uppdragsgivarna har medfört att vi ständigt redogjort hur arbetet fortlöper. I 

projektet har daglig styrning tillämpats vilket varit väl fungerande. Den dagliga styrningen har 

gjort uppföljningsmötena väldigt givande, då mycket av informationen som egentligen skulle 

tagits upp under mötena redan varit presenterad. Således ger det utrymme för mer givande 

diskussion och fokus på detaljnivå kring arbetet. 

 

Delredovisningen har vi arbetat mycket mot och den har fungerat som ett delmål i arbetet. Det 

var givande för oss att diskutera layouterna i detalj med Munters för att säkerställa att de var 

nöjda med vårt arbete.  

Mötet angående informationssökning på KTH campus Telge var givande med bra tips på 

databaser och hur sökningen går till i dessa. 
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Erfarenhet av att rita i AutoCAD Factory Design Suite, som består av programmen 

Architecture, Navisworks och Inventor saknades helt, vilket innebar att framtagandet av 

detaljritningen tog längre tid än planerat. Det tog lång tid att lära sig programmen även om 

studiebesöket på XPRES underlättade en hel del. XPRES försedde oss med en handbok som 

på ett pedagogiskt sätt förklarade grunderna i Architecture och Inventor. Handboken var dock 

inte tillräcklig och vi önskade mer tid för att lära oss programmen. 

 

Detaljritningen har samtidigt från oss och Munters upplevts som ett positivt inslag. Den 

skapar en tydligare bild av hur verkstaden skulle kunna se ut. 

7.3 Felkällor 
Resultatet med avseende på materialförsörjning är väldigt övergripande och beskriver inte i 

detalj hur materialförsörjningen för båda layoutförslagen kommer gå till. Vi valde att fokusera 

på 3D-ritningen eftersom Munters önskade en sådan. Detta gör att det finns utrymme för 

vidareutveckling av denna del av resultatet. 

Att göra simuleringar av layouterna är vanligt förekommande för att använda som underlag 

vid värdering av resultat. Munters slutmontering består av flera olika aggregattyper med 

många inbördes varianter. Detta innebär att ett stort antal parametrar måste beaktas, vilket är 

väldigt tidskrävande och således fanns det under arbetets gång inte möjlighet att ta fram dessa. 

Att göra simuleringar är intressant då det i viss grad speglar monteringen om den hade 

implementerats i verkligheten. Det hade medfört mer underlag för resultatet. 

7.4 Tillämpning av handbok 

De tio steg som handboken (Andreasson, 1997) förslog som metoder för att förändra 

verkstadslayouter har tillämpats i varierande utsträckning under projektarbetets gång då fokus 

har legat på att ta fram ett layoutförslag som ger en idé om hur F98 skulle kunna utformas för 

att få plats med alla monteringsstationer. 

 

Steg 1: Fastställ vad som skall uppnås med den nya layouten 

Det första steget bearbetades genom att tillsammans med handledare på Munters diskutera 

deras vision och nuvarande problem. Målet med arbetet skulle vara att få en flödesorienterad 

layout med all slutmontering samlad till F98. Genom att låta dessa mål styra arbetet har fokus 

hela tiden legat på att presentera en lösning som bidrar till att uppfylla dessa mål.  

 

Steg 2: Hur är det idag? Fastställ verksamheten. 

Detta steg i handboken tillämpades genom att vi intervjuade arbetschefer och hade 

strukturerade samtal med montörerna på de olika monteringsstationerna. Detta tillsammans 

med våra egna observationer gjorde att vi fick information om problem ur flera olika 

synvinklar.  

 

Steg 3: Fastställ vilka resurser som behövs 

Resursbehovet dokumenterades genom att observera och diskutera med montörerna vilken 

utrustning de använder för att montera de olika aggregaten. Det rörde sig både om verktyg 

och möblemang på arbetsstationerna samt hur många montörer som arbetade på varje 
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monteringsstation. Detta bedömdes av oss som en viktig del i arbetet med flytta 

slutmonteringen för att veta om all utrustning får plats i F98 eller om den måste reduceras. 

 

Steg 4: Resursernas ytbehov 

Detta steg motsvarades av mätningar med lasermätare på de olika monteringsstationerna för 

att dokumentera deras nuvarande ytbehov. Samtal med montörerna på respektive station 

gjorde även att vi fick en uppfattning om den nuvarande ytan var tillräcklig eller om den 

behövde förändras. 

 

Steg 5: Kartlägg samband och flöden 

Dokumentationen av sambanden mellan de olika värdeskapande enheterna i fabriken gjordes 

genom att studera gemensamma vägar som materialet alltid passerade. Ett exempel på detta 

var teststationerna som utgjorde en knutpunkt för allt material i fabriken. Alla färdiga 

aggregat skulle testas på någon av de tre teststationerna och vi valde därför att placera dessa i 

direkt anslutning till monteringsstationerna. 

 

Steg 6: Gradera sambanden 

Graderingen av sambanden gjordes genom att studera de redan uppmärksammade sambanden 

och se vilka knutpunkter som materialet oftast passerade genom.  

 

Steg 7: Gör en första grov layout 

Detta steg utfördes genom att rita upp två koncept som ritningar i AutoCAD. Ritningarna 

bestod av en skalenlig bas av F98 och test- och monteringsstationer som skalenliga block. 

Dessa kunde då flyttas runt för att studera hur truckgångarna skulle placeras och om alla 

stationer får plats på en begränsad yta. 

 

Steg 8: Analysera layoutförslaget 

Steget utgjordes av den delredovisning som presenterades under metodkapitlet. Eftersom 

Munters är användarna av de presenterade layoutförslagen lät vi dem gradera vilken lösning 

som de trodde skulle fungera bäst för dom med avseende på reducerade störningar möjlighet 

att samla slutmonteringen till gemensam yta. 

 

Steg 9: Alternativ, diskussioner 

Under den genomförda delredovisningen kunde Munters förutom att välja ett av de 

presenterade layoutförslagen även komma med förslag och idéer på hur layoutförslaget skulle 

kunna utvecklas. Synpunkterna beaktades och implementerades i det förslag som valdes av 

munters och senare vidareutvecklades. 

 

Steg 10: Detaljplanera layouten 

Detta steg motsvarades av den detaljritning som vi gjorde i 3D samt en animerad film som 

användes under redovisningen av examensarbetet. Detta gjorde att Munters lättare kunde se 

hur vi hade byggt upp vårt layoutförslag och använda detta som underlag. 
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