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Sammanfattning 
Dagens industriföretag strävar ständigt efter en ökad effektivitet samtidigt som de vill hålla 
nere kostnaderna för att öka sin konkurrenskraft (Sörqvist, 2013). För att minska kostnader 
och förbättra produktionssystem är det därför viktigt att ha en väl planerad 
produktionslayout (Chittratanawat och Noble, 1999). Två olika produktionslayouter är 
funktionsorienterad produktionslayout och flödesorienterad produktionslayout. För att mäta 
och analysera en process i en produktionslayout kan genomloppstid användas (Lin, 2008). 
De variabler som utgör genomloppstid i denna studie är ställtid, bearbetningstid, PIA-lager 
och transporttid. Syftet med denna studie är att analysera hur egenskaper för en 
produktionsprocess påverkar vilken produktionslayout som är att föredra. Ett specifikt syfte 
är att analysera hur genomloppstid påverkas vid förändring av produktionslayout.  

I denna studie har en fallstudie genomförts för att studera en befintlig produktionslayout som 
kan ställas mot en annan tänkbar produktionslayout genom simulering för att analysera 
effekten av layoutförändringen. BoKlok valdes som fallföretag eftersom de uppfyllde denna 
studies två kriterier; ha en viss grad av flödesorienterad produktionslayout och 
funktionsorienterad produktionslayout samt minst en identifierad flaskhals i produktionen. 
För att simulera resultatet av layoutförändringen användes Monte Carlo-simulering eftersom 
det är ett användbart verktyg för simulering av komplexa system. 
 
Resultatet av mätningarna i nulägesanalysen visar att PIA-lager står för 99,14 % av den 
totala genomloppstiden för den utvalda processen och att layoutförändringen resulterar i att 
den totala genomloppstiden minskar med 99,51 %. Om man bortser från PIA-lager minskar 
genomloppstiden för den utvalda processen med 45,25 %. En annan positiv effekt som 
denna studie visar är att 380 fler ytterväggar kan tillverkas per år, givet att tillverkningen 
sker i ett konstant flöde. Detta innebär en procentuell ökning med 82,61 % av 
produktionseffekten. Denna studie visar att layoutförändringen har negativ inverkan på 
bearbetande maskiners utnyttjandegrad. Studien visar att utnyttjandegraden för den maskin 
som bearbetar gipsskivor minskar med 96,54 %. 
 
En begränsning är att denna studie enbart har studerat en delprocess i produktionen. 
Layoutförändringen kan ge effekter på andra delar i produktionen som inte har studerats i 
denna studie. Det är möjligt att det uppstår ledtider i andra delprocesser i produktionen som 
inte syns genom att analysera den utvalda processen i produktionen.   
 
Slutsatsen som kan dras efter att resultatet analyserats är att genomloppstiden för den 
utvalda delprocessen minskade vid en ökning av flödesorienterad produktionslayout 
eftersom samtliga fyra variabler som utgör genomloppstid i denna studie minskade. 
 
Nyckelord: Funktionsorienterad produktionslayout, flödesorienterad produktionslayout, 
genomloppstid, produktionskapacitet 
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Summary 
The industrial companies of today are constantly striving for increased efficiency meanwhile 
trying to keep down costs to increase their competitiveness (Sörqvist, 2013). In order to 
decrease costs and improve manufacturing layouts it is important to have a well-planned 
manufacturing layout (Chittratanawat and Noble, 1999). Two different types of 
manufacturing layouts are the functional manufacturing layout and the cell manufacturing 
layout. Throughput time can be used to measure and analyse a process in a manufacturing 
layout (Lin, 2008). The variables that make out the throughput time in this study are set-up 
time, operating time, WIP inventory and time of transportation. The aim of this study is to 
analyze how the characteristics of a production process affect which production layout is 
preferable. A specific aim of this study is to analyze how throughput time is affected by a 
change in the manufacturing layout. 

In this study a case study has been made to study an existing manufacturing layout that can 
be compared to a possible manufacturing layout by simulation, to analyse the effect of a 
change in the manufacturing layout. BoKlok was chosen as suitable company for the case 
study as the company fulfilled the two criteria of this study; a certain level of functional 
manufacturing layout and cell manufacturing layout and at least one identified bottle neck in 
the production. To simulate the result of the manufacturing layout Monte Carlo-simulation 
was used, as it is a useful tool for simulation of complex systems.  

The result of the measures in the current situation analysis shows that the WIP inventory 
stands for 99,14 % of the total throughput time for the chosen process and that the change in 
the layout results in that the total throughput time is decreased by 99,51 %. If the WIP 
inventory is disregarded the throughput time of the chosen process is decreased by 45,25 %. 
Another positive effect shown in this study is that 380 more outer walls can be produced per 
year given that the manufacturing is in a constant flow. This means an increased percentile 
in the production effect by 82,61 %. This study shows that the change in the layout has a 
negative effect on the utilization of the processing machines. The study also shows that the 
utilization of the machine that processes plasterboards is reduced by 96,54 %. 

A limitation of this study is that only one sub process in production was studied. The layout 
change can have an effect on other parts of the production that has not been studied in this 
study. It is possible that lead times emerge in other sub processes of the production, which 
will show by analyzing the chosen process in the production.  

The conclusion that can be drawn from the analyzed result is that the throughput time for the 
chosen sub process was decreased by an increased level of cell manufacturing layout 
because all four variables that make up the throughput time in this study were decreased. 

Keywords: Functional manufacturing layout, cell manufacturing layout, throughput time, 
production capacity. 
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1 INTRODUKTION  

Denna studie grundar sig i effektivisering genom förändring av produktionslayout. I 
bakgrunden diskuteras den teoretiska problematik som leder till studiens syfte. 
Avgränsningar beskrivs även i detta kapitel. 

1.1 Bakgrund 
Dagens industriföretag strävar ständigt efter en ökad effektivitet samtidigt som de 
vill hålla nere kostnaderna för att öka sin konkurrenskraft. Ett problem i dagens 
verksamheter är att resurser läggs på aktiviteter som inte skapar något värde, vilket i 
sin tur leder till stora mängder outnyttjad potential. Vid djupare undersökningar av 
olika företags flöden finner man vanligtvis att endast ett fåtal procent av tidsåtgången 
faktiskt är värdeskapande. Resterande aktiviteter är icke-värdeskapande och direkt 
slöseri med tid. (Sörqvist, 2013) 
 
Forskning visar på att en väl utformad produktionslayout kan minska 
tillverkningskostnaden med upp till 30 % (Tompkins i Lin 2008, Tompkins i Drira, 
Pierreval och Hajri-Gabouj, 2007 och Tompkins i Che, Zhang och Feng, 2017) och 
onödiga transporter av PIA (produkter i arbete) står för 20-50 % av den totala 
tillverkningskostnaden (Tompkins i Lin 2008, och Tompkins i Drira, Pierreval och 
Hajri-Gabouj, 2007). PIA innebär ej färdiga produkter som håller på att produceras 
eller ligger på lager mellan de olika produktionsstegen (Lödding, Yu och Wiendahl, 
2003).  
 
I en organisation är vanligtvis företagets anläggning den största och dyraste 
tillgången (Sthahl i Canen och Williamson, 1996). En bra planerad 
produktionslayout har positiv inverkan på företags ekonomiska utfall (Tompkins i 
Yang, Su och Hsu, 2000). Produktionslayout kan definieras som maskinernas 
placering i relation till varandra och har stor inverkan på tillverkande företags 
logistiska konsekvenser. För att minska kostnader och förbättra produktionssystem är 
det därför viktigt att ha en väl planerad produktionslayout. Produktionslayout är en 
av de första aspekterna som ett företag bör undersöka för att finna 
förbättringsmöjligheter (Chittratanawat och Noble, 1999). Två olika 
produktionslayouter är funktionsorienterad produktionslayout och flödesorienterad 
produktionslayout. Vid funktionsorienterad produktionslayout placeras maskiner av 
samma typ i grupp för att öka varje maskins beläggning. Exempel på detta kan vara 
att svarvmaskiner placeras för sig och fräsmaskiner placeras för sig. (Lumsden, 
2006) Funktionsorienterad produktionslayout används ofta för att uppnå en flexibel 
produktion eftersom denna typ av produktionslayout kan producera många olika 
typer av produkter (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006). Vid flödesorienterad 
produktionslayout är ett effektivt flöde av PIA av större vikt än att maskinerna 
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ständigt har full beläggning. I denna produktionslayout grupperas maskiner och 
arbetsmoment för att uppnå ett effektivt flöde av PIA. (Lumsden, 2016) Det är 
ovanligt att företag använder sig av enbart en typ av tidigare nämnda 
produktionslayouter, ofta används en kombination av dessa. (Storhagen, 2003) 
Urban, Chiang och Russell (2000) har i sin forskning visat att maskinerna i en 
funktionsorienterad produktionslayout ofta har en hög utnyttjandegrad. 
Funktionsorienterad produktionslayout medför ökad volym av PIA vid varje 
arbetsmoment vilket resulterar i låg styckkostnad för PIA för varje operation 
(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006). 
 
Forskning har visat att flödesorienterad produktionslayout kan resultera i minskning 
av ställtid, genomloppstid, lagernivå av PIA och hanteringstid av PIA (Mohammadi 
och Forghani, 2016) men att produktionslayouten har lägre utnyttjandegrad för varje 
maskinstation i jämförelse med funktionsorienterad produktionslayout (Urban, 
Chiang och Russell, 2000) eftersom en högre volym av PIA bearbetas vid varje 
arbetsmoment vid funktionsorienterad produktionslayout. (Oskarsson, Aronsson och 
Ekdahl, 2006) En aspekt som är viktig vid flödesorienterad produktionslayout är att 
företaget producerar ett lågt antal produkter och att produkterna tillverkas i stora 
produktionsvolymer. Det är inte ekonomiskt försvarbart att bygga upp 
produktionslinor för varje produkt när många olika produkter ska tillverkas. 
(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006) Vid flödesorienterad produktionslayout kan 
stationerna i flödet vara svåra att balansera. Med balansera menas att cykeltider hålls 
lika långa. Cykeltid innebär den tid det tar att genomföra olika stationernas 
arbetsmoment. Om cykeltiderna inte är lika långa stannar produktionsflödet upp och 
köer bildas. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006)  
 
För att mäta och analysera en process i ett flöde kan genomloppstid användas. 
Genomloppstid definieras som den tid det tar från att en produkt sätts i produktion 
tills den är färdig. En viktig faktor för att reducera kostnader för företaget är att 
genom en bra produktionslayout minska hantering av PIA (Lin, 2008). 
Chittratanawat och Noble (1999) påvisar att valet av produktionslayout påverkar 
avståndet mellan maskinerna som i sin tur påverkar kostnad för hantering av PIA.  
 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Att utforma en väl fungerande produktionslayout är enligt forskningsstudier en stor 
utmaning som många tillverkningsindustrier står inför (Canen och Williamson, 1996). 
Problem som uppstår vid utformning av en produktionslayout är sällan ett fristående 
problem utan det finns många faktorer som påverkar valet av layout, exempelvis 
produktdesign, processdesign och materialtransporter. Detta är faktorer som ofta 
undersöks vid förändring av produktionslayouter. (Ramli och Cheng 2014).  



3 
 

Som tidigare nämnt är produktionslayout och hantering av PIA avgörande faktorer för 
en effektiv tillverkning. Lumsden (2006) menar att en produkt i regel befinner sig på 
lager, transporteras eller köar till en maskin 80 % av tillverkningstiden vilket betyder att 
endast 20 % av tillverkningstiden står för bearbetning. När en produkt inte bearbetas 
binder den kapital vilket genererar höga kostnader för företaget. (Lumsden, 2006)  
 
En viktig aspekt vid planering av produktionslayout är att bestämma hur maskinerna ska 
placeras i fabriken. Utformning av produktionslayout är viktigt eftersom det har stor 
inverkan på en anläggnings produktivitet samt på hantering av PIA och tid för output. 
Vid utformning av produktionslayout är det viktigt att undvika överflödiga lager och 
minimera genomloppstid (Azadivar och Wang, 2000). En restriktion vid 
layoutförändring kan vara hur befintlig fabrikslokal är designad. Förändring av 
fabrikslokalers design är ofta kostsamma och därför bör en ny produktionslayout 
anpassas efter befintlig fabrikslokal. (Hassan, 1994) En restriktion för att bygga upp en 
funktionsorienterad produktionslayout är att det ska finnas utrymme för att maskiner 
med samma funktion ska kunna placeras i grupp. Vid flödesorienterad 
produktionslayout är en restriktion att det ska finnas tillräckligt med utrymme för att 
maskiner och arbetsstationer för en produkt eller produktfamilj ska kunna grupperas 
med produktflödet som utgångspunkt. Vid kombinerad funktionsorienterad och 
flödesorienterad produktionslayout krävs det att fabriken har utrymme för att varje 
produkt eller produktfamiljs maskiner och arbetsstationer ska kunna grupperas med 
produktflödet som utgångspunkt och att det finns utrymme för moment i 
produktionsprocessen som tillverkas funktionsinriktat. Flödesorienterad 
produktionslayout kräver mindre golvyta än funktionsorienterad produktionslayout på 
grund av att maskinerna är placerade så att en produkt kan slutföras och skickas vidare 
till nästa steg i tillverkningen, vilket medför att den golvyta som krävs för råvarulager, 
PIA-lager och färdigvarulager minskar (Heizer och Render i Aghazadeh et al., 2011). 
 
Funktionsorienterad produktionslayout kan vara fördelaktig när ett företag avser att ha 
en flexibel produktion och avser att producera många olika typer av produkter i olika 
stora volymer (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006). Företag som vill öka 
utnyttjandegraden av sina maskiner eller öka deras volym av PIA och på så vis minska 
styckkostnaden för PIA i varje operation bör gå mot en mer funktionsorienterad 
produktionslayout (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006 och Urban, Chiang och 
Russell, 2000).  
 
Flödesorienterad produktionslayout är ofta fördelaktig för företag som avser att 
producera ett lågt antal produkter i stora produktionsvolymer (Oskarsson, Aronsson och 
Ekdahl, 2006). Företag som vill minska ställtid, genomloppstid, lagernivå av PIA och 
hanteringstid av PIA kan gå mot en mer flödesorienterad produktionslayout 
(Mohammadi och Forghani, 2016). Denna studie avser att undersöka hur genomloppstid 
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för en produkt påverkas om företaget går från en kombinerad funktionsorienterad och 
flödesorienterad produktionslayout mot en mer flödesorienterad produktionslayout.  
 
1.3 Studiens kontext 
 
BoKlok är Skanskas och IKEAs gemensamma varumärke och är ett koncept som syftar 
till att bygga hållbara och funktionella bostäder till ett lågt pris. Bostäderna tillverkas av 
BoKlok byggsystem AB, som är ett bolag inom Skanska, likt en IKEA-produkt genom 
serieproduktion i stora volymer och till låga priser. BoKloks bostäder fabrikstillverkas i 
modulform och säljs i tre varianter; enfamiljshus, flerfamiljshus Flex och flerfamiljshus 
Classic. Denna studie kommer att fokusera på flerfamiljshus Flex. När modulerna har 
tillverkats klart fraktas de till byggarbetsplatser där de sätts samman till bostäder likt 
stora legoklossar. BoKlok ansvarar för samtliga steg i värdekedjan, allt från markköp, 
produktutveckling, tillverkning, byggplatsarbete, försäljning och kundkontakt. BoKloks 
bostäder säljs till ett fast förutbestämt pris. Försäljningen sker genom utlottning på 
närmaste IKEA-varuhus där spekulanter som lämnat intresseanmälan för bostäderna 
samlas. Företagets grundidé är: ”Alla ska ha samma chans att bo bra”. BoKlok har cirka 
300 anställda i Sverige, Norge och Finland och har haft en tillväxt på 15-20% de senaste 
tre åren.  
 
Produktionen är uppdelad i olika avdelningar som är stationerade i olika hallar på 
BoKloks industriområde. De olika avdelningarna är förtillverkning, tillverkning av 
vägg-, golv- och takelement, hopsättning till moduler samt lager. BoKloks snabba 
tillväxt kräver en översyn av produktionens effektivitet. Företaget har tidigare arbetat 
med kortvariga lösningar men vill nu investera i en hållbar lösning. BoKlok är mitt i en 
stor satsning där deras mål är att effektivisera tillverkningen och fördubbla kapaciteten. 
För att nå detta mål lägger företaget stora resurser på att identifiera flaskhalsar och finna 
lösningar som eliminerar dessa flaskhalsar. 
 
1.3.1 Produktionsprocess BoKlok 
 
BoKlok tillverkar sina hus i moduler som består av olika element i form av vägg, tak 
och golv. Var och en av de tre elementen tillverkas separat. Med element menas en 
färdig del av huset, exempelvis vägg, tak eller golv, som sedan sätts samman till en 
husmodul. BoKlok köper in material från leverantörer som lagras på råvarulagret. Detta 
material används sedan vid förtillverkningen och vid tillverkningen av element. På 
förtillverkningsavdelningen sker tillverkning av komponenter som senare transporteras 
till avdelningen för tillverkningen av väggar, tak och golv. Ett exempel på 
arbetsmoment som sker i förtillverkningshallen är utsågning av gipsskivor. 
Förtillverkningsavdelningen ligger i en separat hall i produktionen som benämns “hall 
22”. På tillverkningsavdelningarna byggs väggar, golv och tak ihop från grunden till 
färdiga element. Varje typ av element tillverkas i olika produktionslinor i samma hall. 
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Produktionsprocessen avslutas med att elementen sätts samman till moduler och 
placeras på färdigvarulagret. 
 
 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att analysera hur egenskaper för en produktionsprocess 
påverkar vilken produktionslayout som är att föredra.  
 
Ett specifikt syfte är att analysera hur genomloppstid påverkas vid förändring av 
produktionslayout.  
 
 
1.5  Avgränsning 
 
Denna studie kommer undersöka vilka egenskaper för en produktionsprocess som 
påverkas av en layoutförändring. För att undersöka om dessa egenskaper påverkas av en 
layoutförändring kommer, i enlighet med syftet, effekten av produktionskapacitet vid 
förändring av produktionslayouten att studeras.  
I studien kommer endast en delprocess i fallföretagets produktionslayout att studeras. 
För denna delprocess kommer genomloppstid att mätas för att få fram företagets 
produktionskapacitet. Avgränsningar kommer att göras genom att studien enbart 
kommer att undersöka effekter av att en maskin att byts ut mot en annan i delflödet. 
Studien kommer inte beröra materialval, miljö, ergonomi, arbetsmiljö och 
investeringskostnader.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM  

Teorin i denna studie beskriver nuläget av den teoretiska referensramen som denna 
uppsats belyser. Genom befintliga teorier och vetenskaper ges fakta inom ämnet. 
Slutligen sammanfattas fördelar och nackdelar med olika produktionslayouter. 
 

2.1 Produktionskapacitet 
 
Produktionskapacitet är antalet produkter som produceras under ett visst tidsintervall. 
Vilken kapacitet som krävs i en produktionslayout avgörs normalt beroende på framtida 
efterfrågan. (Jonsson & Mattsson, 2011) Enligt Oskarsson, Aronsson och Ekdahl bör 
företag sträva efter att ha en jämn kapacitet över hela produktionsflödet. Jämn kapacitet 
innebär att samtliga delar i tillverkningen håller samma kapacitet. Att hålla en jämn 
kapacitet i verkligheten är närmast omöjlig på grund av att företag ofta har begränsat 
med resurser och att dessa resurser är svåra att fördela jämnt. (Oskarsson, Aronsson och 
Ekdahl, 2006)  
 

2.2 Genomloppstid 
 
Genomloppstid är ett mått på produktionskapacitet. Genomloppstid definieras som den 
tid det tar för en produkt att tillverkas, från det att en beställning görs till det att artikeln 
placeras på färdigvarulagret (Johnson, 2003). Genomloppstid mäter den tid det tar för 
PIA att ta sig igenom en tillverkningsprocess. Produkter i arbete (PIA) är ej färdiga 
produkter som håller på att produceras eller ligger på lager mellan de olika 
produktionsstegen. PIA innebär kapitalbindningen i produktionen. 
 
Som tidigare nämnts i texten är cykeltid en del av genomloppstiden. Genomloppstid 
består av flera arbetsmoment, d.v.s. genomloppstid består av flera cykeltider. 
Genomloppstid kan mätas antingen för hela flödet eller dela av ett flöde. (Oskarsson, 
Aronsson och Ekdahl, 2006) Genom att ha kort genomloppstid kan företag uppnå 
fördelar som lägre PIA- och färdigvarulager samt ökad kvalité och lägre kostnader. En 
kort genomloppstid gör det enklare för företag att fastställa prognoser eftersom 
tidsspannet från kundorder till färdig produkt blir kortare. Att minska genomloppstid är 
vanligtvis en svår och omfattande uppgift för företag eftersom det är flera olika faktorer 
som påverkar. (Johnson, 2003) Författaren menar att om en minskning i genomloppstid 
ska kunna ske måste företaget ha god förståelse för vilka faktorer som påverkar 
genomloppstiden. Den första faktorn som påverkar genomloppstiden är bearbetningstid. 
Bearbetningstid är den tid då PIA förädlas i produktionen. Ställtid, tid för transporter 
och variabilitet är också faktorer som påverkar genomloppstiden. Den sista 
påverkansfaktorn som Johnsson (2003) nämner i sin forskning är arbetsstationernas 
utnyttjandegrad. Är utnyttjandegraden av en arbetsstation låg blir kötider och väntetider 
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vanligtvis korta samtidigt som en maximal utnyttjandegrad av en arbetsstation ger en 
ökad risk för köbildning. Litteraturen påvisar att genomloppstid är ett resultat av 
processer, ställtid, transporter, väntetid. För att uppnå en minskning av genomloppstid 
måste en eller flera av dessa påverkansfaktorer reduceras. (Johnsson, 2003) 
 

2.3 Produktionslayout 
 
2.3.1 Vad är produktionslayout 
 
För att tillverka en produkt från råmaterial till färdig produkt kan ett företags produktion 
organiseras på flera olika sätt. Detta benämns som produktionslayout. (Jonsson och 
Mattsson, 2011) Produktionslayout kan definieras som maskiners placering i relation till 
varandra och har stor inverkan på tillverkande företags logistiska konsekvenser. Med 
logistiska konsekvenser menas allt som händer under produktionsprocessen som 
påverkar logistiken för produkten, vilket exempelvis kan vara att en produkt levereras i 
rätt tid och i rätt skick. (Storhagen, 2003). Valet av produktionslayout är avgörande för 
företagets produktionskapacitet. Placering av maskiner resulterar i en struktur av olika 
produktionsgrupper och arbetsplatser som PIA flödar igenom under 
tillverkningsprocessen. (Jonsson och Mattsson, 2011) Att planera en produktionslayout 
innebär att arrangera maskiner så att företaget minskar den tid det tar att producera en 
produkt, maximerar PIA:s omsättning samt maximerar fabrikens output (Djassemi, 
2007). Ett kritiskt men viktigt moment för tillverkande företag är att finna optimal 
storlek och placering av PIA-lager (Wilsson, 2013). En negativ aspekt med PIA-lager är 
att det krävs plats att tillhandahålla lager (Gershwin, 2002). Artiklar som befinner sig på 
lager genererar inte någon vinst till företaget (Gershwin, 2002). Dock kan PIA-lager 
ibland vara nödvändiga för företag och eftersom PIA-lager enbart är slöseri om det 
skapar större lager än nödvändigt för företaget (Wilsson, 2013). Conway m.fl menar i 
sin forskning att PIA-lager är nödvändigt till viss del för många företag. Detta eftersom 
det ger varje station i en tillverkningsprocess utrymme att producera enskilt utan att vara 
beroende av övriga tillverkningsstation. I en tillverkningslinje utan mellanlagring 
genom PIA-lager måste maskinerna vara perfekt synkroniserade för att undvika köer i 
tillverkningen och uppnå full produktionskapacitet. (Conway et al., 1988)  
 
 
2.3.2 Typer av produktionslayout 
 
Det finns flera olika typer av produktionslayouter som passar för olika typer av företag. 
Vilken produktionslayout ett företag väljer beror oftast på företagets produktvariation 
och produktionsvolym (Dilworth i Drira, Pierreval och Hajri-Gabouj, 2007). Det är 
ovanligt att företag använder sig av enbart en typ av produktionslayout, utan ofta 
används en kombination av produktionslayouter. (Storhagen, 2003) Oskarsson, 
Aronsson och Ekdahl (2006) och Storhagen (2003) särskiljer mellan två olika 
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produktionslayouter i sin litteratur: funktionsorienterad produktionslayout och 
flödesorienterad produktionslayout. Jonsson och Mattson (2011) beskriver i sin litteratur 
produktionslayouterna funktionsorienterad produktionslayout, flödesorienterad 
produktionslayout, grupporienterad produktionslayout och byggplatsupplägg medan 
Lumdsen (2006) i sin litteratur särskiljer mellan funktionsorienterad produktionslayout, 
flödesorienterad produktionslayout och produktorienterad produktionslayout. Enligt 
studerad litteratur är de två vanligaste produktionslayouterna: funktionsorienterad 
produktionslayout och flödesorienterad produktionslayout.  
 
Funktionsorienterad produktionslayout används ofta när målet är att uppnå en flexibel 
produktion där många olika typer av produkter ska tillverkas i olika stora volymer. 
(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006). En karakteristisk egenskap för 
funktionsorienterad produktionslayout är att maskiner med samma funktion placeras i 
grupp för att öka varje maskins beläggning. Exempel på detta kan vara att 
svarvmaskiner placeras för sig och fräsmaskiner placeras för sig. PIA transporteras i 
partier mellan olika operationer i flödet. (Lumsden, 2016) Mellan varje operation 
behövs mellanlager och buffertar eftersom varje operation tar olika lång tid (Oskarsson, 
Aronsson och Ekdahl, 2006).  
 
Flödesorienterad produktionslayout fokuserar på att skapa effektiva flöden av PIA. I 
flödesorienterade produktionslayouter grupperas maskiner med olika funktioner 
tillsammans (Shafer och Charnes, 1993). I denna produktionslayout grupperas maskiner 
och arbetsmoment med produktflödet som utgångspunkt för att uppnå ett effektivt flöde 
av PIA i produktionen (Lumsden, 2006). En karaktäristisk egenskap för 
produktionslayouten är att de produkter som ett företag tillverkar som har liknande 
egenskaper delas in i produktfamiljer för att uppnå effektivitetsfördelar (Shafer och 
Charnes, 1993). Vid flödesorienterad produktion delas flödet in i olika stationer där PIA 
passerar station för station under tillverkningsprocessen (Oskarsson, Aronsson och 
Ekdahl, 2006). Stationerna placeras i den ordning som PIA bearbetas i 
tillverkningsprocessen (Jonsson och Mattsson, 2011) vilket medför att varje enskild 
produkt eller produktfamilj får ett eget produktionsflöde (Oskarsson, Aronsson och 
Ekdahl, 2006). Stationerna placeras så att avståndet mellan dem blir så korta som 
möjligt (Shafer och Charnes, 1993). Flödet för varje produktfamilj ska kunna slutföra 
eller nästan slutföra tillverkningen av den specifika produktfamiljen. Målet med 
flödesorienterad produktionslayout är att arrangera maskinerna i varje flöde så att de 
totala kostnaderna som uppstår vid hantering av PIA minimeras (Mohammadi och 
Forghani, 2016). Förflyttning och hantering av material inom logistiksystems 
anläggningar benämns som hantering av PIA (Jonsson och Mattsson, 2011). 
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2.3.3 Påverkansfaktorer på val av produktionslayout 
 
En restriktion vid uppbyggnad eller förändring av en produktionslayout är hur befintlig 
fabrikslokal ser ut. Förändring av en fabrikslokals design är ofta kostsam och därför bör 
en ny produktionslayout anpassas efter befintlig fabrikslokal. Hur ett företags maskiner 
placeras i lokalen har en viktig roll eftersom det påverkar hanteringskostnader för PIA 
(Hassan, 1994). En viktig aspekt för att uppnå effektiv produktionslayout är att hålla 
hantering av PIA nere (Chittratanawat och Noble 1999).   
 
Om en produkt ska tillverkas i små volymer är det mest ekonomiskt lönsamt att välja 
funktionsorienterad produktionslayout. Anledningen är att det PIA som bearbetas i 
samma typ av maskiner placeras på samma ställe för att öka varje maskins beläggning, 
vilket medför ökad volym av PIA som bearbetas vid varje arbetsmoment. 
Produktionslayouten lämpar sig därför bäst för företag som tillverkar kundspecifika 
produkter (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006) samt för företag som har ett brett 
sortiment av artiklar och tillverkar få exemplar av varje artikel (Jonsson och Mattsson, 
2011). 
 
Vid flödesorienterad produktionslayout är det är viktigt att varje produkt produceras i 
relativt stora volymer för att generera ekonomisk vinning för företaget. När många olika 
produkter ska tillverkas är det inte ekonomiskt försvarbart att bygga upp ett 
produktionsflöde för varje produkt om inte varje produkt ska tillverkas i tillräckligt stor 
mängd. Flödesorienterad produktionslayout lämpar sig därför bäst vid tillverkning av 
stora produktionsvolymer av ett fåtal produkter. Denna produktionslayout lönar sig inte 
vid tillverkning av små volymer av många olika produkter eftersom det medför stora 
ekonomiska investeringar att bygga upp flöden för varje produkt. (Oskarsson, Aronsson 
och Ekdahl, 2006) I flödesorienterad produktionslayout har man traditionellt sett antagit 
att maskinerna i produktionsflödet är 100 % tillförlitliga vilket inte stämmer överens 
med verkligheten. När maskiner går sönder påverkar det produktionsflödets prestation 
negativt och därför bör företag ta hänsyn till maskinhaveri när produktionsflödena 
designas. (Jouzdani et al., 2014) 
 
 
2.3.4 Effekter av produktionslayout 
 
Ett företags produktionslayout påverkar företagets effektivitet och lönsamhet (Tompkin 
i Aghazadeh et al., 2011). En bra planerad produktionslayout har visat sig ha positiv 
inverkan på företags ekonomiska utfall (Yang, Su och Hsu, 2000). Forskning visar på 
att en väl utformad produktionslayout kan minska tillverkningskostnaden med upp till 
30 % (Tompkin i Lin 2008, Tompkin i Drira, Pierreval och Hajri-Gabouj, 2007 och 
Tompkin i Che, Zhang och Feng, 2017). I synnerhet kan transporter av PIA bidra till att 
reducera denna kostnad. Studier har visat att onödiga transporter av PIA står för  
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20-50 % av den totala tillverkningskostnaden (Tompkin i Lin, 2008, och Tompkin i 
Drira, Pierreval och Hajri-Gabouj, 2007). En bra planerad produktionslayout minskar 
lager samt kostnader som är förknippade med lager (Canen och Williamson, 1996). En 
dåligt planerad produktionslayout kan resultera i långsiktigt resursslöseri (Balinski i 
Pasandideh, Niaki och Hajipour, 2011). Ett företags produktionslayout påverkar 
företagets prestation mätt i ledtid, PIA och output (Benjaafar, 2002). 
 
En fördel med den funktionsorienterade produktionslayouten är att den ger en hög 
flexibilitet eftersom samma operation kan utföras av flera maskiner och därför kan en 
operation enkelt flyttas mellan maskiner med samma funktion. (Lumsden, 2006) Den 
funktionsorienterade produktionslayouten är flexibel eftersom den utan större 
svårigheter kan anpassas till varierande produktionsvolymer och förändring i 
produktmixer. Ytterligare en fördel med den funktionsorienterade produktionslayouten 
är att den inte är känslig för störningar i produktionen eftersom det finns andra maskiner 
som kan utföra samma arbete ifall en maskin är ur bruk. (Jonsson och Mattsson, 2011). 
En annan fördel med funktionsorienterad produktionslayout är att maskinerna ofta har 
en hög utnyttjandegrad (Urban, Chiang och Russell, 2000). Funktionsorienterad 
produktionslayout medför ökad volym av PIA vid varje arbetsmoment eftersom större 
mängd material kan processas i varje operation vilket resulterar i låg styckkostnad för 
PIA för varje operation (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006). Litteraturen visar på 
en rad nackdelar med funktionsorienterad produktionslayout. En negativ aspekt med 
produktionslayouten är att interna transportsträckor blir långa och flödet av PIA blir 
komplicerat och svårt att överskåda. (Jonsson och Mattsson, 2011) Ur 
kapitalbindningsynpunkt är denna typ av produktionslayout ofördelaktig eftersom 
genomloppstiderna vanligtvis är långa, vilket ofta medför en hög totalkostnad 
(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006). En annan nackdel med den 
funktionsorienterade produktionslayouten är att när en komponent har bearbetats klart i 
en maskin behöver den ofta transporteras en relativt lång sträcka för att nå nästa 
moment i tillverkningsprocessen. Transport av komponenter medför höga kostnader. 
Därför är det mer ekonomiskt att transportera komponenter i batcher än att transportera 
en komponent i taget, vilket medför att varje komponent som ingår i en batch måste 
vänta på att resterande komponenter i batchen ska berarbetas klart innan den kan 
transporteras till nästa moment i tillverkningsprocessen. (Shafer och Charnes, 1993)  
 
En fördel med flödesorienterad produktionslayout är att produktionsflödets 
genomloppstid hålls kort eftersom det sällan uppstår köbildning. Eftersom 
genomloppstiderna blir korta resulterar det i låg kapitalbindning i produktionen. Det är 
även enkelt att planera och styra flödet eftersom produktionsflödet av PIA är 
lättöverskådligt. (Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006) Paydar m.fl (2010) har i sin 
forskning identifierat en rad fördelar med flödesorienterad produktionslayout. 
Implementering av flödesorienterad produktionslayout kan resultera i minskning av 
ställtid, genomloppstid, lagernivå av PIA samt hanteringstid av PIA (Mohammadi och 
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Forghani, 2016). Morris och Tersine (1990) har studerat vad en förändring av en rad 
variabler har för effekt på en flödesorienterad produktionslayout. Variablerna som 
studerades är: (1) förhållandet mellan ställtid till operationens totala tid, (2) tiden det tar 
att transportera PIA från en station till en annan, (3) stabilitet i efterfrågan, och (4) 
produktionsflödet genom en flödesorienterad produktionslayout. Resultatet av studien 
visade att det är mest fördelaktigt med flödesorienterad produktionslayout när ställtider 
är långa, efterfrågan är förutsägbar, flöden av PIA är enkelriktade och när tiden det tar 
att flytta PIA har stor betydelse. I studien kom författarna även fram till att 
flödesorienterad produktionslayout har positiv inverkan på transportsträckor, PIA-nivå 
och flödestider. En nackdel med flödesorienterad produktionslayout är att stationerna i 
produktionsflödet kan vara svåra att balansera. Med balansera menas att cykeltider hålls 
lika långa. Cykeltid innebär den tid det tar att genomföra olika stationernas 
arbetsmoment. Andra nackdelar är att arbetet kan vara monotont och tråkigt samt att 
arbetstempot ofta är högt vilket kan leda till förslitningsskador på personalen. 
(Oskarsson, Aronsson och Ekdahl, 2006) Urban, Chiang och Russell (2000) har i sin 
forskning identifierad två nackdelar med flödesorienterad produktionslayout. En 
nackdel är att produktionslayouten kräver stora investeringar eftersom ett 
produktionsflöde för varje produktfamilj byggs upp. Den andra nackdelen som 
författarna har identifierat är att den flödesorienterade produktionslayouten har låg 
utnyttjandegrad för varje maskinstation i jämförelse med funktionsorienterad 
produktionslayout, vilket är slöseri av kapital.  
 
Flödesorienterad produktionslayout är mindre flexibel (Jonsson och Mattsson, 2011) 
och mer känslig för störningar än den funktionsorienterade produktionslayouten. När 
störningar uppstår i den flödesorienterade produktionslayouten är störningarna lättare att 
följa längs produktionsflödet än vid funktionsorienterad produktionslayout eftersom det 
ger tydliga följdeffekter på nästa operation. (Lumsden, 2006) Flödesorienterad 
produktionslayout är fördelaktig jämfört med funktionsorienterad produktionslayout 
eftersom den ger mindre PIA-lager på grund av att maskinerna är placerade på ett sådant 
sätt att en produkt kan slutföras och skickas vidare till nästa steg i tillverkningen. 
Eftersom PIA hela tiden förflyttas framåt i flödet minskar även mängden golvyta som 
krävs för råvarulager, PIA-lager och färdigvarulager. (Heizer och Render i Aghazadeh 
et al., 2011) Några andra fördelar med flödesorienterad produktionslayout i jämförelse 
med funktionsorienterad produktionslayout är att den resulterar i mindre PIA samt 
kortare ställtid och genomloppstid (Lumsden, 2006). 
 
Flynn och Jacobs (1986) har i sin forskning jämfört flödesorienterad produktionslayout 
med funktionsorienterad produktionslayout genom en simuleringsmodell. I deras 
forskning kom de fram till att flödesorienterad produktionslayout är överlägsen när det 
gäller genomsnittlig ställtid och genomsnittligt avstånd som PIA behöver transporteras 
mellan varje station. Författarna kom dock fram till att det finns stora brister i andra 
avseenden, alla relaterade till köer. Deras forskning visade att kötiderna för 
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flödesorienterad produktionslayout var betydligt längre än för funktionsorienterad 
produktionslayout, vilket beror på att maskinerna är arrangerade i ett flöde och att det 
bara finns en maskin som utför en viss typ av arbete. Enligt författarna resulterar därför 
den flödesorienterade produktionslayouten i längre köer, mer PIA-lager och längre 
väntetider, vilket i slutänden orsakar längre genomsnittlig genomloppstid för den 
flödesorienterad produktionslayout jämfört med funktionsorienterad produktionslayout. 
 
Wemmerlöv och Hyer (1989) har i sin forskning studerat tidigare forskning där 
flödesorienterad produktionslayout har implementerats i företags produktion. I deras 
forskning kom de fram till att implementering av flödesorienterad produktionslayout 
kan resultera i att genomloppstiden för en produkt kan minska med 45,6 %. Även 
Shambu, Suresh och Pegels (1996) har studerat tidigare forskning där företag gått från 
funktionsorienterad produktionslayout till flödesorienterad produktionslayout. Deras 
forskning visade att de flesta företag som genomgått layoutförändringen minskade sin 
genomloppstid.  
  
Nedanstående tabell visar relativa för- och nackdelar som kan vara avhängande för en 
produktion och är därför viktiga att studera.  
 
Tabell 2.1, Fördelar och nackdelar med funktionsorienterad kontra flödesorienterad 
produktionslayout 

Relativa fördelar (+) och nackdelar (-) 

  Funktionsorienterad 
produktionslayout  

Flödesorienterad 
produktionslayout 

Flexibilitet  + - 

PIA-lager  - + 

Känslighet av störningar  + - 

Kostnader förknippade med 
hantering av PIA 

- + 

Utnyttjandegrad av maskiner  + - 

Transportsträckor - + 

Volym av PIA i produktion + - 

Överskåda flöde av PIA - + 

Genomloppstider - + 

Kapitalbindning - + 

Monotont arbete + - 

Ställtid - + 
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3 METOD  

Nedan följer de metoder som valts ut för att uppfylla rapportens huvudsyfte samt 
specifika syfte. 
 
3.1 Fallstudie 
 
Fallstudie valdes som metod eftersom syftet med denna studie är att mäta effekten av 
en förändring i produktionslayout för ett tillverkande företag. För att mäta effekten 
av en layoutförändring krävs det att en nulägesanalys av tillverkningsprocessen 
genomförs. För att kunna genomföra en nulägesanalys krävs det en ingående 
förståelse av tillverkningsprocessen som ska studeras vilket en fallstudie möjliggör. 
Fallstudie avser att studera en liten del av ett förlopp och på så vis kan verkligheten 
beskrivas genom att dra slutsatsen att fallet som studeras representerar verkligheten 
(Ejvegård, 2009). Fallstudie är därför den metod som lämpar sig bäst för denna 
studie eftersom ett nuläge för en process kan identifieras och ställas mot en annan 
tänkbar produktionslayout.  
 
 

3.2 Val av fallföretag 
 
I denna studie valdes enbart ett fallföretag att studeras. Detta på grund av att det ger 
möjligheten att djupdyka i ett företags produktionslayout för få en djupare förståelse, 
snarare än att få en övergripande bild genom att undersöka flera fallföretag. För att 
komma fram till ett resultat för denna studie behöver företaget studeras grundligt genom 
att närvara i verksamheten.  
 
Urvalet av fallföretag som gjordes i studien var ett icke slumpmässigt urval. Urvalet av 
fallföretag gjordes efter två kriterier. Det första kriteriet var att företaget skulle ha en 
viss grad av både funktionsorienterad produktionslayout och flödesorienterad 
produktionslayout i tillverkningsprocessen. Det andra kriteriet var att företaget skulle ha 
identifierat en flaskhals i tillverkningsprocessen. BoKlok kontaktades som ett potentiellt 
studieobjekt och det visade sig att företaget uppfyllde dessa kriterier och valdes därför 
som fallföretag i denna studie. Flaskhalsen som BoKlok identifierat var att deras 
nuvarande produktionslayout har en delprocess i tillverkningen som är tidskrävande och 
som resulterar i mycket transporter och stor andel PIA-lager. Eftersom de två kriterierna 
uppfylldes ansågs BoKlok vara ett lämpligt företag att studera för att undersöka vilken 
effekt som kan uppnås genom en layoutförändring i deras produktion.  
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3.2.1 Val av delprocess i produktionen 
 
Boklok är ett företag som växer i snabb takt. Efterfrågan av hus ökar varje år och det 
finns ingenting som tyder på att det inte kommer fortsätta så. När BoKloks nuvarande 
produktionslayout utformades var efterfrågan av hus betydligt lägre än vad den är idag 
och den kombination av funktionsorienterad och flödesorienterad produktionslayout 
fungerade på ett effektivt sätt för att möta den dåvarande efterfrågan. När efterfrågan 
ökade var BoKlok tvungna att öka sin produktionskapacitet för att möta efterfrågan 
eftersom företaget upptäckte att deras produktionslayout begränsade deras 
produktionskapacitet. BoKlok upplever idag att deras nuvarande kombination mellan 
funktionsorienterade och flödesorienterade produktionslayout begränsar deras 
produktion. Detta har gjort att BoKlok har kommit till den insikten att en förändring 
måste ske för att möta efterfrågan. BoKlok har identifierat processen för kapning av 
gipsskivor som en av de mest kritiska delprocesserna i produktionen. Anledningen är att 
den är tidskrävande och skapar stora PIA-lager. Dessutom har skivsågen brister vid 
tillverkningen vilket gör att avbrott i produktionen plötsliga avbrott i produktionen sker 
kontinuerligt av olika anledningar. BoKlok vill därför undersöka om det finns någon 
alternativ produktionslayout som kan öka deras produktionskapacitet. 
  
Den delprocess som valts är flödet för gipsskivor som används till ytterväggar. 
Gipsskivorna kommer att följas från att de lämnar råvarulagret tills de är fastskruvade 
på ytterväggen. Produktionslayouten för denna delprocess är idag en kombination 
mellan funktionsorienterad och flödesorienterad. BoKlok upplever att denna delprocess 
är en flaskhals och därför har denna valts att studeras. 
 
 

3.3 Datainsamling 
 
Insamling av primärdata till en fallstudie sker ofta genom verbala rapporter, personliga 
intervjuer och observationer (Ghauri och Grønhaug, 2010). I denna studie har tre olika 
metoder används för att samla in empirisk data till en nulägesanalys: studera 
dokumentation från BoKlok, observationer och mätningar. Först samlades 
dokumentation om BoKloks produktionslayout in. Dokumentationen syftade till att få 
en översiktsbild över företagets produktionslayout i dagsläget och få en djupare 
förståelse av viktiga processer i tillverkningen. Baserat på informationen från 
dokumentationen gjordes observationerna för att fånga vilka processer som finns i 
produktionen och vilka processer som genererar produktionstid. Processerna som 
identifierades och observerades var ställtid, bearbetningstid, PIA-lager och transporttid. 
Samtliga av dessa påverkar genomloppstiden i delprocessen som studeras i denna 
studie. Dessa processer studerades för att underlätta vid kommande mätningar. 
Observationer valdes som metod eftersom det ger möjlighet att studera händelser 
samtidigt som de inträffar. Slutligen gjordes mätningar grundat på de observationer som 
genomförst. Mätningarna syftade till att ta fram en genomloppstid för nuläget som kan 
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ställas mot genomloppstiden för en annan tänkbar produktionslayout. Eftersom denna 
studie utgår från genomloppstid valdes tid som variabel att studera i samtliga steg i den 
utvalda processen för att identifiera tidskrävande processer. Med hjälp av 
dokumentation, observationer och mätningar kunde nuläget identifieras.  
 
För att utföra mätningarna av genomloppstid filmades de olika processerna i 
tillverkningen. Mätningen av tid gjordes i efterhand genom att studera filmerna och 
notera tid för ställtid, bearbetningstid, PIA-lager och transporttid. Detta metodval 
gjordes med hänsyn till att det är lätt att tidtagningen blir fel om det uppstår oförutsedda 
händelser under tillverkningsprocessen eller om den som tar tiden inte är fokuserad hela 
tiden. Med inspelat material kan processen studeras flera gånger om det behövs och det 
finns möjlighet att pausa filmen. En annan anledning till varför processerna valdes att 
filmas var att två olika processer i delprocessen ibland skedde vid samma tidpunkt vid 
olika produktionsstationer. Filmtagning möjliggjorde att dessa parallella processer 
kunde mätas samtidigt. Att processerna filmades möjliggjorde att en viss process kunde 
studeras i efterhand och materialet kunde sedan diskuteras med någon som inte varit 
närvarande under själva mätningen. 
 
 

3.4 Mätning av genomloppstid 
 
I denna studie mättes genomloppstid eftersom en minskning av genomloppstid kan 
generera effektivitetsfördelar för ett företag (Johnson, 2003). Därför valdes 
genomloppstid som variabel att mäta för att se om en förändring av en 
produktionslayout kan resultera i minskad genomloppstid. Observationerna gav att 
ställtid, bearbetningstid, PIA-lager och transporttid behövde mätas för att fånga 
genomloppstiden. Fem upprepade mätningar av genomloppstid genomfördes. En 
delprocess i tillverkningen valdes ut som undersökningsobjekt. Denna delprocess är 
en del av tillverkningen av ytterväggar.  

Observationen av delprocessen började när gipsskivor placerades på ett mellanlager, 
eller PIA-lager som vi benämner det i denna uppsats, vid skivsågen och avslutades 
med att ytterväggen förflyttades till nästa steg i produktionen. Anledningen till att 
mätningarna startade först när gipsskivorna placerades på PIA-lager vid skivsågen 
och inte när de hämtades från råvarulagret var på grund av att det hämtas fler 
gipsskivor åt gången än vad som går åt för varje paket och är därför svårt att mäta.  
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Undersökningen syftade till att mäta genomloppstiden för gipsskivor. 
Genomloppstiden mättes under perioden (t1- t0) där t1 är tidpunkten då mätningen 
slutar och t0 är tidpunkten då mätningen startar. De variabler som studerades i studien 
var:  

(S) Ställtid -  Den tid det tar att ställa om maskinen från en produkt 
till en annan i tillverkningsprocessen. 

(B) Bearbetningstid -   Den aktiva tiden då gipsskivan bearbetas. 

(P) PIA-lager - Den tid som gipsskivan befinner sig i lager mellan de 
olika bearbetningsstegen. 

(T) Transporttid - Den tid det tar att flytta en enhet från en delprocess till 
nästa. 

  

(G) Genomloppstid = S + B + P + T  

 
3.5 Simulering 
 
I denna studie ställdes ett befintligt läge mot ett konstruerat läge. Det finns två sätt att 
mäta effekten av en layoutförändring. Det ena är att införskaffa maskinen och mäta 
effekten genom att använda maskinen. Detta är inte ett alternativ i denna studie 
eftersom det inte är helt säkert att layoutförändringen kommer att genomföras 
eftersom det inte är uppenbart att layoutförändringen ger den effekt som önskas. 
Istället valdes den alternativa layouten att konstrueras genom simulering för att 
kunna jämföra den nuvarande produktionslayouten med den simulerade 
produktionslayouten. Det befintliga läget var en kombination av funktionsorienterad 
produktionslayout och flödesorienterad produktionslayout och det konstruerade läget 
var en mer flödesorienterad produktionslayout. Layoutförändringen kommer även 
innebära maskinbyte i form av att skivsågen byts ut mot en fräsmaskin. Eftersom det 
inte finns någon data om det konstruerade läget ansågs simulering vara ett 
användbart verktyg. Ett motiv till att välja simulering i denna studie är att en 
produktionslayout kommer att ändras till konstruerat läge. Nuläget användes på två 
sätt. Det första användningsområdet var att fastställa vilka variabler som skulle 
användas i simuleringen. Simuleringsvariablerna valdes efter att i nulägesanalysen ha 
undersökt vilka faktorer som utgjorde genomloppstiden. Ytterligare indata som 
användes i simuleringen var data från maskinens produktblad som påverkar 
variablerna som utgör genomloppstid. Det andra var att mäta produktionskapaciteten 
för den nuvarande produktionslayouten och jämföra den med den alternativa 
produktionslayoutens produktionskapacitet. 
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I denna studie har Monte Carlo-simulering använts som verktyg eftersom det är ett 
användbart verktyg vid simulering av komplexa system. Ett system är uppbyggt av flera 
enheter som interagerar och påverkar varandra. Monte Carlo valdes som 
simuleringsverktyg eftersom det tar hänsyn till att det kan förekomma osäkerheter i ett 
system.	  Monte Carlo-simulering utförs i Excel.  
 
Den formel som kodades in i Excel för att få fram bearbetningstiden var följande 
formel:  
  
=NORMINV(SLUMP();S*F;ROT(S)*stdav)  
  
NORMINV =  Inversen av normalfördelningen 
SLUMP =   Slumpmässighet 
S =    Snittbearbetning per sekund 
F =   Beräknad genomsnittstid för fräsning 
stdav =   Standardavvikelse per mm/sekund 
 
Simuleringen simulerar en förväntad bearbetningstid för varje yttervägg i den 
alternativa layouten. Simuleringen bygger på en normalfördelning. Normalfördelning 
valdes framför binominalfördelning eftersom simuleringen kommer att genomföras ett 
stort antal gånger. Att simuleringen genomförs ett stort antal gånger kommer troligtvis 
leda till att resultatet kan approximeras till att bli normalfördelat. Totalt genomfördes 
simuleringen 100 gånger för varje utvald standardavvikelse för att få en ökad chans till 
ett rättvist resultat. Att normalfördelning antogs beror på att många upprepade 
mätningar utfördes. Normalfördelning antogs eftersom spridningen troligen inte skulle 
vara stor eftersom vi antog standardavvikelser mellan 0-50 mm/sek.  
 
Inversen av normalfördelningen används för att simuleringen ska utgå från 
snittbearbetningstiden. Snittbearbetning per sekund hämtades från fräsmaskinens 
produktblad. I produktbladet anges fräsmaskinens bearbetningstid till 200-300 
mm/sekund vilket ger en snittid på 250 mm/sekund. Eftersom det finns en osäkerhet 
kring hur mycket fräsmaskinen klarar av att fräsa per sekund används en slumpmässig 
variabel vid simuleringen. S i formeln står för genomsnittlig bearbetad tid per sekund 
och är som tidigare nämnt 250 mm/sekund då fräsmaskinens kapacitet är 200-300 
mm/sekund. S multipliceras med F i formeln för att få ett förhållande mellan dessa. F är 
den tid det tar för fräsmaskinen att fräsa ut samtliga delar av en gipsskiva. F beräknades 
genom att dividera sträckan som ska fräsas ut med snitthastigheten för fräsmaskinen. I 
formeln tas kvadratroten ur S för att få fram en förändringsfaktor av snittbearbetningen 
per sekund som sedan multipliceras med stdav som är standardavvikelsen i mm per 
sekund. Standardavvikelsen valdes till 10, 20, 30, 40 och 50. Anledningen till att 
standardavvikelsen valdes till ett spann mellan 10-50 är att det är 50 mm från 
maxbearbetning (300 mm) och 50 mm från minbearbetning (200 mm). 
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3.5.1 Simuleringsvariabler 
 
Efter genomförd litteraturstudie identifierades ställtid, bearbetningstid, PIA-lager och 
transporttid som de variabler som har störst påverkan på genomloppstiden vid en 
layoutförändring. Dessa variabler valdes därför att studeras i tillverkningsprocessen och 
analyseras genom simulering. Inför simuleringen valdes samtliga variabler att vara 
konstanta utom en. I nulägesanalysen fastställdes bearbetningstid och PIA-lager som de 
mest tidskrävande processerna i tillverkningen. PIA-lager var den variabel som var 
överlägset mest tidskrävande i nulägesanalysen men valdes trots detta inte som 
varierande variabel. Anledningen var att med den nya produktionslayouten kommer 
PIA-lagret att minska avsevärt eftersom det inte kommer kapas ut några gipspaket som 
kräver lagring på PIA-lager. Den varierande variabeln valdes istället till bearbetningstid 
eftersom det var den variabel som stod för den största delen av den totala 
genomloppstiden i nulägesanalysen bortsett från PIA-lager och den ansågs vara mest 
intressant i sammanhanget. Detta på grund av att den aktiva bearbetningstiden kommer 
påverkas mest av en layoutförändring eftersom layoutförändringen både innebär att en 
maskin ersätts av en annan maskin samt att all tillverkning sker i ett flöde. Att en 
maskin byts ut innebär att det inte går att mäta den tid det tar för den nya maskinen att 
bearbeta PIA genom att studera nuvarande produktionslayout. En annan bidragande 
orsak till varför bearbetningstid valdes som varierande variabel är att den mäter effektiv 
tid då PIA bearbetas medan PIA-lager mäter den tid som PIA är vilande och ligger på 
lager. Eftersom layoutförändringen resulterar i att momenten som ingår i den nuvarande 
delprocessen ändras kunde inte indata från nulägesanalysen användas till simuleringen. 
Istället konstruerades de moment i produktionsprocessen som kommer att genomföras i 
den nya produktionslayouten. Dessa moment mättes och användes som konstanta 
variabler i simuleringen.  
 
 
3.5.2 Indata simulering 
 
De variabler som användes som indata i simuleringen var bearbetad tid, transporttid, 
genomsnittlig bearbetad yta per sekund samt standardavvikelse per sekund. Alla 
variabler hölls konstanta utom bearbetad tid eftersom alla övriga variabler kunde 
uppskattas genom att i produktionen konstruera och mäta de arbetsmoment som valts 
som konstanta variabler i denna studie.  
 
Variabeln bearbetad tid delades upp i två variabler: konstant bearbetad tid och 
varierande bearbetad tid. Den konstanta bearbetade tiden är den tid det tar att placera 
och skruva fast tre hela gipsskivor på väggstommen. Den konstanta bearbetade tiden 
fastställdes genom att mäta hur lång tid denna process tar. Varierande bearbetningstid är 
den tid det tar för fräsmaskinen att fräsa bort överflödigt gips från varje yttervägg.  
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I enlighet med processkartan sker det totalt tre transporter i den alternativa 
produktionslayouten. Transporttid fastställdes efter att i fabriken ha genomfört 
mätningar för hur lång tid de tre transporterna tar som finns i den alternativa 
produktionslayouten. 
 
Genomsnittlig bearbetad yta per sekund innebär den kapacitet som en maskin kan 
bearbeta per sekund. Genomsnittlig bearbetad yta fastställdes genom att beräkna 
medelvärdet av kapaciteten för den maskin som är tänkt att implementeras i den 
alternativa produktionslayouten. 
 
Standardavvikelse per sekund anges för att se hur resultatet ändras om maskinens 
kapacitet varierar inom ramarna för maskinens kapacitet. Simuleringen genomfördes 
med fem olika standardavvikelser inom de spann som fräsmaskinens kapacitet ligger 
mellan, för att se hur resultatet påverkas om kapaciteten för fräsmaskinen varierar.  
 
Ställtid och PIA-lager användes inte som indatat i simuleringen eftersom de 
uppskattades till noll i den alternativa produktionslayouten. Ställtid uppskattades till 
noll minuter av två anledningar. Den första anledningen är att ställtiden består av ett 
eller ett fåtal knapptryck och är därför näst intill obefintlig tidsmässigt. Den andra 
anledningen är att två personer alltid jobbar i par och den som inte ställer in maskinen 
fortsätter arbeta samtidigt som fräsmaskinen ställs in. PIA-lager uppskattades till noll 
minuter eftersom de PIA-lager som fanns i den ursprungliga produktionslayouten 
försvann i den alternativa produktionslayouten. 
 
 

3.6 Datasammanställning och analys 
 
För att mäta de olika processerna i tillverkningen har processerna filmats. Istället för att 
ta tiden med ett tidtagarur under själva processen togs tiden när filmerna studerades i 
efterhand. Detta metodval gjordes med hänsyn till att det är lätt att tidtagningen blir fel 
om det uppstår oförutsedda händelser eller om personen som tar tiden inte är fokuserad 
hela tiden. Med inspelat material kan processen studeras flera gånger om det behövs och 
det finns möjlighet att pausa filmen. En annan anledning till varför processerna valdes 
att filmas var att två olika processer i delprocessen ibland skedde vid samma tidpunkt 
och var därför tvungna att filmas samtidigt. När dessa situationer uppstod filmades 
processerna av två olika personer för att sedan studeras gemensamt. Filmerna studerades 
noggrant och den tid det tog för de olika stegen i processen att genomföras fördes in i 
tabeller i Excel. Eftersom filmerna studerades gemensamt kunde materialet diskuteras 
och eventuella oklarheter gällande tidmätning kunde tas upp. Samtidigt som filmerna 
analyserades skrevs resultaten av tidmätningarna från filmerna in i Excel. Anledningen 
till att rådatan fördes in i Excel samtidigt som filmerna studerades var för att få en 
deskriptiv statistik utan tolkningar. Den totala tiden för ställtid, bearbetningstid och 
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transporttid mättes manuellt och fördes in i tabeller. PIA-lager mättes inte manuellt 
eftersom gipspaketen låg för länge på lager för att hinna mätas inom tidsramen för 
denna studie. En annan anledning till varför tiden som gipspaketen ligger på PIA-lager 
inte mättes manuellt var att det var svårt veta när gipspaketen hämtades på PIA-lagret 
beroende på om produktionen var i fas eller inte. Istället för att manuellt mäta den tid 
som gipspaketen låg på lager beräknades PIA-lager genom att studera när gipspaketet 
var planerat att monteras i BoKloks taktschema. BoKloks taktschema är ett dokument 
som visar företagets planerade tillverkning. Tiden som gipspaketen ligger på lager 
räknades ut genom att räkna hur lång tid det tar från att gipspaketet läggs på råvarulager 
fram tills att det är planerat att användas i produktionen. 
  
 
3.7 Reliabilitet och validitet 
 
Mätningarna som genomfördes i denna studie bestod av tidtagning för de olika stegen i 
gipsskivans flöde genom tillverkningen. Hela händelseförloppet valdes att filmas för att 
materialet skulle kunna analyseras upprepade gånger samt att materialet skulle kunna 
diskuteras. På filmerna kunde exakta tidpunkter noteras för de olika stegen i 
tillverkningen och på detta sätt kunde både tid och utförande studeras mer än en gång 
för att säkerställa reliabiliteten i mätningarna. Filmerna observerades flera gånger för att 
säkerställa att tiden som förts in i tabellen var korrekt.  
 
I BoKloks sortiment finns det många olika typer av väggar. Bearbetningstiden kan skilja 
mycket mellan de olika typerna av väggar. För att säkerställa reliabilitet och validitet 
genomfördes mätningar enbart på en typ av vägg för att få ett så tydligt resultat som 
möjligt. Alla mätningarna startades på samma ställe i processen och avslutades på 
samma ställe i processen för att stärka validiteten.  
 
En aspekt som måste beaktas när observationer används som metod är att personer som 
är medvetna om att de observeras kan bete sig på ett annat vis än vad de hade gjort om 
de inte blev observerade. För att mildra detta fenomen är det fördelaktigt att tillbringa 
tid i observationssituationen innan observationen genomförs. (Patel and Tebelius, 1999) 
Innan observationerna genomfördes i denna studie spenderades viss tid i 
observationssituationerna där författarna presenterade sig för personalen och berättade 
om den kommande observationen och dess syfte.  
 
För att kunna genomföra simulering av en alternativ produktionslayout behövdes indata. 
Dessa indata införskaffades genom olika mätningar av de processer som ska finnas i den 
alternativa produktionslayouten. Varje process mättes fem gånger och ett medelvärde av 
dessa mätetal beräknades för att få ett pålitligt resultat. För att fånga spridningen för den 
nya maskinens kapacitet genomfördes simulering med fem olika standardavvikelser 
som var inom ramen för den nya maskinens kapacitetspann. Kapacitetspannet hämtades 
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från maskinens produktbeskrivning. Scenariot simulerades 100 gånger för varje 
standardavvikelse för att få ett tillförlitligt resultat.  
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4 RESULTAT  

I studien undersöks hur en förändring av produktionslayout kan påverka 
produktionseffektiviteten. Resultaten i studien kommer främst från mätningar av 
nuläget i BoKloks fabrik samt genom simulering av ett framtida tänkt utfall. I 
resultatet tas hänsyn till tidsåtgång för följande aktiviteter: ställtid, bearbetning, 
PIA-lager, transport. 
 
4.1 Fallstudie  
 
4.1.1 Produktionslayout för utvald delprocess i BoKloks 
tillverkningsprocess 
 
I denna fallstudie kommer en delprocess av Bokloks tillverkning av ytterväggar att 
undersökas. Den delprocess som kommer att undersökas är processen från obearbetade 
gipsskivor tills att gipsskivorna sätts fast på väggstommen. Denna delprocess har idag 
en kombinerad funktionsorienterad och flödesorienterad produktionslayout. 
Produktionsflödet för denna delprocess beskrivs i nedanstående text och två figurer 
nedan: 
 
Nedslående figur är en översiktsbild över delprocessens flöde. 
 

Figur 4.1, Nuvarande produktionsflöde för utvald delprocess i BoKloks produktion. 
  
.  
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Nedanstående figur visar en mer detaljerad beskrivning över delprocessens flöde. 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4.2, Flödesschema för utvald delprocess i Bokloks produktion. 
  
I denna delprocess kommer ställtid, bearbetningstid, PIA-lager och transporttid att 
analyseras. Det första steget i den utvalda delprocessen av tillverkningen är att de 
obearbetade gipsskivorna lagras på råvarulagret innan de transporteras med truck till 
skivsågen som finns belägen i förtillverkningshallen, hall 22. I förtillverkningshallen 
kapas gipsskivor med hjälp av en skivsåg. Skivsågen kapar obearbetade gipsskivor 
till mindre gipsdelar. I denna studie kommer hela gipsskivor benämnas som 
gipsskivor och kapade gipsskivor kommer benämnas som gipsdelar. Skivsågen kapar 
ett förutbestämt antal gipsdelar i olika storlekar som bildar ett så kallat paket. Ett 
paket med gipsdelar är anpassat efter hur många gipsdelar som får plats på en viss 
typ av vägg. Storleken på de kapade gipsdelarna är anpassade så att väggen täcks helt 
med gipsdelar, med hänsyn till dörr- och fönsteröppningar. Gipsskivorna kapas ut 
och läggs i den ordning i gipspaketen som de ska placeras ut på väggstommen vid 
väggtillverkningen. Varje gipspaket innehåller gipsdelar till två moduler. Skivsågen 
fungerar genom att en av operatörerna programmerar in till vilken typ av vägg som 
sågen ska såga ut gipsdelar till. När en gipsskiva ska kapas till en gipsdel hämtar 
skivsågen två gipsskivor som ligger på ett bord bredvid skivsågen och rullar fram 
dem till kapningsdelen på skivsågen. Anledningen till två gipsskivor rullas fram är 
att det alltid tillverkas två gipspaket åt gången. När gipsskivorna kapats till önskad 
längd flyttas de av operatörerna till en bänk där gipsdelarna staplas på hög tills de 
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bildar ett paket. Den del av gipsskivorna som är över används till nästa gipsdel om 
den är tillräckligt stor, annars slängs den. Ställtid för skivsågen räknas som den tid 
det tar att förbereda skivsågen inför kapning av gipspaket, vilket innebär tiden från 
att gipspaketet innan kapats klart och transporteras till lagret till det att skivsågen 
startar för nästkommande paket. Inom ramen för ställtid räknas även den tid det tar 
att transportera obearbetade gipsskivor från råvarulagret till att de ligger på bänken 
och är redo för att plockas upp och bearbetas i skivsågen. Obearbetade gipsskivor 
fylls inte på inför varje paket utan fylls på när de tar slut. Denna procedur kan därför 
ske när som helst under kapning av gipspaket. Bearbetningstid räknas som den tid 
som skivsågen är igång och aktivt kapar gipsskivor samt när operatörerna flyttar de 
färdigkapade gipsdelarna till bänk där gipsdelarna staplas. Transporttid avser den tid 
det tar att transportera färdiga gipspaket från bänken vid skivsågen till 
mellanlagringen på råvarulagret. PIA-lager räknas som den tid en färdig modul ligger 
på bänken vid skivsågen och väntar på att nästa modul ska kapas samt mellanlagring 
på råvarulagret. PIA-lager uppstår enbart för de moduler som kapas först och ligger 
underst i ett paket och måste vänta på att en modul ska kapas innan paketet kan 
transporteras till PIA-lagret för mellanlagring. När gipspaketen är klara så 
transporteras de med truck till PIA-lager för mellanlagring. De två operatörerna som 
är stationerade vid skivsågen sköter allt från att hämta gipsskivor på råvarulagret till 
att lämna de färdiga gipspaketen på råvarulagret. Paketen med gipsdelar, som nu 
finns för mellanlagring på PIA-lagret, transporteras med truck till produktionslinan 
för tillverkning av väggelement, denna produktionslina benämns vägglina. 
 
Denna studie har avgränsats till att enbart studera en viss typ av väggelement för att 
förutsättningarna ska vara samma vid mätningarna. Alla typer väggelement som 
tillverkas i vägglinan skiljer sig åt till viss del men de tillverkas med samma princip. 
Det som skiljer de olika typerna av väggelement åt är om det finns dörrar och/eller 
fönster i dem, vad det är för typ av dörrar och fönster samt var på väggelementet 
dörren och/eller fönstret sitter. Den typ av vägg som har valts att studera är en 
yttervägg med ett fönster. Vid tillverkning av väggen krävs ett gipspaket med fem 
gipsskivor. Den aktiva bearbetningstiden för vägglinan är då operatörerna placerar ut 
gipsskivor på väggstommen och när gipsskivorna skruvas fast samt hål fräses ut i 
gipset för ventilation och eluttag. PIA-lager bildas både då gipspaketen ligger och 
väntar på att få gå in i vägglinan samt kötid i vägglinan. Kötid bildas när den 
framförliggande väggen i vägglinan inte är klar innan den bakomliggande är klar för 
att gå in i nästa steg i vägglinan. Ställtid för vägglinan är försumbar. 
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4.1.2 Alternativ produktionslayout 
 
Som beskrivits i föregående avsnitt genererar den nuvarande kombinerade 
funktionsorienterade och flödesorienterade produktionslayouten för den studerade 
delprocessen stora PIA-lager och många transporter. Litteraturen har visat att en 
flödesorienterad produktionslayout kan generera lägre PIA-lager och mindre transporter 
i jämförelse med funktionsorienterad produktionslayout. Av denna anledning valdes den 
alternativa produktionslayouten för delprocessen till en mer flödesorienterad 
produktionslayout för att undersöka vad utfallet skulle bli till följd av 
layoutförändringen. Layoutförändringen innebär att tillverkningen för delprocessen 
kommer att ske i en och samma hall istället för i separata hallar.  
  

 
Figur 4.3 Översiktsbild nuvarande produktionslayout kontra alternativ 
produktionslayout.  
  
I den alternativa produktionslayouten är den stora skillnaden att skivsågen byts ut mot 
en fräsmaskin som placeras i produktionsflödet. Efter att ha undersökt vanliga metoder 
för att kapa gipsskivor konstaterades att skivsåg och fräsmaskin är de vanligaste 
maskinerna till ändamålet och därför valdes dessa maskiner till att studeras i 
denna studie. En anledning till varför skivsågen valdes att bytas ut mot en fräsmaskin 
var att fräsmaskinen kunde placeras i produktionsflödet i hall 16 vilket resulterar i att 
PIA-lagret och transporterna för gipspaketen kan elimineras. Med fräsmaskinen kan 
hela gipsskivor läggas på väggstommen, vilket tar kortare tid än att lägga ut “pusslet” av 
gipsdelar som man gör i dagsläget. En annan anledning är att nulägesanalysen visade att 
processen för skivsågen är tidskrävande och efter att studerat produktbladet för den 
tänkta fräsmaskinen visade det att fräsmaskinen bör fräsa ut överflödigt gips på kortare 
tid än vad det tar att kapa gipspaket i skivsågen. Ytterligare en anledning till varför 
skivsågen valdes att bytas ut mot en fräsmaskin är att det idag finns en fräsmaskin i den 
utvalda delprocessen som fräser ut hål för ventilation och eluttag. Den fräsmaskin som 
finns idag kan därför bytas ut mot en ny, mer avancerad fräsmaskin som kan fräsa bort 
gips som täcker dörrar och fönster samt fräsa hål för ventilation och eluttag. På så vis 
försvinner en maskin i processen vilket minskar antalet transportsteg i processen.  
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Ett annat alternativ som övervägdes var byta ut skivsågen mot en ny mer automatiserad 
skivsåg som har kortare bearbetningstid och ha kvar den i hall 22. Detta alternativ 
valdes bort i ett tidigt skede eftersom det skulle innebära att produktionslayouten blir 
oförändrad.  
 
Ett tredje alternativ som övervägdes var att placera en skivsåg i produktionsflödet i hall 
16. Detta alternativ valdes bort på grund av två anledningar. Den första anledningen var 
att det redan fanns en fräsmaskin i produktionsflödet som skulle kunna bytas ut till en 
fräsmaskin som kan fräsa ut överflödigt gips samt fräsa ut hål för ventilation och 
eluttag. Därför upplevdes skivsågen som överflödig eftersom den skulle medföra ett 
extra moment i flödet. Den andra anledning är att det tar längre tid för skivsågen att 
kapa gipspaket än vad det tar för fräsmaskinen att fräsa ut överflödigt gips. Dessutom 
tar det längre tid att placera ut gipsdelarna från gipspaketen på väggstommen än vad det 
tar att placera hela gipsskivor på väggstommen. Därför finns det en risk att 
produktionsflödet skulle stoppas upp om en skivsåg placerades i flödet.  
  

  
Figur 4.4, Flödesschema för utvald delprocess i alternativ produktionslayout. 
  
I figur 4.3 beskrivs den alternativa produktionslayoutens flöde av gipspaket. I denna 
produktionslayout befinner sig alla maskiner och tillverkningsstationer i en och samma 
hall (hall 16). I denna produktionslayout är skivsågen borttagen och ersatt av en 
fräsmaskin som placerats i vägglinans flöde. Detta gör att samtliga tillverkningssteg för 
gipsskivorna som placeras på yttervägg finns i ett och samma flöde. Delprocessen börjar 
med att gipsskivorna, som ligger på lager precis intill vägglinan, monteras manuellt på 
väggstommen. Skillnaden från den tidigare produktionslayouten är att i den alternativa 
produktionslayouten placeras gipsskivorna i sin fulla storlek på väggstommen. Att 
gipsskivorna placeras i full storlek gör att operatörerna inte behöver tänka på i vilken 
ordning som gipsskivorna ska placeras. Eftersom det är ett färre antal gipsskivor som 
ska placeras på väggstommen i den alternativa produktionslayouten tar denna process 
kortare tid än för den nuvarande produktionslayouten. När gipsskivorna är placerade på 
väggstommen fräses gipsskivan enligt ett förprogrammerat program. Eftersom denna 
produktionslayout innebär att alla maskiner är placerade i ett flöde är inte fräsmaskinen 
aktiv hela tiden utan står still när gipsskivorna placeras på väggstommen och när 
nästkommande maskin är aktiv. Sista steget i denna produktionslayout är att 
gipsskivorna skruvas fast på väggstommen. 
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4.2 Mätning av genomloppstid för nuvarande 
produktionslayout 
 
Resultaten från mätningarna i BoKloks fabrik redovisas i tabell 1. Mätningarna fångar 
genomloppstiden för den utvalda delprocessen för tillverkning av ytterväggar.  
 
Tabell 4:1, Genomloppstid nuvarande produktionslayout  

Observationsvärden (minuter) * 
 Mätning  

 1 2 3 4 5 Medelvärde: Stdav:** Spridning: 

Ställtid: 2,42 2,43 0,37 1,18 0,75 1,43 0,95 0,37-2,43 

Berarbetningstid:  21,33 25,62 26,95 16,98 16,1 21,40 4,90 16,1-26,95 

Transporttid: 5,15 5,28 4,42 5,30 5,63 5,16 0,40 4,42-5,63 

Genomloppstid:  28,90 33,33 31,74 23,46 22,48 27,98 4,34 22,48-33,33 

PIA-lager: 2126,15 3279,55 3112,93 3092,15 3894,42 3101,04 567,79 2126,15-3892,42 
Total 
genomloppstid:  2155,05 3312,88 3144,67 3115,61 3916,90 3129,02 566,32 2155,05-3916,90 

 
*Alla värden i tabellen anger minuter av produktionstid. 
** Standardavvikelse 
 
I nulägesanalysen genomfördes fem mätningar av genomloppstiden för den utvalda 
processen. Mätningarna i nulägesanalysen visar att den totala genomsnittliga 
genomloppstiden för den utvalda processen är 3 127,90 minuter där PIA-lager står för 
99,14 % av den totala genomloppstiden. Anledningen till att PIA ligger så lång tid på 
PIA-lager och utgör en så del av den totala genomloppstiden är att den utvalda 
delprocessens produktionslayout idag är funktionsorienterad och består av två stationer 
som kräver PIA-lager däremellan. Genomsnittlig genomloppstiden för den utvalda 
processen utan PIA-lager medräknat är 27,98 minuter. Om man bortser från PIA-lager 
är bearbetning det som utgör den största delen av tiden. Bearbetningstiden har ett 
medelvärde på 21,40 vilket står för 76,46 % av den totala genomloppstiden utan PIA-
lager medräknat. Bortsett från PIA-lager har bearbetningstiden den största spridningen 
på uppmätta värden. Värdena för bearbetningstiden varierar mellan 16,1 och 26,95 
minuter. Transporttid har ett medelvärde på 5,16 minuter och står för 18,43% av 
genomloppstiden. Värdena varierar mellan 4,42 och 5,63 minuter. Ställtiden utgör den 
minsta andelen av genomloppstiden och har ett medelvärde på 1,43 min och står för 
5,11 % av genomloppstiden. Värdena för ställtiden varierade mellan 0,37 och 2,43 
minuter.  
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4.3 Simulering 
 
4.3.1 Simulering av genomloppstid för alternativ produktionslayout  
 
För att uppskatta genomloppstiden för den alternativa produktionslayouten gjordes en 
Monte Carlo-simulering i Excel. Som beskrivet i avsnitt 3.5.2 var de variabler som 
användes som indata i simuleringen bearbetad tid, transporttid, genomsnittlig bearbetad 
yta per sekund samt standardavvikelse per sekund. Alla variabler hölls konstanta utom 
bearbetad tid eftersom övriga moment som utgör variablerna kunde konstrueras och 
mätas i den nuvarande produktionslayouten. Bearbetad tid valdes som varierande 
variabel att simulera eftersom en maskin byts ut i den alternativa produktionslayout och 
det går därför inte att mäta tiden för bearbetningstid för fräsmaskinen genom att studera 
nuvarande produktionslayout. En annan anledning till varför bearbetad tid valdes till 
varierande variabel var att det var den variabel som stod för den största delen av den 
totala genomloppstiden i nulägesanalysen bortsett från PIA-lager. 
 
Ställtid: Ställtid uppskattades till 0 minuter. Ställtid uppskattades till 0 minuter av två 
anledningar. Den första anledningen är att ställtiden innefattas av ett eller ett fåtal 
knapptryck och är därför näst intill obefintlig tidsmässigt. Den andra anledningen är att 
två personer alltid jobbar i par och den person som inte ställer in maskinen fortsätter 
arbeta samtidigt som fräsmaskinen ställs in.  
 
Bearbetad tid delades upp i två variabler: konstant bearbetad tid och rörlig bearbetad tid. 
 
Konstant bearbetad tid: Konstant bearbetad tid är en konstant variabel som innefattar 
den tid det tar att placera och skruva fast tre hela gipsskivor på väggstommen. Den 
konstanta bearbetade tiden mättes till 11 minuter efter att processen studerats. 
 
Rörlig bearbetad tid: Rörlig bearbetad tid är den tid det tar för fräsmaskinen att fräsa 
bort överflödigt gips från varje yttervägg. Bearbetningstiden för fräsmaskinen varierar 
vid tillverkning av samma sorts yttervägg. Av denna anledning valdes den rörliga 
bearbetningstiden som varierande variabel att simulera i denna studie. 
 
PIA- lager: PIA-lager uppskattades till 0 minuter. PIA-lager uppskattades till 0 minuter 
eftersom de PIA-lager som fanns i den ursprungliga produktionslayouten försvann i den 
alternativa produktionslayouten.  
 
Transporttid: I enlighet med processkartan sker det totalt tre transporter i den 
alternativa produktionslayouten. Transporttiden fastställdes till 3,79 minuter efter att 
mätningar genomförts i fabriken för de tre transporter som förekommer i den alternativa 
produktionslayouten. 
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Genomsnittlig bearbetad yta per sekund: Variabeln innebär den kapacitet en maskin 
har. Den som fräsmaskin som studerats för att implementeras i den alternativa 
produktionslayouten har en kapacitet på 200-300 mm/sek. Den genomsnittliga 
bearbetade ytan fastställdes därför till 250 mm/sek. 
 
Standardavvikelse per sekund: Simuleringen genomfördes med 5 olika 
standardavvikelse för att fånga spridningen av fräsmaskinens kapacitet. De 
standardavvikelser som simulerades var 10, 20, 30, 40 och 50. Scenariot simulerades 
100 gånger för varje standardavvikelse för att få ett tillförlitligt resultat. 
 
Tabell 4:2, Sammanställning av konstanta variabler till simulering. 
 

Konstanta variabler  

Ställtid:  0 

Konstant bearbetad tid: 11 min 

Transport: 3,79 min 

PIA-lager: 0 

Genomsnittlig bearbetad yta: 250 mm/s 

Stdav: 10-50 mm/s 

 
4.3.2 Simulering av bearbetningstid för alternativ produktionslayout 
 
Tabell 4:3, Rörlig bearbetningstid alternativ produktionslayout  

Rörlig bearbetningstid (minuter) 
Stdav* 10** 20** 30** 40** 50** Medelvärde: 
Min. värde: 0,50 0,49 0,47 0,44 0,41 0,46 
Max. värde: 0,56 0,57 0,62 0,69 0,78 0,64 
Medelvärde: 0,53 0,53 0,53 0,54 0,54 0,53 
Stdav: 0,01 0,02 0,03 0,04 0,06 0,03 
 
*Standardavvikelse avser mm/s av bearbetning av gips. 
** Baseras på 100 iterationer.  
 
Den simulerade genomsnittliga rörliga bearbetningstiden för den utvalda processen vid 
layoutförändring är 0,53 minuter. Den rörliga bearbetningstiden för de olika 
standardavvikelserna varierar mellan 0,41 och 0,78 minuter per vägg. Den 
genomsnittliga standardavvikelsen för den rörliga bearbetningstiden är 0,03. 
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Tabell 4:4, Genomloppstid för alternativ produktionslayout 

Simuleringsvärden (minuter) 
 Stdav*  

 10** 20** 30** 40** 50** Medelvärde: Stdav:* Spridning: 

Ställtid:*** 0 0 0 0 0 0   
Genomsnittlig bearbetningstid 
(varierande): *** 0,53 0,53 0,53 0,54 0,54 0,53 0,01 0,53-0,54 

Bearbetningstid (konstant): 11 11 11 11 11 11   

Transporttid:*** 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79   

PIA-lager:*** 0 0 0 0 0 0   

Total genomloppstid:*** 15,32 15,32 15,32 15,33 15,33 15,32 0,01 15,32-15,33 
 
* Standardavvikelse avser mm/s 
** Baseras på 100 iterationer.  
*** Baseras på medelvärdet av 100 iterationer 
 
Den simulerade genomsnittliga genomloppstiden för den utvalda processen vid 
layoutförändring är 15,33 minuter. Genomloppstiderna med de olika 
standardavvikelserna varierar mellan 15,32 minuter och 15,33 minuter. Den simulerade 
genomsnittliga rörliga bearbetningstiden är 0,53 minuter och den konstanta 
bearbetningstiden är 11 min. Bearbetningstiden med de olika standardavvikelserna 
varier mellan 0,53-0,54 minuter. Bearbetning står för 75,25 % och transport står för 
24,75 % av genomloppstiden.  
 
Tabell 4:4 visar att om standardavvikelsen ändras inom ramarna för fräsmaskinens 
kapacitet har det låg inverkan på den totala genomloppstiden. Skillnaden mellan det 
lägsta och högsta värdet för rörlig bearbetningstid är 0,37 minuter vilket motsvarar 22,2 
sekunder.  
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4.4 Jämförelse nuvarande produktionslayout och alternativ 
produktionslayout 
 
Tabell 4:5, Jämförelse nuvarande produktionslayout och alternativ produktionslayout 

Jämförelse nuvarande produktionslayout och alternativ produktionslayout * 

 Nuvarande 
produktionslayout 

Alternativ 
produktionslayout Förändring 

Ställtid: 1,43 0,00 -1,43 
Bearbetningstid: 21,40 11,53 -9,87 
Transporttid: 5,16 3,79 -1,37 
Genomloppstid: 27,99 15,32 -12,67 
PIA-lager: 3101,04 0,00 -3101,04 
Total genomloppstid: 3129,03 15,32 -3113,71 
 
*Alla värden i tabellen anger minuter av produktionstid. 
 
Den totala genomloppstiden för den utvalda processen minskar med 3 112,57 minuter 
till följd av layoutförändringen vilket innebär en minskning på 99,51 %. 
Genomloppstiden för den utvalda processen med PIA-lager borträknat minskar med 
12,66 minuter vilket innebär en minskning på 45,25 %. Ställtiden och PIA-lager 
eliminerades vilket innebär en minskning på 100 %. Bearbetningstiden minskar 9,87 
minuter vilket innebär en minskning på 46,11 %. Transporttiden minskar med 1,37 
minuter vilket innebär en minskning på 26,49 %. 
 
Tabellen visar att samtliga variabler minskar till följd av layoutförändringen. Den stora 
skillnaden i genomloppstiden, utan PIA-lager, beror på att bearbetningstiden har 
minskat markant till följd av layoutförändringarna. Bearbetning av gipsskivor i den 
nuvarande produktionslayouten tar 9,2 minuter och för den alternativa 
produktionslayouten tar bearbetning av gipsskivor 0,53 minuter, vilket innebär en 
minskning på 94,24 %. 
  
Skivsågen som i den nuvarande produktionslayouten används för att bearbeta gipsskivor 
har en 100 % utnyttjandegrad eftersom den är igång alla BoKloks produktionstimmar 
vid undantag för maskinhaveri. 

Fräsmaskinen som ersätter skivsågen för att bearbeta gipsskivor i den alternativa 
produktionslayouten har en utnyttjandegrad på 3,46 %. Fräsmaskinen står still när 
gipsskivor placeras och skruvas fast på väggstommen och används enbart under de 0,53 
minuterna av den totala genomloppstiden för den utvalda delprocessen på 15,32 
minuter. 
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4.5 Förväntad produktionskapacitet per år 
 
I dagsläget tillverkas ca två stycken av den utvalda ytterväggen per dag. BoKlok stänger 
ner produktionen fyra veckor om året samt under helgdagar vilket motsvara cirka tio 
dagar per år. BoKlok producerar enbart på vardagar. BoKloks produktion är igång cirka 
230 dagar om året, vilket innebär att de producerar cirka 460 stycken av den utvalda 
ytterväggen per år. Genomloppstiden för den utvalda ytterväggen är idag 27,99 minuter 
vilket innebär att den totala produktionstiden för den utvalda ytterväggen är 12 875,4 
minuter per år. Den simulerade genomloppstiden för den alternativa 
produktionslayouten är 15,32 minuter vilket resulterar i att man med den nya 
produktionslayouten kan producera 840 st ytterväggar per år på samma tid.  
 
Tabell 4.6, Förväntad produktionskapacitet per år 

 Nuvarande 
produktionslayout 

Alternativ 
produktionslayout 

Produktionstid i minuter 
per år 

12 875,4 12 875,4 

Genomloppstid per vägg 27,99 15,32 
 

Antal producerade väggar 
per år 

  460 840 
 

 
 
En begränsning är att vi i denna studie enbart studerat ett flöde. Layoutförändringen 
kan ge effekter på andra delar i produktionen som inte har studerats i denna studie. 
Det finns en risk att vinsten med layoutförändringen inte blir lika stor som resultatet 
av simuleringen visar på grund av dolda aspekter som inte är uppenbara genom att 
studera den utvalda processen. Det är möjligt att det uppstår ledtider i andra 
delprocesser i produktionen som syns genom att analysera den utvalda processen i 
produktionen. PIA-lager utgör en övervägande stor del av genomloppstiden i den 
nuvarande produktionslayouten vilket kan resultera i att andra delprocesser stoppar 
upp flödet när PIA-lagret försvinner i den alternativa produktionslayouten. 
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5 ANALYS  

Analysen i denna studie kommer knyta samman resultat med teori.  
 
Resultatet av denna studie visar att den stora vinsten med att byta produktionslayout är 
att lagertiden för PIA minskar. Dock finns det osäkerheter kring hur stor vinsten faktiskt 
blir eftersom vi i denna studie enbart undersökt en delprocess i fabrikens tillverkning. 
Givet att det inte finns andra trånga faktorer i tillverkningen är vinsten av den storlek 
som denna studie visar. Om det däremot finns ytterligare flaskhalsar i produktionen 
kommer vinsten att vara lägre.  
 
Denna studie fokuserar på ökad effektivitet i produktionen genom att gå mot en mer 
flödesorienterad produktionslayout. Flynn och Jacobs (1986) har gjort en liknande 
studie där de, i enlighet med våra resultat, kom fram till att flödesorienterad 
produktionslayout är överlägset bäst sett till ställtid och förflyttning av PIA. I motsats 
till vår studie gav deras resultat dock svar om att en flödesorienterad produktionslayout 
ger högre PIA-lager och längre väntetider på grund av att maskinerna är arrangerade i 
ett flöde och att det bara finns en maskin som utför en viss typ av arbete. Enligt 
författarna resulterar därför den flödesorienterade produktionslayouten i mer PIA-lager 
och längre väntetider, vilket i slutänden orsakar längre genomloppstid för 
flödesorienterad produktionslayout jämfört med funktionsorienterad produktionslayout. 
Att denna studie visar på motsatt resultat kan bero till på att studien enbart analyserar en 
delprocess i tillverkningsprocessen och inte tar hänsyn till andra trånga faktorer i 
tillverkningsprocessen. I denna delprocess tas PIA-lager bort helt och hållet vilket gör 
att väntetider minskar för delprocessen. Men i enlighet med teorin finns en risk att 
layoutförändringen i den utvalda processen kan orsaka PIA-lager och väntetider i andra 
delar av tillverkningsprocessen som inte syns genom att studera den utvalda 
delprocessen. En orsak till varför man kan anta att layoutförändringen i detta fall inte 
kommer orsaka några väntetider till följd av maskinbytet i den utvalda delprocessen 
eller i andra delprocesser är att den genomsnittliga bearbetningstiden endast är 0,53 
minuter vilket kan anses som försumbart i sammanhanget eftersom det utgör en liten del 
av genomloppstiden.  
  
I resultatet beskrivs nuläget av genomloppstid för den delprocess vi undersöker i tabell 
4:1. PIA-lagret står idag för 99,14 % beräknat på genomsnittlig genomloppstid. Att 
PIA-lagret är en stor del av den totala genomloppstiden styrker behovet av en 
layoutförändring. Våra resultat visar att reducering av PIA-lagret är den överlägset 
största positiva effekten av en förändring från en kombinerad funktionsorienterad och 
flödesorienterad produktionslayout till en mer flödesorienterad produktionslayout. I 
enlighet med vad som visats i tidigare studier (Lin, 2008 och Chittratanawat och Noble, 
1999) är PIA-lagret en viktig aspekt att ta hänsyn till vid en layoutförändring. PIA-
lagret var den variabeln som förändras mest i resultatet vid jämförelse av nuläget och 
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den simulerade alternativa produktionslayouten. Eftersom den nya produktionslayouten 
innebär att den delprocess vi undersöker går från att tillverkningen sker i två separata 
hallar till att all tillverkning sker i en hall minskar avståndet mellan maskiner. I vårt fall 
gör detta att transporter och PIA-lager minskar väsentligt. Detta var i vårt fall förväntat 
eftersom layoutförändringen innebär att flera PIA-lager kunde tas bort och även 
transportavstånd kunde elimineras. Minskningen av PIA-lager innebär även att 
kostnader för kapitalbindning minskar markant. Dock är det möjligt att de vinster vi ser 
i PIA-lager inte är så stora som vårt resultat visar eftersom vi enbart ser till en 
delprocess i tillverkningen. Med andra ord är sannolikheten stor att andra delar i 
produktionen påverkar effektiviteten vilket inte visas i denna studie. Exempelvis kan det 
framförvarande produktionssteg stoppa upp flödet och öka PIA-lager. För att få in andra 
aspekter än PIA-lager i vår studie valde vi även att undersöka genomloppstiden utan 
hänsyn till PIA-lager. Detta resultat kan också ses i Tabell 4:1. En jämförelse mellan 
nuläget i Tabell 4:1 och simuleringen för framtida produktionslayout i Tabell 4:4 visar 
en rad skillnader. Den totala genomloppstiden minskar efter layoutförändringen från 
27,98 minuter till 15,33 minuter. Bortser man från PIA-lager är det bearbetningstiden 
som är den största faktorn. Bearbetningstiden gick från 21 minuter och 24 sekunder till 
11 minuter och 32 sekunder med den nya produktionslayouten enligt simuleringarna, 
vilket motsvarar en procentuell minskning av 46,11%. Denna procentuella minskning 
stämmer väl överens med teorin då forskning som Wemmerlöv och Hyer (1989) 
genomfört visar på att implementering av flödesorienterad produktionslayout kan 
resultera i att genomloppstiden för en produkt kan minska med 45,6%. 
  
En intressant aspekt som upptäcktes var att antalet operatörer har stor inverkan på 
produktiviteten i dagens produktionslayout. Detta kan tydligt ses i mätning fem i denna 
studie som är den mätningen som har den kortaste genomloppstiden av alla mätningar. 
Det som skiljer mätning fem från de andra fyra mätningarna var antalet operatörer som 
arbetade vid skivsågen. Vid de fyra första mätningarna var det två operatörer som 
arbetade vid skivsågen men vid den femte mätningen arbetade tre operatörer. Detta 
visar på att den nuvarande produktionen som finns är starkt beroende av arbetskraft. 
Detta var också något vi uppfattade då vi gjorde observationerna i produktionen. Den 
tredje operatören förbereder, hjälper till inför transporter och är behjälplig vid själva 
bearbetningen vilket ökar effektiviteten i linjen. Vid observationerna upplevde vi även 
att erfarenheten hos operatörerna spelar stor roll. De oerfarna operatörerna hade inte lika 
effektivt arbetssätt vid hanteringen av gipsskivorna som de mer erfarna hade. Faktorn 
att antalet operatörer och deras erfarenhetsnivå påverkar effektiviteten är något som 
kommer elimineras i den tänkta produktionslayouten. Eftersom den nya lösningen 
kommer innebära mindre transporter och PIA-lager kommer det också betyda att 
hanteringen av gipsskivor minskar. Minskar hanteringen av gipsskivor så minskar även 
möjligheten för operatörerna att förbereda, hjälpa till inför transporter och vid 
bearbetningen som de kan i den nuvarande lösningen. Om företaget vill behålla en 
funktionsorienterad produktionslayout bör de enligt observationerna från denna studie 
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öka antalet operatörer. För att detta ska vara lönsamt måste det vara givet att det inte 
finns några alternativkostnader för personerna i fråga. Med detta menas att den extra 
personen som tillsätts inte belastar någon annan del i företaget resursmässigt.  
  
I enlighet med Urban, Chiang och Russells (2000) forskning visar våra resultat att en 
funktionsorienterad produktionslayout har en högre utnyttjandegrad än flödesorienterad. 
Därför är en nackdel med den alternativa produktionslayouten att utnyttjandegraden av 
maskinerna inte är lika hög som i den nuvarande produktionslayouten vilket är i 
enlighet med teorin. Förändringen från en kombinerad funktionsorienterad och 
flödesorienterad produktionslayout till en mer flödesorienterad produktionslayout 
visade en minskning på 96,54 % i utnyttjandegrad för den maskin som bearbetar 
gipsskivor. I den nuvarande funktionsorienterade produktionslayouten är skivsågen 
aktiv större delen av tiden och tack vare de PIA-lager som finns begränsas inte 
skivsågens arbete av andra processer i tillverkningen. Vi den alternativa 
produktionslayouten kommer utnyttjandegraden av maskinen minska eftersom det blir 
ett enda flöde och fräsmaskinen kommer endast vara igång under de 0,53 minuter som 
gipsskivorna bearbetas. Detta innebär att företaget kommer behöva investera i en 
maskin men att de inte kommer utnyttja dess fulla kapacitet. Fallföretaget i denna studie 
kommer att byta ut skivsågen och investera i en ny maskin. Enligt denna studies resultat 
kommer kostnader för PIA-lager elimineras, kostnader för transporter att minska och 
fler enheter kommer att kunna produceras per år om den alternativa 
produktionslayouten implementeras. Layoutförändringen bör därför löna sig ekonomiskt 
i slutändan.  
  
Givet att tillverkningen sker i ett konstant flöde skulle ytterligare 380 ytterväggar kunna 
produceras per år. Detta resulterar i en procentuell ökning på 82,61 % av 
produktionskapaciteten. Detta resultat bygger dock på en rad antaganden. Som tidigare 
nämnts så har denna studie enbart studerat en delprocess och det kan finnas andra 
moment och delprocesser som påverkar antalet producerade enheter. Om företaget ökar 
sin produktionskapacitet med 380 ytterväggar kräver det att resterande element som 
ingår i modulerna som exempelvis innerväggar, golv och tak kan tillverkas med samma 
produktionskapacitet. Kan inte resterande element produceras i samma takt som 
ytterväggarna finns det ingen anledning att producera med full produktionskapacitet 
utan produktionskapaciteten bör anpassas efter resterande elements 
produktionskapacitet. Ett annat antagande är att efterfrågan är konstant och att de hus 
som tillverkas ytterligare om produktionskapaciteten ökar går att sälja. Ytterligare ett 
antagande är att flödet är konstant och att produktionen inte stoppas på grund av 
produktionsstopp eller underhåll av maskinen.  
 
En aspekt som påverkat resultatet i denna studie är att enbart fem mätningar 
genomfördes i nulägesanalysen. Hade fler mätningar genomförts är det möjligt att 
resultatet hade sett annorlunda ut eftersom spridningen på mätningarna i 
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nulägesanalysen var relativt stor. En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet är att 
operatörerna påverkas av vetskapen att de filmas och att tidtagning sker. Denna vetskap 
kan resultera i att operatören arbetar snabbare vilket kan ge ett missvisande resultat 
eftersom tiden som processen tar blir kortare än vad den brukar vara. Att operatören 
arbetar snabbare kan också innebära att fler misstag görs vilket kan innebära att 
processen tar längre tid än i vanliga fall. Sammanfattningsvis finns det många aspekter 
som påverkar produktionskapaciteten. Eftersom denna studie enbart studerat en 
delprocess och har gjort ett lågt antal mätningar finns det en risk att 
produktionskapaciteten inte ökar med fullt så mycket som 82,61 %.  
  
Teorin belyser en rad nackdelar att tillverka i ett enda flöde. För att minska väntetider 
och öka utnyttjandegraden måste maskiner i ett flöde vara helt synkroniserade (Conway 
et al., 1988). Johnsson (2003) påvisar att risken med att ha en maximal utnyttjandegrad 
är att väntetider ökar. Om tillverkningen då består av en flödesorienterad 
produktionslayout med maximal utnyttjandegrad blir konsekvenserna därför stora om 
något skulle gå fel i något av tillverkningsprocessens steg. För att ge varje steg i en 
tillverkningsprocess utrymme att producera enskilt utan att vara beroende av övriga 
tillverkningssteg menar Conway m.fl (1988) att PIA-lager är nödvändigt till viss del för 
många företag för att undvika köer och uppnå full produktionskapacitet. Detta innebär 
att BoKlok måste implementera flödesorientering i så hög grad som möjligt i hela 
tillverkningsprocessen för att nå en så effektiv produktion som möjligt eftersom det 
ökar chansen att maskinerna arbetar mer synkroniserat. För att undvika PIA-lager måste 
därför BoKlok se till att hela tillverkningsprocessen är synkroniserad för att undvika 
väntetider. Eftersom denna studie avgränsats till att enbart studera en delprocess kan 
vinsterna vara mindre än vad resultatet i denna studie visar om inte resterande processer 
i tillverkningsprocessen är synkroniserade med den utvalda delprocessen. För att den 
flödesorienterade produktionslayouten ska generera optimal vinst räcker det inte med att 
tillverkningsprocessen är synkroniserad utan yttre omständigheter måste även vara 
synkroniserade med flödet. Detta betyder att alla led i försörjningskedjan måste vara 
synkroniserade för företagets tillverkningsprocess ska fungera. Detta innebär att 
efterfrågan måste vara relativt konstant, leverantörer måste kunna leverera när 
tillverkningsprocessen kräver påfyllning, att maskiner kan lagas direkt om de går sönder 
och att transportfirman kan hämta färdiga moduler i rätt tid. Dessa påverkningsfaktorer 
måste därför vara synkroniserade med tillverkningsprocessen. Är dessa volatila bildas 
köer och lager vilket minskar produktionskapaciteten och vinsten för företaget. Vid 
flödesorienterad produktionslayout måste företaget förlita sig på att alla steg i 
tillverkningsprocessen är synkroniserade samt att även övriga led i försörjningskedjan är 
synkroniserade. Synkroniseras inte alla delar är i tillverkningsprocessen och 
försörjningskedjan är produktionslayouten sårbar eftersom det kan ge stora 
konsekvenser för företaget. Produktionslayouten blir mindre flexibel till följd av 
layoutförändringen men produktionskapaciteten ökar när produktionsflödet är 
synkroniserat. 
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Denna studie visar att det är lönsamt att gå från en funktionsorienterad 
produktionslayout till en mer flödesorienterad produktionslayout om den aktuella 
produktionslayouten orsakar många transporter på grund av att moment som ingår i 
samma delprocess är placerade i olika byggnader, om den aktuella produktionslayouten 
kräver stora PIA-lager och om ett motiv till förändring är att en maskin i delprocessen 
inte uppnår önskad kapacitet. 
  
Forskning har visat att flödesorienterad layout kan resultera i minskning av ställtid, 
genomloppstid, lagernivå av PIA, hanteringstid av PIA (Mohammadi och Forghani, 
2016) men att layouten har lägre utnyttjandegrad för varje maskinstation i jämförelse 
med funktionsorienterad layout (Urban, Chiang och Russell, 2000) vilket stämmer väl 
överens med denna studies resultat. Layoutförändringen resulterade i att ställtid, 
transporter, PIA-lager och hantering av PIA minskade. Layoutförändringen i denna 
studie resulterade i att alla variabler som studerades minskade, d.v.s. ställtid, 
bearbetningstid, transporttid och PIA-lager vilket resulterade i en kraftig minskning av 
genomloppstid. I enlighet med teorin minskade utnyttjandegraden för maskinen som 
bearbetar gipsskivor markant. Så länge produktionskapaciteten ökar är det acceptabelt 
att utnyttjandegraden minskar. Är ett företags mål att minska genomloppstiden för en 
process med liknande egenskaper som denna studie är det fördelaktigt att gå från en 
funktionsorienterad layout till en mer flödesorienterad layout. 
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6 SLUTSATSER  

Slutsatsen i denna studie binder ihop resultat med analys i förhållande till syftet. 

I denna studie undersöktes genomloppstid genom de fyra variablerna: ställtid, 
bearbetningstid, PIA-lager och transporttid. Slutsatsen som kan dras efter att resultatet 
analyserats var att samtliga av de fyra variablerna minskade vid en ökning av en 
flödesorienterad produktionslayout. Denna studie visar att en ökning av flödesorienterad 
produktionslayout ger en minskad genomloppstid.  
  
Att studien enbart behandlade en delprocess är dock en begränsning som bör belysas. 
För att få ett mer rättvist resultat kunde fler delprocesser eller till och med hela 
produktionsprocessen studeras. En annan aspekt som kunde gett ett mer pålitligt resultat 
är om fler mätningar hade gjorts i nulägesanalysen.  
  
Enligt mätningarna i denna studie bör en ökad flödesorientering av produktionslayouten 
implementeras. Detta eftersom resultaten visar en ökning av 380 ytterväggar per år vid 
implementering av en alternativ, mer flödesorienterad produktionslayout. Det finns 
dock en risk att antalet producerade väggar per år inte kommer upp i 380 ytterväggar 
per år. Anledningen till detta är att PIA-lager i dagsläget utgör en övervägande stor del 
av genomloppstiden i den nuvarande produktionslayouten finns det en risk att andra 
delprocesser produktionsprocessen stoppar upp flödet när PIA-lagret försvinner i den 
alternativa produktionslayouten.  
  
Denna studie visar på vikten av att företag ser över sin produktionslayout. Företag bör 
kontinuerligt granska sin produktionslayout för att inte förlora vinstfördelar eller binda 
onödigt kapital i produktionen. Resultatet i denna studie visar att PIA-lager är en 
avgörande faktor för en effektiv produktionslayout. Detta betyder att PIA-lager kan vara 
ett användbart mått för att veta när ett företag bör se över sin produktionslayout. 
Mätningarna i nulägesanalysen visar att PIA-lager står för 99,14 % av den totala 
genomloppstiden i delprocessen som studeras i denna studie. Att PIA-lager står för en så 
pass stor andel av genomloppstiden tyder på att det inte är en hållbar produktionslayout. 
Företag bör därför se över sin produktionslayout innan PIA-lagret blir för stort för att 
bibehålla en effektiv produktion. För att undersöka effektiviteten i sin produktionslayout 
kan företag använda sig av genomloppstiden på liknande sätt som gjorts i denna studie. 
  
Slutsatsen av studiens resultat är att fallföretaget bör implementera en mer 
flödesorienterad produktionslayout. För delprocessen innebär detta att en investering av 
en ny fräsmaskin bör göra. Fräsmaskinen kommer att placeras i flödet istället för i en 
enskild hall som skivsågen gör i dagsläget. Detta innebär en investeringskostnad för 
företaget men det innebär även besparingar i form av minskad kapitalbindning genom 
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minskat PIA-lager, minskad ställtid och bearbetningstid genom en mer automatiserad 
och effektiv maskin samt minskad transportsträcka eftersom produktionen nu går i ett 
flöde i en och samma hall. Dock finns det negativa aspekter med en ren flödesorienterad 
produktionslayout. En flödesorienterad layout med minimala PIA-lager är betydligt 
mindre flexibel än vad en funktionsorienterad produktionslayout är. Om det uppstår 
problem i en flödesorienterad produktionslayout stoppa detta upp hela produktionsflödet 
och samtliga maskiner i produktionsflödet stannar upp. Vid en funktionsorienterad 
produktionslayout där fler PIA-lager finns kan stora delar av tillverkningen fortgå trots 
att en maskin i produktionsflödet stannar.  
 
Denna studie visar på stora fördelar med att gå från en funktionsorienterad 
produktionslayout till en flödesorienterad produktionslayout. Detta gäller under 
omständigheterna att hela försörjningskedjan är synkroniserad så att exempelvis 
leverantörer kan leverera material i tid och att det finns köpare av bostäderna. Om det 
finns flaskhalsar eller fördröjningar i något av de andra leden i försörjningskedjan 
stoppar detta upp och effektiviteten minskar omedelbart eftersom köer och PIA-lager 
bildas. Slutsatser som kan dras utifrån detta är att en flödesorienterad produktionslayout 
är att föredra om hela försörjningskedjan som påverkar tillverkningsprocessen är 
synkroniserad. En felkälla i denna studie är, som tidigare nämnts, att enbart ett flöde 
studerats. För att med 100 % säkerhet veta att ett företag bör investera i en mer 
flödesorienterad layout bör simuleringar på hela produktionsflödet göras. Att undersöka 
en delprocess är bra för att detaljstudera förbättringsmöjligheter i en specifik delprocess 
men vill företaget ha en övergripande bild av den totala produktionskapaciteten bör en 
mer övergripande studie genomföras. En fördel med att ett företag inledningsvis 
undersöker enbart en delprocess är att det inte är lika dyrt och tidskrävande för företaget 
samt att företag får en uppfattning om det finns stora eller små förbättringsmöjligheter i 
delprocessen. Att göra en simulering över hela produktionslayouten är en betydligt 
större investering i avseende på tid och kostnad men det ger en helhetsbild där även 
hänsyn kan tas till leverantörer och kunder i försörjningskedjan. Rekommendationer för 
framtiden är därför att göra en mer omfattande undersökning där hänsyn tas till hela 
försörjningskedjan. En utökad undersökning bör också göras där hänsyn tas till 
kostnader, främst investeringskostnader eftersom kostnad och intäkter ofta är de 
avgörande faktorerna vid beslutsfattning om investeringar. En ytterligare aspekt som 
bör undersökas i framtida forskning är graden av flödesorienterad och 
funktionsorienterad produktionslayout. I vilken omfattning är det lämpligt att kombinera 
dessa. Vidare studier bör även undersöka om det är lönsamt att placeras produktionssteg 
där cykeltiden är lång utanför flödet istället för i flödet.  
 
Ytterligare förslag på framtida forskning är att undersöka om det är lämpligt att ha en 
kombinerad funktionsorienterad och flödesorienterad produktionslayout om en eller 
flera stationer har längre cykeltider än övriga stationer. Den framtida forskningen kan 
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undersöka om det är lönsamt att utföra de stationer med längre cykeltid utanför flödet 
istället för i flödet. 
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