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Sammanfattning 

Detta examensarbete är en del av Kaikakuprojekt och är utfört på CH Industry AB som är ett 

legotillverkande företag. Verksamheten erbjuder flera tjänster bland annat svetsning, 

bockning, laserskärning och har flera stora kunder så som Volvo och Scania. Ledningen på 

CH Industry anser att företaget inte utnyttjar tillräckligt mycket av sin svetsmaskin och vill 

veta var det brister. 

Målsättningen har varit att kartlägga brister, ställtider och göra en nulägesbeskrivning för att 

utifrån det identifiera eventuella brister. Detta har sedan används som grund för en workshop 

som hölls på CH Industry med syfte att komma på kreativa idéer till lösningar på problemen. 

Arbetet är fokuserat på en av företagets robotsvetscell som heter NX3. 

Författarna gjorde en nulägesbeskrivning med hjälp av flera olika metoder som observationer, 

intervjuer och litteraturstudier. Det gjordes en kartläggning av operatörens arbete, maskinens 

arbete samt observation av ställ utfördes.  Bland de viktiga teorier som författarna använde sig 

av finns Lean, logistik, processer och kreativitet. 

Författarna analyserade och delade de olika idéerna från workshopen i tre olika sektioner 

internlogistik, ställ och operatör. De identifierade brister var att internlogistiken inte fungerar 

d.v.s. att materialen inte hittas på sina platser vilket leder till förseningar i tillverkningen. I 

analysen konstaterades att olika förbättringsmetoder bör användas och den nödvändiga 

metoden som författarna ansåg vara viktig är bl.a. 5s.   

När det gäller ställ var problemet att alla stegen utfördes medan maskinen stod stilla. I 

analysen kunde författarna konstatera att hälften av stegen kan genomföras medan maskinen 

är igång vilket kommer ge företaget fördelar i form av förkortad ställtid. Denna analys gjordes 

med hjälp av SMED metoden då det blev lättare att separera och dela de olika stegen i inre 

respektive yttre ställ.   

Sist gjorde författarna en rekommendation som innehöll de lösningsförslag på problemet som 

ansågs vara lämpligast enligt författarna. Dessa rekommendationer var avslutningen på detta 

arbete.  

 

 



III 
 

Abstract 

This thesis is a part of Kaikaku project and has been performed at CH Industry, which is a 

contract manufacturing company. The company offers several services such as welding, 

bending, laser cutting and has several large customers such as Volvo and Scania. The 

management of the company believes that the company does not use enough of their welding 

machine and wants to know where there is a shortage.  

The aim of this project has been to identify shortage, setup times and make a status report to 

identify problems. The identified problems were therefore used in a workshop, held at the CH 

industry, to generate different ideas for solution. The work is concentrated on one of the 

company's welding cells called NX3.    

The authors did a status report using several different methods such as observations, 

interviews and literature studies. A survey was made of the operator and machine work and 

observation of switching fixtures was also performed. Among the important theories that the 

authors used the available Lean, logistics, processes and creativity. 

The authors analyzed and divided the ideas from the workshop into three sections, internal 

logistics, setup and operator. The identified weaknesses was that internal logistics do not work 

ie that the materials are not found in their places, leading to delays in production. The analysis 

found that different improvement methods should be used and the required methods that the 

authors considered to be important include 5s. 

In the case setup, the problem was that all steps were carried out while the machine is 

standing still. In the analysis, the authors could conclude that half of the steps may be 

performed while the machine is running, which give the company advantages in terms of 

reduced setup time. This analysis was done using the SMED method when it was easier to 

separate and divide the various steps in to Inside Exchange of Die and outside Exchange of 

Die 

Last, the authors made a recommendation that included the proposed solution to the problems 

that was considered appropriate according to the authors. These recommendations were the 

conclusion of the work. 
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Ordlista   

 

 

  

Ord: Beskrivning: 

A produkter Produkter som prioriteras. 

Batcher Antal produkt A som tillverkats innan produkt B 

börjar tillverkas.  

CMT aggregat Står för Cold Metal Transfer och är en svetsmetod.  

Effektivitet/OEE Skillnaden mellan den planerade och den faktiska 

körtiden.  

Fixturer Det är en anordning där material som ska svetsas 

sätts ihop.  

Förbättringsmetod Systematiskt sätt att utföra förbättring på.  

Förbättringsverktyg Hjälpmedel eller redskap som används vid 

förbättringsarbete.  

Internlogistik Logistiken kring NX3.  

Legotillverkning Innebär tillverkning på uppdrag av ett annat företag.  

Monitor Materialhanteringssystem som idag används i CH 

Industry och där order läggs in.  

NX3 Robot svetsmaskin på CH Industry 

Ställ Tiden det tar att ställa om produktionen i en maskin 

från att producera produkt A till att producera 

produkt B. 
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Förord 

Detta examensarbete är slutet på en treårig högskoleutbildning inom programmet Innovation, 

produktion och logistik. Vi vill tacka alla som har hjälp oss och bidragit till att detta arbete har 

kunnat genomföras.  

Vi vill börja med att tacka Daniel Gåsvaer vår handledare på CH Industry och Mälardalens 

Högskola för hjälpen vi fick. De kommentarer vi fick hjälpte oss väldigt mycket. Vi vill även 

tacka företagets VD Morgan Lindberg för möjligheten att utföra detta examensarbete på CH 

Industry. Vidare vill vi rikta ett tack till alla anställda och speciellt operatörerna vid 
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1 Inledning 

Kapitlet kommer innefatta beskrivningen av bakgrund, syfte, mål, problemformulering, 

avgränsningar och läsanvisningar. Med detta kommer läsaren få ett hum om vad 

examensarbetet kommer att omfatta. Detta för att ge en bild av arbetet.  

1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete har utförts av två studenter från Mälardalens högskola på CH Industry 

som är ett familjeägt företag. Verksamheten tillverkar stålkomponenter och levererar till 

mindre samt större företag som t.ex. Volvo och Scania. Författarna har under en tid deltagit i 

ett Kaikakuprojekt tillsammans med forskare. Arbetet har innefattat analyser, kartläggningar 

och observationer med all fokus på en av företagets svetsceller. CH Industry är specialister 

inom svetsning, trots detta uppstår svårigheter och slöseri i form av att maskiner står stilla. 

Dagens konkurrenssituation gör det nödvändigt att ha ett produktivt arbetsflöde för att minska 

möjligt slöseri och behålla kunderna. För detta krävs större noggrannhet vid tillverkning av 

produkter och en bra planering. Företagsledningen och operatörerna upplever störningar i 

processen runt svetscellerna. Det är viktigt för företagets ekonomiska välmående att hitta 

problemen och dess orsaker för att sedan eventuellt lösa dem.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att observera och kartlägga verksamheten, sedan få fram en 

nulägesbeskrivning över svetscellen. Nulägesbeskrivningen skall presenteras för att ge en 

helhetsbild av processen. Med detta som grund skall uppfattningen av problemen och dess 

grundorsaker vara begripliga. Resultatet och informationen ska sedan användas under en 

Workshop som äger rum på CH Industry. De idéer och mål som dyker upp i workshopen skall 

sedan analyseras av författarna för att utifrån det ge rekommendationer.  

Målet med detta examensarbete är att lyfta fram problemen till ytan och ge förslag på hur spill 

kan eliminera på bästa möjliga sätt. Att författarna lär sig under arbetets gång och även kunna 

presentera upplägget på ett enkelt vis.  
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1.3 Problemformulering 
CH Industry ställs dagligen inför nya utmaningar, att anpassa sig efter kundens behov är bland 

det viktigaste för verksamheten. Idag har företaget ett ansvar att skicka ut varor till sina 

kunder i tid, detta innebär att deras maskiner måste gå hela tiden och inga störningar får 

uppstå. Därför är det viktigt att ha korta ledtider samt flöde i processen. För att utvecklas och 

nå förbättringar måste företaget förstå grunderna till problemen. Verksamheten bör undersöka 

detta för att sedan uppnå en trygg materialförsörjning.  

Idag finns det ingen klar bild på arbetsflödet runt svetscellen och detta medför dolda problem 

som är svåra att upptäcka. Problemformuleringens frågeställning för detta examensarbete är 

följande: 

• Hur ser nulägesbeskrivningen ut? 

• Hur ser de kritiska problemen ut? 

• Vad kan göras åt problemen? 

1.4 Projektavgränsningar 
Uppdraget kommer endast bedrivas inom avdelningen svetscellen och logistiken kring den, 

det vill säga att arbetet inte ska gå djupare i andra avdelningar utan främst fokuseras på den 

berörda. Efter kartläggningen ska det endast analyseras kring problemen som finns i 

svetscellen då detta är en del av begränsningen. Arbetet omfattar inte fokus på leverantörer 

eller olika materialkällor utan endast på svetscellen och materialhanteringen som är kopplad 

till den.   

1.5 Läsanvisningar 
Författarna kommer att ta upp ord som är svåra att förstå under rubriken ”Ordlista”. Detta för 

att ge läsare som inte är insatta i CH Industry eller ämnet logistik möjligheten att förstå 

textinnehållet. Även ord med koppling till svetsning kommer att tas upp. Denna lista ligger 

precis efter sammanfattningen.   
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2 Företagsbeskrivning 

Under detta kapitel kommer författarna att skriva allmänt om CH Industry. Kapitlet kommer 

innefatta historia, ergonomi, tjänster, mm. Detta frambringas för att ge er som läsare en större 

förståelse av företaget. 

2.1 Historia 
Centralsvets (CH Industry AB) grundades av Carl Hellberg år 1948. Företaget var ungefär 

200 kvadratmeter, med utedass och ingen varmvatten. I början av 50-talet började Bengt 

Lindberg framtida kollega till Carl Hellberg att arbeta för Centralsvets och det huvudsakliga 

arbetet var fokuserad på att reparera motorblocket och växellådor, med bara fyra anställda. 

År 1965 köptes en ny tomt för att bygga en större byggnad. Den nya anläggningen stod klar år 

1967 och var hela 600 kvadratmeter. Samma år köpte företaget en skärmaskin från Volvo 

BM. Vissa uppdrag som Volvo gjorde ersattes av Centralsvets och operatörer från Volvo 

lämnade sitt jobb och började jobba för Centralsvets. Företaget hade stor yta som var ledig 

och införde begränsningar av fria områden där maskiner ställdes. År 1968 expanderades 

företaget med ytterligare 400 kvadratmeter.  

År 1971 byggde Centralsvetsen en exakt kopia av Eskilstuna fabriken i Arvika där Carl 

Hellberg blev ansvarig. Bengt Lindberg bodde i Eskilstuna och hans två söner Dennis och 

Tomas hjälpte till med arbetsbelastningen när Carl flyttade till Arvika. Effekten som dessa två 

nya operatörer gav gjorde att företaget började jobba mer med legotillverkning samt termisk 

sprutning. 

Ansvaret för drivandet av företaget gick till Dennis och Tomas år 1988. Samma år gick 

företaget ihop med Hellings som var en tunnplåtsleverantör för Centralsvets. Eftersom dessa 

två företag låg vägg i vägg var det inte krångligt eller kostsamt att genomföra detta. Den nya 

fabriken fick en yta på 2500 kvadratmeter och företaget fick namnet Centralsvets Hellings 

AB. 

Den termiska sprutningens arbetssätt var högljudd och passade inte med den övriga 

verksamheten på fabriken. Efter att ha övervägt att bygga om fabriken alternativt att separera 

verksamheten, valdes det sistnämnda alternativet. Detta fick bröderna Tomas och Dennis att 

separeras. År 1991 tog Tomas hand om den termiska delen medan Dennis tog hand om 

Centralsvets Hellings AB.  
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1996 växte verksamheten vilket ledde till att ytan blev för liten. Detta medförde köpande av 

en ny fabrik som är den nuvarande. Under samma tidsperiod köptes andra mindre företag och 

år 1998 sköts dem ihop till ett företag som fick namnet CH Centralsvets Hellings. 

(www.chindustry.se) 

År 2000 bytte företaget namn till CH Industry då företaget inte ville vara begränsad till 

namnet på svetsning. Den 1 september 2007 tog Morgan och Idag Lindberg barn till Dennis 

över företaget.  

2.2 Organisation 
Under och efter den ekonomiska krisen som drabbade Sverige och världen år 2008 har CH 

Industry sagt upp många arbetare då företaget drabbades som alla andra konkurrenter. Idag 

har företaget åter börjat anställa personal. Bilden nedan visar organisationsstruktur idag på 

CH Industry: 

 

Figur 2.1Organisationskartan. 

2.3 Ergonomi 
Varje medarbetare ska veta och fatta självständiga beslut enligt företaget. Detta för att ge 

operatörerna frihet att tänka och planera individuellt, vara motiverade och involverade i 

arbetet. Företaget har en stor säkerhet runt om hela anläggningen. Det finns laserdetektorer 

som känner av ifall operatören kliver över den tillåtna gränsen och detta medför att maskinen 

omedelbart stoppas. Företaget har anlitat ett hälsovårdsteam som en extern granskare. Det 
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finns även personal som kontrollerar att samarbetet mellan sjukvården och facket ”Metall” 

fungerar korrekt.  

2.4 Tjänster 
CH Industry har många tjänster att erbjuda och är idag skickliga inom legotillverkning. Nedan 

kommer en kort beskrivning av de tjänster CH Industry erbjuder. 

Laserskärning  

CH Industrys lasermaskiner är automatiserade, vilket medför effektivitet. Företaget skär i de 

flesta materialen. Det finns 3st maskiner som har en arbetsyta på 4000x2000 och en effekt på 

max 6000 kwh. Dessa maskiner hanterar plåtar upp till 25 mm tjocklek.  

Stansning 

Stansning används för bearbetning av tunnplåt i låga och medelstora serier. CH Industry 

använder sig av automatisk stansning vilket är effektiv, kvalitativ och kostnadseffektiv. 

Företaget erbjuder även kantbyte av stansade produkter. Maskinerna kan köra plåt upp till 

3mm tjocklek.  

Kantpressning 

Många av företagets kantpressare är utrustade med robotar. Dessa robotar kan köra längre 

serier vilket leder till förkortad operationstid. Företaget har även en styrd rullmaskin vilket 

betyder att de har ett helhetsgrepp inom kantpressningsområdet.  

Skärandebearbetning 

För skärande bearbetning används maskiner som har hög noggrannhet. Det är enkelt att 

programmera dessa maskiner med EdgeCam programmet.  

Svetsning 

Svetsning sker effektivt med svetsrobotar som kan svetsa olika material i tjocklekar mellan 1 

till 30 mm. Dessa olika material kan ha storlekar upp till 1000x2500mm. Det finns även 16st 

manuella svetsstationer.  

CH Industry har fem olika robotar men bara tre av dessa har twins utrustning. Detta innebär 

att de har dubbla svetsarmar. Dessa robotar klarar 250kg som maxvikt.  
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Montering 

Monteringen av olika delar sker i en enskild avdelning. De ser till att de olika detaljerna blir 

en hel produkt om kunden så kräver. Monterade bitarna kan vara maskiner eller elektronik.   

 

Konstruktion 

Alla fixturer och liknande hjälpmedel konstrueras på företaget. Detta leder till korta tider 

mellan ritning och klar produkt. Företaget har anställda som enbart jobbar med detta.  

Ytbehandling 

För att produkter ska ha ett bra skydd är det viktigt att den får rätt ytbehandlings typ. CH 

Industry erbjuder olika ytbehandlingar och samarbetar med ett ledande leverantör. De flesta 

av deras kunder finns inom telekom och fordonsbranschen.  

2.5 Produktionsplanering 
CH Industry har en årlig planering för att producera de uppdrag som uppstår. Ibland ändras 

planeringen för att vissa stora kunder som t.ex. Volvo behöver andra befintliga, eller nya 

produkter. Företaget har ett program som heter "Monitor" som är ett 

materialhanteringssystem. I systemet kan det hittas hur många produkter kunden behöver 

inom en vecka, månad eller ett år. I programmet kan även planerings avdelningen se om 

företaget är försenat i förhållande till tidtabellen. 

2.6 Material hantering och logistik 
Materialhanteringen och förflyttning på CH Industry sker med eldrivna truckar. Dessa 

används för att lyfta upp respektive ner pallar som innehåller materialen och fixturer. Pallarna 

brukar oftast stå på pallställ men kan även står på golvet och vänta på förflyttning.  

 

 

Figur 2.2. Trucktyp som används på CH Industry. 
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3 Metodik 

I detta kapitel kommer examensarbetets metodik att beskrivas. Författarna kommer även 

illustrera och redogöra de olika typerna av datainsamling som har använts under arbetets 

gång. 

3.1 Fallstudie 
I början av arbetet har författarna gjort en planering, som är en grund för hur angreppssättet 

mot problemet kommer att se ut. Detta för att få fram en klar bild på hur arbetet ska 

genomföras. 

Fallstudie är ett lämpligt sätt att angripa problemet på. Det är en undersökning av en specifik 

företeelse som till exempel en person, en händelse eller ett skeende. En kvalitativ inriktad 

fallstudie kan vara partikularistisk, deskriptiva, heuristiska och induktiva.(Sharan B Merriam 

1994, sid 24-25) 

En partikularistisk fallstudie kan innebära att fokus läggs på en viss situation, person, 

företeelse eller händelse. Det är själva fallet som är viktigt då den åskådliggör något som är 

viktigt för händelsen i frågan och dess innerbörd. Denna speciella fokus en fallstudie sätter, 

gör att den är ytterst lämplig för praktiska problem. Dessa problem kan vara frågor eller 

situationer som dyker upp under vardagen. (Sharan B Merriam 1994, sid 26) 

Det deskriptiva fallstudiet innebär att det har gjort en studie med ett slutresultat som är 

omfattande och detta utifrån en bokstavlig beskrivning av den händelse eller situationen som 

har studerats. Dessa fallstudier ska innehålla många variabler som ska beskriva samspelet 

mellan dem. (Sharan B Merriam 1994, sid 26) 

Fallstudie har även en annan viktig del som kallas heuristisk. Det innebär att läsarens 

förståelse av situationen förbättras genom att läsa fallstudiebeskrivningen. Detta ska skapa 

nya betydelser, utbreda läsarnas tidigare kunskaper och bekräfta saker som var kända tidigare. 

Detta kan leda till att nya variabler som utgör slutresultatet av fallstudiet, vilket leder till en ny 

bild av problemet. Vidare medför detta nya kunskaper om hur det blev som det är idag. 

(Sharan B Merriam 1994, sid 27) 

Det går även att ha hypotes och begrepp som uppstår utifrån fallstudieinformation där det har 

grunden i sammanhanget som studeras. Preliminär hypotes kan under studiens gång 

omformuleras eller förändras helt. (Sharan B Merriam 1994, sid 27) 
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Att upptäcka nya begrepp med ny förståelse som har olika relationer till varandra är det som 

kännetecknar en kvalitativ fallstudie. Detta ska alltså ge författarna en bild av vad det bör 

göras och inte bör göras under en speciell situation, detta ska belysa ett allmänt problem.  

Bilden beskriver författarnas metodik som antas fungerar och leda till förväntat resultat: 

 

Figur 3.1Metodik stegen.  
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3.2 Kvalitativ eller kvantitativ ansats 

Att välja rätt arbetsmetod kan vara avgörande för hur resultatet blir. Till exempel kan 

kvalitativ eller kvantitativ metod användas. Den kvalitativa informationen kan vara genom att 

beskrivas med ord medan det kvantitativa genom siffror. Det kvalitativa viset är alltså att 

beskriva en situation detaljerad, ett arbetssätt, människor, händelser och samspel i en 

fallstudie. Att citera personernas åsikter, erfarenheter och tankar är av viktig grad. (Sharan B 

Merriam 1994, sid 83) 

Forskare som väljer den kvalitativa biten koncentrerar sig mer på processen än dess 

slutresultat. Fokus läggs mer på detaljerna i själva processen och individens tolkningar av det 

som upplevs under vardagen eller situationen. Det innebär undersökning av hur individen 

strukturerar sitt arbete, liv eller sociala verklighet. Denna innerbörd finns i människans 

erfarenhet och därför ska tas fram av forskarens egen upplevelse, samtidigt försöka att inte 

hamna ”utanför” situationen som studeras. Detta görs genom att ”direkt” observera 

situationen för att få fram en klar bild av miljön. (Sharan B Merriam 1994, sid 30-31) 

En annan sak som kännetecknar kvalitativa arbetet är att vara med i fältet och arbetar. Detta 

för att observera och se hur människor bär sig åt när de är i sin naturliga omgivning. (Sharan 

B Merriam 1994, sid 33) 

Det kvantitativa sättet som presenterar informationen via till exempel siffror kan medföra att 

större vikt läggs på att mäta utsträckningen av en åsikt eller händelse, istället för att beskriva 

typen av problemet. (Sharan B Merriam 1994, sid 84) 

Den kvantitativa metoden plockar isär processen till olika komponenter som blir de variabler 

som studeras. Alltså ska mer fokus läggas på mål och resultat av forskningen. (Sharan B 

Merriam 1994, sid 30-31) 

3.3 Datainsamling 
Datainsamling kan ske på olika sätt. Det kan vara intervjuer, observationer, enkäter m.m. Att 

välja rätt metod kan vara avgörande för hur pålitlig den insamlade data är. Detta beror på att 

det är kritiskt att ha rätt datainsamling då till exempel OEE eller effektivitet ska beräknas. 

Dessa beräkningar kan ge en klar bild om datainsamlingen är korrekt. Annars kan siffrorna 

vilseleda forskarna.  
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Observationer 

Observationer tillhör en primär informationskälla. Detta sker genom deltagande observationer 

som skiljer sig från en vanlig intervju. Det finns viktiga skillnader mellan intervju och 

observation.  I observationer går forskaren ner till miljön som ska undersökas och observerar 

till exempel en människas arbetssätt eller rutiner. Medan i en vanlig intervju brukar oftast en 

tillfredsställande plats bestämmas för att skippa eventuella störningar från miljön 

runtomkring.  

Den andra skillnaden är att vid observation fås en direkt kontakt med verkligheten vilket 

medför nödvändiga erfarenheter inom situationen. Intervjudata utgör en 

andrahandsredogörelse till skillnad från en direkt beröring vid observation. Om observation 

ska vara vetenskaplig måste den uppfylla vissa krav som: uppfylla ett uttalat forskningssyfte, 

vara planerad, registreras systematiskt och underkasta kontroll beträffande validitet och 

reliabilitet. (Sharan B Merriam 1994, sid 101)  

 

Validitet och reliabilitet 

Under forskning ska ett resultat uppnå och vara realistiskt och accepterande. Det finns två 

viktiga begrepp som skall tas hänsyn till, reliabilitet och validitet. Reliabilitet handlar om hur 

ofta ett uppnått resultat kan upprepas. Detta begrepp är viktigt att ta hänsyn till då det 

mänskliga uppgörandet varierar från gång till gång. Om reliabiliteten är bra kan 

pålitlighetsgraden vara hög. (Sharan B Merriam 1994, sid 180) 

Validitet handlar om att hålla sig inom det område som ska forskas. Det funkar tillsammans 

med reliabiliteten för att uppnå ett bra resultat. Undersökningen om det resultat som har 

uppnåtts kan tillämpas även i andra situationer. (Sharan B Merriam 1994, sid 183,194)  

Litteraturstudier 

Litteraturstudier kan vara användbara innan och under arbetets gång. Det kan vara till stöd då 

tolkning och formulering av frågeställningar, val av metod och resultaten kan bli lättare. 

(Sharan B Merriam 1994, sid 75). När resultatet fås kan tolkningen ske på ett enkelt sätt då 

forskaren är väl förberedd inom ämnet. Även förberedelser som hypoteser, tidigare 

forskningars tester och olika definitioners tolkningar är avgörande för arbetet.  
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Under arbetets gång kan detta leda till att lättare förstår de olika vinklar som uppstår. Detta 

kan kopplas till de tidigare förundersökningar och se i vilken utsträckning den egna 

undersökningen skiljer sig från tidigare undersökningar.  (Sharan B Merriam 1994, sid 75) 

 

Intervjuer 

Under forskningens gång kan många olika sätt användas. Som tidigare nämnd är 

observationer en viktig del i kvalitativa fallstudier. Att observera är inte samma sak som 

intervjuer. 

Under observationer är forskaren i forskningsmiljön och kan ha missat en tidigare situation 

som kan vara av viktig grad för resultatet. Då kan en intervju vara ett bra sätt att få in det 

”försvunna” eller svår upptäckta informationen. (Sharan B Merriam 1994, sid 86) 

En strukturerad intervju kan användas vilket är användbar när ett stort antal urval av 

människor ska frågas. Då används enkät som grunt för intervjun och har fasta frågor. (Sharan 

B Merriam 1994, sid 87) 

Mindre strukturerade intervjuer kan också användas under en fallstudie. Då en viss 

information fås från alla respondenter. Här ska frågor och frågeställningar inte ställas i 

ordning utan det får situationen avgöra. Detta gör det möjligt att utveckla befintliga frågor 

eller nya frågor utifrån idéer situationen ger. (Sharan B Merriam 1994, sid 88) 

 

Workshop 

Workshop är ett seminarium eller verkstad där deltagarna är begränsade till antalet. Under 

vetenskapliga workshop brukar fokus ligga på ett specifikt ämne. Alla deltagare måste vara 

involverade och visa engagemang då problemlösningar och påtagliga praktiska övningar 

används. Workshop brukar oftast ha en ledare som styr mötet och de övriga deltagarna måste 

visa aktiv deltagande.(http://sv.wikipedia.org/wiki/Workshop) 
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4 Teoretiska referensram 

Den teoretiska referensramen kommer att handla om logistik, Lean, processer och olika 

förbättringsmetoder och verktyg där författarna refererar till flera olika litteratörer och dess 

syn. Detta för att examensarbetet kommer i huvudsak att kretsa kring dessa punkter, därför 

måste författarna lära sig av vad verktygen och metoderna inom Lean produktion betyder 

samt hur de kan användas i praktiken.  

Läsaren kommer förstå sig på logistiken och vad det innebär samt syftet. När det gäller 

processer kommer läsarna få en bild av vad det är, vad som är viktigt att tänka på och hur 

kvalitet uppnås. 

Sedan ska kreativitet tas upp och några olika typer av tankesätt som divergent och konvergent 

tänkandet. 

 

Figur 4.1. De olika avsnitten på kapitel 4 och dess innehåll.  
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4.1 Logistik 
Logistik är ett ord som används i de flesta organisationerna och kan beskrivas som läran om 

effektivt materialflöde. Detta handlar om att material och produkter skall finnas på rätt plats i 

rätt tid d.v.s. skapar ”plats- och tidsnytta”. Syftet med logistik är att förbättra effektiviteten 

och att uppnå ett positiv resultatpåverkan. (Patrik Johansson & Stig-Arne Mattsson, 2005, sid 

20, 27) 

Det talas ofta om logistik som ett synsätt. Logistik handlar inte enbart om tekniker, metoder 

eller verktyg. I Skandinavien går det att använda sig av begreppet materialadministration som 

synonymt för att beskriva logistikens roll, för att administrera material i och mellan företag. 

Här definieras logistik som: 

”Planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i materialflödet från 

råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och returflöden av framställd produkt, och som 

syftar till att tillfredställa kunders och övriga intressenters behov och önskemål, dvs. ge en 

god kundservice, låga kostnader, låg kapitalbindning och små miljökonsekvenser. (Patrik 

Johansson & Stig-Arne Mattsson, 2005, sid 20) 

Det finns ett internationellt ledande branschorganisation inom logistik, Council of Supply 

Chain Management Professionals (CSCMP) som definierar logistik på ett liknande sätt och 

lyder så här: 

“Logistics is the part of Supply Chain Management that plans, implements, and controls the 

efficient, effective forward and reverses flow and storage of goods, services and related 

information between the point of origin and the point of consumption in order to meet 

customers´ requirements.” (Patrik Johansson & Stig-Arne Mattsson, 2005, sid 20) 

 

4.2 Lean  
Lean produktion uppfanns av Toyota och har gett företaget försprång inom biltillverkning 

jämfört med andra biltillverkare. Det är inte bara ett sätt att arbeta utan det talas om Lean 

filosofi som helhet. Där ingår många verktyg och hjälpmedel för att främja filosofin. (The 

Toyota Way 2009, sid 59) 
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Kaizen 

Att arbeta med ständig förbättring är en viktig del av kvalitetsarbetet. I Japan kallas detta för 

”Kaizen” som är ett begrepp inom Toyota Production system. Att ständigt försöka förbättra 

kvaliteten på egna produkter för att försöka behålla sin marknadsandel är den del av Lean. 

Även om tryck från marknaden inte finns så är förbättringsarbetet ekonomisk motiverat. 

Brister på kvalitet kan kosta företaget mellan 5 och 20 procent av försäljningspriset. 

(Bergman och Klefsjö, 1991, sid 22) 

Kaizen filosofin är viktigt i Lean då den kopplar ihop flera verktyg och teknik. Dessa verktyg 

är bland annat 5s, visuell styrning, standardisering och utjämnad produktion.  Enligt 

begreppets grundare Massaki Imai är Kaizen en blandning av filosofi och olika verktyg.  

Den filosofiska delen inom Kaizen säger att kunden sätter ribban för vad kvalitet är. Då 

kundens åsikt ständigt ändras kommer nivån på kvalitet ändras. Detta gör att ständig 

förbättring alltid måste ske och på olika nivåer. Den uppnådda nivån ska inte hållas utan 

ständigt förbättras.  

Det finns flera upplysande principer: 

• Regler som styr arbetet är till för att brytas trots att standard är viktig. 

• Styrelsen har ansvaret att öka anställdas kreativitet och känslan av delaktighet.  

• Undvika tillfälliga lösningar genom att hitta grundorsaken. 

• Alltid ifrågasätta saker som till exempel olika arbetsuppgifter. 

• Undersöka om olika arbeten kan kombineras.  

(Ny verktygslåda för Lean, sid 145-146) 

För att förstå sig på filosofin finns ett diagram som kallas Kaizen - flaggan till hands (figur 

4.3.2). Den innehåller tre olika benämningar som alla inom Kaizen tänkande företag bör tänka 

på. Dessa är Innovation, Kaizen och Standardisering. Dessa tre begrepp ska tänkas på inom de 

olika nivåerna i företaget.   

Ledningen lägger mer tid på innovations del genom att skapa framtidens produkter och dess 

tillverkningssätt. Sedan kommer Kaizen ”delen” som innebär förbättring av den skapade 

produkten och dess tillverkningsprocess. Här ska ledningen lägga mindre tid än på innovation 

delen. Sist kommer standardiseringen där ännu mindre tid läggs ner på den och innebär att 
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arbetet utförs enligt en standard som är byggd på det bäst kända sättet. I ledningens fall 

handlar detta steg om budgetering.  

Mindra chefer lägger mindre tid på innovationsdelen jämfört med ledningen, ungefär lika 

mycket tid på Kaizen och mer tid på standardiseringen. Medan de lägre nivåerna som 

representeras av operatörer lägger mest tid på standardiseringen, mindre tid på Kaizen och 

minst tid på innovation. (Ny verktygslåda för Lean, sid 146) 

 

 

Figur 4.2. Diagram på Kaizen-flaggan. (Ny verktygslåda för Lean, sid 146)  

5s 

Ett annat verktyg från Lean är 5s:en. De står för sortera, strukturera, städa, standardisera och 

skapa vana. Dessa begrepp innebär att arbetsplatsen ska vara städat och all utrustning som inte 

används måste tas bort för att frigöra yta. Sedan gäller det att organisera så att varje verktyg 

har sin märkta plats. För att kunna upprätthålla dessa viktiga saker måste regler skapas och 

sedan ha koll på att de följs. (The Toyota Way 2009, sid 187) 

Den viktigaste delen i 5s metoden är standardiseringen. Hela metoden ger upphov till andra 

Lean verktyg som visuell styrning, standardisering m.m. Dessa verktyg visar hur du ska nå 

målen och är inte själva målsättningen. (Ny verktygslåda för Lean, sid 48) 
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För att vara tydligare angående 5s kan den kallas för grundläggandedisciplinen, för att de 

andra Lean verktygen ska fungera. Det ska vara lika självklart överallt på fabriken. De 

anställda ska efter implementeringen av 5s tänka att de jobbar på ett strukturerat, ren 

produktionsplats och inte på en stökig. Därför bör de olika delarna som metoden står för vara 

klara och tydliga för alla anställda. Innebörden i detaljform av 5s:en är följande: 

Sortera: 

Här ska alla tillsammans inom teamet se till att kasta allt som inte används. Att rangordna 

olika verktyg efter användningsgrad är nödvändig. Teamet bör checka om verktygen som 

används vardagligt finns i tillräckligt mängd. Det som används veckovis ska placeras så dem 

kan tas fram vid behov. Det som används varje månad bör placeras längre bort så det inte stör 

processen. Produkter som sällan används bör markeras med en röd lapp med dagens datum. 

Skulle den inte användas under en period bör den kastas eller återvinnas. Dessa steg bör göras 

varje halvår för att hela tiden vara uppdaterade. (Ny verktygslåda för Lean, sid 50-51) 

Strukturera: 

I denna fas ska allt som används placeras på bästa möjliga platsen. Det kan göras klart för alla 

genom tavlor och liknande. När det gäller ställen kan det effektiviseras genom att placeras 

fixturer på bord som går att rulla. Ännu en sak att tänka på är att ha bordet i en passande höjd 

som kan underlätta arbetet. För att koppla samman verktyg och material som används till 

samma jobb kan olika färger användas. Om verktygen inte används ska de vara på sina 

bestämda platser, annars är det ett problem som genast måste lösas. (Ny verktygslåda för 

Lean, sid 50-51) 

Städa: 

Här gäller det att städa fysiskt och visuellt. Anställda ska vara uppmärksamma på om material 

och andra saker är felplacerade för att genast se till att de ställs på sina platser. Ett bra sätt är 

att planera för 5 minuters städning varje dag för varje operatör under veckan för att se till att 

allt finns på sin plats. För att styra upp detta bör det finnas ansvariga personer för olika delar 

av städningen och sätta nivån på städstandarden som ska uppnås. För detta krävs 

rengöringsmaterial på plats.  

Att städa går hand i hand med att kontrollera. Detta gör det lättare att hitta avvikelser och 

orsaker. I en fabrik där operatören flyttar på en liten maskin för att städa kan t.ex. oljefläck 
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upptäckas. Fläcken städas bort och frågan om varför det uppstod ska ställas och genast ska 

olika åtgärder göras för att det inte ska hända igen. (Ny verktygslåda för Lean, sid 50-51) 

Standardisera: 

Efter att ha upprätthållit de tre första S:en måsta en standard skapas. Detta för att se till att 

dessa steg genomförs på det bäst kända sättet. Vilket gör det lättare att hitta avvikelser som 

leder till snabbare upptäckt av misstag. Detta ska ses som slutresultatet av metoden. (Ny 

verktygslåda för Lean, sid 50-51) 

Se till (Skapa vana): 

Se till att alla är delaktiga i 5s metoden. Detta kan göras genom att dela ut priser för bästa 

resultat och på så sätt motivera till fortsättning av förbättring. Många företag hävdar att de 

jobbar med 5s men som i praktiken bara jobbar med de första 2s:en och genomför inte de sista 

tre som är de viktigaste av dessa fem. Detta beror på att de två första är lätta att införa medan 

den andra kräver mer förståelse för att hållas jämt och ständigt. 

Det finns olika aktiviteter som kan användas för att upprätthålla de 5s:en. 

• 5s månad en gång per år för att sätt fart på arbetet. 

• 5s dagar som inkluderar 1-4 dagar per månad. 

• 5s seminarier ledda av experter.  

• 5s kontrollanter som följer en viss väg. 

• 5s tävlingar. 

• 5s 5 min varje dag. 

(Ny verktygslåda för Lean, sid 50-51) 

Visuell styrning 

Visuell styrning är en viktig det inom Lean. Den funkar som bäst när den används samtidigt 

som 5s och standardiserat arbetssätt. Den är viktig på grund av att det används som test för att 

kontrollera om de andra verktygen följs på bästa möjliga sättet. Exempel på visuell styrning är 

följande: 

• Skapa rutinmässiga grafer som för ställtider för att kontrollera om standarden följs. 

• Att presentera förslag från anställda och visa upp månadens förslag.  

• Se till att det finns block framme så problemen kan antecknas.  
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• Städa 5 minuter för att fortsätta arbeta med 5s. Använda tavlor för att visa platsen på 

olika verktyg.  

• Håll anställda informerade om nya produkter och utveckling av de befintliga med 

olika bilder och ritningar på tavlor.  

(Ny verktygslåda för Lean, sid 59-60) 

Standardisering 

Standardiserad arbetssätten är en viktig del av Lean. Människor och operatörer med 

standardiserad arbetssätt kan tycka att det blockerar deras kreativitet och utveckling. Syftet är 

inte att göra arbetet repetitiv och effektiv. Utan det handlar om att genom vetenskap hitta det 

bästa möjliga arbetssättet och standardisera den. Det blir enklare att upptäcka avvikelser i 

standardiserade arbetsprocesser, annars kommer avvikelser se ut som vilken variant som helst. 

(The Toyota Way 2009, sid 176-177, 179) 

Det finns tre viktiga delar inom standardiserat arbetssätt som alla bör känna till: 

1. En standardiserad arbetssätt är inte oföränderligt. Den måste ständigt förbättras genom 

att den nuvarande standarden alltid anses vara den sämsta.  

2. Att jobba utifrån en standard gör processen stabilare och felen kan lättare upptäckas. 

3. Standardiserat arbete är viktigt för förbättringsarbete. Det blir lättare att gå vidare till 

en bättre standard och undvika tillbakafall.  

 

Verksamheter som använder standarder på ett fel sätt brukar ledningen eller vissa anställda 

ansvaras för den. Men i Japanska företag är standardisering alla de anställdas jobb. 

Tillsammans förbereds det bäst kända arbetssättet, ser till att den följs och ständigt förbättrar 

den. Alla är som ett team där förberedelser och genomförandet kombineras. (Ny verktygslåda 

för Lean, sid 52) 

Utjämnad produktion 

Utjämnad produktion innebär att tillverkningen av till exempel tre olika produkter mixas. 

Istället för att tillverka AAABBBCCC mixas de till en ny planering som innebär tillverkning 

på följande sätt: ABC, ABC, ABC. Detta innebär att mindre batcher tillverkas och färdiglager 

minskas. Detta leder till att en del bunden kapital frigörs och kan användas för utveckling av 

produkter eller processer. Även leveranser påverkas positivt då det ger företaget möjligheter 
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att till exempel leverera två små mängde, en på onsdag och en på fredag istället för en stor 

leverans på fredag.  

När det gäller planeringen på hur produkterna ska mixas måste behovet tas till hänsyn. Om 

företaget har produkt A med 33 % av behovet och produkt B med 67 % av behovet bör 

tillverkningsplaneringen se ut på följande sätt: BBABBABBA. För att hitta den bästa mixen 

ska uträkningen ske från den minsta nämnaren. Om det ska tillverkas tre olika produkter A, B, 

C med förhållandet 10, 5 och 2 är 2 den minsta nämnaren. Utifrån det blir det ungefärliga 

förhållandet 5, 2, 1 och ger följande mix: ABABACAA och sedan kommer ABABABACA. 

(Ny verktygslåda för Lean, sid 105) 

7QC verktyg 

Det finns flera metoder att använda då ett företag vill jobba med förbättringsarbete. En av 

metoderna är de 7QC verktygen som ståt för ”Quality Control”, på svensk kvalitetsstyrning. 

Dessa verktyg började användas i Japan för att hjälpa företagen att lösa och identifiera 

problem. Verktygen är: 

1. Styrdiagram 

2. Paretodiagram 

3. Sambandsdiagram 

4. Datainsamling 

5. Histogram 

6. Stratifiering 

7. Ishikawadiagram 
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Figur 4.3. De olika 7QC verktygen.  

SMED metoden 

Under produktionen är långa ställtider källa till problem inom material och 

produktionsstyrning. Dessa långa ställtider orsakar att det blir stora orderstorlekar. Detta i sin 

tur leder till flera olika problem.  

• Anläggningen blir bunden och inga alternativa produkter kan produceras då 

bearbetningstiderna blir långa. 

• Den tid som går åt omställning kan omväxlande gå till produktion. 

• Dessa långa ställtider minskat flexibiliteten när efterfrågan förändras.  

• Det blir långa ledtider för olika artiklar och order p.g.a. långa kötider, ställtider och 

bearbetningstider.  

 

Däremot korta ställtider leder till att arbetsstorlekar minskar. Detta leder till positiva resultat 

när det gäller ledtider, produkter i arbete, flexibilitet, resursutnyttjande av maskiner och 

personal. Korta ställtider har utomordentlig betydelse för effektivt material och 

produktionsstyrning. (Anders Segerstedt, 1999, sid 81-82) 
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Segerstedt tar upp ett angreppssätt på ställtids problem som kommer från Japan och kallas för 

SMED metoden. Denna metod har hjälpt med att minska ställtider i ett arborrverk från 24 

timmar till 40 sekunder. SMED står för ”Singel Minute Exchange of Die”.  

Det första som görs är att undersöka omställningsarbetet. Det finns två olika sorter 

undersökningar att göra. Det första är att titta på arbetet som måste göras när maskinen är 

stilla. Detta brukar nämnas IED (Inside Exchange of Die). I det andra steget undersöks arbetet 

som utförs då maskinen är igång och arbetar. Detta brukar nämnas OED (Outside Exchange 

of Die). Omställningsarbetet analyseras med den traditionella tidsstudien, klocktids 

mätningar. Arbetet utgörs på åtta olika steg. 

1. Separera IED och OED. Undersöka vad som görs när maskinen är stilla respektive 

igång. Detta hjälper forskare inse att vissa arbeten som görs när maskinen är stilla kan 

även göras när maskinen är igång. 

2. Omvandla IED till OED. Arbete som måste göras när maskinen står still ska försöka 

göra när maskinen är igång.  

3. Funktionell standardisering. Om verktygens form och dimensioner är standardiserade, 

underlättar detta verktygsbytet. 

4. Funktionella fästanordningar. Konstruera fästanordningar så att det krävs minst 

möjlig tid och ansträngning. Skruvandet bör undvikas. 

5. Använda förhandsjusterade fixturer. Undvika att fästa en bit som ska bearbetas på 

fixturer som sitter fast på maskinen. Använda två stycken fixturer vilket innebär att en 

bit kan fästas och justeras medan maskinen arbetar med en annan bit.  

6. Parallella operationer. Vid omställning brukar oftast ställaren arbeta på båda fram 

och baksidan av maskinen och till höger och vänster. Det blir många förflyttningar 

som kan reduceras med två stycken arbetare istället för en.  

7. Eliminera justeringar. När verktygsbyte görs måste justeringar ske. Ju mindre 

justeringar är desto bättre. Det går att minska justeringarna genom att exempelvis 

installera styrpinnar.  

8. Mekanisera. En hydraulisk eller pneumatisk infästning underlättar arbetet. Viktigt att 

kunna fästa verktyget i flera punkter.  
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Som det framkom ovan så är SMED ett intelligent tankesätt för förbättringsarbete inom 

materialstyrning. De åtta olika stegen som används med SMED metoden innebär inga stora 

ekonomiska investeringar för företagen. (Anders Segerstedt, 1999, sid 82-84) 

Anledningen till att SMED är viktig beror på att den reducerar ställtider och skapar mindre 

batchstorlekar. Det finns dock tre olika perspektiv att se på ställtids reducering med. Den 

första innebär att omställningen är tiden när maskinen står still mellan batcherna. Detta 

perspektiv anses vara den smalare. Det andra perspektivet innebär att omställningstiden är 

från sista biten i nuvarande jobbet till första godkända biten i det kommande jobbet och är den 

allmänt erkända perspektivet. Det tredje och sista perspektivet tar hänsyn till hastigheten. 

Omställningstiden är från standardhastigheten när det nuvarande jobbet tillverkas till samma 

hastighet uppnås i tillverkningen av nästa jobb. (Ny verktygslåda för Lean, sid 60-61) 

4.3 Processer 
Processer är något som har en början och ett slut detta är gemensamt i alla sammanhang. Det 

innebär att det finns en kund och en leverantör, syftet är att leverera rätt produkt i rätt tid och 

målet med detta är att tillfredsställa kundens behov genom att använda så lite resurser som 

möjligt. Processen ska ha ett värdefullt resultat eftersom kunden oftast är ute efter bra kvalitet 

till ett lågt pris. Att jobba med processer innebär också att fokusen inte bara ligger på en 

enskild aktivitet utan på flera olika aktiviteter och dess påverkan. (Begrman & Klefsjö, sid 

1991) 

Kvalitet 

I dagens produktions olika begrepp ingår ordet kvalitet som har många olika tolkningar. 

Kvalitet uppnås genom att arbeta med processer, basera besluten på fakta, arbeta med ständiga 

förbättringar och att få alla att medverka.  Enligt Bergman och Klefsjö ska en kvalitetspolicy 

innehålla: 

• Kännedom av kunderna och deras betydelse. 

• Dimensioner inom kvalitet som anses vara viktiga inom företaget. 

• Arbete för ständig förbättring 

• Företagets inställning till sina anställda.  

 

Det innebär att bland annat ledningen ska vara engagerad inom företagets kvalitetspolicy. Om 

ledningen inte är engagerad kan de andra i företaget influeras negativt.  



23 
 

4.4 Kreativitet och verktyg 
Författarna har valt att använda sig av 4 böcker för att definiera begreppen Kreativitet och 

kreativa verktyg. Detta gör författarna för att ge läsaren en syn på hur olika författare 

definierar ordet kreativitet. Vilket är till hjälp då användningen av dessa begrepp har uppstått 

under examensarbetet.    

Kreativitet 

”Att definiera ordet kreativitet är som att försöka fånga en hal elektrisk ål.” (Idéagenten 2.0, 

sid 28). Med detta menar författaren att ordet ”kreativitet” har många betydelser och att det är 

svårt att definiera det rätta.  

”Ordet har sitt språkliga ursprung i det latinska ordet ceros, som betyder att skapa och att 

bringa till existens”. (Idéagenten 2.0, sid 28). Om man ska förklara kort betyder ordet 

kreativitet att skapa. Ordet dyker upp i olika ämnen bl.a. i psykologi, organisatoriska, biologi 

etc. 

Enligt ordböcker delas ordet i två riktningar. En förmåga och en kvalitet. Med kvalitetstanken 

menas att en människa antingen föds till att vara kreativ eller inte. Men inte enligt boken.  

”Alla människor med förmåga att vara/tänka kreativt men alla tränar inte eller får den 

möjligheten att visa vad man kan”. (Michanek, J.& Breiler, A, sid 29) 

"Kreativitet handlar inte om att chansa. Kreativitet handlar om att försäkra sig om framgång." 

De huvudsakliga aspekterna inom kreativitet, var enligt Micael Dahlén, resultatet, processen 

och människan. Eftersom nästan allt i livet handlar om att lyckas och göra succé anser 

författaren också att det viktigaste med kreativitet är att bli framgångsrik med hjälp av den 

och för att kunna vara kreativ måste man kunna tänka utanför boxen. Resultatet ska uppfylla 

två kriterier. Det ska vara någonting som inte funnits tidigare dvs. någonting helt nytt och 

dessutom ska produkten uppfylla en funktion. Det viktigaste är att den här produkten har en 

viktig roll och anses vara meningsfull. (Boxen, sid 51). 

De Bono pratar i sin bok ”six thinking hats” om att kreativitet kommer ifrån människans 

ökade självförtroende. Författaren tycker också att kreativiteten kommer fram då man har 

krav och förväntningar på sig själv. Det talas mycket om ”hattarna”, speciellt den gröna hatten 

där den talar mycket om kreativiteten. Enligt författaren kan kreativitet vara talang, 

skicklighet och personlighet. 
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Det finns ett citat där författaren talar om att kreativitet är mycket mer än bara pengar. Att det 

är till för alla, och att alla bör vara eller tänka kreativt. Kreativitet finns i bakhuvudet på alla 

människor och kan dyka upp, fast man inte vet om det. 

 “Under the green hat we put forward new ideas. Under the green hat we lay out options and 

alternatives. These include both the obvious alternatives and fresh ones. Under the green hat 

we seek to modify and improve suggested ideas”. (De Bono, 1999, sid 115) 

Enligt boken Medicieffekten av Frans Johansson är kreativitet att åstadkomma något unikt, 

något som ingen annan gör. Författaren pratar också om att kreativitet handlar om de olika 

skärningspunkterna och att man måste hitta till dessa för att komma på det unika. I boken 

finns det ett exempel då 4+4= 35,372. Visst är detta något nytt men detta ger oss inte så 

mycket.  Att däremot säga att 4+4=44 som Chris rock gjorde är kreativitet. 

Kreativt verktyg 

För att visa tydligt hur man kan fokusera tankeverksamheten och öka produktiviteten 

använder sig Dahlén i sin bok Boxen av ett kreativt verktyg som boxens 4 väggar. Man ska 

alltså skaka på boxen men först bör man vidga den för att fylla den på bästa sätt och nå den 

maximala effekten. Med detta menas att man inte ska låsa sig till en tanke eller tänka på 

reglerna i första hand. De bästa lösningarna dyker upp då man tänker fritt.  

Boken Idéagenten 2.0 av Michanek, J & Breiler, A tar man upp sex sätt som kan förändra hur 

man arbetar: 

1. Idéer är det mest värdefulla kapitalet på dagens marknad 

2. Kunskapssamhällets nästa fas- att kreativitet bearbeta vetande och information 

3. ”Utinnovera” istället för utkonkurrera 

4. Design som konkurrensfaktor 

5. Den nya generationen kräver kreativitet och självstängande  

6. Ledarskapet förändras från kontrollerande till kreativitetsfrämjade  

 

Det påstås att genom dessa sex sätt kan man tänka kreativt, och när man ska börja tänka 

kreativt så handlar det inte om och komma på en bra lösning utan så många lösningar som 

möjligt. 
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Definitionen av kreativa verktyg enligt Frans Johansson är att se saker i nya perspektiv. 

Författaren pratar mycket om att man inte ska sitta och koncentrera sig på lösningen utan att 

man ska försöka se saker och ting från nya vinklar. De nya perspektiven får man genom 

skärningspunkten som man uppnår genom att träffa människor från olika kulturer i olika nya 

miljöer.  

4.4.1 Divergent och konvergent tänkande 

Det finns två olika tankesätt som är motsatsen till varandra och som är en sidogren av 

tankesättet. Dessa två kallas för divergent och konvergent. Det divergenta innebär tänkandet i 

olika riktningar för att komma på olika lösningar till ett problem. Vilket kan testas genom att 

personen i frågan försöker komma på så många lösningar som möjligt för ett föremål. 

Personer som är bra på divergenta tänkandet kan hitta rätta bestämmelser bakom logiska 

serier. http://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4nkande (26-02-2012) 

Det andra sidogrenstänkandet är det konvergenta sättet. Det handlar om att hitta en speciell 

lösning på en uppgift. Till skillnad från det divergenta som handlar om flera olika lösningar. 

Skador på hjärndelar som temporalloben och partielloben kan medföra svårigheter då 

konvergent tankesätt ska användas. http://sv.wikipedia.org/wiki/T%C3%A4nkande (26-02-

2012) 
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5 Nulägesbeskrivning 

Under detta kapitel kommer författarna att genomgå en nulägesbeskrivning på avdelningen 

som examensarbetet ska genomföras. Beskrivningen av hela processen kring svetscellen 

kommer att redovisas från att det fås in ett uppdrag tills att det avslutas. 

Processkartläggningen kommer att visas steg för steg för en verktygslåda som tillverkas på 

CH Industry. Här kommer det tas upp hur ett arbetes och ställtids process går till, där 

författarna presenterar stegen i konkret form. Det uppkommer hur lång tid det tar för 

operatören att genomföra stegen och vad som exakt görs.  

Författarna kommer även att redovisa en effektivitet/OEE beräkning för att ge en klar bild på 

nuläget. Nulägesbeskrivningen kommer att användas som underlag för en workshop som 

kommer att hållas på CH Industry. 

5.1 Robotsvetscellen NX3 
NX3 är en robotsvetscell som idag används väldigt mycket på CH Industry. Roboten har två 

huvud som innebär att den kan svetsa två produkter samtidigt eller bara en, beroende på hur 

deras order ser ut. NX3:an har 2 sidor (A & B), och varje sida innehåller två sektioner som 

döps till A1, A2 och B1, B2. (Figur 5.1) 

I alla dessa sidor/sektioner kommer en del arbete att utföras av maskinen, operatören eller 

endast en typ av produkt på A eller B sidan. Operatören kommer t.ex. kunna montera in A 

sidan medan B sidan svetsas. En del produkter måste svetsas 2 gånger för att de ska bli 

färdiga, då roboten inte kommer åt alla sidor måste den alltså vändas manuellt av operatören. 

Kostnaden för en stillastående NX3:a är Ca 800kr/h. 
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Figur 5.1. NX3. 

Observerade Produkter 

CH Industry AB producerar varierande mängder av olika produkter som bemöter en stor 

efterfråga av kunden. Produkten som författarna har valt att skapa en processkartläggning på 

är en verktygslåda. Verktygslådan har två huvuddelar som svetsas på NX3:an, detta är en 

produkt som är bland deras A produkter. Sifferkoden på produktens delar är 16803150 och 

15176715. (Bilaga 1 och 2) 

 

 5.2 Logistik 

Här kommer en beskrivning på vilka steg som tas för att köra ett nytt uppdrag vid NX3:an. 

Dessa steg är generella, det vill säga att de följs vid nystart av tillverkningen för alla produkter 

som körs i denna robotsvetscell.  
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Start av uppdrag 

Operatörens huvudsakliga arbete är att se till att maskinen vid svetscellen hela tiden är igång. 

Det nya uppdrag visas i materialhanteringssystemet Monitor, här följs de beställningar som 

skall köras. Monitor är ett program där tidsplaneringen följs för olika uppdrag. Här finns även 

order, batchstorlekar och materialstorlekar. Operatören skriver ut beställningen som är längst 

upp på monitorlistan därför att den prioriteras. I vissa fall kan överraskande uppdrag 

uppkomma då företag som Volvo behöver sina produkter väldigt fort. Då kommer det någon 

från ledningen och talar om för operatören vilket uppdrag som genast skall påbörjas. 

Hitta rätt material 

När operatören skrivit ut orden på det nya uppdraget skall materialet förberedas. Om det krävs 

ska fixturbyte ske först. Vilka material eller fixturer som behövs finns på orderpappret. Sedan 

programmeras maskinen för den nya svetsningen och den första biten tillverkas. För att vara 

säkra på att måtten är rätt skickas biten till mät labb för mätning. Medan operatören väntar på 

svar från labbet fortsätts tillverkningen, även om det skulle ta flera timmar innan svaret fås. 

Skulle det visa sig vara fel på den första produkten stoppas hela tillverkningen.  

Avslutandet av uppdrag 

När den sista biten är tillverkad tas den till labbet för sista bits kontroll. När kontrollen är 

godkänd ställs pallen med den tillverkade produkterna vid sidan för vidare transport. Sedan 

körs en ny process från början som tidigare beskrivet. 

5.3 Arbetsmönster 
Författarna räknade ut hur lång tid det tar för en erfaren operatör att genomföra hela processen 

stegvis. Processen är baserad för produkten 16803150* och 15176715*. (bilaga 1 och 2). 

Tiden är på ett ungefär, ibland tog det längre tid att genomföra ett steg och ibland mindre.  

 

Tiderna som finns med i processen är medelvärdet av ca 3 – 4 olika värden. Det tar ca 13 

minuter att genomföra stegen om operatören har allt som behövs vilket är sällsynt. 

Medelvärdet av dessa värden tar det ca: 15 minuter att genomföra hela processen. Under 

arbetstiden måste operatören ibland själv hämta material som behövs när det tar slut vid 

”pallen”. Detta tar tid och författarna uppskattar det till ca 2 minuter. Det kan även hända att 

operatören inte hittar materialet som behövs, detta kan ta betydligt längre tid. 
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Under detta steg kommer genomförandet av processen förklaras, där tiden observeras av 

författarna under varje steg som sker på NX3:an av operatören och maskinen. 

 

 

 

Figur 5.2. Arbetsmönstrets olika steg. 

Cykeltid ca 15 min    Produkt A 16803150 

     Produkt B 15176715 
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Arbetsmönsterkartläggning av 2 produkter, produkt A 16803150 och produkt B 15176715 går 

genom en cykel i NX3 som tar ca 15 minuter att genomföra. Stegen av processen är följande: 

Start: 

Laddar produkt A ”4 min 20 sek” 

 (Här tar operatören den halvsvetsade biten och kontrollerar den, eventuellt svetsar det som 

roboten har missat. Sedan flyttar operatören den halvsvetsade biten i NX3:an ett steg till höger 

och monterar hela lådan för att den sedan ska svetsas ihop till ett. Detta gör operatören för att 

NX3 inte kommer åt alla sidor som ska svetsas.) 

Startar NX3 ”10 sek” 

(Efter att ha monterat färdigt produkt A, går operatören ca 2 meter för att starta roboten. 

Roboten börjar då rotera och svetsningen påbörjar. Nu är produkt B färdig svetsat och väntas 

på kontrollen, slipas/svetsas. Men först måste operatören slipa Produkt A.) 

Slipar/Svetsar produkt A ”4 min 30 sek” 

(Roboten är nu i gång och gör sitt jobb.  Under tiden slipar, eventuellt svetsar operatören 

färdigt produkt A och sedan lägger den i färdiga lådan.) 

Hämtar Produkt B efter svetsningen ”20 sek” 

(Operatören går och hämtar den färdiga produkten B och ställer den på slipbordet) 

Laddar produkt B ”1 min 50 sek” 

(Operatören tar den halvsvetsade produkten och flyttar den ett steg till höger och monterar 

ihop den. Här monterar operatören ihop alla bitar som behövs för produkt B) 

Startar NX3  ”10 sek” 

(Efter monteringen startar operatören roboten. Nu är Produkt A färdig svetsat.) 

Slipar/Svetsar produkt B ”1 min” 

(När roboten är igång, slipar operatören, eventuellt svetsa klart biten. Denna bit gör roboten så 

pass bra att operatören oftast bara behöver kontrollera och sedan ställa den i färdiga lådan.) 

Hämtar produkt A efter svetsningen ”50 sek” 

(När operatören är färdig med att slipa produkt B, hämtas den färdiga produkt A som väntar 

på att slipas.) 
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Maskin tid: 

 

Start: 10 sek 

(När produkt A har monterats trycker operatören på knappen för att starta roboten och sedan 

börjar roboten rotera.) 

Svets tid för produkt A 6 min 

(Roboten svetsar ungefär i 6 minuter) 

Svets tid för produkt B 5min 

(Roboten svetsar ungefär i 5 minuter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.3. NX3, råmaterialplaceringen, bearbetningsbord och pallen för klara produkter. 
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5.4 Ställmönster 
Tiden från att operatören frigör utrymmet inför nya uppdraget tills att första biten av 

produkten 11412346 skickas iväg tar ca 30 minuter. 

Dessa tider är inte ett exaktvärde då det är svårt att observera exakt hur lång tid en sådan 

process kan ta. När fixturbyten skulle ske fick operatören t.ex. vänta på att en truck skulle bli 

ledig i ca 10 minuter vilken förlänger processen. Sedan händer det ofta att operatören inte 

hittar materialet. Att det inte står på sin bestämda plats. 

När operatören får ett nytt uppdrag att genomföra måste den sista biten av de färdiga 

produkterna skickas till mät labben. Detta är något som görs hela tiden dvs. mätning av första 

och sista biten som genomförs på NX3:an.  

 

Den nya produkten som ska svetsas är 11412346. 

 

 

 

 

Figur 5.4. De olika stegen vid ställ. 
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Ställ  

Denna process visar vilka steg operatören genomför för att byta fixturen på NX3. 

Byte mellan: produkt 15176715 och 11412346 

 

Start 

 

Frigör utrymmet ”1 min 55 sek” 

(Operatören börjar processen med att frigöra utrymmet dvs. flytta materialet som användes för 

produkten innan. Detta är något operatören gör själv genom att ställa lådorna vid sidan, räkna 

antalet och kolla hur många som blev över. För att se om det behövs tillverkas mer material 

eller beställas.) 

 

Hämtar lådan till fixturen ”50 sek” 

(Operatören hämtar lådan som tillhör fixturen som ska bytas. Lådan körs med truck till 

NX3:an och sedan ställer operatören in på Monitorndosan att bytet ska ske. ) 

 

Byte av fixturen ”2 min och 10 sek” 

(Här ”skruvar” operatören bort fixturen, detta görs för hand. Sedan lyfts den tunga fixturen 

och ställs den på lådan.) 

 

Kör tillbaka lådan till pallstället ”50 sek” 

(Efter att operatören har ställt fixturen i lådan körs den iväg till pallstället, ”till sitt ställe”) 

 

Hämtar lådan till fixturen som ska monteras ”50 sek” 

(Operatören hämtar den nya fixturen som ska monteras i NX3:an) 

 

Monterar in nya fixturen ”5 min 15 sek” 

(Här monterar Operatören fixturen i NX3:an, för hand och kontrollerar att det sitter fast.) 

 

Ställer tillbaka lådan till pallstället ”50 sek” 

(Operatören ställer tillbaka lådan på pallstället ”till sitt ställe”.) 
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Hämtningen av materialet för nya uppdraget ”6min 30 sek” 

(Operatören hämtar allt som behövs för att tillverka den nya produkten. Anledningen till 

varför detta tar så långt tid är att ibland måste operatören köra ner lådan, kontrollera om det är 

rätt, om inte så måste den ställas tillbaka. Det händer också att pallarna står på varandra vilket 

gör det svårt för operatören och se vad som finns under. Då måste operatören ställa ner båda 

pallarna se vad som finns, finns den där måste den andra pallen ställas tillbaka.)  

 

Ladda maskin med första biten ”1 min 20 sek” 

(Här laddar operatören första biten i NX3:an) 

 

Testning ”3 min 15 sek” 

(Operatören måste kontrollera och ställa in roboten inför den nya produkten. Testningen sker 

manuellt. Det han gör är att kontrollerar ifall roboten förstår vart den ska svetsa och hur den 

ska röra på sig. ) 

 

Svetsningen av första biten ”2 min 20 sek” 

(Efter kontrollen så trycker operatören på knappen och maskinen körs automatiskt och gör sitt 

jobb.) 

 

 

Mätning av första biten 

(Efter att roboten är klar med första produkten 11412346 tar operatören den och går till 

mätningslabben för att kontrollera att roboten har svetsat rätt. Operatören fortsätter med sitt 

jobb, men visar det sig på mätningen att detta är fel måste operatören avbryta omedelbart. 

Operatören väntar också på den sista biten som ska mätas när den är klar körs alla produkter 

vidare till lagret.) 
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5.5 Effektivitet /OEE 
OEE beräkning gjordes för att lättare förstå det verkliga problemet, denna beskrivning visar 

inte vad problemet är, utan ger en bild på nuläget. Siffran ligger på 27 % vilket är en väldigt 

låg siffra med tanke på att den bör ligga runt och utnyttja 85 % av effektiviteten. Att den inte 

kan ligga på 100 % är en självklarhet. Vilket innebär att maskinen går oavbruten, alltså får 

maskinen inte gå sönder, materialen skall finnas tillgänglig hela tiden och inga ställ får 

uppkomma.  

Information om sju olika produkter har tagits från Monitor i en ca 3 månaders period. Denna 

information är antal producerade produkter av varje sort, hur lång tid det tar att tillverka ett 

stycke d.v.s. stycke tid samt den faktiska körtiden. Sedan multiplicerades stycketiden för varje 

produkt med antalet producerade och fick den förväntade körtiden. Då gjordes jämförlig 

mellan den förväntade körtiden och den faktiska körtiden. Resultatet blev att den förväntade 

körtiden blev 27 % av den faktiska körtiden vilket är en stor skillnad.  

Detta är inte som en klassisk OEE beräkning och ska därför kallas för effektivitet framöver i 

rapporten. 

 

 

 

Figur 5.5. Data som OEE/effektivitetsberäkningen grundas på. 
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6 Analys 

Detta kapitel kommer att börja med en kort inledning sedan kommer problemet att identifieras 

på CH industri, genom att ställa fråga varför det är ett problem, orsaken till att det är ett 

problem och varför problemet har uppstått. Författarna kommer sedan att välja ut de metoder 

och verktyg som kan arbetas med för att lösa problemet samt beskriva vad dessa innebär för 

verksamheten. Detta kapitel kommer att avslutas med riskantagandet, dvs. vilka sidofaktorer 

det finns, hur dessa kan påverka måluppfyllelsen och ett antagande på vad som kan hända om 

åtgärder inte vidtas. 

Inledning 

Enligt uppdraget skulle författarna observera och kartlägga verksamheten för att få fram en 

nulägesbeskrivning över svetscellen. Därefter använda informationen under Workshopen som 

hölls på CH Industry, för att skapa kreativa idéer och mål som skall uppnås längre fram i 

utvecklingen. Detta för att senare skapa en radikal förändring runt robotsvetscellen. Under 

Bilaga 3 finner ni en beskrivning av hela workshopen samt även vilka mål som valdes att gå 

vidare med. 

6.1 Identifierade problem 
De som dök upp som ett problem är Effektiviteten/OEE, internlogistiken samt ställ. Därför 

kommer dessa att analyseras genom det information som har framgått under observationen. 

För att uppnå målen måste problemet först identifieras för att sedan kunna lösa dem.  

Effektivitet/OEE 

Under kapitalet ”Nulägesbeskrivning – Effektivitet/OEE” kan läsaren få en inblick på CH 

Industrys effektivitet kring NX3:an under ca: 3 månader. Det författarna fick ut är att 

effektiviteten ligger på ca:27 %. Med detta menar författarna att CH Industry idag planerar in 

att artikel X tar en timme att producera, medans den faktiska tiden tar fyra timmar i 

verkligheten. Detta betyder att snittet för alla A-artiklar som kartlagdes under dessa tre 

månader är 27 %.  

En faktor som bidrar till effektiviteten kan bero på att det saknas flöde i internlogistiken samt 

att ställtiderna är för långa. Exakt hur stor påverkan den har går det inte att konstatera, dock 

ser författarna tydliga indikationer på att det är en stor orsak till problemet. Orsaken kan även 

bero på att det står fel i materialplaneringssystemet Monitor, dvs. att produkternas beredning 
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är felaktiga och allt för snävt tillagda. Enligt produktionschefen så är det inget konstigt med 

tiderna i beredningarna, men detta är något författarna inte kan utgå ifrån och väljer därför att 

analysera vidare internlogistiken och ställ.  

Internlogistik 

Idag kan internlogistik definieras på en mängd olika sätt men i vårt fall handlar logistiken om 

själva planeringen och hanteringen av material runt om NX3 svetscellen. Under rubriken 

”Nulägesbeskrivning – Logistik” framkommer det att planeringen sköts i 

materialplaneringssystemet Monitor. Författarna har valt att analysera internlogistiken därför 

att detta anses vara ett stort problem på CH Industry idag. Innan analysen av internlogistiken 

sker, vill författarna sammanfatta varför detta har fastställs som ett problem. 

Idag har CH Industry ett stort behov av att NX3:an går hela tiden utan att onödig stopp 

framkommer. Med ”onödig stopp” menar författarna att maskinen står stilla medan operatören 

leta efter materialet som behövs och vänta på en truck vid behov. Målet är att se till så 

internlogistiken flyter på och att onödigt stopp inte förekommer. Vilket leder till att CH 

Industry får nöjdare kunder genom att leverera produkterna i tid. Det verkliga problemet 

ligger i att materialet inte står vid sin bestämda plats.   

Anledningen till varför detta är ett problem är på grund av att CH Industry är beroende av sina 

kunder, att leverera rätt produkt i rätt tid är verksamhetens största uppdrag. För att uppnå 

dessa mål måste internlogistiken fungera. En stor del av produktionen ligger CH Industry 

efter med, produkter som egentligen bör tar 7 timmar att slutföra tar idag upp till 78 timmar. 

Med detta som grund ses det som ett problem vilket indikerar att det finns väldigt mycket 

ineffektivitet i processerna på CH Industry idag, något som internlogistiken är en stor del av.  

Orsaken till att dessa problem förekommer kan bero på att operatörerna har låst sig fast vid 

den arbetssätt som används idag på företaget och att kunskap inom logistik - planering saknas. 

Operatören har blivit van vid att vänta på en truck, för att sedan leta rätt på material som 

behövs, inför det nya uppdraget. Detta har lett till att denna avvikelse från det korrekta 

arbetsmönstret inte längre bedöms som ett problem. Att hitta rätt på material eller fixturer kan 

idag ta allt från 10 minuter upp till flera timmar. 

Enligt författarna kan detta problem ha uppstått på grund av att operatörerna sköter material 

hämtningen på egen hand. Detta kan ha orsakats av olika misstag så som fel placering av 

material inom lagret som sedan har ignorerats eller skjutits upp. För några år sedan hade CH 
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Industry en anställd som skötte materialhanteringen, kontinuerligt fyllde vid de bord där 

materialet tog slut och ställde fram materialet inför nya uppdrag. Efter ekonomikrisen år 2008 

var CH Industry tvungen att skära ner på personal vilket ledde till att operatörerna fått sköta 

det själva. Detta ledde i sin tur till att det idag inte finns någon som kan ta ansvaret för det 

material som inte hittas vid sin givna plats. 

Ställ 

Ställtider kan variera från uppdrag till uppdrag. För att lättare kunna identifiera det verkliga 

problemet runt NX3:an som bidrar till den låga effektiviteten kommer författarna att analysera 

nuläget av ställ.  

Under ”Nulägesbeskrivningen – ställ” framgår det hur operatörens arbete kring ställ går till 

och de 12 olika stegen som utförs. Det som kan konstateras i tidigt stadie är att ställ tar för 

långt tid att genomföra. Detta leder i sin tur till att maskinen blir stillastående under den tiden. 

Ställ förekommer väldigt ofta på CH Industry då det finns sammanlagt 12 produkter som körs 

på NX3:an vilket leder till att onödigt spill ofta uppstår. Under observationen av ställ har det 

även framkommit att de fixturer som behövs inför nya uppdraget inte har hittats, vilket leder 

till att stegen som utförs tar längre tid. Här går vi tillbaka till att internlogistiken inte fungerar.  

Anledningen till varför dessa problem har uppstått kan bero på att det inte finns något bättre 

alternativ när ett ställ utförs. Men även att det inte finns någon standard på hur arbetet ska 

genomföras. Vilket har lett till att operatören inte ser avvikelser under genomförandet av 

arbetet. 

 

6.2 Åtgärden 
Denna del av kapitlet kommer att handla om vad CH Industry kan göra för att arbeta med 

förbättringsarbetet. Dessa åtgärdsalternativ handlar främst om varför CH Industry ska välja ut 

en metod att arbeta vidare på.  

Åtgärdsalternativ 

Att lösa ett problem i dagsläget är oftast något som kan uppnås genom att lägga ner tid och 

rätt kunskap inom verksamheten. Rätt kunskap kan genom olika utbildningar skapas. Detta är 

något inte alla företag har råd att göra, att lägga ner tid på en förbättringsprocess med erfarna 

personer. Det som företaget med väldigt låg effektivitet inte verkar begripa, eller vilja ta till 



39 
 

sig, är att ett problem kan ge upphov till många andra problem. ”Kvicksand” kan vara det 

perfekta ordet för företag med en mängd mindre problem, istället för att ta itu med det flyttas 

problem fram eller görs en liten förändring utan att bedöma vad som egentligen händer 

runtomkring. Detta kan leda till att företaget sitter fast och då krävs det en stor förändring för 

att komma loss.  

Författarna har valt ut några verktyg och metoder som kan hjälpa CH Industry att komma 

igång med förbättringsarbetet: 

• Förbättringsverktyg 

• Förbättringsteam 

• Utbildning 

 

CH Industry har idag en mängd olika problem som kan förbättras genom olika metoder och 

verktyg. Författarna skrev tidigare att allt kan uppnås genom att lägga ner tid och kunskap. 

Med detta menar författarna att i dagsläget finns förbättringsverktyg som kan användas och 

som inte alls är svåra att genomföra. Att använda sig av olika effektiva metoder medför större 

kunskap inom verksamheten.  

De mest effektiva och utnyttjade verktygen som många företag använder sig utav är bland 

annat inom Lean produktion. Ibland kan det vara svårt för ett mindre företag att införa 

förbättringsverktyg som används av större företag, det är därför författarna tog upp 

”kunskap”. Genom erfarenhet och kunskap kan företaget utse ett förbättringsverktyg som 

passar in i verksamheten. Detta är något inte alla företag har, då kan ett förbättringsteam vara 

lösningen. Dessa team är utsedda för just förbättringsarbete, genom att skapa en 

nulägesbeskrivning och ge förslag på förbättringar kan då ledningen på företaget acceptera 

utvecklingen.  

Författarna anser att det bästa alternativet för CH Industry kan vara att arbeta själva med 

förbättringsverktyg. Detta för att företaget är litet och att kostnaderna vid införandet av ett 

”team” kan vara för höga. Genom att arbeta med förbättringsverktyg och själv skapa ett team 

kommer de anställda vara med involverade kring förbättringsarbetet och kunskap kommer 

erhållas. 
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Val av åtgärder 

De problemområden som identifierades kan genom olika förbättringsverktyg lösas. 

Författarna har valt att gå vidare med vissa verktyg och metoder som kan bidra till CH 

Industrys förbättringsarbete. Alla dessa har hjälp företag att till exempel skapa flöde i 

logistiken och reducera ställtiderna. Författarna kommer under denna del av rapporten 

beskriva varför dessa verktyg har valts ut. 

 

• Kaizen 

• 5s 

• Smed 

• Standardisering 

 

Kaizen 

Metoden som idag är mycket känd kring förbättringsarbete är Kaizen. CH Industry är ett 

företag som är väldigt bra på svetsning och har idag moderna svetsmaskiner som utför det 

mesta av jobbet. Det som saknas i verksamheten är tanken kring förbättringsarbetet som 

bidrar till att ständigt förbättra kvaliteten på egna produkter. Därför anser författarna att 

Kaizen filosofin är en metod som bör införas på CH Industry. Idag framkommer det att när ett 

problem dyker upp, ignoreras den eller skjuts upp.  

5s 

CH Industry är ett företag som ständigt förflyttar material från punk A till punkt B, vilket 

leder till att mycket fel placering av material sker. Idag så kan det ta allt från 10 minuter upp 

till flera timmar att hitta ett visst material, tänk då att kunna undvika detta problem och kunna 

finna rätta material på rätt plats i rätt tid. Detta medför att materialplaneringssystemet Monitor 

inte stämmer överens med lagret.  

Den mest effektiva och enkla verktyget att införa i ett tidigt skede är enligt författarna 5s. 

Detta är ett verktyg som ger ordning och reda på företaget vilket innebär bra start på 

internlogistiken. Det positiva med ett verktyg som 5s är att den är konkret, väldigt enkel att 

genomföra och resultatet uppnås inom en kort tid.  
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SMED metoden 

Under rubriken ”Identifiera problem – Ställ” konstaterade författarna att operatören utför 12 

steg då maskinen är stillastående. Detta innebär att höga kostnader uppstår och att jobbet 

genomförs på ett ineffektivt sätt, då det mesta av stegen som utförs inte berör maskinen. 

Därför väljer författarna att arbeta vidare med SMED då den bidrar till att förkorta 

ställtiderna. 

Författarna anser att genom införandet av SMED kan även effektiviteten i NX3:an höjas. 

Genom att använda sig av detta verktyg kommer även operatören känna sig mer delaktig i 

processen. Det ger operatören mycket kunskap kring hur kartläggningen av svetscellen ser ut.  

Standardisering 

CH Industry har ingen klar standard på internlogistiken och arbetet kring svetscellen, samt 

förflyttningen av materialet då jobbet utförs olika av operatörerna. Detta kan ha lett till att 

internlogistiken inte fungerar samt att ställ tar långt tid att utföra. Efter observationen på CH 

Industry kan författarna konstatera att skillnaden mellan en erfaren och en oerfaren operatör är 

klar, vilket kan bero på att det inte finns någon standard i det arbete som utförs. 

Att införa standardisering anses vara passande och att det gynnar de tidigare nämnda 

verktygen så som 5s och SMED. Det kommer även ge alla operatören en klar instruktion på 

hur arbetet ska genomföras. Detta är positivt då det leder till att avvikelser i processen lättare 

upptäcks och därmed kan åtgärdas i tidigt skede.  

 

Möjlighet med införande av åtgärder 

Under ”Val av åtgärder” ville författarna förmedla vilka metoder CH Industry bör införa för 

att uppnå de mål som sattes under workshopen. Genom att följa verktygen anser författarna 

att detta kan vara vägen till en radikalförändring. Författarna kommer under denna del av 

analysen att gå in mer ingående av vad t.ex. Kaizen kan medföra på CH Industry samt ge 

exempel på vad verktygen 5s och SMED kommer att innebära för verksamheten. 

Kaizen 

Genom att ständigt arbeta med förbättringsarbete enligt Kaizen kommer CH Industry att 

utvecklas och bli ett mer modernt företag. Nya möjligheter och utmaningar kommer då att 
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bemöta CH Industry vilket är väldigt positivt för ett företag att växa. Att ständigt arbeta utåt 

och söka efter nya utmaningar genom att använda sig av Kaizen och ge det tid, förväntas 

dessa åtgärden lösa problemet.  

Det kan uppstå att förbättringar inte märks kortsiktigt vilket kan medföra att de anställda blir 

skeptiska kring de förändringar som åtgärden innebär. Därför bör alla i verksamheten förstå 

Kaizen och dess långsiktiga mål. Annars finns det risker att åtgärderna inte införs på rätt sätt 

vilket leder till oklarheter.   

Den ständiga förbättringen kommer att beröra internlogistiken och ställen positivt långsiktigt 

förutsatt att företaget inte slarvar med införandet av Kaizen. Det kommer även ge verktyg så 

som 5s och SMED bättra förutsättningar.  Produkterna på svetscellen kommer att förbättras 

hela tiden vilket medför nöjdare kunder.  

Kaizen är inget som används en gång utan ska användas ofta, helst varje dag. Genom att prata 

om förbättringsarbetet 30 minuter varje dag kommer det ständigt dyka upp problem som 

kommer från operatören eller ledningen. Detta kommer leda till att det blir svårt att ignorera 

eller skjuta upp problemet som de gör idag. Det bästa med Kaizen är att den handlar om 

utveckling och på vägen till det dyker svårigheter upp som ska lösas för att bli mer 

verksamma, vilket kommer leda till att förbättringsmetoder ständigt kommer att utnyttjas av 

CH Industry. Då kommer CH Industry uppnå ett viktigt mål vilket är att bli mer involverade i 

förbättringsarbetet.   

5s 

Genom att skapa ett flöde i internlogistiken anser författarna att företaget skapar en bättre och 

tryggare miljö. Detta medför en mycket stor utveckling för CH Industry, samt att det kan vara 

början till att företaget kan utvecklas och använda tiden till att sköta maskinen och inte leta 

rätt på material. Med detta menar författarna att när t.ex. ett ställ sker kan de 12 stegen som 

utförs ta längre tid på grund av att fixturen inte hittas i lagret då den är felplacerad. Då kan 

detta undvikas genom införandet av 5s.  

5s är ett viktigt verktyg till att börja med därför att det är grunden till att förbättra flödet på 

internlogistiken. Men även till för att sedan införa andra förbättringsmetoder så som SMED. 

Genom att implementera 5s bidrar CH Industry med en ren och mer modern verksamhet. För 

att sedan upprätthålla 5s bör CH Industry utse en arbetsledare som går igenom och ser till att 

det följs och standardiseras, ”5 minuter varje dag”. Idag finns det ingen som har ledarrollen 
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kring avdelningen, därför anser författarna att någon erfaren operatör som är en ledare utses så 

att internlogistiken flyter på. 

Författarna väljer att skapa ett exempel på hur 5s kan införas. Börja med att Sortera, Genom 

att flytta på all material som inte används ofta och skilj dem från de som körs ofta. CH 

Industry har gott om utrymme att utnyttja detta. Systematisera, Tänk på att de produkter och 

material som ofta körs bör vara lätt tillgängligt, hitta en lämplig plats till dessa helst nära 

maskinen där de skall användas. Tänk på att ständigt städa lite varje dag. Ställ tillbaka de 

material som inte längre ska användas. Även om det ska användas igen längre fram under 

dagen, detta för att undvika så att det blir stökigt runt NX3:an och så att materialet inte 

förflyttas till fel plats av annan operatör. Standardisera arbetet tänk på att det ska se likadant 

ut varje dag, bryt inte mot reglerna följ dem lite på metoden. Gör alltid samma sak varje gång 

ett nytt uppdrag startas eller slutförs. Se till att utse en ansvarig operatör som kontrollerar att 

dessa regler följs, det vill säga genom att utse t.ex. en arbetsledare. 

Med detta exempel kan författarna anse att CH Industry får ordning och reda kring NX3:an. 

Detta kommer medföra att operatören lättare hittar materialet, missförstånd och fel placering 

kommer därför att minskas då detta ständigt kontrolleras av ”arbetsledaren”. 

SMED metoden 

SMED metoden kan reducera ställtider vilket medför att produktionen på svetscellen blir mer 

flexibel. Det kommer bidra till att företaget lättare kan utjämna produktionen. Detta innebär 

att företaget kan köra mindre batchstorlekar och till exempel leverera produkterna två dagar i 

veckan istället för en stor leverans en gång i veckan. De anställda kommer att märka av 

förbättringen vilket i sin tur leder till högre delaktighet och kunskap kring ställ. Även 

företagets ekonomiska välmående kommer förbättras då utjämnad produktion medför mindre 

lager och därmed mindre bundet kapital. Dessa pengar kan sedan användas till 

utvecklingsarbetet som stöder Kaizen filosofin. SMED metoden är den mest passande 

metoden till att minska ställtider. Att bidra till förhöjd effektivitet är en stor utmaning, 

författarna tvivlar inte en sekund på att CH Industry kan lyckas genom att införa SMED 

metoden. 

Författarna kommer under detta stadie att ta fram ett exempel för att visa att SMED metoden 

kan förkorta ställ. Detta skapas genom att följa de steg som SMED metoden går ut på. Hittills 
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har författarna gett ett abstrakt exempel på hur införandet av 5s går till vilket är en bra grund 

till införandet av SMED. 

Det finns sammanlagt 12 steg som operatören utför idag och författarna kan konstatera efter 

nulägeskartläggningen att alla de steg som utfördes tillhör de inre ställ, då maskinen var 

stillastående när dessa steg utfördes. Dessa steg är: 

1. Frigör utrymmet ”1 min 55 sek” 

2. Hämtar lådan till fixturen ”50 sek” 

3. Byte av fixturen ”2 min och 10 sek” 

4. Kör tillbaka lådan till pallstället ”50 sek” 

5. Hämtar lådan till fixturen som ska monteras ”50 sek” 

6. Monterar in nya fixturen ”5 min 15 sek” 

7. Ställer tillbaka lådan till pallstället ”50 sek” 
8. Hämtningen av materialet för nya uppdraget ”6min 30 sek” 
9. Ladda maskin med första biten ”1 min 20 sek” 

10. Testning ”3 min 15 sek” 

11. Svetsningen av första biten ”2 min 20 sek” 

12. Mätning av första biten 

Författarna anser att steg 1, 2, 4, 5, 7 och 8 kan utföras då maskinen fortfarande är igång.  

Steg 1 handlar om att ”frigör utrymmet” vilket kan göras medan maskinen fortfarande är 

igång. Steg 2 ”hämtar lådan till fixturen” detta är också något som kan förberedas medan 

maskinen fortfarande kör. Steg 4 ”kör tillbaka lådan till pallstället” innan operatören utför 

steg 3 kan en ny produkt laddas på andra sidan av maskinen och när bytet av fixturen har skett 

kan operatören då köra igång maskinen och sedan ställa tillbaka pallen. Steg 5 ”hämtar lådan 

till fixturen som ska monteras” eftersom detta steg kan ta kort tid, hinner operatören utföra 

steg 4 och steg 5 under tiden maskinen fortfarande är igång.  Steg 7 ”ställer tillbaka lådan till 

pallstället” kan utföras efter att steg 9,10 och11 har utförts. En ny produkt laddas på den nya 

fixturen som utfördes vid steg 6 och sedan utför operatören steg 10 och 11, förutsatt att 

operatören har utfört steg 8 i tidigare stadige.  
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Det tar ca 30 minuter att 

utföra dessa 12 steg som till 

hör inre ställ. Genom 

införandet av de förslagen 

som uppkom från att SMED 

metoden ”infördes” blir då 50 

% av dessa steg yttre. Den 

totala tiden för inre ställ ca 18 

minuter och ca 12 minuter för 

yttre ställ. Vilket ger företaget 

en indikation på vad som kan 

göras idag.  

 

Standardisering                     Figur 6.1. Förbättringen vid införandet av SMED metoden. 

Genom införandet av standardisering kommer detta medföra att det blir mindre fel på 

produkterna då operatören lättare kan se avvikelser från standarden inom processen och i 

tidigt stadie stoppa produktionen. Detta medför större trygghet för verksamheten som för med 

sig högre produktivitet och mindre defekter. Standardiserad arbetssätt innebär inte att 

processen blir oföränderlig men genom att ha en standard i arbetet kan både avvikelser och 

förbättringar lättare upptäckas. Skulle en förbättring införas men inte uppnå det tänkbara 

målet kan arbetet gå tillback till den tidigare standarden. 

Genom att ha ett standardiserat arbetssätt kan förbättringsarbetet ske mycket enklare vilket 

gynnar förbättringsarbetet kring svetscellen. Det blir även lättare för andra operatörer att lära 

sig utföra jobbet då det sker enligt en standard. Det medför att företaget får lättare att ersätta 

en operatör vid till exempel sjukdomar.  

Operatörerna kommer efter att dessa verktyg och metoder implanteras känna sig delaktiga på 

många olika grader. Stressen kommer sannolikt minskas då internlogistiken funkar som det 

ska och genom att skapa ett standardiserat arbetssätt kommer operatörerna veta exakt vad som 

skall göras och hur. Då kan även skift mellan olika maskiner förekomma då alla operatörer är 

expert på det dem gör. Författarna har tidigare nämnt att skillnaden på en erfaren operatör och 
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oerfaren vid NX3 var väldigt stor. Tänk då att kunna undvika detta då alla operatörer är 

erfarna genom att en standardiserad arbetssätt har skapats. 

6.3 Risker vid införande av åtgärder 
Även om många förbättrings verktyg är bra och har visat resultat finns det risker med att 

uppsatta målen inte nås. Ingenting är 100 procent säkert då det finns risker med allt som 

utförs både praktiskt och teoretiskt. Med detta menar författarna att även om väldigt många 

Lean verktyg är bra kan det finnas risk att de misslyckas. Det finns många sidofaktorer som 

kan påverka måluppfyllelsen.  

Dessa kan vara:  

• Kunskap  

• Engagemang 

• Erfarenhet 

• Kommunikation 

• Tid 

• Höga kostnader 

• Rädsla för förändring 

Med dessa sidofaktorer menas om det inte finns kunskap inom förbättringsmetoder blir det 

svårt att införa dessa. Skulle någon metod införas utan tidigare erfarenhet eller kunskap kan 

det göras på fel sätt och då gör det mer skada än nytta. Som det framgår i kapitlet ”Teoretiska 

referensramen - Lean” kan införandet av 5s misslyckas. Många företag missar innebörden av 

helheten och jobbar endast med de två första s:en. I CH Industrys fall kan detta leda till att 

städningen runt NX3:an inte sköts. Även att sortering, strukturering och städning inte har en 

standard. Då blir det svårt att befordra en person som ska se till att alla s:en följs. Detta 

medför att de anställda inte tror på förbättringsmetoden. Ännu en risk kring att jobba med 5s 

kan vara att införandet av metoden börjar på en stor avdelning.  

Det finns även risker vid införandet av SMED metoden då det finns två olika perspektiv att se 

på ställtider. Den första innebär att omställningen mellan två olika jobb är tiden då maskinen 

står stilla. Den andra definierar omställningen som tiden från den sista biten i nuvarande jobb 

till första godkända biten i det kommande jobbet. Här finns det risk att vid dåligt kunskap och 

kommunikation hamna i missförstånd när det gäller valet av omställningens definition. Detta 
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kan leda till att införandet av SMED metoden inte når sitt syfte. Även här kan det framkomma 

att införandet görs på en produkt med många steg.   

Om personalen inte tror på förbättringsarbetet medför detta att de inte visar engagemang 

vilket kan vara en stor risk att problemen blir olösta. Detta kan bero på att den som inför 

metoden inte tror på det eller har tidigare erfarenhet. Att inte visa engagemang påverkar inte 

bara operatörer utan hela företaget.  

Skulle införandet av SMED metoden och 5s misslyckas samtidigt som operatören förlorar 

engagemanget och tron på metoderna kan det påverka Kaizen. Det gynnar inte 

förbättringsarbetet att endast ledningen och mindre cheferna tror på Kaize. 

Med tid och höga kostnader menar författarna att vissa företag inte har råd att införa metoder 

som ska innebära en radikalförändring. Implementering av vissa metoder tar för långt tid och 

kostnaderna blir höga kortsiktigt. Vissa företag nöjer sig med sin arbetssätt då de inte vågar 

riskera en förändring som kan misslyckas. Att vara rädd för utveckling är också en sidofaktor 

som många företag inte vågar bemöta. Detta påverkar måluppfyllelsen genom att företaget 

stannar i utvecklingen medan konkurrenter växer. Alla dessa faktorer beror främst på viljan 

enligt författarna, ”vill man så kan man”. 

 

Risk att åtgärder inte vidtas 

Denna del kommer främst att handla allmänt om vad det kan hända med CH Industry om 

ingenting skulle förändras utan arbetet försätter som det gör. Alla dessa är antaganden och 

kan ses som en beskrivning av att införandet av t.ex. Kaizen bör ske. 

Att förutse framtiden är omöjligt, med detta menas att ingen kan ge ett exakt värde på hur det 

kommer gå för ett företag om 10 år. Ett antagande kan däremot göras, som är baserad på 

historiska förutsättningar och dagens situation. CH Industry är ett lokalt företag som startades 

för många år sedan, vilket innebär att de är experter på att svetsa och detta är något CH 

Industry lever på. År 2008 för ca 4 år sedan inträffades en inflation i Sverige, många företag 

drabbades liksom CH Industry. Företaget var tvunget att skära ner på personal, minska sina 

utgifter och kostnader för att överleva. 
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Det finns många faktorer som kan påverka den framtida utvecklingen av CH Industry, låt oss 

därför anta att inga åtgärder vidtas på företaget. Att CH Industry fortsätter arbeta precis som 

de gör idag.  

Denna bild visar omsättningen på företaget sen 2008 per anställd: 

 

Figur 6.2. CH Industrys omsättning år 2008-2010. 

Bilden visar att sedan 2008 fram till 2010 har CH Industry minskat sin omsättning med 50 %. 

Detta beror främst på inflationen, CH Industry är nu på väg upp i sin utveckling och 

omsättning kommer att stiga. Det är därför viktigt att utvecklingen av förbättringsarbetet sker 

på rätt sätt, eftersom ingen tidigare metod har införs på CH Industry kommer förändringen bli 

stor. 

Skulle ingen åtgärd vidtas kommer företaget inte kunna etablera sig i framtida utvecklingen 

och kommer sannolikt att öka sina utgifter på onödigt spill. Då företaget kanske får mer 

uppdrag att genomföra men hinner inte med på grund av att mycket spill uppkommer. Därför 

förväntas företaget ligga efter i den moderna verksamheten och inte kunna överleva 

utvecklingen. Då är det kanske för sent att göra en radikalförändring då kostnaderna blir allt 

för höga än vad CH Industry skulle klara av. 

Omsättningen kan även påverkas i framtiden då det hela tiden finns risker för ny inflation.   

Skulle företaget inte införa några förbättringsarbeten och utbilda personalen inom Lean 

produktion kan detta leda till att nästa inflation slår företaget hårdare än år 2008.  
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7 Rekommendationer 

I detta kapitel återges rekommendationer som kan följas på CH Industry för att bidra till 

förbättringsarbetet och lösa eventuella problem som dykt upp. Dessa rekommendationer 

grundar sig på det resultat som har framgått och den analys som genomförs av 

nulägeskartläggningen. 

Kaizen  

Författarna anser att Kaizen är det första steget som CH Industry bör införa. För det krävs de 

mycket engagemang och tid. Men innan företaget kan börja med Kaizen bör alla ha det 

kunskap som krävs för att jobba med det. Detta kan bäst utvinnas via böcker, seminarier och 

utbildningar. Till exempel kan någon med kunskap kring Kaizen, lära ut de anställda under 

möten om vad det är för metod och dess långsiktiga mål.  

Bilda ett team  

Efter att alla förstår att företaget ska jobba med Kaizen bör ett ansvarigt team utses, som ska 

upprätthålla och följa Kaizen. Som skapas för att involvera alla i företaget samt för att 

diskutera och lösa problemen. Detta team kan bestå av personal från olika nivåer i företaget så 

som operatörer, verkstadschefer, ingenjörer och även från ekonomiavdelningen eller andra i 

ledningen. 

Skapa tid 

Ha bestämda möten där diskussioner kring förbättringsarbetet tas upp. Detta är något som ska 

finns i schemat och vara i bestämd tid. Undvik inte möten även om det finns mycket att göra i 

produktionen så som skicka iväg leveranser eller att oväntade stopp skulle ske, i form av att 

maskinen slutar fungerar samt andra faktorer som kan dyka upp. Problem finns redan idag 

och möten är till för att lösa dem så att dessa inte dyker upp, men främst för att det inte är en 

tillfällig lösning. Bestäm samt ett möte en gång i veckan eller varannan vecka där alla i 

avdelning som ett problem eller lösning dykts upp är närvarande, detta kan diskuteras i ca 15 

minuter.  

Författarna anser att 30 minuter varje dag är rimligt för ”teamet” för att diskutera och lösa 

problemet. Det ska helst vara på morgonen då individen är som mest kreativ. 30 minuter kan 

ses som mycket tid att spendera på förbättringsarbete när det istället kan utnyttjas till att göra 
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sitt nuvarande jobb. Men tänk på att detta är bara till för att börja intensivt kring arbetet. När 

vissa mål har uppnåtts och arbetssättet har standardiserats kan tiden förminskas. Men Kaizen 

ska fortfarande erhållas, för att ständigt utvecklas.  

Involvera alla   

Alla operatörer och resten av ledningen ska vara närvarande vid de ”stora möten” som hålls 

av teamet. Detta för att visa att ledningen stödjer Kaizen vilket ger alla deltagare motivation 

kring förbättringsarbetet. Förslag kring hur alla kan delta i ett förbättringsarbete: 

Alternativ 1 

Lägg ut en box i varje avdelning där alla kan skriva ner sina åsikter kring problem som tycks 

dyka upp ständigt samt förslag till att lösa problemet. Detta kan sedan undersökas och 

diskuteras av teamet.  

Alternativ 2 

Teamet kan även skapa en blankett där alla operatörer kan förmedla kring hur arbetet har gått 

till, efter att till exempel en metod har implementerats eller ett problem har dykt upp. På så 

sätt kommer alla i företaget på ett eller annat sätt involvera kring förbättringsarbetet.   

Ständigt Kaizen 

Metoden har inget avslut det vill säga företaget ska aldrig lägga ner Kaizen filosofin, den ska 

alltid finnas där.  

 

 

 

Problem � analysering � lösning � standardisering� ständig förbättring 

 

 

 

 

Figur 7.1. Process stegen för ständigt Kaizen tänkandet. 

Kaizen 
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5s  

Under analysen gavs ett exempel på hur möjligheten till åtgärden av 5s går till. Med detta 

exempel som framkom kan författarna anse att detta kan leda till ett bättre flöde på 

internlogistiken. Eftersom 5s är en enkel metod att genomföra och visar konkret resultat bör 

detta verktyg implementeras runt om logistiken på CH Industry. Författarna ska nu gå mer 

ingående på hur företaget ska göra för att implementera 5s. Det räcker inte med att bara veta 

vad de står för och införa det hursomhelst, en plan måste följas för att lyckas med 5s. 

Välj ut en avdelning 

Vid införandet av 5s ska teamet välja ut en avdelning där implementeringen enklast kan ske. 

Detta för att komma igång med verktyget och för att operatörerna ska förstå dess innebörd. 

Tänk på att ta ett steg i taget, även om 5s är ett enkelt verktyg.  

Analyser logistiken 

Vid införandet av 5 s ska en för och efter bild tas. Detta för att alla på företaget ska få en syn 

på förändringen som har skett. Med ”analysera logistiken” menar författarna att det ska vara 

möjligt att genomföra 5s och att planeringen ska redovisas för operatörerna så att de enkelt 

kan standardisera det nya arbetssättet. Det vill säga när en planering skapas vid införandet av 

5s ska vem som helst förstå hur implementeringen ska gå till innan det påbörjas. Författarna 

vill även ge förslag på vad som kan göras till att börja med.    

Alternativ 1 

Fixturerna kan placeras precis bredvid NX3:an det finns ca 12 olika 

fixturer och tar inte så särskild mycket plats. Operatören ska inte  

behöva använda trucken för att hämta fixturerna, redan i detta  

stadie kommer 4 av de 12 stegen som utförs vid ställ undvikas.         

Alternativ 2     Figur 7.2. Fixtyrs placering. 

Materialet som behövs för prioriterade produkter ska finnas mittemot NX3:an. Oprioriterade 

material kan finnas på sin nuvarande plats tills en passande plats hittas. Nu när de prioriterade 

materialen har flyttas kommer det nu finnas en massa annat material som förlorar sin plats. Då 

kan införandet av 5s implementeras på en annan del av avdelningen ske tills all material får en 

passande plats.  

NX3 
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Klara instruktioner 

Teamet kan lägga ut klara instruktioner när implementeringen har skett för att operatörerna 

inte glömmer bort vart materialet för t.ex. prioriterade produkter står.  

Skapa en bild av nuläget  

För att bevisa att den nya planeringen är bättre än föregående eller tvärtom kan en blankett 

fyllas av operatörerna. Där kan operatörerna skriva vad de tycker om 5s och hur den har 

drabbat logistiken, positivt eller negativt. Eller som tidigare togs upp skapa en för och efter 

bild. 

 

SMED 

Eftersom SMED metoden aldrig förr har används på CH Industry anser författarna att det 

kommer ge en positiv respons.  

Skapa en nulägeskartläggning 

Vid införandet av SMED måste en hel kartläggning kunna beskrivas för teamet t.ex. vad 

operatören gör under tiden maskinen är igång eller står still. För att skapa kartläggningen kan 

observationen ske via en inspelning. Detta är något som författarna använde sig av och är ett 

väldigt bra sätt att observera produktionen på, då det är enkelt att spola tillbaka om man 

missar något. Ett exempel kan vara att göra ett liknande kartläggning som författarna skapade 

under kapitlet nulägeskartläggning. 

Analysera & observera 

Analysera kartläggningen och dela upp aktiviteterna i inre yttre ställ precis som författarna 

gjorde under exemplet som dök upp under analysen. Exemplet visade att SMED metoden kan 

reducera ställtiden på NX3an.  

Observera sedan vad exakt operatören gör och varför. Ställ frågan, hur kan detta steg utföras 

istället? kan omvandlingen av inre ställ ske till yttre ställ? Författarna gav ett exempel genom 

att införa 5s och sortera fixturerna bredvid NX3:an kommer operatören inte behöva använda 

trucken eller vänta på den. Men tänk även på att vissa av dem inre ställ kanske inte kan 
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omvandlas till yttre ställ. Då ska de steg som inte går att omvandlas analyseras så att en 

lösning till att utföra stegen fortare skapas 

Alternativ 1 

Författarna insåg under observationen att när operatören utför steg 3 och 6, tog dessa steg ca 8 

minuter att genomföra. Då operatören använde sig av en vanlig skiftnyckel för att lossa 

fixturen och för att montera in den nya. En förbättrings förslag kan vara att införa en 

mutterluftdragare. 

Alternativ 2 

Som författarna tidigare konstatera att genom införandet av 5s så kan fixturerna placeras 

någon meter ifrån NX3:an, föra att slippa använda en truck. Vissa av fixturer är väldigt tunga 

och då kan operatören istället använda sig av en elektrisk dragare vid behov, genom att införa 

detta. 

Observera & analysera 

Observera efter införandet av SMED det nya arbetssättet. Bestäm en dag då införandet av det 

nya arbetssättet ska ske, välj en tid då det är lugnt vid produktionen så att stress inte 

förekommer. Sedan ska det nya arbetssättet analyseras i praktiken och se om det ger 

arbetsplatsen positiv eller negativ effekt. 

Standardisera 

Visar det sig att det fungerar bättre med det nya arbetssättet, skapa då anvisningar så att alla 

operatörer kan följa detta. Sedan kan införandet av SMED ske på resten av A produkterna 

som produceras vid NX3:an. 

Ständigt förbättra 

Genom att ständigt förbättra arbetssättet kommer nya möjligheter att bemöta CH Industry. 

När införandet av SMED har påverkat alla deras A produkter, ska dessa fortfarande ständigt 

analyseras. Med detta menar författarna inte att observationen ska ske under en dag utan det 

räcker med att spela in operatören under arbetet och diskutera detta med teamet. För att uppnå 

det absolut bästa arbetssättet. 
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Standardisera 

Standardisering går ut på att skapa en vana vid arbetet som utförs. Detta är något som bör 

införas om ett nytt och bättre arbetssätt skapas. För att lyckas med att skapa en standard i 

arbetet bör det finnas klara instruktioner.  

Med detta menar författarna att vid NX3:an så bör det finnas ett ”tänk på att” lista som 

påminner operatörerna om vad som ska göras under tiden maskinen är igång. Detta är även 

bra ifall någon operatör glömmer att följa listan, kommer någon säga till då detta ständigt ska 

kontrolleras. Eller så kan en annan operatör som väntar på sin maskin göra dessa steg under 

tiden.   

Till exempel:  

• Tänk på att hämta materialet som vid nästa uppdrag behövs. 

• Tänk på att ställa tillbaka materialet som inte längre behövs. 

• Tänk på att utnyttja tiden då maskinen fortfarande är igång. 

 

För att dessa rekommendationer ska bli effektiva är det viktigt att CH Industry antar 

utmaningen och inför detta. Många av rekommendationer är till för de långsiktiga målen, 

vilket kommer vara kostsamt, men författarna anser att dessa kommer bli kostnadsvinnande i 

slutändan. Vilket även kommer medföra längre fram i utvecklingen kortare tid vid till 

exempel ställ samt att logistiken kommer vara mer effektiv. 
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8 Diskussion 

Under detta kapitel kommer en diskussion att föras kring hur väl rapporten nått syftet och 

målen. Den ska innehålla en övervägning på hur väl och pålitliga de använda källorna är.  

Syftet och målet med arbetet har varit att kartlägga verksamheten kring robotsvetscellen NX3 

och informationen har använts som grund för en workshop. Sedan har en kort analys av 

workshopen gjorts där målen delats i tre olika kategorier. Därefter har en djupare analys på 

dessa kategorier gjorts och vidare har författarna gett rekommendationer. 

Det är viktigt att ha ett tydligt område att analysera. Därför har författarna lagt mycket tid och 

engagemang på att göra en bra nulägeskartläggning. Även att kartläggningen skulle användas 

i en workshop var som en utmaning för författarna. Problemen kring robotsvetscellen var inte 

helt oklara för företagsledningen, men för att kunna hålla en workshop som ger resultat var 

det viktigt att ha den nödvändiga informationen utifrån vetenskapliga metoder. Detta för att få 

ut så många bra idéer på lösningar som möjligt. Baserat på det som beskrivs i arbetet är det 

största problemet att hitta rätt material när det behövs, det vill säga att materialflödet inte är 

tillräckligt bra för att arbetet ska flyta på. Denna brist gör att problemet jämt upprepas vilket 

ger upphov till andra problem. Dessa problem kan åtgärdas om författarnas 

rekommendationer följs vilket inte är för komplicerade eller svåra. Detta innebär inte att 

endast via dessa rekommendationer kommer målen att uppnås, utan detta är ett möjligt 

tillvägagångssätt.  

Dessa rekommendationer som ges i rapporten anses bygga på varandra. Därför tror författarna 

att införandet kan påskynda förbättringsarbetet ifall de följs. Förslagen som bygger på Lean 

produktion kan vara början på en lösning. För att även kunna involvera de anställda i 

förbättringsarbetet har författarna gett förslag på olika lösningar, som till exempel 5s metoden 

med kortsiktiga resultat som gynnar det långsiktiga förbättringstänkandet.  

Under detta arbete har författarna lärt sig mycket angående metodiken och fått kunskap 

angående genomföring. Författarna har främst lärt sig olika metoder att samla in information 

på. Dessa metoder är observationer, intervjuer och videoinspelningar. Den sistnämnda 

metoden har hjälp författarna avsevärd då det gav en möjlighet att alltid gå tillbaka till 

inspelningar för att kolla igenom och fånga eventuellt missade sekvenser i arbetet.  
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Författarna anser att det resultat som har uppnåtts av nulägesbeskrivningen är trovärdigt. 

Detta för att det har byggt på observationer, datainsamling och andra väl beprövade metoder 

som beskrevs under kapitlet ”Metodik”. Resultatet av nulägesbeskrivningen gav en klar bild 

av problemen kring robotsvetscellen. Sist gjordes en effektivitet/OEE beräkning som 

bekräftade observationsresultatet och därför anses resultatet vara trovärdigt.  Även analysen 

har gjorts med beprövade metoder som bl.a. SMED och därmed tvivlar inte författarna på 

resultatet. Detta gör att rekommendationer som getts är relevanta då de bygger på analysen av 

nuläget.  

Författarnas önskan är att denna rapport ska vara till hjälp för CH Industry för att förbättra 

organisationen kring robotsvetscellen och inspirera till allmän förbättring i företaget.  
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Bilaga 1: Produkt nr 16803150
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Bilaga 2: Produkt nr 15176715 
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Bilaga 3: Workshop 

Workshop 
Enligt uppdraget skulle författarna observera och kartlägga verksamheten för att få fram en 

nulägesbeskrivning över svetscellen. Därefter använda informationen under Workshopen som 

hölls på CH Industry, för att skapa kreativa idéer och mål som skall uppnås längre fram i 

utvecklingen. Detta för att senare skapa en radikal förändring runt robotsvetscellen.  

Inledning 

Det var sammanlagt 12 personer som deltog i workshopen där 6 var från CH Industry: Ida 

Morgan, Roger, Thomas, Owe och Robert G och 6 från Kaikaku-forskargruppen: Daniel, 

Jens, Yuji, Magnus, Lina och Kjell-Arne. Författarna var observatörer och antecknade det 

som sades och hände under tiden. Det fanns även en annan deltagare, Jennie Andersson som 

observerade miljön under workshopen d.v.s. rummet, ljuset, miljön m.m.  

Som författarna tidigare skrev så finns det deltagare från CH Industry och från 

forskningsgruppen. Författarna ska skilja på de förslag och idéer som kommer från de två 

olika deltagargrupperna.  

Beskrivning av workshop 

Workshopen hölls på konferensrummet på CH Industry som är öppet och mysigt. 

Aktiviteterna började med att deltagarna lärde känna varandra. Var och en fick välja en bild 

som passar ens personlighet bäst och berätta varför. Sedan berättar varje deltagare om sitt 

namn, organisation, förklarar berättelsen bakom bilden, hur de känner nu och förväntningarna 

av seminariet.  

Varje deltagare fick skriva ner sina egna tankar kring problemet, möjligheter i svetscellen och 

var det finns stora möjligheter till förbättringar. Efter att tiden var ute var det dags för Daniel 

Gåsvaer att presentera nuläget. Detta gjordes genom bilder som visade det insamlade data, 

visualiserad i en process och förklaringar av styrkor och utmaningar i svetscellen enligt 

insamlade data.  

  



62 
 

De olika stegen 

För att komma igång började aktiviteterna med en uppvärmningsövning. Deltagarna stod i en 

cirkel där en i taget gick inåt, sa sitt namn och gjorde en rörelse. Sedan upprepade alla andra 

denna rörelse. Efter uppvärmningen delades deltagarna i 3 grupper med 4 i varje, 2 från 

företaget och 2 från forskargruppen. De olika grupperna skriva ner centrala styrkor, eller 

utmaningar/möjligheter på ett blädderblocksblad. Styrkorna på ena sidan och mörligheter på 

andra. Sedan presenterades och diskuterades de olika uppgifterna som skrevs ner.  

Den första gruppen (Morgan Kjell-Arne Daniele och Thomas) tog upp följande:  

Framgångsfaktorer 

• Hög innovationsklimat (Fronius, IDEO). 

• Målmedvetenhet och engagemang från alla anställda (Toyota). 

• Ständiga förbättringar. Optimera konstant (Toyota). 

• Enkelt och smart (MAC). 

• Trivsel, bra ledarskap, laget främst (Tottenham). 

• Hög delaktighet och använd alla komponenter. 

Möjligheter 

• Ställ (SMED). 

• Fixturer (kvalitet, tidshorisont, design, ställ). 

• Organisation kring ställ (5S) t.ex. namn på fixturer. 

• Mer planering samt uppföljning av planerad produktion. 

• Svetstid kontra ställtid (dubbla fixturer?). 

• Instruktion för körning i svets. 

• Given roll för att driva förbättringsarbete i fabriken. 

Styrkor 

• Svetsprocessen. 

• Tekniskt kunnande kring svets. 

• Insikt kring nuläge. 

• 27 % produktivitet ger +/- 0. 

Den andra gruppen (Ove, Magnus, Lina och Robert G) tog upp följande:  
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Framgångsfaktorer 

• Leverera rätt sak i rätt tid. 

• Ta vara på idéer som finns. Struktur och genomförande av förbättringsarbete. 

• Säkerställa att det inte går att göra fel. T.ex. inte kunna ladda fel. 

• Samarbete kund och leverantör. (smartare processflöde, kunskap om maskinernas 

kapacitet). 

Möjligheter 

•  Förbättra inomhusklimatet. (varmt på sommaren, kallt på vintern) 

• Förbereda ställ under produktionen, någon annan än operatören. Både fixturen och 

komponenten. Se till att materialet finns. 

• Cellen skulle kunna gå dubbelt så snabbt om man hade två operatörer. 

• Placera fixturerna på bestämd plats så man vet vart de finns. 

• Förbättra planering av materialet så man vet vart de finns. 

• 5s skapa ordning och reda.  

Styrkor 

• Bra på att svetsa. 

• Effektiva. 

• Nya maskiner. 

• Avancerade svetsning CMT. 

• Rent och snyggt. 

• Ingen efterbearbetning efter CMT. 

Den tredje gruppen (Roger, Ida, Yuji och Jens) tog upp följande:  

Framgångsfaktorer 

• Rätt saker i rätt tid och kvalitet. 

• Snabba byten. 

• Snabba leveranser. 

• Rutiner som följs (hålla koll). 

Möjligheter 
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• Bättre ställtider. 

• Bättre bemanning flexibilitet, samarbete. 

• Planeringen, jobb matchning. 

• Planering av material, fixturer etc. 

• Uppföljning, tillbaka till Monitor (rätt tider). 

Styrkor 

• Kunskap, kompetens och hög teknik 

• Ordning och reda på ett högre plan men borde vara lägre också (detaljerad). 

• Flexibla 

• Engagemang  

Efter att ha diskuterat dessa punkter gjordes olika övningar. Sedan var det dags att utifrån 

dessa idéer få fram 3 mål per grupp. Dessa mål är förslag på vad det slutliga Kaikaku målet 

ska vara. De 3 olika grupperna fick fram följande mål:  

Grupp 1  

• Hög delaktighet och använda sig av all kompetens som finns i huset, tex att vara mer 

inblandade i produktion, 

• Personalen får komma med kommentarer och att alla bör se artiklarna innan de når 

produktionen.  

• Planeringen bör gå rätt till, om inte, varför i så fall. 

Grupp 2 

• Man ska kunna leverera rätt saker i rätt tid, att inte arbeta övertid osv. 

• Trivsam arbetsmiljö, nöjdare kunder och rätt kvalité  

• Anställa en operatör som kan förberedda ställen, så att det blir rätt saker kommer fram 

på rätt ställ, fixturer och material. 

• Inventerar i CMT aggregat för att eliminera efterarbetningen. 

Grupp 3 

• Mål att alla personal ska vara med och bestämma, ha mera team arbete. 

• E faktorn, skall hållas 

• Maskin mål 75 % i alla celler 
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Dessa mål hade skrivits på post it lappar som sedan sattes upp på väggen. Varje deltagare fick 
kommentera om vilket mål som är viktigast: 

Forskargruppens kommentarer: 

• Anställa personal som kan få ordning på produktionen, t.ex. förberedda ställen. Eller 

som deltar i förbättringsarbete. 

• Delaktighet och kommunikation är väldigt viktigt. 

• E faktorn bör hållas för att höjer produktiviteten 

• Investera i verktyg 

• Arbeta smartare. Kombinera med förbättrings process. Leverera rätt saker i rätt tid. 

• Ställ upp pall ställning smartare, ett sätt som alla kan använda, läsa av. Ett program 

som går säkert. 

• våga byta roller, arbetar på ett annat sätt. 

• Man måste planera och tänka på vad man vill få ut. Få personalen att engagera och 

jobba. 

Företagets deltagare Kommentarer: 

• Planeringen bör gå hand i hand hela vägen. För att detta ska ske måste planeringen 

vara rätt från första början(Uppifrån)  

• Personalen bör känna sig delaktiga, utan dem kan man inte göra förändringar. De ska 

veta vad som kommer ske från första början och i framtiden 

• Materialet bör finnas framme vid ”NX3”. 

• För att minska ställtiderna bör planeringen vara bra, detta medför att produktionen 

ökas. 

• Få ordning på arbetsmiljön, städning, servisfunktionen runt Robotcellen osv.  Man ska 

hitta materialet, detta är Waste of time 

• Reducera ställtider  

• Planera jobb. Det e viktigt att personen som sitter och planerar, vet vad det är för 

produkt.  

Morgans (VD) kommentarer:  

• Det är kunderna som styr vad vi ska tillverka. 

• Skapa ett bra samarbete runt om i företaget med bra kommunikation. 
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• Skapa en säker planering inför nya produkter, nya uppdrag.  

• Målet är producering av produktion, det är vad vi tjänar pengar på. 

• Anställning av personal efterfrågas, bland annat inom logistik. 

• Alla bör vara delaktiga, man bör pröva de nya produkterna, testa dem, så att man 

känner igen dem. 

• Problemet med svetsningen är placeringen, det som är rätt idag kan vara fel imorgon, 

fler personer bör delta i detta. Fler hjärnor tänker bättre än en.   

• Man vill producera för att våra kunder vidare skall kunna producera. 

• Vad som är viktigast bör vara prioriteras först, vad är viktigast för CH osv. Det går 

inte att lösa allt på en gång, man bör ge det tid. 

• Hjärtat i företaget är svetsarna får vi ordning på det, så bör man få ordning på resten 

Efter diskussionen valde företagets VD Morgan det mål som han tyckte var viktigast. ”Få den 

faktiska produktionstiden att motsvara den förväntade”. Sedan började deltagarna med 

brainstorming för att få fram så många lösningsförslag som möjligt för detta mål.  

Idéer från deltagare från företaget: 

• Ständiga förbättringar och se till att dem genomförs. 

• Rätt storlek på jobb batch. 

• Rätt maskin till produkter. 

• Bara det som används ska vara framme, allt annat bort. 

• Manipulator bord. 

o  Grundplatta 

o Bottenplatta svetsfixtur 

o Svetsfixtur 

• Snabb fästen fixturer. 

• CMT. 

• Få fram ställtid för varje produkt idag, utgå från hög volym och jobba neråt. 

• Räkna med att alla inte har samma takt. 

• Mer fokus på kundernas behöv, förändra monitor efter detta. 

• Återkoppla med bättre lösningar till kunderna. 

• Lägg mycket tid i början gällande nya produkter. 
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Idéer från forskningsgruppen: 

• Fastställ process för ständige förbättringar och efterfråga förbättringar samt att de 

genomförs. Sätt vision för förbättringsarbete, styr mot den. 

• Avsätt tid för ”aktiviteter”. 

• Ordet och reta på fixturer. 

• Skapa tid för förbättringsarbete (struktur, process). 

• Styr produkter mot specifika maskiner.  

• Anpassa satserna efter behovet (standardisera). 

• Inför 5s, börja med NX3. 

• Effektivare ställ genom t.ex. SMED. 

• Tillsätt en produktionstekniker (lean-koordinator) som kan driva förbättringsarbetet 

till 100 %. 

• Organisera- ordning och reda (5s). 

• Utnyttja maskinen mer genom effektivare svetsaggregat. 

• Kolla upp vilka tekniker som finns på marknaden och utvärdera den bästa (CMT eller 

annan?). 

• Kategorisera av produktfamiljer är bra och kan leda till fastställda ”beredningsspår” 

(mixade värdeflöde). Men får inte sprida för mycket om de ska samplanera. 

• Mät verklig tid. Återkoppla= lägg in rätt tid i planeringssystemet. Justera/uppdatera. 
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Analys av Workshop 

Under Workshopen dök det upp 40-tals olika idéer på vad som kan göras för att skapa en 

radikalförändring. Författarna kommer använda dessa idéer och sätta mål för att genomföra en 

analys. Detta kommer att skapas för CH Industry som ett underlag på vad som bör förändras.  

Under Workshopen använde sig deltagarna av det divergenta tankesättet för att komma på 

olika idéer till lösningar. Genom att använda det divergenta tankesättet under brainstorming 

kunde deltagarna få fram flera olika idéer. Dessa idéer gavs för att ge företaget förslag på hur 

brister kan elimineras.  

Under observationen av Workshopen uppfattade författarna att olika typer av kreativitet 

användes. Vissa låste sig fast vid ett problem och försökte komma fram med 

förbättringsförslag i tidigt skede. Medan andra deltagare tänkte utanför ”boxen” och ställde 

sig själva frågan, varför problemet uppstår. Genom att använda sig av det tankesättet 

medfördes fler lösningförslag som diskuterades under workshopen.  

Mål 

Författarna har valt att sätta upp några av dessa mål som antas vara viktigast på CH Industry 

som i sin tur förväntas leda till en radikalförändring. Nedan finns de uppdelade målen: 

 (Internlogistik) 

• Organisation kring ställ 

• Skapa en bättre planering, uppnå en smart lösning på att hitta rätt material på rätt plats. 

 (Ställ) 

• Höja effektivitetsgraden upp till 67 %. 

• Leverera rätt saker i rätt tid 

• Snabba fixturbyten 

(Operatör) 

• Insikt kring nuläget 

• Högre delaktighet 

• Mindre stress 

• Planera jobbet 
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Dessa punkter har författarna valt att analysera vidare eftersom om målen uppnås kommer CH 

Industry att skapa en bättre planering, vilket leder till effektivare ställtider samt 

arbetsmönster. Författarna kommer endast att analysera ”Internlogistik” och ”Ställ” för att 

identifiera problemen. Genom att analysera detta kommer även de målen under ”Operatör” att 

uppnås. Då en bättre organisation kring planeringen skapar bland annat högre delaktighet och 

mindre stress. 

Författarna vill även frambringa att dessa mål är en sammanställning av alla de mål som dök 

upp under Workshop. Det dök även upp idéer om CMT aggregat, där författarna valde att 

avgränsa sig och inte gå in på detta. 
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Bilaga 4: Leyout på CH Industry 
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