
   

 

 

 

      Akademin för Innovation, Design och Teknik 
   

 

 

 

 

 

 

       

PRODUKTIONSSTYRNING 

OCH 

UTFALLSANALYS 
 

 

Examensarbete  
 

Grundnivå, 15 hp  

 

 

Produkt- och processutveckling 
 

 
 

 

CAMILLA JANIUS 

ANDRÉ LÖFQVIST 
 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare, Strängbetong AB: Per Eriksson 

Handledare, Mälardalens högskola: Daniel Gåsvaer 

Examinator: Antti Salonen 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=IDRqYKuZOeTZKM&tbnid=-9BnciU_2ndi6M:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mynewsdesk.com/se/strangbetong_ab/pressreleases/straengbetong-levererar-stommen-till-kv-tuletorget-i-sundyberg-833018&ei=uXAhVNPZNsLMygOxnYDgDg&bvm=bv.75775273,d.bGQ&psig=AFQjCNHPicUgO7sa5fWrsOu39pAAu0nYSg&ust=1411564082218387


2 (82) 

ABSTRACT  

 

As a part of the Master of Science in product- and process development at Mälardalens 

University, this thesis is performed during the spring semester of 2015. The employer is 

Strängbetong AB winner of Lean-builders 2013 for their innovative production system in the 

traditional construction industry. The thesis is performed on Strängbetong factory in Kungsör 

and delimited to the reinforcing workshop, which is the first step of producing concrete pillars. 

These issues are the goals of which this thesis is to answer: 

 

Which are the most important factors that affect the production for the reinforcement work 

shop at Strängbetong AB in Kungsör the most and makes it possible for the waste to grow? 

 

How does a company achieve a better production management for a more predictable 

manufacturing?  

 

A description was made of the current state by mapping the manufacturing processes of 

reinforced cages with help of observations and literature studies. A value stream map was made 

to analyze the processes, which affects the productions outcome the most. The authors used an 

efficiency analysis of one of the main processes. To ensure that they had the right amount of 

input the process was observed for five days, in which they timed the process to get substantial 

data of unplanned stops and cycle times.  

 

It was discovered that one of the main elements that affected the production was the failure rate 

of the drawings used to produce reinforcement cages. With input from the factory audit 

department the authors could calculate 17 % of all drawings needed correction. When a 

drawing is incomplete it can keep the production waiting in an unpredictable amount of time, 

until the necessary changes have been made by the constructor to correct the errors. Some of 

the other elements that where discovered was unnecessary transport, capacity-constrained 

workstations and the workshops layout.  

 

The improvement proposals that were developed was to optimize processes through the 

development of a new assembly station, a new layout, strive to complete fewer orders rather 

than several.  

 

With these improvement suggestions and recommendation for Strängbetong to strive towards 

an optimized material flow throughout the factory, the company can achieve an improved flow 

and get better control over their production. 
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SAMMANFATTNING 

 

Som en del i Civilingenjörsutbildningen inom produkt- och processutveckling vid Mälardalens 

Högskola har detta examensarbete utförts under vårterminen 2015. Uppdragsgivaren är 

Strängbetong AB som är prisbelönt till årets Lean-byggare 2013 för sitt nytänkande inom den 

traditionella byggbranschen. Arbetet utfördes på Strängbetongs fabrik i Kungsör och 

avgränsades till armeringsverkstan som är det första steget i produktionen av betongpelare. De 

frågeställningar som sattes upp för att uppnå målen i examensarbetet är: 

 

Vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar produktionen för armeringsverkstan på 

Strängbetong AB i Kungsör och gör det möjligt för slöseri att växa? 

 
Hur uppnår företaget en bättre produktionsstyrning för en mer förutsägbar tillverkning?  

 

Det har gjorts en beskrivning av nuläget genom att kartlägga processerna för tillverkningen av 

betongpelare med hjälp av observationer och litteraturstudier. Det togs fram en 

värdeflödesanalys som sedan kunde användas att analysera de processerna som påverkade 

produktionens utfall mest. Författarna gjorde bedömningen att använda sig av en 

effektivitetsanalys på en av huvudprocesserna. För att försäkra sig om indata så följdes 

processen över fem dagar med tidtagning för att få konkret data på oplanerade stopp och 

cykeltider.  

 

Det upptäcktes att främsta anledningen som påverkar produktionen var den felfrekvens på 

ritningar över armeringskorgar som ska tillverkas. Med indata från fabrikens 

granskningsavdelning var det 17 % av alla ritningar som behövdes skickas till revidering. När 

en ritning som är ofullständig kan det hålla produktionen stillastående på oberäknad tid tills de 

nödvändiga ändringarna har gjorts av konstruktören. Fler faktorer som upptäcktes var onödiga 

transporter, kapacitetsbegränsade arbetsstationer och verkstans layout.  

 

Förbättringsförslagen som togs fram var att optimera processen genom utvecklingen av en ny 

monteringsstation, en ny layout och att sträva efter att tillverka färre ordar åt gången istället för 

flera på samma gång.  

 

Med dessa förbättringsförslag och rekommendation för att Strängbetong att sträva efter ett 

optimerat materialflöde genom hela fabriken så kan företaget uppnå ett förbättrat flöde och bättre 

styrning av deras produktion. 
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FÖRORD 

 

Detta examensarbete är ett moment i utbildningen Civilingenjör inom Produkt- och 

processutveckling, på Mälardalens Högskola, Eskilstuna. 

 

Arbetet utfördes på Strängbetong ABs fabrik i Kungsör. Vi skulle vilja börja med att tacka 

personalen på Armeringsverkstan som har varit vänligt bemötande och hjälpsamma under 

arbetets gång. Även tack till vår handledare på företaget Per Eriksson och fabrikschef Marie 

Nordqvist för engagemang i vårt arbete. 

 

Ytterligare skulle vi vilja tacka vår handledare Daniel Gåsvaer från MDH för den vägledande 

handledningen under examensarbetets gång. 
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 1. INLEDNING 

 

 

Detta examensarbete är skrivet av författarna Camilla Janius och André Löfqvist under 

vårterminen 2015. Arbetet är på C-nivå och är ett delmoment för Civilingenjörsprogrammet: 

Innovation, Produktion och Logistik på Mälardalens högskola (MDH). 

Arbetet som beskrivs i rapporten är utfört på Strängbetong AB i Kungsör på deras 

armeringsverkstad. 

 

1.1 BAKGRUND 
I dagens konkurrenssituation är det nödvändigt att förstå hur produktionssystem ska utformas 

och driftsättas för att möjliggöra konkurrenskraftig industriell produktion. Marknadens 

konkurrens styrks på flera håll. 

I boken PRODUKTIONSUTVECKLING av Monica Bellgran & Kristina Säfsten 2005 

beskriver de den allt tuffare konkurrensen som företag möter finns i former som nya globala 

aktörer, nya och fler specifika kundbehov, krav på korta ledtider och låga 

produktionskostnader. Detta har lett till specialisering och även outsourcing av sådan 

verksamhet som inte motiverar egen kompetensuppbyggnad eller kostnadsnivå. 

Om ett företag vill vara en effektiv ekonomisk produktionsverksamhet så behöver man förstå 

att konkurrensen blir alltmer global, hård och komplex, produktcyklerna allt kortare, kundernas 

krav alltmer nyanserade och differentierade, omvärldens bevakning på företag är noggrannare. 

Detta sätter ett tydligt krav på företag att vara framgångsrika inom de kompetensområden de 

innehar för att stödja sina produkters konkurrens på de valda marknaderna. Om företag vill 

kunna konkurrera på marknaden räcker inte ett konkurrenskraftigt pris, det krävs att vara bra på 

kvalitet, leveransförmåga, flexibilitet m.m. (Olhager, 2013). 

I alla verksamheter finns idag stor del outnyttjad potential. Stora resurser läggs på saker som 

inte är värdehöjande för verksamhetens kunder. Tid och pengar går åt på grund av fel, brister, 

missnöjda kunder, onödig byråkrati, förseningar, onödigt arbete, dåliga metoder etc. (Sörqvist, 

2013). 

Men allt mer verksamheter arbetar för att förbättras och utvecklas. För att göra sådant behöver 

man förstå produktionsutveckling. Det övergripande begreppet för skapandet av effektiva 

produktionsprocesser och utvecklingen av ett företags produktionsförmåga är 

produktionsutveckling. Produktionsutveckling handlar om att effektivisera och förbättra 

befintliga system men även utvecklingen av nya produktionssystem (Bellgran & Säfsten, 

2005). 

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
Det är svårt att förutse produktionens utfall och dess faktorer. Produktionen är inte alltid 

anpassad efter de produkter som tillverkas eller hänsyn till företagets produktionsstrategi.  

Utformning och planering av produktionssystem omfattar beslut om produktionsprocess och 

layout. Det gäller att forma produktionssystemets utrustning så gynnsamt som möjligt och ta 

hänsyn till de produkter som tillverkas men samtidigt ta hänsyn till företagets 

produktionsstrategi (Olhager, 2013). 

Problemet är den bristande insynen på de viktigaste faktorerna som påverkar utfallet och hur 

man ska hantera dem.  

Man vill åstadkomma bestående och systematiska förbättringar som inte bara eliminerar slöseri 

utan även kommer åt de faktorerna som gör det möjligt för slöseri att växa (Rother & Shook, 

2001) 
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1.3 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med detta examensarbete är att, genom kartläggning av företagets produktionsflöde och 

att identifiera de viktigaste faktorerna till slöseri. Målet är att ge företaget förbättringsförslag på 

systematiska förbättringar för att styra sin produktion att bli mer tillförlitlig.  

För att kunna uppnå detta syfte och mål, har följande frågor formulerats. 

 

A. Vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar produktionen för armeringsverkstan på 

Strängbetong AB i Kungsör och gör det möjligt för slöseri att växa? 

 
B. Hur uppnår företaget en bättre produktionsstyrning för en mer förutsägbar tillverkning?  
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1.4 AVGRÄNSNINGAR 
Produktionsstyrningen och utfallsanalysen kommer att avgränsas till Strängbetong AB:s 

anläggning i Kungsör. Fokus kommer att ligga på fabrikens armeringsverkstad och att göra en 

djupgående nutidsanalys över denna.  

 

Värdeflödesanalysen begränsas till endast kartläggning av verkstans flöde och inte 

uppskattning av cykeltider på grund av variationen av produkttyper. 

 

 

 
 
Figur 1- Avgränsning av arbetet, egen figur 
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2. ANSATS OCH METOD 

 

Detta kapitel ger en överblick av projektets gång och tillvägagångssätt. 

 

2.1 ARBETETSFASER 
Arbetet består av sex olika faser – Teori, etablering, datainsamling, analys, förbättringsförslag 

och presentation. Dessa förenklar arbetets planering samt sätter upp tydliga mål för författarna. 

En tydligare överblick fås av figur 2. 

 
Figur 2 - Arbetets 6 faser, egen figur 
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ETABLERINGSFAS 

Etableringsfasen är första fasen där planeringen av projektet sker. Tidsram och syfte med 

examensarbetet definieras och vad som ska uppfyllas. 

MILSTOLPEPLAN 
Milstolpar i detta arbete är det som avgör när en fas bör vara avslutad, detta är en avstämning 

som arbetas mot och fastställs gemensamt mellan författarna så det arbetas mot ett gemensamt 

mål. Målen måste vara gripbara och det är viktigt att de är av betydelse, mätbara och synliga 

för alla. Milstolparna ska ha en rimlig tidsperiod mellan varandra (Eklund, 2011) 

 
Figur 3 - Projektets milstolpar, egen figur 

Tabell 1 – Milstolpeplan, egen tabell 
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GANTT-SCHEMA  
Här visas en beräknad tidsplan över arbetet. Arbetet är indelat i huvudaktiviteterna i en WBS 

(Work Breakdown Structure) och milstolpeplan. Varje moment har en planerad tidsplan som 

följas för att få en bättre struktur på arbetsgången.  

 
Tabell 2 - GANTT-schema, egen tabell 

 
 

 

WBS 
För att lista upp de aktiviteter som planerades att genomföras under projektets gång så 

användes metoden WBS. Med denna modell fick man en överblick över i vilken ordning 

aktiviteterna planerades att göras.  

 

I uppstarten av projektet hade författarna ett möte med MDH handledare för C-nivå 

examensarbete inom innovativ produktion och logistik. När uppgiften godkändes av 

handledaren anordnades ett möte med Strängbetong angående villkor och godkännande av 

examensarbetet 

 

För kartläggning av informationsflödet handlade det om att förstå hela produktionen från 

beställning till färdig produkt. Det tittades på hur ordern hanterades av de olika avdelningarna 

och hur kommunikationen såg ut mellan dem. 

 

Det gjordes en kartläggning över processerna för tillverkningen av korgarna. Det togs fram 

vilka processer som finns och vad de består av. Författarna såg över vilka mätningar som borde 

göras vid varje process.  

 

Mätvärden för informationsflödet togs fram. En överblick på hur stora beställningarna är och 

hur lång tid det tar innan ordern når verkstan. Tiden från kunden beställer varan till att den 

levererats. Det gjordes mätningar beroende på vilken typ av armeringskorg som tillverkas. 

 

Mätvärden för processflödet är den aktivitet som anses viktigast att göra utförligt. Det mättes 

hur lång tid produkten väntar mellan processer och relevanta tidmätningar vid varje station för 

kunna ge värden för att göra en flödesanalys. 

 

Undersökning av vad som påverkar utfallet gjordes det att ta fram felfrekvensen det är på 

ritningar som kommer in då det varit ett tydligt problem tidigare. Med mätningarna på 

processflödet så kan det upptäckas var det är mest avvikelse i produktionen. Med mätvärdena 

och användning av Lean- verktyg och metoder kunde det diskuteras vilka som är de viktigaste 

faktorerna till den otillförlitliga produktionen med både arbetare och ledning. 
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Produktionsstyrningen behöver vara anpassad efter verkstans förutsättningar. Det undersöktes 

vilka typer av verktyg för produktionsstyrning som används i nuläget på andra företag. Genom 

att diskutera och använda mätvärdena som grund till vilken typ av produktionsstyrning så tas 

det fram och diskuteras med arbetare och ledning.  

 

Avslut och utvärdering består av att examensarbetet lämnas in till handledare och arbetet 

utvärderas. Det görs en redovisning av arbetet för företaget för att presentera resultat och 

slutsatser. 

  
Figur 4 – WBS, egen figur 

 

TEORIFAS  

Innan den teoretiska referensramen kunde skrivas behövde författarna bestämma vad de ville 

ha ut av kapitlet. Därför strukturerades det först upp med rubriker kring relevanta områden för 

arbetet. Då områdena var bestämda behövdes det fakta och kunskap om dessa. För att finna 

dessa behövde författarna leta böcker, där det ofta stod en övergripande fakta om ämnet. För att 

få en djupare inblick valde författarna att använda sig av vetenskapliga artiklar, dessa ger en 

mer djupgående inblick i dessa områden då de vetenskapliga artiklarna är baserade på 

forskning kring ämnet. 

För att hitta dessa artiklar använde författarna sig av sökdatabaser som DiVA och Google 

scholar där sökord som Lean Production, OEE, TAK, kaizen, push and pullsystem och JIT 

användes. 

Upplägget av kapitlet är menat att ge en övergriplig insyn på hur ett produktionssystem kan 

styras och effektiviseras med Lean som huvudrubrik och Lean principerna som underrubriker.  

Där efter följer verktyg som kan hjälpa författarna att ta fram slöseri i produktionen och 

därmed ta fram de viktigaste faktorerna som påverkar produktionen 
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DATAINSAMLING 

Detta kapitel går igenom tillvägagångsättet för datainsamling i ett projektarbete samt vilka 

metoder författarna hanterat dessa metoder. 

 

INTERVJUVER 

Genom att göra intervjuer kan man lätt få synpunkter och förslag på lösningar till problemet 

som studien skall lösa. En intervju är en symmetrisk utfrågning av de involverade personerna 

inom ett visst kategoriserat tema. Svaren till frågorna antecknas antigen för hand under 

intervjuns gång eller spelas in. Intervjun sker antigen via telefon eller i ett direkt möte med 

intervjupersonen. Intervjupersonerna väljs ut ur ett ur val av den befintliga populationen på 

företaget. Urvalet sker med stratifiering där antalet personer som skall intervjuas definieras och 

intervjupersonerna väljs ut utifrån olika kategorier. Dessa kategorier kan vara exempelvis män/ 

kvinnor, nyanställda/ erfarna och chefer/ tekniker. Intervjuerna kan vara strukturerade på olika 

sätt beroende på vad man vill ha ut från intervjun. Det finns den öppet riktade intervjun, den 

halvstrukturerade intervjun och den strukturerade intervjun (Höst, Regnell & Runeson, 2006).  

 

Den öppet riktade intervjun styrs av en intervjuguide där frågor kan ställas i olika ordningar 

och formuleras på olika sätt. Intervjun kan styras av vilka områden som intervjupersonen är 

villig att berätta om. Den data som intervjuaren sedan får ut av intervjun är de ord och 

beskrivningar som intervjupersonen tar upp (Höst, Regnell & Runeson, 2006). 

 

Den halvstrukturerade intervjun har öppet riktade frågor som är bundna till de svarsalternativ 

som intervjuaren har förbestämt. Formuleringen på frågorna samt den ordning på frågorna som 

intervjuaren ställer skall var lika vid alla intervjuer (Höst, Regnell & Runeson, 2006).  

 

Strukturerad intervju kan beskrivas som en ”muntlig enkät”. Fördelarna med detta är att 

intervjupersonen inte behöver fylla i alla frågor på egen hand och det ger möjligheten till att 

förtydliga frågor som kan upplevas otydliga (Höst, Regnell & Runeson, 2006).  

 

Under studiens gång kan intervjuaren välja att kombinera dessa olika typer av intervjuer. Den 

öppet riktade intervjun kan vara till hjälp med framtagning av den frågelista som skall 

användas vid den strukturerade intervjun. 

En intervju kan delas in i fyra olika faser, dessa faser är sammanhang, inledande frågor, 

huvudfrågor och sammanfattning (Höst, Regnell & Runeson, 2006).  

 

I början av en intervju bör man göra ett sammanhang, där tas syftet med intervjun upp. I 

sammanhanget tas även upp varför personen som intervjuas vart vald, samt hur de svar som fås 

kommer att behandlas efter intervjun. 

I inledningen av intervjun tas de grundläggande och naturliga frågorna upp, så som åldern av 

intervjupersonen, utbildning och dess arbetsuppgifter. 

Huvudfrågorna i intervjun bör ställas i en logisk ordning, denna logiska ordning väljs oftast av 

den intervjuade.  

I slutet sammanfattas intervjun kort, detta möjliggör chansen för intervjupersonen att lägga till 

egna frågor som denne anser vara relevanta (Höst, Regnell & Runeson, 2006). 

 

Författarna har använt sig av de öppet riktade intervjuerna då dessa bestod av en huvudfråga 

med förhoppningar om att det skulle leda till relevanta följdfrågor och skapa en intressant 
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diskussion. Denna diskussion handlade ofta om hur arbetarna upplevde arbetsplatsen och 

processer, därefter kunde det diskuteras om vad de hade för förbättringsidéer. 

Dessa intervjuer skedde i ett tidigt stadie av arbetet då författarna samlade in information om 

förtaget och framförallt om armeringsverkstan. Intervjuerna gjordes även för att få bättre 

inblick över hur alla processer och arbetsstationer gick till. Detta gav underlag till att senare i 

arbetet ta fram en värdeflödesanalys. 

Det förekom även intervjuer utanför verkstan i resterande hallar och på kontoret där granskning 

av ritningar fanns tillgänglig. Dessa intervjuer gjordes oftast kring samma fråga för att få olika 

perspektiv på frågan.  

Intervjuerna antecknades ofta hastigt och inte exakt ord för ord då intervjuerna oftast var 

ostrukturerade och spontana. Då dessa anteckningar inte var fullständiga valde författarna att 

exkludera dessa från rapporten. 

 

OBSERVATIONER 

För att studera en process i ett arbete kan man använda sig av direkt observationer. Detta 

innebär att man med hjälp av sinne eller andra hjälpmedel samlar in data om vad som sker i den 

observerade processen. Observatören kan ha olika typer av interaktion med processen som 

studeras, det kan vara allt mellan full delaktighet i processen till att agera enbart som en 

observatör. Gruppen runt processen kan även ha olika grader av medvetenhet om att 

observatören existerar. Dessa fyra interaktionerna kan kombineras, detta visas i tabell 4 nedan.  

 
Tabell 3 - Fyra kategorier av observation, egen tabell 

 Kunskap om att vara observerad  

Interaktion Hög Låg 

Hög Observerande deltagare Fullständigt deltagande 

Låg Deltagande observatör Fullständig observatör 

 

Den observerande deltagaren vill bli så integrerad i den observerade gruppen som möjligt, 

gruppen är även medveten om att interaktören är där. Den data som samlas in presenteras i 

observatörens loggboksanteckningar.  

 

Den fullständiga deltagaren ses som en del av den observerade gruppen, interaktören vill inte 

heller visa för gruppen att denne är en observatör. Data samlas in på samma sätt som för den 

observerande deltagaren, via observatörens loggboksanteckningar och dylikt. 

 

Den deltagande observatören finns vid processen men utan att vara en del av gruppen, 

observatören försöker inte dölja att denne är en observatör. Data samlas in via öppna metoder, 

så som intervjuer. Data kan även samlas in via ”tänka högt”-metoden, det är en metod då den 

observerande personen uppmanas att ”tänka högt” om vad denne tycker och tänker kring det 

arbetet den gör. Denne information spelas in och analyseras senare. 

 

En fullständig observatör tar inte del av organisationen, observatören är istället ”osynlig” för 

gruppen kring processen. Den observerande samlar in sin data dolt, exempelvis via kamera 

eller ljudupptagning (Höst, Regnell & Runeson, 2006) 

 

I detta arbete agerade författarna både som observerande deltagare och som deltagande 

observatörer. Som observerande deltagare var författande med på fikapauser och dylikt där de 

fick ta del av diskussioner mellan arbetare. Under denna kategori passar även de diskussioner 
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som hölls med personal som kan ses som intervjuer in men har valts att ses som observationer 

då de var ostrukturerade. 

 

Som deltagande observatörer satt författarna och observerade en maskin i fem hela arbetsdagar. 

Detta gav utrymme för observationer av hela verkstan och hur olika moment och processer 

kunde se ut under en vanlig arbetsdag. Det vart även lätt för arbetarna att ”tänka högt” då 

författarna satt bredvid dem hela dagarna. Detta gav mycket information kring moment och 

arbetsstationer från deras perspektiv. Denna information har värderats högt i arbetet då det är 

arbetarna som oftast har bäst insikt på problemen i anläggningen.  

Mycket av den informationen som framgick vid de deltagande observationerna ligger till grund 

för förbättringsförslag och argumentationer till förbättringsförslag senare i arbetet. 

 

MÄTNINGAR 

”Att mäta är att veta” (Höst 2006 ”Att genomföra examensarbete” pp. 94) är en tydlig 

argumentation till beskrivningen av kvantitativa mätningar. I en studie krävs de att man gör 

mätningar från både fysiska kvantiteter och ”mjukare” aspekter på t.ex. organisationen. 

Mätningar är kopplingar mellan tal och beteckningar till kännetecknande fenomen. Mätningen 

beskriver fenomenet efter tidigare bestämda regler. 

Den data som samlats in kan placeras ut på en skala med mätvärden, dessa skalor kan delas in i 

fyra olika typer: 

Normalskala – Den kategoriserar observationerna i grupper som t.ex. gul, grön och röd. 

Originalskala – Rangordnar observationerna i en specifik ordning efter ett specifikt kriterium 

som t.ex. ”bättre än” och ”mer komplex än”. 

 Intervallskala – Rangordning av observationen där skillnaden av olika nivåer spelar roll så 

som t.ex. temperaturen på en celsiusskala. 

Kvotskala – Skala med en nollpunkt, kvoten mellan två mätningar som får en innebörd t.ex. 

temperaturen på en kelvinskala. 

I alla typer av mätningar framträder fel som senare behöver åtgärdas. Dessa mätfel kan delas in 

i tre olika grupper, grov fel, systematiska fel och tillfälliga fel.  

De grova felen är de stora felen som beror på fel vid avläsning av processen som fel vid t.ex. 

protokollförande. Dessa fel utmärker sig då det är en radikal förändring i mätvärdena. 

Systematiska fel är fel som kontinuerligt uppstår i mätningen, orsakad av en konstant störning 

vid mätstationen. 

Vid tillfälliga fel sker slumpmässiga variationer som utmärker sig från resterande värden kring 

processen (Höst, Regnell & Runeson, 2006). 

 

De mätningar som gjordes var med tidtagarur för att kunna beräkna anläggningsutnyttjandet 

vid en av stationerna. Mätningarna gjordes av författarna under hela arbetsdagar med tidtagarur 

för att beräkna cykeltider på produceringen av byglar och de oplanerade stopp som uppstådde 

vid stationen. Vid mätningarna kunde det uppstå tillfälliga fel och en slumpmässig variation på 

mätvärdena som var väldigt liten och kunde bero på att man var sen med starta tidtagaruret.  

 

Det gjordes mätningar vid varje process för att styrka författarnas överblicksbild på företagets 

produktionsflöde. Tidtagarmätningar för tillverkning av en viss typ av korg men valdes senare 

att inte användas då mätningarna varierade stort beroende på vilken typ av korg som 

tillverkades. Det uppstod även systematiskt fel vid tidtagning vid monteringen av 

armeringskorgar då arbetaren tillverkade upp mot tre stycken korgar samtidigt vilket gjorde att 

tider för tillverkning av en specifik korg påverkades stort. 
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ANALYS 

Vid insamling av data kan man använda olika typer av analyseringsmetoder för att se vad 

denna data visar. Dessa analyseringsmetoder kan delas in i två huvudgrupper, kvantitativ 

analys och kvalitativ analys (Höst, Regnell & Runeson, 2006). 

 

KVANTITATIV ANALYS 

Den kvalitativa analyser används för att analysera kvantitativ data, vilket är den data som kan 

illustreras i antal eller siffervärden (Höst, Regnell & Runeson, 2006). Det finns två 

huvudsakliga sätt att använda kvantitativa tekniker på, dels används det för att få fram en bättre 

förståelse kring den data som samlats in och dels för att hitta sambanden och dels för att svara 

på de tidigare ställda hypoteserna. 

Mått som används vid granskningen och beskrivningen av datamängden är lägesmått och 

spridningsmått. Vid lägesmått tas medelvärden och medianvärden fram för data som är 

oregelbunden. Spridningsmått är ett mått för att följa intervaller i datamängden och undersöka 

varianser i värdena. För att sedan undersöka data kan man använda sig av olika grafiska 

tekniker, dessa kommer att kollas närmare på i ett senare kapitel i rapporten. 

 

KVALITATIV ANALYS 

Den kvalitativa analysen görs med ord och beskrivningar av existerandet av utvalda ord, 

begrepp och beskrivningar samt hur frekvent de uppstår i ett sammanhang. Det som analyseras 

är textdokument så som transkriberat material eller arkivmaterial. Det finns fyra olika 

angreppssätt vid kvalitativ analys, kvasi-statistiska metoder, mallbaserade metoder, editerande 

metoder och fördjupningsmetoder (Höst, Regnell & Runeson, 2006). Vid kvasi-statistiska 

metoder räknas förekomsten av ord och grupper av ord ut från en specifik text. Metoden jämför 

hur viktiga vissa termer och koncept kan vara hos individen som texten utgår ifrån gentemot 

andra individer. Den mallbaserade metoden utgår från olika typer av nyckelord som sedan 

söker efter hur frekvent dess uppstår i en kvantitativ data. Metoden lägger fokus på vem som 

säger vad, inte hur många som säger vad. Editerande metoder skapar kategorier av ämnen, den 

utgår inte från redan bestämda nyckelord utan söker efter nyckelord i datamaterialet. Där efter 

tolkas innehållet och om där finns mönster i texten. I de fördjupande metoderna fördjupar sig 

analyspersonerna i ämnet som studeras och drar med hjälp av sin egen kreativitet och intuition 

slutsatser av datamaterialet. Denna metod räknas dock inte som någon vetenskaplig metod 

(Höst, Regnell & Runeson, 2006).  

 

Författarna har begränsat sig till kvantitativa analyser och bortprioriterat kvalitativa analyser då 

det inte skedde några transkriberingar av intervjuer eller granskningar av arkiverade dokument. 

Författarna har istället analyserat data som de själva samlat in via tidtagning av olika processer. 

Tidtagningen har skett på plats för att få så bra och pålitliga värden som möjligt. Vissa av 

tidtagningarna togs på produkter för att få fram en cykeltid på en viss produkttyp, för att få 

fram en övergripande cykeltid för produkttypen gjordes en medelvärdesuträkning för dessa. 

Anledningen till att författarna valde att använda sig av medelvärdet och inte medianvärdet var 

att produkterna varierade mycket i storlek vilket påverkade cykeltiden. 
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PRESENTATION 

Det är i den skriftliga rapporten som det slutgiltiga huvudresultatet av arbetet är presenterat. Då 

det ofta är få som läser eller tar del av den fullständiga rapporten bör det även göras en muntlig 

presentation av arbetet. Den muntliga presentationen skapar möjligheter för att nå ut till så 

många som möjligt och efter presentationen skapa ett större intresse för dessa att läsa hela 

rapporten för att få ytterligare information och en djupare inblick i arbetet.  

Om arbetet utförts på ett företag bör det även ske en presentation på företaget. 

Det finns en rad olika punkter man bör tänka på då man skall göra en muntligpresentation, 

några av dessa är (Höst, Regnell & Runeson, 2006): 

- Vem är åhöraren?  

- Vad är syftet?  

- Hur bör materialet disponeras?  

- Vilka hjälpmedel ska man använda?   

- Hur ska det framföras? 

 

VALIDITET OCH RELIABILITET 

Validitet och reliabilitet handlar om att två eller fler personer skall kunna utföra samma arbete 

som författarnas på samma sätt som dem och få fram samma resultat och slutsatser 

(Gummesson, 1999). Detta är inte realistiskt då människor och företag förändras med tiden och 

det blir därför svårt att återskapa den exakta miljön som författarna hade då studien utfördes 

(Merriam, 1998). 

 

Arbetets uppstart började med en förstudie om företaget. Förstudien omfattade 

företagsbeskrivningen, problemformuleringen och en tidsplan för arbetets upplägg. Detta kan 

ses som etableringsfasen av arbetet. 

Därefter skedde en datainsamling vilket involverade observationer och tidtagning på olika 

processer och bygelmaskin. Samtidigt som datainsamlingen, skrevs den teoretiska 

referensramen för att samla kunskap inom förbättringsmetoder och verktyg för att utveckla och 

hitta brister i produktionen. 

Efter datainsamlingen gjordes en analys av data som samlats in för att ta fram vad som 

påverkar produktionen, vad det finns för typer av slöseri i produktionen och vad som kan 

förbättras i produktionen. 

Förbättringsförslag på dessa upptäckter gjordes sedan, vilket resulterade i ett resultat som 

presenterats för företaget. 

 

Validitet är att man mäter det man avser att mäta och lägger fokus på systematiska problem. 

Det handlar om kopplingen mellan objekt som man vill undersöka och vad det är man faktiskt 

mäter (Runeson, 1998). Författarna försäkrade sig om att validiteten upprätthölls genom att 

samla in data som endast påverkade eller påverkades av armeringsverkstan. Diskussioner om 

dolda problem har diskuterats med ledning och medarbetare för att styrka problemens validitet. 

Författarna utförde mätningar själva för att kunna försäkra sig om validiteten vid 

effektivitetsanalys.   
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

 

Den teoretiska referensramen innehåller den litteratur som detta examensarbete baseras på. 

Nedan beskrivs de metoder och verktyg används i rapporten. De beskrivs nedan för att ge 

läsaren en bättre förståelse för examensarbetet. 

 

3.1 LEAN I PRODUKTION 
 

Detta kapitel tar upp verktyg och metoder som används inom Lean-produktion och som 

kommer att ligga som underlag och styrka arbetets förbättringsförslag. 

TOYOTA PRODUCTION SYSTEM 

Toyota production system (TPS) är Toyotas unika taktik på tillverkningsteknik. TPS förknippas 

ofta med ”lean” och ses som grunden för ”lean produktion” och dess rörelse som har dominerat 

tillverkningstekniken senaste 20 åren. Det många företag gör fel när de försöker implementera 

lean produktion är att de lägger för stor vikt på individuella verktyg så som 5S eller just-in-

time, utan att förstå lean som en helhet och ett system som måste bli en del av kulturen hos 

företaget (Liker, 2003).  

Så det Toyota gjorde för att på bästa sätt demonstrera TPS var att skapa ”TPS-huset”. Valet av 

huset bygger på att endast om tak, pelare och grund är starka blir helheten stark. Finns där 

enbart en svag länk drar det ner hela systemet. När företag skall implementera detta system i 

sin verksamhet gör de alltid samma misstag, de direkt kopierar TPS-huset. Toyota delar gärna 

med sig av sina kunskaper till konkurrenter men det är sällan någon som kan mäta sig med 

Toyota på grund av att man behöver skapa en egen filosofi och kultur (Liker, 2003).  

7+1 SLÖSERI 

När ett steg eller aktivitet inte tillför något värde för en produkt eller tjänst ses det som ett 

slöseri. Det finns åtta stycken mer omfattande typer av sölerier inom verksamheter och 

tillverkningsprocesser (Liker, 2003). 

 

Överproduktion - Tillverkning av produkter trotts att man inte fått in en order, vilket genererar 

mycket slöseri som överbemanning, lager och transportkostnader (Liker, 2003). 

 

Väntan - Vänta kan skapas vid stillastående innan nästa process kan genomföras eller på grund 

av brist i lager på material. Väntan kan bero på process förseningar, utrustnings stillestånd eller 

flaskhalsars kapacitet (Liker, 2003).  

 

Transport – Slöseri på grund av transport kan vara ineffektiv transport eller rörelse av material, 

delar eller färdiga produkter in eller ut ur lager mellan processer (Liker, 2003).  

 

Överarbete - Onödiga moment i processen, ineffektiv process på grund av dåliga verktyg eller 

produktdesign. Spill genereras vid tillverkning av produkter med högre kvalité än nödvändigt 

(Liker, 2003). 

 

Lager - Överskott av råmaterial, pågående arbete eller färdiga produkter skapar längre ledtider, 

värdeminskning, skadade varor, förseningar, transport- och lagerkostnader. Mycket lager 
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gömmer problem som obalans i produktionen, sena leveranser från leverantörer, defekter, 

utrustningsstillestånd och långa förberedelse tider (Liker, 2003).  

 

Rörelse - All onödig rörelse som en arbetare behöver utföra under dagen. Det kan vara att leta 

efter och sträcka sig efter verktyg och dylikt, stapling av delar och verktyg. Man anser även att 

gående är slöseri (Liker, 2003).  

 

Omarbeta - Produktion av defekta delar eller rättande. Det kan vara reparationer eller endast 

inspektion ses som en onödig handling (Liker, 2003).  

 

Outnyttjade av medarbetares kreativitet - Förlorad tid, idéer, förmågor, förbättring och lärande 

möjligheter på grund av att inte lyfta fram och lyssna på sina arbetare (Liker, 2003). 

 

KAIZEN  

Kaizen är det japanska ordet för förbättring men som betyder mycket mer än så. Konceptet 

Kaizen är i sig en filosofi för ständiga förbättringar som konstant söker nya sätt att förbättra 

processer för att eliminera slöseri. För att göra detta krävs små men snabba förändringar hela 

tiden (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2013). Kaizen kan kort beskrivas som ständiga 

förbättringar för att hela tiden förbättra arbetssätt, processer och miljön hos en verksamhet. För 

att göra detta krävs det att verksamheten skapar rörelse och delaktighet hos de anställda, genom 

att göra detta skapar man möjlighet för arbetarna att bidra med idéer angående förbättringar i 

verksamheten, vilket i sin tur ökar moralen hos de anställda.  

Kaizen är kontinuerligt, är en förklaring till hur Kaizen är en kultur inom företag samtidigt som 

det beskriver den eviga resan mot kvalitet och effektivisering (Brunet & New, 2003). 

STANDARDISERING 

Standardiserande arbetsuppgifter blev en vetenskap när massproduktion ersatte 

handtillverknings produktion. Mycket av modern tillverkning är baserad på principer från 

Frederick Taylor även kallad ”fader av vetenskapligt ledande”. Standardisering har gått från att 

vara ett redskap att maximera produktiviteten hos arbetarna till ett sätt att stabilisera processer. 

Det är inte att kontinuerligt förbättra en process förrän den är standardiserad och stabiliserad. 

Detta kan beskrivas med ett citat från Henry Ford som Toyota delar synsätt på standardisering 

med (Liker, 2003). 

 

“Today’s standardization … is the necessary foundation on which tomorrow’s improvement 

will be based. If you think of “standardization” as the best you know today, but which is to be 

improved tomorrow- you get somewhere. But if you think of standards as confining then 

progress stops”- Henry Ford (Liker, 2003), “The Toyota way” s141) 

 

Standardisering är inte ett verktyg för att införa tvång på arbetskraft utan ett sätt att skapa 

delaktighet för arbetare och innovation på arbetsplatsen (Liker, 2003). 
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PUSH- OCH PULLSYSTEM  

Termerna ”push” och ”pull” referera till olika produktionstyper. Vid push-system startar ett 

visst arbete på ett specifikt datum och skall även vara klart ett specifik datum, samtidigt som 

pullsystem karaktäriseras som en typ av ”downstream work” där den stationen framför avgör 

hur mycket stationen bakom skall producera och ”drar” fram produktionen. Pullsystem jobbar 

därför enbart med att fylla på utgående lager där det behövs (Spearman, 1992). Push-system 

”trycker” istället varorna framåt och massproducerar så mycket varor det går, vilket skapar 

stora mängder onödigt lager. Pullsystem däremot producerar enbart produkter då det finns en 

kundorder, vilket skapar små och korta lager. Vad många företag gör fel är att producera vad 

som är ”bekvämt” under den schemalagda arbetstiden. Det leder till att varor produceras när de 

inte behövs, detta för att försöka vara effektiva, men företaget står då i slutändan med mycket 

lager av varor eller komponenter som inte behövs. Istället saknas varor och komponenter som 

är efterfrågade (Liker, 2003). Detta blir då motsatsen till ”Flow where you can, pull where you 

must” (Rother & Shook, 2001). 

 

JUST IN TIME 

Just in time (JIT) är en kombination av verktyg, principer och tekniker som gör det möjligt för 

företaget att producera och leverera produkter i små kvantiteter med korta ledtider för att möta 

och uppfylla kundkraven. Kortfattat levererar JIT rätt varor vid rätt tidpunkt i den rätta 

kvantiteten. JIT gör det möjligt för företaget att var mottaglig till kundernas dagliga skiftande i 

efterfrågan. För att JIT skall fungera i en produktion krävs det att produktionen har ett 

pullsystem, då det är en orderbaserad metod. ”The preceding process must always do what the 

supsequent process says. Otherwise JIT won’t work.” (Liker, 2003) 

Många anser att JIT är ”sunt förnuft” något som alla redan vet och att det är en ”komplicerad 

filosofi”. Företag ser även ofta på JIT som ”en bra sak”, vilket indikerar att det första steget för 

att uppnå JIT, i de flesta företagen, är enbart kunskap om vad JIT är, hur det används och vad 

det ger för resultat (Sethi & Sethi, 1990). 

ANDON 

Toyotas fjärde ledningsprincip är ”Build a culture of stopping and fixing problems, to get 

quality right the first time”. Andon är ett visuellt verktyg för att kunna informera om problem 

direkt när de förekommer så att det kan åtgärdas. För ett produktionsföretag är varje sekund 

viktig som går åt till att åtgärda felet för att försäkra sig om att kvalitén upprätthålls från början 

och för att bibehålla flöde (Liker, 2003). 

FLEXIBILITET INOM PRODUKTION 

Flexibilitet inom produktion är anpassningsförmågan av olika prövningar en verksamhet kan 

stöta på, intern och externt. Verksamheten måste vara flexibel i den mån att företaget har 

kapacitet att förändras med marknaden. Detta menar att företagets produktion måste kunna 

ställa om snabbt men samtidigt behålla kvalité på sina produkter när efterfrågan förändras 

(Sethi & Sethi, 1990). För att detta skall fungera krävs en stadig produktionsstyrning för att inte 

orsaka totalstopp i produktionen. Vid implementering av flexibilitet inom produktion krävs det 

att operationsansvarig klarar av de uppgifter som krävs för att upprätthåll a en flexibel 

produktion. Det krävs att de anställda är kapabla att göra varierande typer av uppgifter, inte 
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enbart vid sin egen arbetsstation utan även på andra arbetsstationer (Krajewski, Ritzman & 

Malhotra, 2013). För att de anställda skall klara av detta krävs kunskap om företaget, inte 

enbart dess processer men även dess kultur. Detta gör att företaget lättare kan hantera 

förändringar (Brewster,Tregaskis & Valverde, 2000). 

Flexibilitet inom produktion kan jämföras men flexibiliteten i den mänskliga kroppen, 

flexibiliteten i produktionen är förmågan att vrida och vända åt olika håll och stretchas ut i 

olika riktningar utan att gå sönder. Precis som den mänskliga kroppen har även produktionen 

sina begränsningar (Barad, 2013). Så i en produktion där styrningen av produktionen är svår 

krävs ett flexibelt arbetssätt för att lätt kunna göra prioriteringar i arbetet. 
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3.2 PRODUKTIONSSTYRING 

För att ett företag ska kunna få en mer tillförlitlig produktionsstyrning så krävs vissa metoder 

och verktyg. I detta kapitel kommer dessa att tas upp, där informationen är hämtad från lämplig 

litteratur och vetenskapliga artiklar.  

VERKTYG 

Nedan beskrivs de Lean-verktyg som har använts för att analysera produktionen och skapa 

förbättringsförslag. 

 

VÄRDEFLÖDESANALYS 

I arbetet har en värdeflödesanalys (VFA) att utförts, i VFA:n kartläggs värdeflödet i en 

verksamhet. Värdeflödet i sin tur är aktiviteter i verksamheten, här inkluderas alla typer av 

aktiviteter, de som skapar mervärde men även de som inte gör det. Kortfattat kan det summeras 

som alla aktiviteter som uträttas för att producera verksamhetens produkt, hela vägen från 

råmaterial till att produkten är ute hos kund (Rother & Shook, 2001). Istället för att söka efter 

optimering i de individuella processerna skapar VFA:n ett helhetsintryck av hela flödet. 

Kartläggningen gör det möjligt att tydliggöra enskilda tillverkningsprocesser i verkstan och gör 

det därmed lättare att upptäcka anledningarna till slöseri. Utifrån detta kan författarna lättare 

göra en framtida VFA över hur slutmålet kan se ut.  

 

ANLÄGGNINGSUTNYTTJANDE  

Overall Equipment Effectiveness (OEE) eller som känt på svenska kallas TAK (Tillgänglighet, 

Anläggningsutbyte, Kvalitetsutbyte) är ett verktyg som mäter prestandan hos en maskin eller 

process (Costa & Lima, 2002). OEE-verktyget indikerar relationen mellan den resulterade tiden 

då en maskin producerar kvalitativa produkter gentemot den planerade produktionstiden för 

maskinen. På detta sätt har OEE:en möjlighet att kombinera produktionstiden, underhållet och 

styrningen av en viss maskin eller en annan typ av utrustning i produktionen.  

För att göra en bra produktionsstyrning krävs det en tydlig blick över exakt vad det är som 

påverkar produktionen mest. Därför är det användbart att, efter att dessa faktorer är funna, 

kunna avgöra hur dessa faktorer går att effektivisera och göra lättare att styra. OEE-verktyget 

är därför lämpligt här då det identifierar anledningen till olika typer av slöseri och ger 

möjlighet för förbättring. 

 

 
Figur 5 - Tidsförlust, OEE-beräkning, egen figur 



26 (82) 

Figur 6 visar på ett tydligt sätt vad det är som är tidsförlusterna hos en vanlig maskin där vissa 

tidsförluster är omöjliga att undvika, samt vad det är som gör att det uppstår tidsförluster. Där 

är de 6 stora förlusterna – maskinfel, omställning och underhåll, mindre stopp, reducerad 

hastighet, defekter i arbetet och defekter i materialet. 

 

QUALITY TOOLS 

7 Quality Tools (7QC) är verktyg som används inom förbättringsarbeten för att öka kvalitén i 

en verksamhet eller enskild process. 

  

CHECKLISTA 

Checklista är en form av datainsamling, genom att 

hela tiden notera då ett fel uppstår på en utsattplats går 

det att ta fram en tydlig bild över hur frekvent felen 

uppstår. Processfel kan vara alla typer av avvikelser så 

som fel i produkten, förseningar, dålig miljö, slöseri 

eller omarbetat (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 

2013). Felvärdet kan sedan mätas på olika sätt 

beroende på vad felet är, t.ex. i vikt, hur hög 

kundnöjdheten är, vad kostnaderna blir, hur mycket 

defekter, hur lång tid eller längd. 

 

HISTOGRAM 

Efter datainsamlingen har gjorts behövs det ett tydligt och lättförståeligt 

sätt att presentera datainsamlingen på. En typ av sätt att presentera 

datainsamlingen på är att göra ett histogram. Detta ger möjlighet till att 

det i framtiden är lätt att hitta information om tidigare indata 

(Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2013). 

 

 

PARETODIAGRAM 

När ledningen upptäcker flertal processproblem som behöver åtgärdas 

behöver de undersöka hur problemen bör prioriteras. Den italienska 

vetenskapsmannen från 1800-talet Vilfredo Pareto statistikarbete 

fokuserade på ojämlikheter i datainsamling. Pareto föreslog att de större 

felen av en aktivitet kunde vara orsakad av få faktorer. För tillverkare 

kan aktiviteten vara produktdefekt och en faktor vara ”saknad del”. 

Paretos koncept kallas 80-20 regeln, vilket menar att 80 % av 

aktiviteten är orsakat av 20 % av faktorerna. Genom att fokusera på 

faktorerna på 20 % kan man attackera 80 % av processfelen (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 

2013). 

 

 

SCATTER DIAGRAM 

För att se hur två maskiner eller processer relaterar varandra görs ett 

scatter diagram. Där punktas alla typer av observationer av de olika 

maskinerna samt processerna upp för att hitta likheter i variabler 

(Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2013). 

 

 

  

Figur 7 – Histogram, egen figur 

Figur 9 - Scatter diagram, egen 

figur 

Figur 8 – Paretodiagram, 

egen figur 

Figur 6 – Checklista, egen figur 
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FISKBENSDIAGRAM (ISHIKAWA DIAGRAM) 

En viktig aspekt av processanalysering är att länka varje 

metrisk enhet till inflöde, metoder och processteg som 

bygger viss egenskap i tjänsten eller produkten. Ett sätt för 

att identifiera problem är att ta fram ett Ishikawa diagram 

som relaterar ett nyckelprestanda problem till dess 

potentiella orsaker. Processer som inte har betydelse för 

ett specifikt problem visas inte i diagrammet. Vid 

användning av ett Ishikawa diagram identifieras alla 

huvudkategorier av potentiella orsaker till problemet. 

Detta kan vara personal, maskin, material eller process. 

Sedan listas orsaker inom varje kategori som kan orsaka 

problemet. Vid Analysering undersöks orsakerna systematiskt i diagrammet för varje 

huvudkategori (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2013). 

 

STRATIFIERING 

Stratifiering är ett sätt att visualisera olika typer av data på olika typer av 

sätt beroende på vad denna data omfattar. Därför finns det olika typer av 

stratifierings diagram så som stapeldiagram och tårtbitsdiagram 

(Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2013). 

 

STYRDIAGRAM 

Då en verksamhet vill se kvaliteten hos en process i sin 

produktion görs ett styrdiagram. Det används för att se om variationer i processen är 

slumpmässiga eller inte. Processen mäts under en specifik period där ett normalvärde tas fram. 

Över och under normalgränsen sätts två kontrollvärden, under- och övrestyrgräns, vars gränser 

visar hur mycket värdena får avvika från normalvärdet. 

Värden som hamnar utanför gränserna behöver inte 

alltid betyda att processen är dålig, det kan vara en 

slumpmässigvariation i processen som kan försummas. 

Det finns däremot några indikatorer på att variationer 

inte är slumpmässiga så som om fler mätvärden skulle 

hamna utanför styrgränserna (Krajewski, Ritzman & 

Malhotra, 2013). 

 

5 WHY 

5 why är ett simpelt verktyg som används inom företag för ökad kvalitet i sin produktion. 

Namnet "5 why" kommer från verktygets användning. Företagets kvalitetsansvarig ställer 

frågan "varför" fem gånger då ett problem uppstått i produktionen för att få fram en detaljerad 

problemlösning. Verktyget används för att hitta roten av problemet för att sedan hitta källan till 

varför det uppstod där från början (Liker, 2003). 

 

 

  

Figur 12 – Styrdiagram, egen figur 

Figur 11 - Stratifiering, tårtbitsdiagram, 

egen figur 

Figur 10 – Fiskbensdiagram, egen figur 
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4. STRÄNGBETONG AB 

 

Strängbetong AB är tillverkare av industriellt tillverkade byggnadssystem med betong som 

dess bas. Strängbetong är med sina kunder hela vägen från start av idé till färdigmonterad 

slutprodukt. Denna typ av samarbete ger en lägra totalekonomi för kunden vilket i sin tur också 

skapar trygghet för kunden. Slutarbetet blir genomtänkt och ger en mer arkitektonisk kvalitet 

samtidigt som denna typ av arbetssätt tar hänsyn till miljön. ”Genom att utveckla och införa 

industriella metoder, som inverkar på hela byggprocessen, ska Strängbetong vara det företag i 

den svenska byggbranschen som främst förknippas med kostnadseffektiv, Lean produktion 

samtidigt som utrymme skapas för arkitektonisk kvalitet” är visionen som Strängbetong har 

som företag (Strängbetong, 2015).  

  

ÄGARE 

Strängbetong ingår i Consoliskoncernen som är Europas ledande tillverkare inom 

prefabricerade betongelement. Dessa betongelement är lösningar för bygg och 

anläggningsprojekt.   

Företagsgruppen Consolis startade 2005 då det slogs samman med Bonna Sabla, vilket är 

Frankrikes största varuföretag, och från och med 2006 ägs sedan Consolis av LBO France.  

Consolis har 120 produktionsanläggningar runt om i världen. Skandinavien och Nordamerika, 

Västeuropa och Ryssland är bara ett fåtal områden av de 20 länder där koncernen har 

anläggningar. Med erfarenhet som går tillbaka 100 år har Consolis ett brett spektrum av 

produkter och tjänster med färdigheter både inom projektdesign och implementering. 

Koncernen har över 9000 anställda och en omsättning på ca 11 miljarder kronor. Mycket av 

Consolis resurser går åt till miljöanpassning och effektivisering av produktionsprocesser och 

utveckling av sina system och produkter (Strängbetong, 2015). 

  

HISTORIA 

Till en början var Strängbetong en del av Betongindustrins verksamhet, men blev 1954 ett 

fristående dotterbolag. 1992 såldes Strängbetong till företaget Securum som placerade 

Strängbetong i dotterbolaget Addum. 1995 köptes Addum upp av Industrikapitals fond 94 och 

Strängbetong placerades om i bolaget Addtek Oy Ab 1997 som senare bytte namn till Consolis.  

Strängbetong AB har 8000 anställda och en omsättning på 10 miljarder kronor. Det är Europas 

största tillverkare av betongelement med anläggningar i 20 länder och det ledande företaget i 

Sverige inom tillverkning av industriellt tillverkade byggnadssystem (Strängbetong, 2015). 
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VÄRDEGRUND 
Strängbetong har tre värdeord eller "ledstjärnor", Ledande, Lärande och Pålitlig, som företagen 

strävar efter att uppfylla. Dessa ledstjärnor speglar det som kunden kan förvänta sig vid ett 

samarbeta med Strängbetong (Strängbetong, 2015). 

 

Ledande - Skall leda utvecklingen inom industriellt tillverkade byggnadssystem och uppfattas 

som det självklara valet av samarbetspartner. Strängbetong skall vara ledande inom ledarskap 

där medarbetares kompetens är inkluderad, samt inom processer och kvalitén på 

färdigmonterade byggen. Strängbetong tar även, som marknadsledare, ansvar för att driva 

marknaden för industriellt byggda byggen (Strängbetong, 2015). 

 

Lärande- Strängbetong är öppna och nyfikna på att ständigt lära sig nya saker. De tar lärdom 

av sina utförda projekt, sina kunder och av varandra. Strängbetong strävar alltid efter att 

förbättra, förfina och hitta nya sätt att förbättras. Verksamheten ställer höga krav på delaktighet 

och på det personliga ansvaret hos medarbetarna för bidragande av helheten (Strängbetong, 

2015). 

  

Pålitlig - Det skall vara tryggt och enkelt att samarbeta med Strängbetong. Kunden skall veta 

att denne får engagerade, affärsmässiga och kompetenta proffs att arbeta med, som dessutom är 

ärliga och som arbetar med integritet. Strängbetong är en partner som håller vad denne lovar i 

alla sammarbetssteg, från projektuppslutning och konstruktionslösning till färdigt bygge 

(Strängbetong, 2015).  

  

4.1 STRÄNGBETONG I KUNGSÖR 
Strängbetong i Kungsör är en av Strängbetong ABs anläggningar i Sverige. De är ansvariga för 

att tillverka alla komponenter till stommen av en byggnad och levererar mestadels till mellan 

Sverige. Anläggningen består utav ett huvudkontor med planering, tre gjutningshallar, en 

armeringsverkstad, en betongstation, ett snickeri, en reparationsavdelning och underhåll. 

Fram till 2011 gick det nedåt för Strängbetong i Kungsör och det året höll de på att gå ned i 

botten tills de gick med i Produktionslyftet. Anläggningen i Kungsör var test körare för hela 

Strängbetong och inledde den 1 maj resan mot en bättre produktion.  

 

”Den sneda vågen” är Produktionslyftets syn på hur man rullar ut Lean i ett företag. För att nå 

dessa mål fick de utbildning som saknades inom Lean produktion. Där fick de kunskap inom 

områden som kunde hjälpa företaget att effektiviseras och öka i kvalitet.  
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Figur 13 - SPS-huset, Strängbetong AB 

Likt Toyota byggde de upp ett eget TPS-hus, Strängbetong produktions systemhus (SPS-hus).  

   
Princip 1 – Grundprincip         Princip 2 – Pelare               Princip 3 – Pelare  

 

     
Princip 4 – Rum 1           Princip 5 – Rum 2           Princip 6 – Rum 3 
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Och för att företaget skall fortsätta växa och bli bättre inom lean krävs, som för många andra 

företag: 

 

 
Princip 7 – Taket 

 

Med produktionslyftet skapades även dagliga styrningar med mätbara 

resultat. Vid varje hall finns tavlor med bokstäverna S, Q, L och V 

uppsatta. Dessa står för säkerhet, kvalitet, leverans och var sak på sin 

plats. Varje avdelnings har morgonmöten där de fyller i dessa angående 

dagen innan. Där efter fylls ännu en tavla i med anteckningar från varje 

avdelning för att få en tydlig överblick över produktionen. Dessa 

noteringar samt miljö och säkerhets frågor diskuteras vid de veckovisa 

mötena varje tisdag.  

2013 vann de priset för årets Lean-byggare tack vare den prestation och 

framgång företaget lyckades uppnå med Produktionslyftet.  

  

Bild 1 – Daglig 

styrningstavla, egen 

bild 
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5. BESKRIVNING AV NULÄGET 

 

Armeringsverkstan tillverkar idag två typer av produkter, armeringskorgar och byglar. 

Produkterna anpassas efter kundens beställning och kommer i flera olika typer av varianter. 

. 

 

    
Bild 2 – Armeringskorgar, egen bild Bild 3 – Byglar, egen bild 

 
Figur 14 - Input och Output för armeringsverkstan, egen figur 

 

  

Input

Huvudarmering

Armeringstråd

Förbeställda detaljer

Transformationsprocess

Output

Armeringskorg

Byglar
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5.1 PLANTLAYOUT 
 

Dessa bilder representerar en övergripande bild på armeringsverkstan och lagret som 

författarna fått genom observationer på besök på verkstan. 

 
Figur 15 - Plantlayout över armeringsverkstan, egen figur 

I figur 17 visas en överskådlig bild över hur armeringsverkstan ser ut idag.  

De gröna figurerna representerar transportmedel så som truckar och transportvagnar som flyttar 

runt material och färdiga varor runt om i fabriken. 

De blå figurerna representerar lager hyllor för delar till korgarna samt lagervagnar som byglar 

och detaljer ligger på innan transport och montering.  

De gula figurerna är de större maskinerna i verkstan, där bockmaskin, handbockning och 

kapmaskin för huvudarmeringen finns.  
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De grå figurerna representerar arbetsbänkarna, rullbanden vid kapning av huvudarmeringen 

samt monteringsstationen för korgarna. 

 
Figur 16 - Layout över lager, egen figur 

Figur 18 är en överblick av lagret utanför armeringsverkstan. Där lagras huvudarmeringen som 

ligger raklånga på ställningar direkt utanför kapningsstationen. På andrasidan lagras 

armeringstråden som är inlindad på rullar för att ta upp så lite plats som möjligt, då dessa 

annars tar upp väldigt mycket plats.   
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5.2 VÄRDEFLÖDESANALYS 
 

För att beskriva flödet för skapandet av armeringskorg från beställning till färdigprodukt så 

används en värdeflödesanalys som visar alla involverade avdelningarna och processer. Varje 

avdelning och process beskrivs nedan.  

 
Figur 17 - VFA, armeringsverkstan, egen figur 

 

Kund: Ordern från Hall 1 hanteras av planeringsavdelningen som sedan har kontakt med 

materialinköp och avdelningschefen i armeringsverkstan. 

  

Planeringsavdelningen arbetar för att allting ska flyta på enligt schema. Planeringen är de som 

bestämmer vad som behöver prioriteras av nuvarande beställningar för att behålla flöde av 

produkter till kunderna.  

 

I Armeringsverkstan är det i första hand avdelningschefen som håller koll på planering och 

sedan en första styrman som fungerar som en team ledare för arbetarna på golvet.  

 

Materialinköp: En av materialinköparna sitter i armeringsverkstan och sköter all kontakt med 

leverantörer av nödvändigt material. Vid materialinköp strävar han alltid efter att ha en 

bestämd mängd på lager och även att hålla framförhållning vid större arbeten som kräver större 

mängder material. Det handlar om inköp av armeringsjärn, armeringstråd och detaljer.  

 

Kapningen huvudarmering: Huvudarmeringen kan vara mellan 6 till 16 mm diameter och 3 till 

12,5 meter långa. Det finns bara ett kapningsställ vilket begränsar kapningstiden. Just nu börjar 

en av arbetarna sin arbetsdag 05:00 för att kunna klippa fram tills 07:00 då resterande personal 

börjar. 
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Bockmaskin: Det används stora rullar av armeringstråd som har tjockleken: 6,8,10,12 mm. 

Rullarna behövs bytas mellan varannan vecka till en månad beroende på hur mycket som 

tillverkas. 

 
 

 

Tråden matas in i maskinen där den stabiliseras och med hjälp av ett bockverktyg kan ge 

önskad form. Röda linjerna visar inmatningen av material och hur transformationen från tråd 

till färdig bygel.  

 

 
Bild 5-Inmatning till maskinen Bild 6-Stabilisering av tråden för bockning  Bild 7-Bockning och kapning av tråden, egna bilder 

Stationen strävar efter att tillverka så mycket av varje tjocklek som möjligt. Arbetaren vid 

stationen producerar så att alla produkter av en typ av dimension, som är beställda för dagen, är 

gjorda innan operatören byter till nästa tråddimension. Detta görs för att ställa om maskinen så 

lite som möjligt. Det kan tillverkas material till 14 beställningar (pallar) samtidigt. För att veta 

hur mycket som ska tillverkas så får man in stycklistor så att rätt typ och antal byglar kan 

tillverkas. Man använder sig av scanning av stycklistorna för tillverkning. Arbetarens uppgifter 

vid maskinen är att klippa ut lappar för scanning och dela upp beroende på prioritet och 

tjocklek på tråd för att undvika byte av tråd. Förflyttningar av byglar görs själv att beräkna hur 

effektiv maskinen är använder författarna sig av en OEE beräkning. 

 

Handbockning: De byglar som har en för tjock dimension eller är för komplicerad för 

bockningsmaskinen sker separat vid en handbockningsstation. Det tar längre tid att handbocka 

byglar och därför görs så få byglar som möjligt vid denna station. Handbockningen ger 

möjligheten att göra 3 dimensionella byglar då bockmaskinen är begränsad till 2 dimensionella 

byglar. 

 

Montering av armeringskorg: I följande fyra moment sker inga förändringar i 

produktegenskapen och kan därför ses som delmoment av ett huvudmoment. 

 

Bild 4 - Input (Rullad armering, i storlekarna 6,8,10,12 mm), egen bild 
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Upphängning av huvudarmering: Huvudarmeringen som fungerar som innersklätt till korgarna 

hängs upp på ställningen där korgen sätts ihop. Enbart de översta huvudarmeringarna läggs ut 

på plats då det är simplare att föra in resterande huvudarmering då byglarna är ditplacerade.  

 
Bild 8 - Förflyttning huvudarmering, egen bild 

Montering och mätning av byglar: Arbetaren mäter innan montering av byglarna upp exakt vart 

byglarna skall sitta för att underlätta processen. Därefter hämtas byglarna som är förberedda 

och placerade på pallar. Här går ofta onödig tid åt att trassla ut alla byglar för att sedan hänga 

upp dem. 

 
Bild 9 - Mätning för byglar, egen bild 

Fästning av byglar: Byglarna fästs med en najpistol då detta är en lätthanterlig metod och som 

lätt kan justeras om det skulle uppstå fel vid fästning 

 
 

Bild 10 - Najpistol för fästning, egen bild         Bild 11 - Efter trådfästning, egen bild 
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Fästning av tillbehör och detaljer: detaljerna hämtas från 

lager och kan vara till exempel skivfästen och 

monteringsfästen. Dessa varierar mycket beroende på hur 

pelaren skall se ut efter gjutning. Här kan även extra 

tillbehör som inte finns med i ritningar läggas till, då 

ritningarna inte alltid är realistiska. Efter denna process är 

armeringskorgen klar för transport till leveransvagnen. 

Leverans: Vid leverans transporteras korgarna från 

armeringsverkstan till Hall 1. Transporten beskrivs mer 

under Transport. 

 

5.3 SPAGETTIDIAGRAM 
 

Spagettidiagrammet som syns i bild 14 illustrerar hur information, personal och material rör sig 

i armeringsverkstan. Detta skapar en tydlig överblick över verkstan och med hjälp av denna är 

det lätt att se om någon/ något rör sig onödigt mycket eller långt, vilket ses som ett slöseri och 

bör därför åtgärdas. 

 
Bild 13 - Spagettidiagram över Armeringsverkstan, egen figur 

 

  

Bild 12 - Armeringskorg redo för transport 

till leveransvagn, egen bild 
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Den blåa tråden, som representerar hur informationen rör 

sig i verkstan, demonstrerar här hur informationen om 

vad som skall produceras förs vidare till olika stationer i 

verkstan från kontoret. 

 

 

 

 

 

 

Den röda tråden, som representerar hur personalen rör 

sig vid sina arbetsstationer, demonstrerar här hur 

arbetaren matar in armeringsjärnet i bockmaskinen. 

Den visar även hur denne rör sig mellan arbetsbänken 

och maskinen vid krångel av maskin samt byte av tråd 

där även byte av verktyg i maskinen krävs. Den 

förekommer även dagliga runder ut till lagret på grund 

av trassel i armeringstråden samt vid byte av trådrulle. 

Från denna station kapas även armeringsjärn till 

handbockningen. Den gröna tråden, som representerar 

hur materialet rör sig i verkstan, demonstrerar att varje 

bockad bygel hängs upp på en ställning och som sedan 

placeras sedan på en lagervagn. 

 

 

 

 

 

 

 

Den blå tråden demonstrerar den information som förs 

till stationen om vad som skall tillverkas. Den röda 

tråden visar hur färdig kapade armeringsjärn förs av 

arbetaren till handbockningsmaskinen. När de 

handbockade byglarna är färdiga läggs de upp på 

lagervagnar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 15 - Närbild på spagettidiagram, bockmaskin, egen figur 

Bild 14 - Närbild på spagettidiagram, informationsflöde, egen figur 

Bild 16 - Närbild på spagettidiagram, handbokning, egen figur 
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Här demonstrerar den blå tråden informationen som 

kommer från arbetsplatsen, där inskanningslapparna 

hämtas, når ut till bockmaskinen och 

handbockningsmaskinen. Den gröna tråden visar även 

hur material läggs på lagervagnarna av den röda tråden 

- arbetaren. Lagervagnarna står sedan i sin tur kvar på 

samma plats tills alla byglar till en specifik korg är 

klara och skickas sedan iväg till monteringsstationen. 

 

 

 

 

 

 

 

Den röda tråden representerar här hur arbetaren drar in 

huvudarmering från lagret utanför för att sedan kapa 

dessa efter beställning, som demonstreras av den blå 

tråden. Arbetaren placerar sedan dessa i par på lager 

hängandes bredvid rullbandet. Dessa par placeras 

gruppvis efter order för enskild korg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gröna trådarna demonstrerar här hur lagervagnarna 

flyttas till denna lagerposition innan montering. Här 

läggs även specialdetaljer på till de olika korgarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 17 - Närbild på spagettidiagram, bygellager 

Bild 18 - Närbild på spagettidiagram, kapning av huvudarmering, egen figur 

Bild 19 - Närbild på spagettidiagram, lager innan montering, egen figur 
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De röda trådarna demonstrerar här hur arbetaren hämtar 

allt material som behövs vid montering av korgarna. 

Här uppstår och ofta komplikationer i samband med 

ritningarna och arbetaren behöver därför springa efter 

hjälp för att lösa dessa på bästa sätt, där av den blå 

tråden. Den gröna tråden visar hur materialet sedan 

transporteras vidare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den blå tråden visar informationen som förs till 

truckarna angående vad som skall levereras till nästa 

hall. Trucken hämtar färdiga byglar och levererar sedan 

dessa till nästa hall, vilket visas av den gröna tråden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den gröna tråden i detta fall visar hur lastvagnen 

levererar armeringskorgarna till nästa hall. Detta sker 

enbart en gång om dagen. Här är även vart material 

som levereras till verkstan kommer även in. 

 

 

 

 

 

Bild 20 - Närbild på spagettidiagram, montering, egen figur 

Bild 21 - Närbild på spagettidiagram, bygelleverans, egen figur 

Bild 22 - Närbild på spagettidiagram, leverans av korgar, egen figur 
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Här demonstreras via den röda tråden hur arbetarna rör sig ute i lagret då rullarna med 

armeringsjärn krånglar eller skall bytas. Den gröna tråden visar istället hur korgarna 

transporteras rund byggnaden samt hur armeringsjärnen förs in i byggnaden, där rullarna sker 

delvis via automatik och huvudarmeringen dras in för hand. 

 

  

Figur 18 - Spagettidiagram över lagret, egen figur 
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5.4 TRANSPORT 
 

Nedan beskrivs armeringskorgarna och byglarnas transportväg mellan de olika hallarna. 

 

 
Figur 19 - Transport för korgar och byglar från armeringsverkstan till de andra hallarna, egen figur 

Figur 22 demonstrerar hur byglar och färdiga armeringskorgar transporteras till de andra 

hallarna. Den röda transportvägen som går runt alla anläggningar är den som transporterar 

korgarna på en lastvagn. Resterande orange transportväg är för byglar och transporteras via 

truck. Anledningen till att korgtransporten tar den väg den tar i dagsläget är på grund av att 

avståndet mellan armeringsverkstans byggnad och byggnaden för övriga hallar är för trångt för 

att kunna transportera de större korgarna. Därför transporteras de till änden av hall 1 och flyttas 

sedan genom fabriken till början av hallen.  
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5.5 ANLÄGGNINGSUTNYTTJANDE 
Nedan sker en kalkylering av företagets bockmaskin för att analysera dess effektivitet för att 

bättre förstå vilka element som påverkar dess utfall.  

 

DATAINSAMLING 

OEE-beräkningen har gjorts på verkstans bockmaskin och data som har använts för att göra 

beräkningen är alla hämtade från egna tidtagningar och observationer på maskinen. OEE-

beräkningen har valts att göras på bockmaskinen då det är den maskin som är svårast att styra 

och förväntas ge den största flaskhalsen i produktionen. Då har varje dimension för byglarna 

setts som en ny produkt istället för varje ny typ av bygel då variationen är för stor. Det finns 

fyra typer av dimensioner för byglarna – 12mm, 10mm, 8mm och 6mm. Tidtagningen togs på 

varje ny order, där en order kunde bestå av en mängd x av en typ av bygel. Antalet byglar som 

gjordes för denna order antecknades, samt hur många defekter som uppstod vid ordern. Tiden 

för byte av tråddimension antecknades också, och vid varje nytt trådbyte beräknades ett 

medelvärde för cykeltiden på de byglar som gjorts på den tråddimensionen innan. Tiden det tog 

att ställa om maskinen vid trådbyte är ett planerat stopp men beräknades i detta fall som ett 

planerat stopp av maskinen tillsammans med tiden för stopp på grund av att tråden trasslade 

eller dylikt. Detta val gjordes då det alltid är löns att sträva efter så korta stopp som möjligt och 

för att förtydliga att det går åt mycket tid åt omställning av maskinen. 
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Tabell 4 - OEE-beräkning, egen tabell

 

  

KALKYLERING 
För att se hur mycket tid som är planerat att finns till för maskinen tas ett planeringsvärde fram: 

 

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 − 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑

𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑
 

 

För att få fram teoretiskt tillgänglig produktionstid behövs tas den schemalagda arbetstiden för 

en dags arbete multiplicerat med antalet arbetsdagar. 

 

För att få fram planeringsrelaterad stopptid adderas de planerade stoppen i produktionen, som 
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raster och underhåll av maskin, och multipliceras med så många gånger de sker under den 

schemalagda arbetsveckan. 

 

82 % = 0,82 =
(7,5 × 5) − ((0,5 × 5) + (0,5 × 5) + (0,25 × 5) + 0,5)

7,5 × 5
 

 

Sedan togs det fram ett värde för maskinens tillgänglighet: 

 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =  
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 − 𝑂𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑

𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑
 

 

För att få fram planerad produktionstid subtraheras värdet för teoretiskt tillgänglig 

produktionstid med värdet av planeringsrelaterad stopptid. 

 

För att ta fram oplanerad stopptid tas det tid för hur ofta maskinen stannar på grund av fel eller 

dylikt. Dessa tider adderas sedan med varandra. 
 

86 % = 0,86016 =
((7,5 × 5) − ((0,5 × 5) + (0,5 × 5) + (0,25 × 5) + 0,5)) − (1,06 + 0,7 + 1,04 + 0,8 + 0,7)

(7,5 × 5) − ((0,5 × 5) + (0,5 × 5) + (0,25 × 5) + 0,5)
 

 

Efter det gick det att ta fram ett värde för maskinens anläggningsutnyttjande, vilket är ett värde 

för hur mycket maskinen tillverkar satt mot den tiden som maskinen har möjlighet att tillverka: 

 

𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 =  
𝐾ö𝑝𝑡 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 × 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑
 

 

För att få fram köpt cykeltid tas det tid för hur lång tid det tar att producera varje produkt typ. 

Dessa är ofta i sekunder och eftersom resterande tal är i timmar behövs de delas med 3600 för 

att skrivas om i timmar. 

 

Dessa tider multipliceras sedan med antalet producerade produkter under den schemalagda 

arbetsveckan.  

 

För att få fram tillgänglig operativ tid subtraheras värdet av planerade produktionstid med 

värdet av oplanerad stopptid. 
 

33 % = 0,32941 =  

(((
4

3600
) × 1119) + ((

4,4
3600

) × 1108) + ((
4,7

3600
) × 2942) + ((

8,9
3600

) × 920))

((7,5 × 5) − ((0,5 × 5) + (0,5 × 5) + (0,25 × 5) + 0,5)) − (1,06 + 0,7 + 1,04 + 0,8 + 0,7)
 

 

 

Det sista värdet som stas fram är kvaliteten på de produkter som maskinen producerar: 

 

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑓𝑎𝑙𝑙 =  
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒 − 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒
 

För att få fram värdet på antal produkter, har det observerats och antecknats hur mycket som 

har producerats av varje produkt typ under den schemalagde arbetsveckan. Dessa har sedan 

adderats. 

 

På samma sätt har informationen om hur stort antal defekter var under den schemalagda 

arbetsveckan observerats. Dessa har sedan adderats ihop. 
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97 % = 0,972409 =  
(1119 + 1108 + 2942 + 920) − (34 + 34 + 52 + 48)

(1119 + 1108 + 2942 + 920)
 

 

För att sedan få fram ett PfOEE- och OEE-värde sätts dessa värden ihop: 

 

𝑂𝐸𝐸 = 0,86016 × 0,32941 × 0,972409 = 0,27553 = 27,5 % 

𝑃𝑓𝑂𝐸𝐸 =  0,82 × 𝑂𝐸𝐸 = 0,82 × 0,27553 = 0,22593 = 22,6 % 
 

Både OEE-värdet och PfOEE-värdet är mycket lågt i denna kalkyl. Det som tydligt är den 

faktor som drar ner båda värdena är anläggningsutnyttjandet. Detta värde är resultatet på dåligt 

utnyttjande av maskintiden samt utnyttjandet av arbetskraften och har ingenting med själva 

maskinens prestanda att göra. Mycket av den tid som skulle kunna läggas på att köra maskinen 

går åt att göra andra saker runt omkring. Detta på grund av att det enbart finns en arbetare vid 

maskinen, vilket i sin tur göra att denne får göra allt arbete runt omkring också. Detta kan även 

ses som ett planerat stopp, då det är planerat att denne skall sköta allt kring maskinen ensam. 

Det kan därför diskuteras om det är ett planeringsfel. Även värdet för planeringsfaktorn är på 

låga 82 %, detta är en bidragande faktor till varför slutresultatet blir så pass lågt. Det som gör 

att värdet är lågt vid planeringsfaktorn är att mycket tid går åt till underhåll och städning, där 

trådutbyte är en av de största faktorerna till varför den tiden är så pass hög.  

En notering som gjordes var att det finns utsatta manualer på hur ofta maskinen bör underhållas 

och hur underhållet bör gå till. Istället för att följa dessa manualer underhölls maskinerna då 

arbetaren ansåg att det behövdes eller när denne hade tid.  

 
Figur 20 - Tidsförlust, OEE-beräkning på bockmaskin, egen figur 

Figur 22 demonstrerar hur det ser ut med tidsförlusterna hos bockmaskinen. Som figuren visar 

är det alldeles för stora förluster vid operationstiden på grund av alla små stopp, där arbetet runt 

omkring maskinen är inräknat. Den visar även förluster vid tillgänglighet där den största 

förlusten är omställning av maskinen vid trådutbyte. En mindre förlust syns även vid ekvivalent 

operationstid och detta på grund av att mycket av det materialet som slängs är för att kvaliteten 

på materialet inte är tillräcklig.  

  



48 (82) 

6. ANALYS AV NULÄGET 

 

De största slöserierna som sker är kopplade till de viktigaste faktorerna som påverkar 

produktionens utfall. Därför har det valts att granska dessa slöserier genom att göra ett 

fiskbensdiagram med 7+1 slöseri som huvudkategorier men underkategorier som listar upp all 

faktorer som bidrar till slöseri vid varje kategori. Därefter kommer det att ske en djupgående 

analys av dessa faktorer. 

 

 
Figur 21 - Fiskbensdiagram 7+1waste, egen figur 

 

 

Outnyttjade av medarbetares kreativitet – Brist på delaktighet vid framtagning av arbetsstation 

och resultatet gav att nuvarande monteringsstation inte är optimal för produceringen av 

armeringskorgar. Efter observationer och Strängbetongs Lean arbete och visuell ledning så 

finns möjligheten för arbetarna att förändra på sin arbetsplats genom förbättringsförslag och 

komma med observationer kring säkerhetsfrågor 

 

Överproduktion – Som tidigare nämnts i den teoretiska referensramen så är överproduktion då 

det tillverkas produkter trots att det inte finns någon order för dem. I detta fall finns det en 

order för produkterna som produceras i bockmaskinen, men det har ändå valts att se dem som 

en överproduktion då de inte produceras efter en prioriterad ordning. Alla byglar som skall 

göras under dagen för en viss typ av tråddimension görs alla på en gång. Detta skapar 

överproduktion av byglar som inte behövs tills senare under dagen, medan byglar som behövs 

tillverkas senare. 

 

Väntan – En av faktorerna till väntan och stillestånd i produktionen är väntan på revideringar 

av ritningar för att kunna fortsätta med produkten. Maskinstoppen som togs upp i OEE 

beräkningen orsakar stillestånd och påverkar flödet av material. Eftersom bygeltillverkningen 

försöker undvika trådbyte så fokuseras det på att göra klart flertal beställningar istället än 

enstaka. Detta orsakar väntan på material för montering av armeringskorgarna. 

 

Transport – Verkstans layout begränsar förflyttningen av material, och leveransen av färdiga 

korgar till nästa hall är en onödigt lång transportväg som i längden skapar stora kostnader och 

utsläpp.  

 



49 (82) 

Omarbeta – Ritningarna kan påverka att en armeringskorg har blivit fel och behöver justeras. 

Vid bygeltillverkningen kan det ske defekter när byglarna inte stämmer överens med måtten. 

Detta beror på kvalitén på materialet och anpassningen av bromsning och inmatningshastighet.  

 

Överarbete – När ritningarna och stycklistorna inte är synkroniserade och uppdaterade skapar 

det överarbete för att rätta misstagen. Vid tillverkningen av byglar så hänger man upp byglarna 

på en ställning och efter producerad lyfter dem till en pall. Detta är två processer som istället 

kunde varit en. 

 

Lager – Det största lager som upptäcktes var vid bygeltillverkningen där man tillverkar så 

mycket som möjligt av samma tråd innan man byter. Detta orsakar att upp till tolv stycken 

pallar väntar på material för att vara färdiga för leverans. De färdiga armeringskorgarna står 

och väntar på en transportvagn och skickas inte iväg förrän slutet av dagen. Vagnen körs iväg i 

slutet av dagen till Hall 1 som i detta fall är kunden, detta innebär att korgarna kan stå i lager 

under flertal timmar under dagen. 

 

Rörelse – Vid observationerna upptäcktes det att förflyttningar för huvudarmering och byglar 

kan förbättras men den största avvikelsen var vid montering av armeringskorgar om ett fel 

upptäcktes på ritning. Fel på ritning som inte går att åtgärdas av montören kräver att 

avdelningschefen kontaktas för sedan kunna kontakta konstruktören, detta är mycket onödig 

rörelse för montören. Då plantlayouten inte är optimal för flödet skapas det mycket onödiga 

förflyttningar runt om i verkstan. 

 

De faktorer som påverkar produktionens utfall mest och orsakar slöseri kan summeras från 

observationer ovan som ritningar, stycklistor och bockamaskinen. De är största påverkan på 

slöseri för resterande processer, anläggningens layout och onödiga förflyttningar. 

 

 

6.1 ONÖDIGA FÖRFLYTTNINGAR 
Detta kapitel tar upp ett av de stora problemen som bidrar till stora delar av tidsförlusterna 

inom företaget, onödiga förflyttningar i olika former.  

PLANTLAYOUT 

De viktigaste bristerna som upptäcktes vid observationer av plantlayouten var att det upptogs 

stora mängder yta vilket möjligtvis kan undvikas. Traversen som finns i verkstan är begränsad 

till att enbart köra över halva verkstan, detta skapar svårigheter för ändringar i transportsätt. 

Några delar av arbetsstationerna används inte t.ex. rullband för armeringsjärn. Materialet som 

används för skapandet av armeringskorg kommer in samma väg som det skickas ut, detta 

skapar ineffektivitet och är inte optimalt.  

SPAGETTIDIAGRAM 

Vid bockmaskinen finns en stor mängd onödiga förflyttningar som skulle kunna elimineras. En 

av dessa förflyttningar är då byglar gjorts hängs de upp på en ställning för att sedan läggas på 

en lagervagn. Detta görs då det är mer ergonomiskt att hänga upp byglarna på ställningen än att 

lägga ner dem på vagnen. Att lägga dom på lagervagnen leder sedan till att de trasslar ihop sig 

och det skapar slöseri av tid hos monteraren av korgarna. Ännu en onödig förflyttning är då 

arbetaren behöver stoppa maskinen för att armeringstråden har trasslat ihop sig ute i lagret. 

Denne får då gå ut till lagret för att rätta till tråden innan han kan fortsätta, vilket kan ha en stor 
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inverkan på vilken tid den beställda varan blir klar och påverkar därför produktionens utfall. 

Den intrasslade tråden skadas även ofta och stora delar måste slängas.  

Slöseri av tid och arbetskraft sker även vid kapning av huvudarmeringen. Där måste arbetare 

ensam dra in all armering förhand. Denna armering är ofta tjock i dimension och är ofta 

tilltrasslad i resterande armering ute på lagret. Detta skapar onödigt slitage på arbetaren och 

även slöseri med tid då det tar längre tid än om momentet vart automatiserat precis som vid 

bockmaskinen. 

 

Förflyttningen av huvudarmeringen vid monteringen av korgarna sker antingen för hand eller 

via travers, detta moment skulle kunna vara enklare om även dessa var placerade på 

lagervagnar. Vid montering sker även slöseri med tid av den anledningen att ritningarna inte 

alltid är helt korrekta vilket i sin tur ger en osäkerhet på när korgen är klar. Arbetaren får söka 

efter hjälp för att lösa problemet innan denne kan gå vidare med sitt arbete. Eftersom 

variationen på tiden för att lösa problemet är så stor har det en stor effekt på hur utfallet blir.  

Vid samma ingång som material levereras går även de färdiga korgarna ut, detta blir ett 

motstridande flöde då det hade vart mer optimalt om korgarna levererats vid samma utgång 

som byglarna levererats. Eftersom lastvagnen är så stor förväntas den transportera hela 

morgondagens leverans och behöver därmed bara köras en gång om dagen, därför blir det 

problem om det sker förseningar eller sisa-minuten-beställningar. Detta påverkar utfallet på så 

sätt att det begränsar leveranserna till nästa hall. 

TRANSPORT  

Transporten av varor, byglar och korgar är inte optimal. Optimalt hade varit om transporten 

hade varit en del av ett uttänkt flöde, vilket det i detta fall inte är. Bygeltransporten sker för sig 

via truck över till nästa hall, medan korgtransporten sker för sig via en lastvagn som körs runt 

hela fabriksområdet för att sedan hamna i slutet av flödet i den hall de ska till. Där efter förs de 

till början av flödet i hallen dit byglarna redan transporterats. Detta skapar inte bara slöseri i 

form av onödiga förflyttningar, utan även slöseri av bensin och arbetskraft.  

 

 

6.2 ARBETSSTATIONERNAS PÅVERKAN PÅ UTFALLET 
Nedan sker en beskrivning av de stationer som har den största påverkan på verkstans 

produktionsutfall. 

KAPNING AV HUVUDARMERING 

Det finns endast möjlighet för en arbetare att arbeta vid stationen. Vid stationen så börjar en 

arbetare två timmar tidigare än de andra för att ha tid att kapa huvudarmeringen för korg 

tillverkning. Detta stärker att kapningsstationen har en kapacitetsbegränsning och behöver 

förbättras för kunna hantera arbetsbelastningen. Brister på stationen är mycket slitage på axlar 

och handleder då det är mycket förflyttningar av tunga armeringsjärn. Strängbetong AB 

investerade i en till kapningsstation men den tog upp plats och var i vägen för montering av 

armeringskorgar. En observation var även att större delar av arbetsstationen inte används. 
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BOCKMASKIN 

Det upptäcktes att det var mycket spill vid stationen och för att utvärdera maskinens prestanda 

och utnyttjandet så användes OEE som verktyg. Slöseri som upptäcktes var tidskrävande vid 

klippning av orderbeställningar, uppdelning för att använda samma tråd så mycket som möjligt, 

verktygs ändring manuellt för förebygga oplanerat stopp. Då endast en person arbetade vid 

maskinen krävdes transport av byglar till vagnar för leverans. 
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ANLÄGGNINGSUTNYTTJANDE (OEE) 

Först och främst bör man alltså kolla på det mest intressanta värdet, som tidigare nämnt är 

anläggningsutnyttjandets värde på låga 33 %. Här finns det ofta en mängd faktorer som 

påverkar, oftast att maskinen inte utnyttjas till fullo på den tiden som den finns tillgänglig eller 

utnyttjandet av manskraften hos arbetarna. Som sagt så finns det enbart en person vid 

maskinen, vid undantag då någon annan arbetare hade tid över. Detta gjorde att allt arbete runt 

omkring maskinen, så som att naja ihop byglar i par, bära bort klippta armeringsjärn eller 

transportera färdiga byglar till lastvagnar, hamnar på samma arbetare som skall köra 

bockmaskinen. Detta är ingen nyhet då det är upplagt på detta vis från början. Därför kan det 

tolkas som att 33 % av den tillgängliga tiden är utsatt för bockning och de ytterliga 67 % är 

planerad tid för resterande arbete runtomkring. Det är därför viktigt att åter igen påpeka att felet 

inte ligger i maskinen, utan planeringen av den tillgängliga tiden som finns till för maskinen. 

Därför bör man kolla på hur en lösning på detta problem skulle kunna se ut.  

 

Vid en snabb överblick av verkstan kan man lätt tro att maskinen inte utnyttjas till fullo då den 

inte går kontinuerligt under den schemalagda tiden. Anledningen till detta är att maskinen inte 

går att köras utan översyn och arbetet runt omkring tar bort mycket av den tiden som skulle 

kunna läggas på att köra maskinen. 

 

Det andra som bidrar till det låga resultatvärdet är planeringsfaktorvärdet som ligger på 82 %. 

Denna siffra är låg på grund av att möten och dylikt tar upp tid från produktionstiden, det är 

inget som går att ändra på då dessa tider är viktiga och bör inte tas bort. 

Det är istället mer intressant att tillgängligheten ligger på 86 %. Anledningen till denna siffra är 

att omställning av maskinen för ny dimension av på armeringsjärnen är valda att ses som ett 

oplanerat stopp. Vanligtvis brukar dessa värden att ses som planerade stop då det inte är något 

som är orsakat av maskinen. I detta fall har det valt för att lyfta fram att det är ett moment som 

tar tid och bör kollas närmare på. Dessa tider skulle till exempel kunna förkortas genom att 

effektivisera bytet och sätta upp mål för hur lång tid det bör ta.  

 

En notering som gjordes var att det finns utplacerade manualer på hur ofta maskinen bör 

underhållas och hur underhållet bör gå till. Istället för att följa dessa manualer underhölls 

maskinerna då arbetaren ansåg att det behövdes eller när denne hade tid.  

 

OEE-beräkningen visar tydligt på att bockmaskinen är en av de faktorer som har en stor 

påverkan på utfallet av produktionen då det sker en stor tidsförlust där. Eftersom andra 

stationen är så pass beroende på bockmaskinen blir där en flaskhals om inte rätt produkter är 

producerade när de behövs.  
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MONTERING 

När monteringen av armeringskorgar observerades upptäcktes mycket stillastående i processen 

på grund av ritningsfel. När ett ritningsfel upptäcks behövs konstruktören kontaktas och 

produktionen är stillastående tills ritningen reviderats för att försäkra sig om att kvalitén hålls. 

När en korg väntar på ändringar från konstruktör tar den upp arbetsplats och vid längd på 12,5 

meter kan endast korgar med mindre längd än 10 meter göras på resterande plats. Den 

nuvarande arbetsstationen är inte optimal för korg tillverkning då den bara går att arbeta med 

från en sida vilket kräver mycket onödiga rörelser för åtkomst av bygelfästning. Transport av 

huvudarmering till stationen görs delvis med travers och kan förbättras. 

 

6.3 KOMMUNIKATIONSBRIST 
 

I detta stycke tar de olika kommunikationsbristerna upp, vart de förekommer och dess 

konsekvenser. 

INFORMATIONSFLÖDE 

Informationsflödet mellan de olika avdelningarna kan förbättras. Mellan planeringsavdelningen 

och armeringsverkstan resulterar den bristande kommunikationen i missade ändringar av 

produktionsplaneringen och prioriterade order kommer inte fram. Detta skapar oftast oordning 

och ändringarna lyfts inte fram till alla behöriga. Det är kritiskt att ändringarna som ska 

prioriteras kommer fram till alla tre huvudstationer: Bygeltillverkningen, Kapning av 

huvudarmering och montering av armeringskorgar.  

 

Armeringsverkstan kommunicerar med konstruktionsavdelningen dagligen för att kunna 

diskutera felaktigheter i ritningar. Detta orsakar tydliga förseningar i leveransen då 

produktionen av en order kan stå stilla i väntan på revideringar av ritning. Om en ritning har 

reviderats krävs det även att stycklistorna för materialet som skall tas fram för produkten 

ändras. Informationsflödet med reviderade ritningar och uppdaterade stycklistor kan brista och 

skapar felproduktion och stora mängder spill. 
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RITNINGAR 

För att analysera ritningarnas påverkan så gjordes en analys genom att samla ihop data från 

Strängbetong ABs granskningsavdelning i Kungsör. Det hade granskats 678st ritningar varav 

117st skickats tillbaka för revidering. 

Det händer såklart att en del av ritningarna skickas och felen upptäcks inte förrän vid 

monteringen av armeringskorgen och dessa dokumenteras inte. Ritningsfelen orsakar 

stillestånd i produktionen då det inte går att gå vidare till nästa moment förrän felet har åtgärds. 

Hanteringen av ritningsfel görs genom kommunikation med ansvarig konstruktör. 

 

  
Figur 22 - Statistik granskning, egen figur 

Det gjordes en 5 Why analys för att lättare se vad grundproblemet med att korgarna inte vart 

klara i tid, och därmed vart svåra att beräkna utfallet av, berodde på. Detta styrker och visar 

tydligt på att ritningsfel har en stor inverkan på hur utfallet av produktionen blir. 

 

Varför är leveransen sen? Korgen inte är klar 

Varför är inte korgen klar? Ritningen ofullständig 

Varför är ritningen ofullständig? Miss i granskning 

Varför missades det i granskning? Stor arbetsbelastning 

Varför är det stor arbetsbelastning? Mycket omarbetas 

  

17,3%

82,7%

GRANSKNINGS STATISTIK
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7. FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

 

Detta kapitel illustrerar olika typer av förbättringsförslag företaget kan åt ta sig för att skapa en 

mer kontrollerad och produktiv produktion. 

 

7.1 LAYOUT OCH TRANSPORT 
För ett bättre och mer strukturerat arbete krävs en förändring i verkstan. Genom att ändra 

layouten kommer det bli lättare att ha koll på produktionen. Då transportsträckorna i dagsläget 

är alldeles för långa krävs även en målbild för hur leverans av färdiga komponenter bör se ut. 

Nedan kan man se hur layout ser ut för tillfället och den målbild som tagits fram.  

 

 
Bild 23 - Nuvarande layout på armeringsverkstan, egen figur 

 
Bild 24 - Målbild för layouten på armeringverkstan, egen figur 
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Med denna layout minskar man lager mellan de olika 

processerna och får ett bättre flöde i produktionen. 

Eftersom det har konstaterats att lastvagnen som 

levererar alla korgar en gång om dagen begränsar 

produktionen har det rekommenderats att ha en 

mindre lastvagn som rymmer mindre, men levereras 

oftare. 

 

 

För att eliminera rörelsen mellan 

bockmaskin och montering har 

monteringen placerats direkt efter 

bockmaskinen, där med elimineras 

en onödig lagerstation. Det har valts 

att ha två monteringsstationer för att 

motverka stopp i produktionen vid revidering av ritningar.  

 

 

Vid installering av en extra station för kapning 

av huvudarmeringen elimineras 

kapacitetsflaskhalen vid den stationen, som 

tidigare nämnts. 

 

 

 

Genom att ersätta upphängningen av huvudarmeringen vid 

sidan av rullbanden med mobila upphängningsställningar 

skapas möjligheten för att behålla kapningsstationen där den 

är i nuläget.  

 

 

 

Till sist har även lagerhyllorna flyttats till andra sidan 

verkstan då det skapar utrymme för att lättare 

transportera material genom anläggningen. 

 

Figur 23 - Lastvagn då och nu, egen figur 

Figur 24 - Montering då och nu, egen figur 

Figur 25 - Kapningsstation då och nu, egen figur 

Figur 26 - Lagervagnar då och nu, egen figur 

Figur 27 - Lagerhyllor då och nu, egen figur 



57 (82) 

 
Figur 28 - Målbild för leverans till de andra hallarna, egen figur 

Den optimala vägen för leverans är den transportväg som färdiga byglar har idag. Som det ser 

ut kommer detta inte gå, målet och andra sidan är att möjliggöra detta för att förenklar input-

och output-vägarna då det inte är optimalt att input och output är i samma ”dörr”.  

Bästa möjliga lösning till problemet är då att byta platts på reparationsavdelningen och 

armeringsverkstan, vilket skapar möjligheten att transportera de längre korgarna samma väg 

som byglarna.  

 

7.2 PULL ISTÄLLET FÖR PUSH 
I dagsläget producerar bockmaskinen med mål som att byta armeringstråd så lite som möjligt 

eftersom de tar mycket tid att byta ut. Detta blir då ungefär fyra gånger om dagen då det finns 

dagliga beställningar på alla fyra olika dimensioner. Det betyder alltså att de producerar så 

mycket av de dimensioner de använder för att slippa behöva byta ut tråden. Detta är ett 

klassiskt exempel på en process som använder sig av push där det behövs ett pull-system. 

Eftersom processen efter, monteringen, behöver alla olika beställningar av byglar som tillhör 

en korg på sammagång blir det mycket väntande om en typ av byglar inte är gjorda för att 

bockmaskinen körs med en annan dimension. Här behövs därför en förändring. Det nuvarande 

sättet skapar lager av produkter som inte är nödvändiga för tillfället och skapar på sammagång 

förseningar för att rätt produkter inte är producerade.  

Här kan det argumenteras till varför de bör arbeta som de gör idag, då det tar lång tid att byta 

armeringstråden och det kan ses som ett slöseri att byta ut dem flera gånger om dagen istället 

för att producera de produkter som är beställda för dagen ”när man ändå är igång”.  
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Det tänker fungerar inte då det längre fram i processen skapar större komplikationer än 

tidsförlust. 

Skulle bockmaskinen börja producera efter ett schema som är genomtänkt för att skapa ett 

bättre flöde i produktionen skulle det bli lättare att styra produktionen och även styra en faktor 

som har en stor inverkan på produktionens utfall.  

Genom att använda ett pull-system, där monteringsstationen styr mycket av när och vad som 

skall tillverkas i bockmaskinen, kommer lagerstorlekar minskas, det blir mindre väntan från 

resterande processer och det kommer att minska försenade leveranser.  

 

7.3 ARBETSSTATIONER 
 

Detta stycke går djupare in på olika förbättringsåtgärden på stationerna som har störst påverkan 

på produktionens utfall.  

BOCKMASKIN 

För att förbättra OEE-värdena på bockmaskinen och där med effektiviteten på arbetsstationen 

bör där finnas två arbetare vid maskinen. När ena arbetaren bockar byglarna kan den andre 

assistera genom att flytta på färdiga byglar, naja ihop bygelsätt och göra andra liknande sysslor. 

På så sätt kommer maskinen att utnyttjas mer och OEE-värdet att öka.  

För att underlätta för arbetaren rent ergonomiskt bör det köpas in fler upphängningsställ för 

byglarna och byta ut många av lagervagnarna mot dessa. Detta eliminerar även en onödig 

förflyttning, som i säg leder till tidsbesparing. Upphängningsställen underlättar även för 

monteringsstationen som slipper få loss ihop trasslade byglar.  

Att klippa stycklistor manuellt kanske inte ses som en stor förlust av tid, men med tanke på att 

det kan ske ett hundratal klippningar om dagen kan det vara värt att investera i en skärmaskin.  

För att förbättra maskinens prestanda bör den uppsatta tidsplanen för underhåll av maskinen 

följas.  

 

KAPNING AV HUVUDARMERING 

För att förhindra slitandet på axlar och få en förbättrad arbetsmiljö krävs ett bättre sätt att 

transportera huvudarmering från lager till kapning. Genom automatiserade rullband kommer 

det underlätta arbetet och belastningarna på axlar minskar.  

Den färdig klippta huvudarmering kan direkt placeras på en mobilställning för att underlätta 

förflyttningen mellan kapnings- och monteringsstation.  

Om nuvarande arbetsstationen för montering ändras är det möjligt att införa ännu ett 

kapningsställ och åtgärdar kapacitetsflaskhals vid stationen och anpassade arbetstider för att 

kunna klippa kan undvikas. 

 

MONTERING 

För att optimera arbetsstationen ergonomiskt och öka produktiviteten så krävs en arbetsstation 

där det går att göra justeringar från båda sidorna. Genom att ta fram en ny monteringsstation så 

kommer det öppna möjlighet för en till station för klippning av huvudarmering. Att ha en 

arbetsstation som är höj- och sänkbar skapar möjlighet för bättre precision och lättare 

förberedelse huvudarmering. 
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Vid framtagning av arbetsstationen är det viktigt att lyfta fram arbetarnas åsikter så att 

lösningen inte hindrar arbetarnas produktivitet och skapar problem för monteringsarbetet. 

Arbetsstationen Jiggelo som är framtagen av SKEW rekommenderas som ett alternativ för hur 

monteringen kan förbättras. Den används även av Celsa steelservice och beskrivs som det bästa 

för att upprätthålla millimeterprecision (Celsa Steelservice, 2015). Med denna förbättrade 

arbetsstation kommer det effektivisera mätning och montering av byglar processen. 
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7.4 RITNINGAR OCH STYCKLISTOR 
 

Ritningarna är det första som arbetaren går igenom innan tillverkning och det är kritiskt att de 

lever upp till den önskade kvalitén. Verkstan bör lyfta fram de mest upprepande felen för att 

möjliggöra kontinuerlig förbättring från konstruktionsavdelningen.  

 

Bristen på synkroniseringen av reviderade ritningar och stycklistor är den viktigaste faktorn till 

spill i verkstan. För att förbättra bör man börja väga den mängd spill som går åt. Detta kommer 

kunna ge företaget en överblick på hur mycket tid och pengar som spenderas på feltillverkning.  

 

Förbättringsförslag har även gjorts på den tidigare gjorda 5 why analysen för att det skall bli 

lättare att styra produktionen. 

 

Varför är leveransen sen? Korgen inte är klar – Mer effektivt arbete 

Varför är inte korgen klar? Ritningen ofullständig – Bättre granskning av ritningar 

Varför är ritningen ofullständig? Miss i granskning – Se över granskningsprocessen 

Varför missades det i granskning? Stor arbetsbelastning – Jämna ut arbetsbelastningen 

Varför är det stor arbetsbelastning? Mycket omarbetas – Minska felfrekvensen 

 

Detta är ett tydligt problem som företaget behöver följa upp och forska mer om hur de kan 

minska ritningarnas påverkan på produktionen. 
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8. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

 
I detta kapitel har olika slutsatser och rekommendationer tagits fram för framtida arbeten. 

 

8.1 SLUTSATSER 
Examensarbetet har gjorts för att undersöka hur företaget kan styra sin produktion till att bli 

mer tillförlitlig och lyfta fram de viktigaste faktorerna som behöver bearbetas. Datainsamlingen 

bestod av litteraturundersökning, observationer och intervjuer. Informationen som har samlats 

in ligger i grund till effektivitetsanalys och förbättringsförslag. För att svara på 

problemformuleringen har två frågeställningar besvarats. 

 

A. Vilka är de viktigaste faktorerna som påverkar produktionen för armeringsverkstan på 

Strängbetong AB i Kungsör och gör det möjligt för slöseri att växa? 
B. Hur uppnår företaget en bättre produktionsstyrning för en mer förutsägbar tillverkning?  

 

Nedan har det lyfts fram vilka de fyra viktigaste faktorerna är och hur företaget kan arbeta med 

att förbättra dessa för att få en mer tillförlitlig produktion. 

 

LAYOUT OCH TRANSPORT 

För att skapa ett bättre flöde genom armeringsverkstan har en ny bild av verkstans layout 

skapats. I denna layout har montering av korgar flyttats så den ligger direkt efter 

bockmaskinen. För att förbättra ergonomin av påsättning och avtagning av byglar skall 

lastvagnarna bytas ut till mobila upphängningsställ. Då tiden inte räcker till vid kapning av 

huvudarmeringen skall det läggas till en extra kapningsstation bredvid den gamla. För bättre 

flöde till nästliggande process skall det bli mindre och oftare leveranser mellan 

armeringsverkstan och nästa hall. Därför har lastvagnen bytts ut mot en mindre variant. 

För att underlätta transport och minska utsläpp har armeringsverkstan anläggning bytt plast 

med reparationsavdelningens anläggning, vilket skapar direkt kontakt med nästa hall.  

 

PULL ISTÄLLET FÖR PUSH 

Det skall införas ett pullsystem som ersätter det nuvarande push systemet vid bockmaskinen. 

Detta kommer betyda att bockmaskinen kommer att producera det som behövs, när det behövs. 

Det innebär även att byte av tråddimension kommer att ske mer frekvent. Bockmaskinen 

kommer att styras av och producera det som monteringen och nästa hall anser skall produceras.  

 

ARBETSSTATIONER 

Vid bockmaskinen kommer det finnas två arbetare istället för en. Där ena kör bockmaskinen 

medan den andre assisterar den som kör och tar hand om allt runt-omkring-liggande arbete. 

Som tidigare nämnts kommer även lastpallarna bytas ut mot upphängningsställ. För att 

underlätta papparsklippandet kommer det att ställas in en skärmaskin. För att föra ett bättre 

underhåll av bockmaskinen kommer en tidsplan för när underhållningen skall ske att följas.  
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Vid kapning av huvudarmering kommer intagningen av armeringsjärnen från lagret att ske med 

automatik. Som tidigare nämnt kommer det att ställas in en extra kapstation och mobila 

ställningar för huvudarmeringen. 

På monteringsstationen kommer hela stationen att bytas ut och omplaceras efter bockmaskinen. 

Detta kommer resultera till att arbetet kommer kunna ske från olika håll, samt att stationen är 

höj och sänkbar.  

 

RITNINGAR OCH STYCKLISTOR 

För att underlätta för de som granskar ritningarna och uppdaterar stycklistorna kommer 

arbetarna på armeringsverkstan att få lyfta fram de fel som de anser upprepas mest. För att få 

ett bättre perspektiv på hur mycket som slängs på grund av fel i ritningar och stycklistor 

kommer spillet att vägas. Det slutgiltiga resultatet ur 5 why för lösning av problemet med 

ritningar var att hjälpa leverantören minska felfrekvensen genom bättre kommunikation mellan 

ritningsleverantören och armeringsverkstan så att felen lyfts fram. 

 

8.2 REKOMMENDATIONER 
För företaget att ta fram en arbetsstation är det viktigt att lyfta fram arbetarnas åsikter och 

tankar kring möjliga komplikationer vid arbetsstationen. Det rekommenderas att se över hur 

Celsa Steelservice som Strängbetong har en nära kontakt med arbetar med just denna typ av 

arbetsstation för att stärka förbättring av nuvarande arbetsstation.  

Om man tittar på transporterna i hela fabriken kan det tydligt ses att mycket pengar kan sparas 

på att optimera och förbättra transportvägarna. Genom att lägga upp en tydlig plan över hur 

man ha ett flöde i framtiden för lättare styra produktionen och förbättra flöden. Det 

rekommenderas att en framtidsplan om hur fabrikens flöde bör se ut om 5 år. Detta skapar 

möjlighet för små förändringar under årens gång.  

Armeringsverkstan är idag mer av en leverantör till Strängbetong och man kan sträva efter att 

dom är en större del av flödet. Med en närmare kontakt med resterande hallar kan det uppnås 

bättre kommunikation och bättre flöde i fabriken. 

 

NYA FRÅGESTÄLLNINGAR  

Under arbetets gång har nya frågor uppstått som vi anser vara viktiga och borde undersökas 

djupare. Det borde även göras ett fortsatt arbete kring dessa frågor för att uppnå en kontrollerad 

produktion från början till slut. 

 

A. Hur kan man minska ritningsfelens påverkan på produktionen? 

B. Vad är grunden till att ritningarna blir fel från början?  

 

C. Hur kan företaget skapa ett bättre flöde genom hela produktionen? 

D. Hur kan kommunikationen mellan de olika avdelningarna förbättras? 
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9. DISKUSSION OCH REFLEKTION 
 

I följande kapitel diskuteras det utförda arbetet samt hur företaget på bästa sätt kan 

implementera de rekommenderade förbättringsåtgärderna. 

 

9.1 METODDISKUSSION 
Vid metodval valde vi att se hur tidigare examensarbeten var upplagda och vi gick även mycket 

efter hur examensarbetets mall var upplagd. Då vi inte har jättemycket erfarenhet om hur ett 

sådant arbete skall läggas upp kändes det säkrast att göra så. Dock har vi efterhand under 

skrivtiden ändrat i upplägget av pedagogiska skäl för att göra det så lätt som möjligt för läsaren 

att hänga med i texten. 

 

Vi valde att använda oss av milstolpeplan och GANTT-schema för att göra upp en tidsplan för 

arbetet och för att få en bättre bild av vad vi skulle gå igenom under arbetets gång. Denna 

tidplan har delvis följts, då det är svårt att helt förutspå vilka moment som kommer att göras 

samt vad som kommer prioriteras och läggas mycket tid på av dessa moment.  

Tidplanen tillsammans med informationsinsamling om företaget gjordes i en förstudie innan 

arbetets uppstart. Detta underlättade mycket då all information om företaget och dess problem 

redan var klarlagt, vilket gjorde att vi direkt kunde dyka in i datainsamling och analys av 

verkstan.  

 

Efter en tid in i arbetet fick vi reda på att kriterierna av arbetet från skolan hade förändrats. 

Detta resulterade i vissa ändringar i rapporten, framförallt i språket. Efter denna förändring 

blev det mer relevant att ta hjälp ifrån rapporter skrivna på D-nivå än rapporter skrivna på C-

nivå. Det vart ingen stor omställning, men det hade underlättat att veta om detta redan från 

början. Detta hade kunnat undvikas om vi hade haft en större förståelse om de exakta kraven 

som skolan ställt på oss. 

 

Då den teoretiska referensramen skulle skrivas var det svårt att förutse exakt vilka typer av 

verktyg vi skulle använda senare i rapporten, samt viken teori som var lämplig för rapporten. 

Vi valde att ta med så mycket teori som möjligt från början för att inte missa något viktigt som 

hade hjälpt oss i senare kapitel. Vi har därför i efterhand fått ta bort irrelevant information för 

att smala av rapporten och göra den mer lättbegriplig för läsaren. 

 

Vi bestämde oss halvvägs in i rapporten för att ändra om i vår B. frågeställning från planering 

av produktion till styrning av produktion. Detta gjordes då vi insåg att detta var en mer relevant 

fråga kopplad till frågeställning A. och för att det var en mer relevant fråga för företaget. 

Vid insamling av data började vi med att skriva ut checklistor till varje arbetsstation, där 

arbetarna fick fylla i hur ofta de upptäckte ritningsfel under en veckas tid. När vi efter en vecka 

gick för att samla in dessa insåg vi att denna metod inte hade funkat då vi fått halvdana svar.  

 

Hade vi varit tydligare från början vad vi ville få ut av dessa samt hur de skulle använda dem 

hade vi kanske fått ett annorlunda resultat. Efter den missen bestämde vi oss för att, vid 

insamling av data till OEE-beräkningarna, själva sitta och anteckna värdena. Vi satt då från 

start till slutet av arbetsdagen i fem dagar. Detta gjordes då vi ansåg att det var viktigt att få 

dessa värden rätt för att få ett bra resultat som senare skulle leda till ett mer pålitligt 

förbättringsförslag. Då vi inte hade möjlighet att sitta fem dagar i rad så satt vi sammanlagt fem 

dagar på två veckor. 
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Vid datainsamlingen gjorde vi som tidigare nämnt på olika sätt, och fick olika resultat. Detta 

gav av vi inte kunde använda viss information i analysen som kanske hade vart relevant för 

arbetet. För att få ett bättre resultat hade vi kunnat vara tydligare med vad för data som skulle 

samlas in och varför. Vi hade även kunnat påminna arbetarna att upprätthålla datainsamlingen 

men då det förståeligt lätt kunde bortprioriteras från det dagliga arbetet. Eftersom vi inte fick 

någon tydlig information från checklistorna använde vi oss av indata som granskaren av 

ritningarna hade sedan innan. Dessa kan vara aningen missvisande då han enbart har möjlighet 

att gå igenom ett begränsat antal ritningar. Samt att denne under den perioden vi fick 

information ifrån vart borta under de veckor som det var som mest problem med ritningarna. 

 

Tiderna och värdena för OEE-beräkningarna som vi själva samlat in ger en ganska bra 

överblick över den maskinen vi valt ut att analysera. Sen kan det diskuteras om vi hade fått 

ännu bättre resultat om vi suttit fem dagar i rad, och inte fem dagar utspritt på två veckor. 

 

Denna typ av insamling hade kunnat ske på ett annorlunda sätt som vi hade förlitat oss på att 

arbetarna själva hade fyllt i informationen som var nödvändig för senare beräkningar. Då hade 

ett störningsdiagram delats ut, där antecknas stopp av maskinen som är längre än en viss 

tidperiod. Dessa diagram försummar värden som är små, och därför kan många små stopp 

ignoreras vilket leder till ofullständig information. Vi valde därför att samla in dessa värden 

själva då vi kände att vi på så sätt skulle få mer pålitliga värden, samt att vi genom att sitta vid 

maskinen så pass länge och ofta lärde oss väldigt mycket om maskinen och allt runt omkring.  

 

För att få en djupare inblick kring alla arbetssätt och stationer gjorde vi egna observationer och 

pratade med både stationsarbetare och anläggningschefen. Konversationerna som skedde 

mellan oss och respektive kan ses som intervjuer, men vi valde att se dem som observationer 

istället då de oftast var spontana och ostrukturerade. Hade vi istället förberett oss på exakt vad 

vi ville veta och vilka frågor vi skulle ställa hade vi kunnat ha med dessa konversationer i 

rapporten vilket i sin tur hade kunnat stärka vissa argument till förbättringsförslagen. 

 

9.2 IMPLEMENTERING 
Då mycket av förbättringsförslagen är grundade på att arbetssätten och arbetsstationerna skall 

förändras kan det var mycket för arbetaren att ta in på en och samma gång. Det kan resultera 

till att arbetaren är missnöjd och moraliteten och prestandan i arbetet försämras. Därför tycker 

vi att det är viktigt att implementeringen av förbättringsförslagen sker succesivt med små 

förändringar. Det finns nämligen en anledning till varför Toyota är bäst på att anpassa sina 

arbetare för förändringar, Kaizen – små förändringar hela tiden. Detta är lämpligt att ha i 

åtanke då dessa förändringar förs in i verkstan.  

 

Det är även viktigt att arbetaren förstår varför förändringarna sker och att de är med i processen 

av dessa förändringar. Därför krävs det att företaget skapar en större delaktighet av sina 

arbetare, så det alla förändringar och beslut sker bakom ryggen på dem. Detta har nämligen 

inträffat tidigare då monteringsstationen skulle installeras och arbetarnas åsikter borträknades 

och det slutade med att den stationen inte är optimal för det arbetet som den är tänkt till, denna 

upprepning vill vi att företaget skall undvika.  
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