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Abstract 
 
This Master of Science Thesis aims to investigate the improved production performance of a 
concrete panel prefabrication industry. The study was made in the autumn of 2004 as a part of 
PEAB’s project to lower the building cost of residential properties. The concrete panel 
industry that was studied is located in Uppsala. The industry is owned by Skandinaviska 
Byggelement, a subsidiary company to PEAB. 
 
To obtain a greater knowledge about how improved production performance can be achieved 
a major literature study was performed in the fields of Lean Production and Toyota 
Production System. 
 
The industry had three different production divisions and only one of these was studied, the so 
called “Blå linan”. During the study, the production on the “Blå linan” consisted of solid 
concrete beams and solid concrete walls. To identify the “bottlenecks” in the production, a 
time study was made where the cycle time was analysed. Furthermore, a work sampling was 
carried out and the content of work in the workstations which were earlier identified as 
bottlenecks were observed. The work sampling was divided into two periods where the first 
period aimed to collect information in order to make changes in the production line with help 
from both workers and management. During the second period, work sampling was done in 
order to analyze the results of the changes made after the first period. 
 
The result from the time study showed that the workstation where the moulding and the 
workstation where the reinforced netting for the concrete panels were made, took an extensive 
amount of time. The result from the work sampling was that the majority of the work in these 
two workstations was waste. Waste is work that does not add any surplus value to the product. 
An example of waste is the time it takes a worker to walk and fetch materials to the concrete 
panel. 
 
The potential of improvement was identified in three different fields and to improve 
production performance several suggestions were given. These suggestions intended to 
improve the working methods in the work-operations, in the work process of the production 
and in the managers’ leadership. 
 
To improve production a continual effort towards improvement is necessary; and the best 
result is obtained when the whole organization works together towards a mutual goal. To 
obtain efficiency in the daily work, the work routines and the job description should be 
updated continuously. Furthermore, studies should also be made to map out the production 
performance and to follow up on the results of the changes made. These studies could be 
carried out through additional work samplings and time studies. 
 
 



 
 

 
4 



 
 

 
5 

Sammanfattning 
 
Detta examensarbete behandlar effektivisering av produktionen i en betongelementfabrik. 
Studien har pågått under hösten 2004 som ett led i det arbete som PEAB bedriver för att sänka 
kostnaderna för byggnation av bostäder. Betongelementfabriken som studerats ligger i 
Uppsala och ägs av Skandinaviska Byggelement vilket är ett dotterbolag till PEAB. 
 
För att få större förståelse för hur effektiviseringsprocessen kan bedrivas har en omfattande 
litteraturstudie genomförts inom områdena Lean Production och Toyota Production System. 
 
Totalt bestod fabriken av tre olika produktionsområden och endast ett av dessa studerades, 
den så kallade ”Blå linan”. På Blå linan producerades under studiens gång massiva bjälklag 
och massiva väggar. För att identifiera ”flaskhalsarna” i produktionen utfördes en tidsstudie 
på Blå linan där cykeltiden kartlades. Vidare genomfördes en detaljtidsstudie där 
arbetsinnehållet i de arbetsstationerna som tidigare identifierats som flaskhalsar studerades. 
Mätningarna för detaljtidsstudien var uppdelade i två perioder. Efter den första perioden 
genomfördes några förändringar i sättet att arbeta som tagits fram i samarbete med 
yrkesarbetare och arbetsledning i fabriken. Därefter genomfördes nästa mätperiod för att 
utreda om förändringarna givit resultat. 
 
Resultatet från tidsstudien visade att arbetsstationen där formningsarbetet genomfördes samt 
arbetsstationen där armeringsnäten för betongelementen tillverkades tog mycket lång tid. I 
detaljtidsstudien framkom att större delen av arbetet på dessa två stationer var icke-
värdeökande. Begreppet icke-värdeökande innebär att arbetet inte tillför produkten något 
mervärde, ett exempel på icke-värdeökande arbete är gångtid för att hämta material. 
 
Förbättringspotentialer identifierades på tre olika områden och för att öka produktiviteten 
föreslogs ett antal åtgärdsförslag. Dessa åtgärdsförslag går dels ut på att förbättra arbetet i 
operationerna, dels bör arbetet i själva flödet förbättras och dels bör ledarskapet utvecklas. 
 
För att utveckla produktionen krävs ett ständigt förbättringsarbete och bäst resultat erhålls när 
hela organisationen arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål. För att detta skall fungera i 
den dagliga verksamheten bör såväl rutiner som funktionsbeskrivningar kontinuerligt 
uppdateras. Dessutom bör uppföljande mätstudier genomföras för att tydligare kartlägga 
produktionsprocessen samt följa upp resultatet av arbetet. Detta kan förslagsvis ske i form av 
ytterligare en detaljtidsstudie och tidsstudie. 
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Förord 

Examensarbetet är skrivet vid institutionen för Byggvetenskap på avdelningen för 

Byggnadsteknik på Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet omfattar 20 högskolepoäng och 

behandlar effektiviseringsarbetet i en prefabfabrik. 

Vi vill tacka Folke Björk, docent vid avdelningen för Byggnadsteknik, och Fredrik Dahlman 

på Ohde & Co, för stöd, nedlagd tid och handledning av detta examensarbete. Vi vill också 

tacka Lars Gutwasser på PEAB och Ingvar Mattson på Skandinaviska Byggelement för att vi 

fick möjlighet att göra examensarbetet. Vidare vill vi tacka Inga-Lill Ekberg på 

Skandinaviska Byggelement som dagligen hjälpt oss med handledning och alla praktiska 

detaljer samt Jesper Strandberg på PEAB som bidragit med objektiva synpunkter under 

arbetets gång.

Till sist vill vi rikta ett extra stort tack till yrkesarbetarna och produktionspersonalen på 

Skandinaviska Byggelements fabrik i Uppsala. Utan deras hjälp hade detta examensarbete 

blivit väldigt tunt.  

Stockholm, december 2004. 

Maria Aruste    Katarina Cristvall 
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1 Bakgrund 
 

1.1 Elementbyggnad  
Den sista tiden har debatten i dagspressen till stor del handlat om att byggföretagen borde 
bygga så att ”vanligt folk” har råd att bo. En av lösningarna till detta problem sägs vara att 
byggandet skall industrialiseras. I rapporten ”Utmaningar för nytänkare” från 
Byggkommisionen skriver Aspling, Andersson och Johansson 2003 att ”Ska byggtiderna 
kunna hållas, arbetsmiljön och lönsamheten förbättras och kvalitetsarbetet utvecklas krävs att 
arbetet med industriella flöden och logistik ges högsta prioritet. En mer industriellt inriktad 
produktion kommer också kunna undanröja ett stort antal av de produktionsstörningar och 
arbetsmiljöpåfrestningar som orsakas av väder och vind. En större del av byggproduktionen 
kommer helt enkelt att flytta inomhus.” Den idén är inte alls ny. Redan under 
miljonprogrammets tid ville man öka rationaliteten i byggandet genom förtillverkning av 
betongelement till stommen. Under 1970-talet skedde en nergång i byggandet som bidrog till 
att många elementfabriker avvecklades, men på 1980-talet talade branschen åter om 
”industrialiserat byggande” och satsade på samverkan mellan alla parter i byggbranschen, från 
byggherrar till material- och komponenttillverkare. Andelen hus som uppfördes med 
betongelement har därför haft en ökning under slutet av 1980-talet. I början på 1990-talet 
uppfördes ca 15 procent av flerbostadshusen i landet som helhet med stommar av 
betongelement. (Paus, 1996) 
 
Definitionen på prefab är mycket varierande beroende på vem du frågar. I huvudsak kan 
marknaden delas in i två områden, ”halvprefab” och ”helprefab”. Idag är ”halvprefab” med 
produkter som filigranbjälklag samt skalväggar vanliga. Dessa produkter kompletteras på 
arbetsplatsen med ytterligare gjutning. En ”helprefab” lösning däremot består av hela element 
där installationerna, för el, VVS mm, antingen är ingjutna i elementen alternativt byggs på 
utanpå på arbetsplatsen. Som exempel här kan nämnas massiva bjälklag och väggar. 
 
I ett projekt där prefabricerade byggelement används är det extra viktigt att projekteringen är 
väl utförd. Elementen tillverkas i förväg och att då finna fel i montageskedet är mycket 
kostsamt. En stor studie på prefab kontra platsbyggt genomfördes under 1990-talet i JM: s 
regi med hjälp av forskningspengar från SBUF. På Sticklingehöjden, Lidingö i Stockholm 
uppfördes två byggnader som var i princip lika. Däremot användes olika byggtekniker, det 
ena platsbyggdes och det andra prefabricerades. I rapporten som publicerades efter att 
byggena var klara framkommer att:   
”Projekteringsfel har även förekommit i de platsbyggda flerbostadshusen, men de ekonomiska 
konsekvenserna har blivit mindre. Detta hänger ihop med att sådana fel upptäcks redan i 
produktionens inledningsskede och rättas då omedelbart till inför fortsättningen. I prefab-
fallet förtillverkas elementen och felen upptäcks först efter montaget och därmed i regel för 
sent för att kunna rättas till i fabriken.” (Paus, 1996.) 
Med andra ord krävs en mycket noggrann projektering då man bygger med prefabricerade 
element. 
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1.2 Skandinaviska Byggelement 
I början av 1990-talet hette företaget S:t Eriks AB och sysslade huvudsakligen med plattor 
och marksten, men viss prefabricerad tillverkning förekom, till exempel parktillbehör, 
lantbrukselement och prefabricerade sophus. Ägare till företaget var AssiDomän. 
Under 1995 fusionerades ett 30-tal bolag som hade vitt skilda verksamheter. I verksamheten 
ingick bland annat grustäkter, fabriksbetong och transporter. Snart efter fusionen kom Peab 
tillsammans med Siab att bli delägare av företaget som nu bytt namn till Swerock.  
 
I början av 2000-talet delades bolaget Swerock upp i flera mindre bolag. Skandinaviska 
Byggelement blev ett eget bolag med tonvikt på stora element och S:t Eriks blev ett 
dotterbolag till SBE som i första hand tillverkar och säljer markstensprodukter. I ett av de 
första stora projekten för fabriken i Uppsala tillverkade SBE innertakselement till Södra 
Länken i Stockholm. Då detta projekt avslutades kom fabriken i Uppsala att ställas om till 
tillverkning av prefabelement för husbyggnation. Fabriken används idag för flera olika sorters 
element, men i denna uppsats ligger tonvikten på solida bjälklag och väggar. 
 
Moderbolaget Peab har påbörjat ett långsiktigt arbete som syftar till att sänka 
byggkostnaderna. Namnet på projektgruppen som arbetar med detta kallas Peab Gemensamt 
Systemkoncept – PGS. Denna projektgrupp består av utvalda ”eldsjälar” från hela Peab samt 
från Skandinaviska Byggelement och till viss del har arbetet handletts av Ohde & Co. Syftet 
med PGS projektet är att förändra byggprocessen från ”prefab och produktion” till 
”produktion och montering”. (PGS folder, flik 1)  
 
Tidigare har en förlust-studie genomförts i Uppsalafabriken på initiativ av PGS. 
Målsättningen med denna studie var att undersöka en del av fabriken för att med hjälp av 
resultatet kunna effektivisera produktionen. Resultaten från materialet har sedan legat till 
grund för det här examensarbetet. 
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1.3 Blå linan 

 
 
Fabriken i Uppsala är uppdelad i tre olika produktionsområden, dessa är Blå linan, Plan line 
och L-stöd. I uppsatsen har Blå linan studerats och som namnet säger är det en lina som 
roterar. På Blå linan producerades under studien massiva bjälklag och väggar. Bjälklagen 
delades in i fyra olika kategorier som var:  

• Standardbjälklag 
Begreppet ”standard” var ett diffust begrepp och specifikt för Skandinaviska 
Byggelement. Den yttre geometrin på bjälklaget var alltid rektangulär men måtten 
kunde variera. Antalet ingjutningsgods, ursparingar samt armering var begränsad. 

• Standardbjälklag+ 
Samma förutsättningar som för Standardbjälklag men antalet ingjutningsgods, 
ursparingar samt armering var högre än förstnämnda. 

• Geometribjälklag 
Samma förutsättningar som för Standardbjälklag men den yttre geometrin behövde 
inte vara rektangulär. 

• Installationsbjälklag 
Samma förutsättningar som för Standardbjälklag men även installationer som till 
exempel el-dosor och ventilationskanaler göts in i bjälklaget. 

 
 

 

Plan line 

L-stöd Blå linan 

Fig. 1: Översiktsbild på Skandinaviska Byggelements fabrik i Uppsala
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2 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att effektivisera tillverkningen vid Blå linan för 
Skandinaviska Byggelements fabrik i Uppsala. Arbetet skall resultera i identifiering och 
kvantifiering av dagens icke värdeökande arbete samt ge förslag på förändringar som kan leda 
till en effektivare process. Några förändringar planeras att genomföras och efter det skall 
förlust-faktorerna på nytt identifieras samt kvantifieras. 
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3 Omfattning 
 
Arbetet har avgränsats till att studera tillverkningen vid den ”Blå linan” vid Skandinaviska 
Byggelements fabrik i Uppsala. 
Tidsstudien utfördes på hela ”Blå linan”. Detaljtidsstudien koncentrerades till linans 
”flaskhalsar”, vilka var armeringsstationen och formningsstationen. Mätningarna har utförts 
på all produktion i fabriken på ”Blå linan”. I inget speciellt projekt har exkluderats från 
mätningarna. 
 
Studien begränsades tidsmässigt till att utföra mätningar endast på vardagar under hösten 
2004.    
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4 Målsättning/Förväntat resultat 
 
Att ta fram konkreta förändringsförslag som ökar antalet producerade formbord per dygn samt 
att antalet utförda arbetstimmar per elementtyp minskar. Dessa förslag skall baseras dels på 
tekniska förändringar samt dels på en omorganisation av arbetet. 
 

4.1 Delmål I 
Identifiera och kvantifiera förlustfaktorerna i tillverkningen. Med hjälp av detta underlag 
utarbeta förändringsförslag som med små medel går att genomföra omgående. Samt 
genomföra några av dessa. 
 

4.2 Delmål II 
Utvärdera de olika förändringarna genom att identifiera och kvantifiera förlusterna i 
tillverkningen. 
 

4.3 Delmål III 
Arbeta fram långsiktiga förändringsförslag som kräver längre tid samt eventuellt större 
investeringar. 
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5 Litteraturstudier 
 

5.1 De traditionella företagen kontra de ”resurssnåla” företagen 
I sin bok “Resurssnål tillväxt” skriver Ohde (1996) om hur konkurrensmiljön radikalt 
förändrats under 1990-talet. Han menar att allt fler konkurrenter kan tillgodose varje givet 
kundbehov och att allt fler företag kan tillverka vad som helst, var som helst via snabbare 
kunskapsöverföring. 
 
Trots detta skriver Ohde (1996, sid. 27):  
”De flesta svenska företag står ännu bara på tröskeln till att dra slutsatser av den nya 
konkurrenssituationen, och är över lag långt ifrån att omsätta idéerna i praktiken”. 
 
Dessa företag kallas ”de traditionella företagen” vars enda mål är att skapa vinst och Ohde 
menar också att det finns ett antal kännetecken för de traditionella företagens sätt att fungera. 
”Man resonerar till exempel så här: 

• Vi skall ha betalt för våra kostnader och en god vinst. 
• Vi skall inte leverera mer värde till kund än vi kan ta betalt för. 
• Det är kunden som väljer att köpa från oss eller från någon konkurrent. 
• Nya produkter skall vara fullmatade med så mycket nyheter som möjligt. 
• Vi rationaliserar för att öka vinsten. 

 
Gemensamt för alla dessa påståenden är att man ägnar alltför liten uppmärksamhet åt 
kundernas behov och önskningar.” 
 
Det som beskrivs ovan menar Ohde (1996) är traditionell företagsstyrning vars grundidéer 
bland annat kommer från Henry Fords, Alfred Sloans och Frederick W Taylors tankar från de 
första årtiondena av förra århundradet. Dessa industripionjärer var dåtidens vinnare men i 
framtiden får företag som bygger på deras principer allt svårare att överleva.  
”De traditionella företagen brister ofta på någon eller några av följande punkter: 
 

• De är allt för funktionsinriktade: Medarbetare i traditionella företag förlorar delvis 
förmågan att utvärdera arbetsmetoder och annat utanför sitt eget funktionsområde. De 
förlorar helhetsbilden, blir känsligare för störningar och trögare att fatta beslut. 

 
• De försummar kundernas behov: När de traditionella tillverkningssystemen 

etablerades, ökade produktiviteten så mycket att kostnaden för produkten sjönk 
dramatiskt. Nästan alla fick råd att köpa dem. Det ledde i sin tur till att företagsinterna 
faktorer blev viktigare än kundernas behov. Inte förrän mot slutet av 1970-talet 
började företagsledare i västerlandet tala om kunden i centrum. Ännu in på 1980-talet 
var kundorientering något som mest förekom i marknadsavdelningens PM. 

 
• De ger för låg kvalitet: Deras kvalitetssyn strävar mot en nivå som är tillräckligt bra. 

Att göra varenda produkt perfekt anser man vara för dyrt. Kunderna skulle aldrig vara 
beredda att betala vad det kostar. Därför gäller det att hitta rätt balans mellan kvalitet 
och kostnader. 
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• De är för långsamma: De har svårt att koordinera aktiviteterna i tiden. 
Arbetsdelningen leder till att aktiviteterna tenderar att komma i följd efter varandra 
istället för parallellt. Processerna blir inte självkoordinerade. Felförebyggande åtgärder 
byggs inte in eftersom de funktionella områdena inte ansvarar för varandras resultat. 
En tumregel säger att traditionella tillverkningssystem förädlar en produkt under bara 
0,2 till 2,5 procent av den tid den är i fabriken. Resten av tiden ligger i material, 
halvfabrikat och färdiga produkter och väntar i funktionsgränser. Värde för kund ökar 
inte. Bara tid och kapitalbindning. 

 
• De konserverar arbetskraften på en låg kompetensnivå: Henry Ford byggde sin 

organisationsmodell utifrån det faktum att han saknade utbildad arbetskraft. 
Bondpojkar skulle snabbast möjligt bli bilbyggare. Att dela arbetet mellan specialister 
som kunde lösa avgränsade problem i en funktionell organisation var då en effektiv 
taktik.  
Läget idag är helt annorlunda. Många av våra industriföretag kräver att deras 
produktionsanställda åtminstone har ingenjörsutbildning på gymnasienivå, för 
arbetsuppgifter som egentligen inte kräver någon som helst formell utbildning. 
Samtidigt har de anställda små chanser att utvecklas genom att få nya 
arbetsuppgifter.” (Ohde 1996, sid. 34) 

 
Naturligtvis är detta ingen hållbar situation och företagen måste söka nya vägar att utvecklas. 
Ett sätt har blivit att sträva mot att bli ett så kallat ”resurssnålt företag”. 
I boken ”Resurssnål tillväxt” skriver Ohde (1996, sid. 96) att det som forskare kanske mest 
har uppmärksammat hos resurssnåla företag är deras förmåga att leva med minimala fasta 
resurser. Rationaliseringar syftar till att frigöra resurser i form av lokalytor, maskiner, kapital 
m m ur befintliga affärer, för att istället använda dem för tillväxt. 
Traditionella företag inriktar sig istället på att investera för att få högre kapacitet, men också 
med syftet att få en låg rörlig styckkostnad. Resultatet blir att de fasta kostnaderna ökar och 
att företaget inte blir så flexibelt. Flertalet investeringar i de resurssnåla företagen utformas 
istället så att de förbereder företaget för att hantera förändringar på ett smidigare sätt, t ex fler 
men enklare maskiner.  
 
Enligt Dennis (2002, sid. 14) är den största skillnaden mellan det traditionella företaget och 
det resurssnåla företaget synen på vad vinst egentligen är. Han menar att 
Kostnad + Vinst = Pris  Traditionella företag 
Vinst = Pris – Kostnad Resurssnålt företag  
Därav är den viktigaste faktorn i ett resurssnålt företag kostnadsreduktion.  
 
En annan viktig aspekt är att det resurssnåla företaget strävar efter att skapa ett mervärde för 
sina kunder. Något man kan använda för att mäta detta är den så kallade ”PAR-linjen”. Detta 
beskriver Ohde, (1996 sid. 28) på ett mycket illustrativt sätt: 
”Diagrammet nedan beskriver hur olika varumärken och produkter har olika värde för 
kunden. Ett högre upplevt värde gör att man kan ta ut ett högre pris. Linjen där värde 
motsvarar pris kallar vi, med ett uttryck lånat från golfen, för PAR-linjen. I figuren ser vi å 
ena sidan det pris som tillverkaren sätter på sin produkt, och å andra sidan det värde kunden 
upplever med produkten. […] 
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Varje pris till vänster/ovanför diagonalen anser företaget vara ett misslyckade, därför att det 
har levererat mer än det tagit betalt för. I stället vill det traditionella företaget ligga så nära 
PAR-linjen som möjligt. Dessutom tycker de flesta företagen att det är förmånligare att ligga 
högt uppe på linjen, dvs. uppe i nordost. Där är vinstmarginalerna större och varje 
komplettering – förbättring – av produkten betalar sig med ett högre pris. Och kunderna är 
mindre priskänsliga på den nivån. […] Om kunderna klagar på priset och försäljningen viker 
har produkten glidit ner under linjen – nedåt/höger (punkt A). Det utlöser insatser för att ta sig 
upp igen. Då gäller det att antingen sänka priset eller blåsa liv i produkten genom att tillföra 
egenskaper och funktioner som ökar det upplevda värdet.”  
 

5.2 Grundtankar kring Toyota Production System 
Byggbranchen jämförs ofta med bilbranchen där Toyota är ett ledande företag inom “lean 
production”. Dennis (2002, sid. 18) beskriver ett ”lean system”: 
”The foundation of the lean system is stability and standardization. The walls are just-in-time 
delivery of parts and products and jidoka, or automation with a human mind. The goal (the 
roof) of the system is customer focus: to deliver the highest quality to the customer, at the 
lowest cost, in the shortest lead time. The heart of the system is involvement: flexible 
motivated team members continually seeking a better way.”  

 

Standardization 

Stability 

 

Just-in-time Jidoka 

Goal 
Customer focus: 

Highest quality, lowest cost, shortest lead time 
By continually eliminating muda 

 

Involvement: 
 

Flexible, motivated 
team members 

continually seeking a 
better way 

Fig. 3: Grunderna i Lean Production (Dennis, 2002) 

Upplevt 
värde 

Opel 

BMW 

A

Pris

Fig. 2: PAR-linjen 
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5.2.1   Muda / Waste / Slöseri 
För att uppnå målet med högst kvalitet lägsta kostnad samt kortast ledtid arbetar man 
kontinuerligt med att försöka eliminera icke värdeökande arbete. Detta icke värdeökande 
arbete betecknas på japanska med ordet ”Muda”.  
 
Definitionen av Muda är enligt Dennis (2002, sid. 20): 
“Muda: motion that crates no value. Here is a good test: If you stopped doing this there would 
be no adverse effect on the product.” 
 
I amerikansk litteratur översätts ofta Muda med waste och i svensk litteratur översätts samma 
ord med spill. Ett exempel på spill är att man går onödigt långt för att hämta material som 
krävs för den operation som man arbetar med. 
Søhdahl (1984) skriver på sid. 183 att:  
”Man talar om sju olika slag av spill:  

1. genom överproduktion 
2. genom väntan 
3. genom transporter 
4. i själva bearbetningsprocessen 
5. genom lagring 
6. genom onödiga rörelser 
7. genom kassation” 

 
Motsatsen till spill är värdeökande arbete som Shingo (1989, sid. 76) definierar enligt 
följande: 
”Value-adding operations actually transform materials, changing either form or quality.” 
 
Syftet med att arbeta med begrepp som spill och värdeökande arbete är att utnyttja tiden 
effektivare snarare än att öka belastningen på arbetarna. Detta bekräftar Ohde (1996) och 
betonar även att kunderna inte vill betala för något som ej skapar mervärde för produkten. 
 
Enligt Fredrik Dahlman från Ohde & Co kan processen beskrivas med en enkel figur. I rutan 
till höger finns fem faktorer från producenten som tillsammans skapar produkten. I rutan till 
höger återfinns de sju faktorer som kunden förväntar sig att produkterna och producenten 
uppfyller. Cirkeln i mitten representerar själva processen med värdeökande arbete samt sju 
olika wastefaktorer. Ledarskap och Kompetens ramar in hela processen och påverkar alla 
dessa faktorer. 
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5.2.2 Jidoka 
“The goal of zero defects can be achieved only through inspections that prevent defects – 
inspections to detect defects are inadequate.” (Shingo, 1989 sid. 209) 
 
I en traditionell statistisk kvalitetskontroll används ofta stickprovsmetoden. Det är en 
rationalisering av kontrollarbetet men dessvärre inte en rationalisering av kvalitetssäkerheten 
påpekar Søhdahl (1984). I Toyota Production System använder man sig istället av ”Jidoka 
som är en sammansättning av tre japanska tecken. Den första delen av ordet är ji, vilket 
refererar till hur arbetaren själv känner för det arbete som man utför. Om något känns fel och 
man tror att man håller på att göra något som blir fel så skall man informera om detta. Den 
andra delen, do refererar till rörelse eller arbete. Den sista delen ka refererar till suffixet-ation. 
Sammansatt försöker man förklara ordet jidoka med orden ’automation with a human mind’.” 
(Dennis, 2002 sid. 89)   
 
Jidoka ”uppfanns” av Sakichi Toyoda och utvecklades av Shiego Shingo. Jidoka skiljer sig 
väsentligt från traditionella kvalitetssytem. Systemet bygger på en hundraprocentig kontroll 
av produkterna då det traditionella bygger på att endast ett statiskt urval testas. För att kunna 
kontrollera samtliga enheter används poka-yoke systemet. Poka-yoke innebär att samtliga 
enheter kontrolleras samt att vid ett eventuellt fel får operatörern direkt en varningssignal.  
(Dennis, 2002 sid. 99) ”När vi lyckats göra en anordning eller en metod sådan att fel inte kan 
uppstå, säger vi att den är ’idiotsäker’. Det uttrycket skulle på japanska bli Baka-Yoke 
(Baka=idiotiskt, Yoke= att undvika). Men de flesta fel begås ju oavsiktligt av fullt normala 
människor och inte av idioter. Alla gör vi fel – det kan vara i ett ögonblicks distraktion eller 
helt enkelt av misstag. Därför brukar jag [Shigeo Shingo] använda uttrycket Poka-Yoke 
(Poka= oavsiktligt).” (Søhdahl 1984, sid. 32) 
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En anordning som skall förhindra fel och misstag (Poka-Yoke) kan enligt Søhdahl (1984, sid. 
33) vara av två olika slag: 

1. Stopptypen: När Poka-Yoke aktiveras, stannar maskinen eller linjen. 
2. Signaltypen: När Poka-Yoke aktiveras får operatören en ljud- eller ljussignal. 

 
Stopptypen avbryter alltså processen och förhindrar felproduktion, även om operatören skulle 
vara ouppmärksam. Den har sålunda den kraftigaste korrektionseffekten av de två. 
Signaltypen däremot tillåter en fortsättning av felproduktionen om inte operatören ingriper. 
 
Vidare skriver Søhdahl (1984, sid. 34) att tekniskt sett är det huvudsakligen tre typer som kan 
bli aktuella: 

1. Kontakttypen. Det innebär att man utnyttjar objektets form och låter Poka-Yoke 
reagera på ”kontakt – icke kontakt”. Man kan också medvetet lägga in skiljaktigheter i 
form för att göra detta möjligt. (I vissa fall kan man unyttja skillnader i färg.) 

2. Konstant antal. Poka-Yoke upptäcker om ett givet antal rörelser gjorts eller inte. 
3. Processsteg. Poka-Yoke upptäcker om ett givet antal processsteg utförts eller inte. 

 
Ett exempel på hur Poka-Yoke praktiskt kan användas beskrivs av Søhdahl (1984, sid. 31): 
”I en bil förekommer en plåtdetalj både på höger och vänster sida. Enda skillnaden är låsets 
placering (se figur). Detaljen skall bockas längs höger kant med ett hål placerat överst i högra 
hörnet. Vid tillverkningen var det lätt att göra fel så att hålet placerades överst i vänstra hörnet 
istället. Detta förekom också då och då.  
 

Det problemet löstes tack vare den anordning som visas på bilden. En gränslägesbrytare 
placerades där hålet skulle sitta. Om nu plåten vänds fel, aktiveras gränslägesbrytaren och 
maskinströmmen bryts. Brytaren utför således en 100-procentig kontroll, och inga fel kan 
göras.” 
 
För att komplettera Poka-Yoke kan även informativ inspektion användas. Det finns tre typer 
av inspektion: Successiv inspektion, självinspektion samt inspektion vid källan.  
 

Gränslägesbrytare 

Hål 

Höger 

Bockningskant

Hål

Vänster

Bockningskant

Fig. 5: Feldetektor för bockning (Søhdahl 1984) 
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Successiv inspektion 
”Det enklaste och snabbaste sättet att återföra information från en kontroll är att operatören 
själv utför kontrollen. Detta har dock två nackdelar: 

1. Eftersom den som är ansvarig för felet också gör bedömningen , kan det tänkas att han 
eller hon blir mindre strikt i sin bedömning. 

2. Rena inspektionsfel kan förekomma. 
Tidigare ansåg man därför att kontrollen bör göras av en ”objektiv instans”, som inte har 
något intresse av att påverka utfallet. Men samtidigt vill man ju få snabb information för att 
på bästa sätt komma åt felkällorna. En lösning som tillgodoser båda dessa önskemål är att 
kontrollen utförs av operatören i påföljande operation. Operatören i operation nr 2 
kontrollerar då detaljerna från operation nr 1 och utför sedan sin operation. Operatörern i den 
tredje operationen kontrollerar detaljerna från den andra operationen osv.” (Søhdahl 1984, sid. 
29) 
 
Självinspektion  
”Successiv inspektion är bra, men självinspektion är bättre. Som tidigare påpekats har 
emellertid metoden två nackdelar –dels att operatören kan frestas att bli mindre strikt i sin 
tolkning av kvalitetsstandarden, dels att rena kontrollfel kan uppstå. Om vi kunde undvika 
båda dessa nackdelar, skulle självinspektion vara nära nog perfekt lösning av 
kontrollproblemet.” (Søhdahl 1984, sid. 30) 
 
Inspektion vid källan 
”Med inspektion vid källan vill man förhindra fel genom att kontinuerligt övervaka de 
faktorer som kan leda till att fel uppstår. Denna typ av kontroll kan göras 

• Vertikalt – dvs man går tillbaka i processen och korrigerar de faktorer som förorsakar 
felen. 

• Horisontellt – dvs man söker komma underfund med vilka faktorer i processen som är 
avgörande för kvaliteten och sedan övervakas och styrs dessa faktorer. 

(Søhdahl 1984, sid. 32) 
 

5.2.3 Just In Time 
”JIT- Just in time betyder leverans av den rätta mängden, vid den rätta tiden och vid rätt 
tidpunkt.” (Søhdahl 1984, sid. 93) 
JIT möjliggör lagerlöst arbete vilket i sin tur är en av grundtankarna i Toyota Production 
System. För att kunna arbeta med JIT-systemet kan man använda sig av några olika 
hjälpmedel.  
 

5.2.3.1 Pull-system 
I ett traditionellt arbetssätt arbetar man enligt Push-principen. Den går ut på att man ”trycker” 
produkterna genom tillverkningsprocessen det vill säga tillverkar för att kunna skapa ett lager.  
Pull-systemet däremot bygger på att ”drar” produkterna genom tillverkningsprocessen. När en 
köpare har beställt en produkt startar man tillverkningskedjan bakifrån. Ingen får börja 
tillverka något innan någon i steget efter i tillverkningskedjan har efterfrågat komponenten. 
Ett exempel hittar vi i ”Lean Production Simplified” på sidan 68 där Dennis (2002) beskriver 
pull-systemet enligt följande: 
”For example, suppose you back your blue 2000 Toyota Camry into a post. You go to your 
local Toyota dealer who installs a blue 2000 Toyota Camry bumper. This creates a ‘hole’ in 
the dealer’s stores area. The hole generates a signal to the local Toyota Parts Distribution 
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Center (PDC): ‘Please send us a blue 2000 Toyota Camry bumper (to replace the one that we 
put on the customer’s car).’ 
PDC sends a replacement bumper to the dealer and a signal upstream to the Parts 
Redistribution Center (PRC), where Toyota suppliers ship their parts. PRC sends a 2000 
Toyota Camry bumper to the PDC and a signal to the bumper manufacturer: ‘Please make us 
a 2000 Toyota Camry bumper.’ The bumper manufacturer schedules a slot of production time 
to make the blue bumper. 
 

 

5.2.3.2 Kanban 
Det enklaste sättet, enligt Fredrik Dahlman, att förklara kanban på är att beskriva det som ett 
betalningsmedel. Det vill säga man måste lämna något för att få något. Kanban betyder 
ursprungligen ”kort” men används idag som signal och styrsystem mellan två operationer. Det 
används främst som signal för produktion eller signal för transport eller både och. 
Signalen (kortet) skall tala om ”vad?”, ”hur många?” och ”när?”. 
Antal kort som behövs i ett system bestäms av hur lång ledtiden är att får fram mängden samt 
hur säker processen är (nivån på säkerhetslagret). 
Några exempel på tillämpningar: 
• En monteringsoperation där montören plockar material från en plastlåda. När plastlådan är 

tom sätter han den överst på stället. Den blir därmed en signal till materialhanteraren att 
fylla på just det materialet. 

• Om man vill att en operation inte producerar mer än vad kunden beställer låter man 
kundordern, låt säga en pall av något, motsvara ett kort. När en pall tagits från 
färdigvarulagret skickas ett kort till operationen som en signal att nu är det dags att 
producera en pall. 

• Man vill i en operation säkra sig om att ha tillräckligt med material för ett skifts körning 
och samtidigt inte producera mer än nödvändigt. Låt säga att det går åt tre pall av något 
för att köra ett skift. Då kan exempelvis tre pallplatser markeras upp på golvet. Ingen 
produktion går igång förrän alla tre pallplatserna är fyllda. 
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Fig. 6: Pull-system (Dennis, 2002) 
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5.2.3.3 Levellering 
För att kunna leverera den rätta mängden, vid den rätta tiden och vid rätt tidpunkt måste 
stabilitet i antalet beställda produkter uppnås. Det är inte hållbart att tillverka 50 enheter ena 
timmen och 250 enheter nästa timma. Fluktuationerna i produktionstakten skapar onödig 
stress för produktionspersonalen. Detta påverkar moralen hos personalen negativt men även 
kvalitén på de färdiga produkterna. För att undvika dessa situationer kan levellering användas.  
Levellering eller heijdjunka innebär en blandning av typ och kvantitet på producerad produkt. 
(Dennis, 2002 sid. 78) 
 

5.3 Standardiserat arbete och Stabilitet 
Det finns många fördelar med ett standardiserat arbetssätt. Enligt Dennis (2002) finns det sju 
stycken motiv som talar för detta. Dessa är: 
1. Stabil process. Stabilitet innebär repetition. Repetitionen innebär i sin tur att felen minskas. 
2. Tydliga start och stopp för varje process Tydliga start och stopp för varje process 
tillsammans med takttid och cykeltid tillåter oss mycket enkelt att se produktionens tillstånd. 
3. Organisatorisk inlärning. Om en erfaren medarbetare slutar förloras inte kunskapen 
han/hon innehar utan erfarenheterna finns då inbyggda i de standardiserade processerna. 
4.Problemlösning. En standardiserad process underlättar då man skall identifiera problemen 
samt lösa dem. 
5. Poka-yoke och involverade/engagerade medarbetare. I en ”lean” organisation nyttjar man 
samtliga medarbetares kompetens för att skapa ett standardiserat arbetssätt samt smarta och 
billiga poka-yoke kontrollsystem. 
6. Kaizen. Ständiga förbättringar genom standardiserat arbete.  
7. Utbildning. Standardiserat arbete underlättar utbildningen av medarbetarna.  
 
För att uppnå dessa sju motiv kan man ta hjälp av ett standardiserat arbetssätt. Dennis (2002, 
sid. 51) skriver att: 
“Standardized work comprises three elements: 

• Takt time. 
• Work sequences – what is the best way to do the process? 
• In-process stock – how much inventory should there be?” 

 
För att arbetet skall flyta i en kontinuerlig och jämn takt använder man sig av begreppet 
”takttid” då man planerar produktionen. Shingo (1989) beskriver takttiden som: 
Takt = Tillgänglig arbetstid / Antal enheter som efterfrågas per dag 
Vidare skriver Dennis (2002) att cykeltid är den verkliga tid det tar att utföra en process. I det 
ideala fallet är cykeltid och takttid det samma. Shingo (1989, sid. 144) definierar cykeltiden 
enligt följande: 
“Cycle time is the time allotted to make one piece or unit. This is determined by production 
quantity; that is, the quantity required and the operating time. Quantity required per day is the 
quantity required per month divided by that month’s number of operating days. Cycle time is 
computed by dividing operating hours by the quantity required per day.” 
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Work sequence kan i svenskan översättas till arbetsberedning. Den beskriver i vilken ordning 
arbetsmomenten skall utföras. Till exempel: 

1. Hämta skruven 
2. Gå till maskinen 
3. Placera skruven i det förborrade hålet och skruva fast den 
4. Tag den färdiga delen till nästa station 

 
“In-process stock” är det minimala antalet av icke färdiga produkter som krävs för att en 
arbetsoperation skall kunna utföras. Den avgörande faktorn är att arbetet inte kan fortskrida 
utan en viss mängd material. 
(Dennis, 2002) 
 

5.3.1 Produktionsprocessen 
I Toyota Production System är produktionsprocessen tämligen styrd. Toyota Production 
System betydelse för processen som sådan beskriver Søhdahl (1984) mycket tydligt på sidan 
165 i boken ”Den Nya Japanska Produktionsfilosofin”.  
”Toyotas innebörd för produktionsprocessen kan sammanfattas på följande sätt: 

1. Reducera kostnaderna genom att konsekvent eliminera allt ”spill”. 
2. De två grundidéerna i systemet är 

att med hjälp av lagerlös tillverkning eliminera ’spill genom överproduktion’ 
att reducera mantid genom principen ’minsta möjliga bemanning’. 

3. För att uppnå lagerlös tillverkning krävs tillverkning i små serier, utjämning och 
synkronisering av operationerna och enstycksflöde; därigenom kan man uppnå 
extremt korta genomloppstider. SMED är därvid ett viktigt hjälpmedel. 

4. Man skall inte tillverka annat än det som verkligen behövs; det innebär tillverkning 
mot kundorder – med det stränga bivillkoret att lager inte får förekomma. 

  
I processen: 

1. Process 
Utnyttja arbetsledningsprincipen och värdeanalys. 
2. Inspektion 
Inspektera för att finna felens orsaker. Använd 100% inspektion med Poka-Yoke. 
3. Transport 
Eliminera transport genom flödesriktad layout. 
4. Lagring 
Eliminera lager mellan processer genom utjämning och synkronisering av processerna. 
Eliminera orderstorlekslager genom små serier, snabba omställningar och enstycksflöden. 
5. Använd NAGARA 
Bryt ned gränserna mellan olika processtyper och koppla processerna samman till raka 
flöden. 
 

I operationerna: 
1. Förberedelse 
Använd SMED-metoden för att reducera ställtiden. 
2. Huvudoperation 
Inför flermaskinsbetjäning, särskilt ’flerprocessbetjäning’. – Utveckla ’förautomation’. 
3. Spilltider 
Arbeta enligt principen ’minsta möjliga bemanning’ för att aggregera och eliminera 
spilltiderna. Undvik ’isolerade öar’. 
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4. Kostnadsreduktion 
Målet är minskade kostnader, inte ’arbetsbesparing’, enligt principen ’minsta möjliga 
bemanning’”. 

 

5.3.2 Specifika begrepp 
Vissa begrepp är tämligen specifika för Toyota Production System. Ett av dessa är NAGARA 
och en förklaring till begreppet är enligt (Søhdahl 1984, sid. 145) ”att man försöker utnyttja 
dödtid genom en lämplig kombination av olika sysslor”. Vidare skriver (Søhdahl 1984, sid. 
144) att “Ordets ursprung är japanskt och betyder ungefär ’att göra något medan man gör 
något annat’ eller med andra ord ’att kombinera olika sysslor’. 
Vid S-fabriken såg jag [Shigeo Shingo] följande exempel på NAGARA: 
En operation innebär att man punktsvetsade en pressad plåtdetalj till en bilkaross. Bredvid 
arbetsplatsen fanns en mycket enkel press. Operatören matade in ett plåtämne i pressen och 
startade den. Under den tid som pressen utförde sin arbetscykel, svetsade han fast den tidigare 
färdigpressade plåtdetaljen till karossen. När detta var klart hämtade han nästa detalj som nu 
var färdigpressad, matade pressen på nytt, satte igång den – och så vidare.”  
 
Ett annat specifikt begrepp är SMED systemet. Shingo, (1989, sid. 164) förklarar SMED 
systemet: 
”The aim of SMED* is to bring setup changes down to the single-digit minute range. The 
next step is surely to cut setup changeovers down to seconds, through the use of one-touch 
setups.”  

*SMED – Single Minute Exchange of Die 
 
Søhdahl (1989, sid. 66) menar att SMED-metoden innebär ett arbete i åtta steg, nämligen 
dessa: 

1. separera IED* och OED* 
2. Omvandla IED till OED 
3. Standardiseringen måste vara funktionell 
4. Funktionella fästanordningar 
5. Förhandsjustera fixturer 
6. Parallella operationer 
7. Eliminera justering 
8. Mekanisera 

 
* ”IED – Inside Exchange of Die, dvs. sådant som måste utföras medan maskinen står,   

och 
* OED – Outside Exchange of Die, dvs. arbetsmoment som mycket väl kan göras med 
maskinen går.” 
(Søhdahl 1984, sid. 63) 
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5.3.3 Lager 
Som nämts ovan är minimering/eliminering av lager en av de grundläggande principerna i 
Toyota Production System. ”En bärande princip i Toyota-systemet är ’lagerlös tillverkning’. 
Ju mer man arbetar med detta problem desto klarare ser man hur det berör och genomtränger 
alla aspekter och områden i industriell verksamhet. Toyotas koncentration på just denna 
enskilda fråga – som gemensam nämnare och symptom på brister och felaktigheter – innebär 
ett revolutionerande nytänkande i planering och produktionsteknik. – Det leder bland annat 
till följande insikter: 
 

• Det är endast produktion mot kundbehov som skapar förutsättningar för att arbeta 
lagerlöst. Kundernas  behov i sin tur präglas av mångfald och små serier. 

• Som en följd av detta måste vi lära oss konsten att tillverka flexibelt och i små serier. 
För den som vill arbeta systematiskt med dessa problem är SMED ett nödvändigt och 
viktigt instrument. 

• Vidare måste vi väsentligt reducera genomloppstiderna genom enstycksflödden och en 
process organiserad i ett konstant flöde, från detaljtillverkning fram till färdig 
produkt.” 

 (Søhdahl 1984, sid. 147) 
 
”Tidigare har man betraktat lager som något ofrånkomligt och nödvändigt ont, med tryck på 
’nödvändigt’. För att ändra denna syn och åstadkomma förbättringar måste man först studera 
orsakerna till att lager bildas. Vi kan då dela in lagren i två huvudgrupper, nämligen ’lager 
som uppstår’ och ’lager som är nödvändiga’. 
Låt oss se lite närmare på dessa båda typer. 
 
A Lager som uppstår 
Dessa kan efter orsaker indelas i fyra olika grupper: 

1. Lager som uppstår på grund av felaktiga produktionsprogram 
2. Lager som uppstår på grund av att man lägger in tidsmässiga marginaler ’för att 

vara säker’. 
3. Lager som uppstår på grund av orderstorlekar. 
4. Lager som uppstår på grund av obalans i produktionskedjan (t ex  om en 

värmebehandling utförs i tre skift, medan bearbetningen går i ett skift). 
 
B Nödvändiga lager 
Sådana kan i princip förekomma på två olika håll i produktionen, nämligen i processen och i 
operationerna. Även de nödvändiga lagren kan efter orsaken delas in i grupper – så här: 

Nödvändiga lager i processen 
1. På grund av stora skillnader mellan genomloppstid och leveranstid lägger man upp 

lager i de första tillverkningsstegen. 
2. Om efterfrågan varierar, producerar man kanske tidvis mer för att hålla jämn 

sysselsättning. 
3. Lagret används för att skapa bättre balans när det gäller kapaciteten på olika håll i 

företaget, t ex i tillverkning, avsyning och transporter. 
 

Nödvändiga lager mellan processerna 
1. Man lägger upp lager för att gardera sig mot ev maskinhaverier och kassationer. 
2. Lager på grund av stora serier för att kompensera för långa ställtider.” 

(Søhdahl 1984, sid. 86) 
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5.3.4 Vid låg belastning 
En av grundtankarna vid standardiserat arbete är att arbetet alltid skall utföras på samma sätt 
oavsett beläggningsnivå. Då beläggningsnivån är låg frigörs personal som kan utföra andra 
arbetsuppgifter. Enligt Shingo (1989), finns det ett flertal lämpliga arbetsuppgifter för denna 
personal. Några exempel är: 

• Genomgång och översyn av maskiner. 
• Förtillverka standardiserade moduler 
• Träna på arbetsmoment som verktygsbyten 
• Övriga reparationer av lokal samt utrustning 

 

5.4 Förändringar 
”It´s critical to get your employees to understand at the outset that no level of performance is 
ever good enough, and that there is always room for improvement.”  
(Womack & Jones, 2003. sid. 260) 
 
Att arbeta med förändringsfrågor blir aldrig inaktuellt. För att utveckla produkter och metoder 
krävs att ett ständigt förbättringsarbete pågår i företaget. För att få ett kraftfullt genomslag av 
förändringarna krävs att hela organisationen involveras i arbetet. Den viktigaste frågan är 
dock insikten om att förändringar är nödvändiga. I boken ”Resurssnål tillväxt” skriver Ohde 
1996, (sid. 166) att: ”Varje större förändring kräver sedan att organisationen successivt 
mognar och gör sig klar för att ta emot det nya och omsätta det i praktiken. En modell som 
schematiskt illustrerar stegen i mera genomgripande förändringar kallar vi ’Fem I’; 

 
 

• Insikt om varför vi måste förändra, t ex att kunderna uttalar nya önskemål och behov, 
att konkurrenterna agerar annorlunda, eller att nuvarande produkter och system inte är 
ändamålsenliga och därför ger ekonomiska problem 

• Inspiration, d v s skaffa kunskap om alternativa sätt att arbeta. Det kan ske t ex genom 
studiebesök på andra företag eller kontakt med nya forskningsrön. 

• Identifikation med det nya sättet att arbeta. D v s vad innebär det för oss. Hur skulle vi 
kunna göra? Vad behöver vi konkret förändra? 

• Information till övriga delar av företaget. I en förändringssituation är det nödvändigt 
att informera ofta och utförligt. Den som vet, har mycket mera att ge. 

• Implementering. Hur bra det kommer att gå i denna fas styrs bl a av vilken typ av 
förändring det är fråga om, vilka resurser som sätt sin, och hur ofta vi avrapporterar 
resultaten. Hastigheten i ett projekt påverkas kraftigt av frekvensen i avrapporteringar. 
Eftersom deltagarna i ett förändringsprojekt normalt också skall sköta sina dagliga 
linjeuppgifter, utförs projektarbetet oftast strax innan avrapporteringarna.”  

 

Insikt 

Inspiration 

Identifikation

Information

Implementation 

Fig. 7: Fem I (Ohde, 1996) 
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En annan modell som också beskriver hur ett förändringsarbete kan gå till är ”PDCA-hjulet”, 
även kallad ”Demings förbättringshjul”. (www.saferpak.com/pdsa.htm)  
 
 

 
 
Det första steget i PDCA-hjulet är Plan, vilket innebär att ett förändringsförslag eller en idé 
diskuteras och en plan för införande framarbetas. Andra steget, Do, går ut på att genomföra 
det planerade förändringsförslaget eller den planerade idén. Dessa två första steg är 
förhållandevis lätta att genomföra men det är till det tredje steget Check, som många 
förändringsförslag inte når. Det tredje steget innebär nämligen att en analys av 
förändringsförslagets utfall genomförs och visar om förändringen ledde till något positivt. I 
det fjärde steget Act, görs ett val utifrån analysens resultat. Om resultatet var positivt kan idén 
användas som den är och om resultatet var negativt bör arbetet på den ursprungliga idén 
vidareutvecklas, alternativt förkastas idén. 
 
Shingo 1989, (sid. 151) poängterar vikten av att först förändra arbetssättet innan investeringar 
kan ske. ”First, make thorough improvements in work motions before considering 
mechanization. Second, don’t confuse improving equipment with improving operations. 
Instead of lowering costs, improving equipment first will tend to raise them.“ 
 

5.4.1 5S – Att strukturera arbetet 
Termen 5S kommer från början från det japanska språket där ledorden började på ”S”. 5S är 
en metodik som kan användas för att strukturera arbetet. De fem grundpelarna är: 

• Sortera (Sort) 
• Systematisera (Set in Order) 
• Städa (Shine) 
• Standardisera (Standardize) 
• Motivera (Sustain) 

D 
Do 

C 
Check

A 
Act 

P 
Plan

Fig. 8: Demings förbättringshjul 
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Vidare är ”grundpelarna” uppbyggda på följande sätt: 
Sortera 
Att sortera innebär att flytta alla saker från arbetsplatsen som inte är nödvändig för den 
produktion som pågår för tillfället. Människor har en förmåga att spara på saker som ”kan 
vara bra att ha”, vilket i längden leder till onödigt mycket lager, som i sin tur är en betydande 
waste-faktor. 
 
Systematisera 
Att systematisera innebär att organisera de saker som ska vara kvar så att var sak har sin plats 
vilket gör att de är lätta att hitta. En viktig aspekt i systematiseringen är att minimera all typ 
av waste. Detta kan uppnås till exempel genom att placera verktygen nära användaren, vilket 
leder till minskad gångtid. 
 
Städa 
Städning bör ske dagligen. Syftet är att uppnå en god arbetsmiljö som bygger på säkerhet, 
effektivitet och trivsel. Städning är också starkt förknippat med underhåll av maskiner och 
verktyg vilket i sin tur är avgörande för kvalitén på den färdiga produkten. 
 
Standardisera 
Standardiseringen är ett verktyg för att få de första tre grundpelarna i 5S metodiken att 
fungera som rutiner i det dagliga arbetet. 
 
Motivera 
För att få en varaktig effekt av 5S arbetet måste arbetet ske kontinuerligt med motiverad 
personal. Engagerad personal är det som gör 5S till ett lyckat koncept. 
(The Productivity Press Development Team, 1996) 
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Fig. 9: De fem “grundpelarna” (The Productivity Press Development Team, 1996) 
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6 Analys – genomförandefas 
 

6.1 Tidigare genomförda studier 
En tidigare waste-studie och cykeltidanalys, som genomförts på fabriken, har legat till grund 
för upplägget i detta examensarbete. Den tidigare studien genomfördes som ett led i Peabs 
PGS projekt, ämnet som studerades var tillverkningen av massiva bjälklag. Mätningarna 
skedde under perioden v. 9-11, år 2004 och var begränsade till projektet ”Haninge 
Folkparken”. Indata till cykeltidsanalysen var faktisk nerlagd arbetstid för de olika 
arbetsmomenten i produktionslinjen och dess sidooperationer. En detaljstudie genomfördes 
också på sju element. Detta innebar att den eller de som arbetat med ett element följdes minut 
för minut och det noterades vilka arbetsuppgifter de utfört varje minut. 
 

6.1.1 Linjens tekniska begränsningar 
• Totalt 14 bord för bjälklagstillverkning 
• Maximalt möjligt antal bord som får plats i linjen är 18 stycken 
• 14 bord får plats samtidigt i bufferten för härdning 
• Härdningstiden skall minst vara 12 timmar 
• 3 bord kan formas parallellt 
• Lämplig tid i bufferten efter gjutningen är 2 timmar innan ytbehandlig påbörjas 

 

6.1.2 Resultat: 
Det som främst begränsade kapaciteten på linjen under mätperioden var tiden för formning 
(151 min – standard bjälklag), härdningstiden på 12 timmar samt i viss mån nättillverkningen 
(59 min – standard bjälklag). Bästa kapaciteten som uppmättes under mätperioden var ca 8-9 
element med ett skift på 6 personer vid tillverkning av standardelement. 
 
Den renodlade waste-tiden uppmättes till ca 25% och det konstaterades att det kan finnas en 
hel del dold waste som inte framgick av mätningarna. Vidare drogs slutsatsen att den största 
andelen waste i fabriken inträffar mellan två arbetsoperationer och inte i själva 
arbetsoperationen. 
 

6.1.3 Förslag till förändringar på tillverkningslinjen 
Med utgångspunkt att tiden för montage av form var en begränsande faktor föreslogs att 
formningsoperationen bryts ner till tre separata arbetsstationer med 48 minuters arbetsinnehåll 
vardera. Om linan sedan balanseras så att alla arbetsstationer får 48 minuter tillgängligt för 
det arbete som skall utföras resulterar detta i att genomloppstiden för ett element blir 17 
timmar.  
 
Vidare konstaterades att om cykeltiden per arbetsstation är 48 minuter så kan ett tvåskift (15 
timmar) producera 18 element per dygn. 
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Den bemanning som skulle krävas för att producera 18 element per dygn uppskattades enligt 
följande: 

• ½ person i 15 timmar på armeringstillverkningen 
• 1 person i 15 timmar på nättillverkningen 
• 1 person i 15 timmar på formningsstation 1 
• 1 person i 15 timmar på formningsstation 2 
• 1 person i 15 timmar på formningsstation 3 
• 1 person i 15 timmar på gjutstationen 
• 1 person i 15 timmar på ytbehandlingen 
• 1 person i 15 timmar på avformningen samt körning av linjens rotation 
• 1 person i 15 timmar på rensningen 
• 1 person i 15 timmar på slipningen 

(Ekberg, IL, Rapport Haninge Park Kv Folkparken; Waste & värdekedja, 2004) 
 

6.2 Metodbeskrivning 
En cykeltidsanalys och en detaljtidsstudie har genomförts och har sedan legat till grund till de 
förändringsförslag och resultat som redovisas senare i denna uppsats. Studien genomfördes 
som ett examensarbete och som ett led i Peabs PGS projekt. Ämnet som studerades var 
tillverkningen av massiva bjälklag och massiva väggar på Blå linan i Skandinaviska 
Byggelements i Uppsala.  
 

6.2.1 Tillvägagångssätt 
Mätningarna till cykeltiden har utförts under perioden v. 39-46, år 2004 och genomfördes på 
samtliga projekt som producerades på Blå linan under denna period. Indata till 
cykeltidsanalysen erhölls genom att personalen på varje arbetsstation skrev ner start- och 
sluttid för sitt arbete på ett protokoll (se bilaga 1). Ansvarig för att placera ut protokollet var 
teamledaren för Blå linan, som också förser varje formbord med checklista och ritning. Efter 
att elementet bearbetats på den sista stationen lades protokollen på en förutbestämd plats i 
fabriken. Därefter samlades protokollen in för sammanställning. 
 
Arbetsstationerna för cykeltidsanalysen var uppdelade enligt följande: 

• Eventuell omställning 
• Lösarmering 
• Nättillverkning 
• Formning 
• Gjutning 
• Helikopter, ståla och rolla 
• Avformning 
• Rensning 
• Efterkontroll 
• Slipning 

Mellan varje arbetsstation har inaktiv tid eller bufferttid uppmätts. Vissa av dessa, till 
exempel buffert efter gjutning och tid avsatt för härdning, är nödvändiga men den inaktiva 
tiden mellan resterande stationer är ren waste och för att få ett flöde i linan bör denna tid 
förkortas avsevärt.  
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En detaljtidsstudie genomfördes också under veckorna 41,42 och 47, år 2004. Under de första 
två veckorna genomfördes detaljtidsstudien på både nättillverkningsstationen och 
formningsstationen men i vecka 47 genomfördes detaljtidsstudien endast på 
formningsstationen. Till mätprotokollet för detaljtidsstudien användes mätprotokoll från en 
tidigare detaljstudie som mall. Det ursprungliga mätprotokollet utökades sedan för att 
tydligare skilja på waste och värdeökande arbete. Mätvärdena till detaljtidsstudien erhölls 
genom att de som arbetade med ett element iakttogs under arbetes gång på arbetsstationen och 
var 30:e sekund noterades vilka arbetsuppgifter de utfört. Mätprotokollen som används 
återfinns i bilaga 2 och 3. 
 
Under vecka 37-46 har en undersökning genomförts på hur många formbord som cirkulerar 
genom Blå linan varje vecka. Mätdata har hämtats ur produktionsdagboken för Blå linan. 
 
Dessutom har dokumentation genom fotografier skett löpande under hela studien. 
 

6.2.2 Metodik för sammanställning av mätresultat 
Protokollen från cykeltidsanalysen samlades kontinuerligt in. Handskrivna mätdata fördes 
sedan över till digitalt format i form av filer i Excel. Utifrån dessa data skapades ”takttid 
diagram” som på ett överskådligt sätt illustrerar förhållandet mellan de olika 
arbetsstationernas cykeltid i förhållande till takttiden.  
 
Mätprotokollen för detaljtidsstudien fördes för hand under mätperioden i fabriken. Även dessa 
handskrivna data fördes sedan över till digitalt format i form av filer i Excel. Denna 
information låg sedan till grund för ”Pareto- och cirkeldiagrammen”. I Pareto diagrammen 
kan information om de olika aktiviteternas andel av den totala nedlagda tiden för ett element, 
på ett överblickbart sätt, utläsas. Cirkeldiagrammen visar klart och tydligt olika aktiviteters 
andel av arbetet jämfört med varandra.  
 
Mätdata för antal formbord per vecka har tagits fram med hjälp av produktionsdagboken för 
Blå linan samt checklistor för de tillverkade elementen under mätperioden. I 
produktionsdagboken återfinns alla element som tillverkats dock framgår ej hur många 
element som tillverkas på varje formbord. Dessa data har därför hämtats ur checklistorna. 
Antalet har sedan presenterats med hjälp av ett stapeldiagram. Detta gör att förändringar över 
tid framgår på ett tydligt sätt. 
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7 Resultat 
 

7.1 Linjens tekniska begränsningar 
Under mätperioden fanns ett antal tekniska begränsningar på Blå linan. Dessa var: 
 
• Totalt 16 bord för bjälklagstillverkning 
• Maximalt möjligt antal bord som får plats i linan är 21 stycken 
• 14 bord får plats samtidigt i bufferten för härdning 
• Härdningstiden skall minst vara 12 timmar 
• Tre bord kan formas parallellt på linan innan gjutning 
• Möjlighet att lyfta ner tre formbord från linan för formning i långsammare takt 
• Lämplig tid i bufferten efter gjutningen är två timmar innan ytbehandlig påbörjas 

 
Den faktor som var begränsande vid mätningarnas genomförande var inte av teknisk 
karaktär då produktionskapaciteten aldrig översteg åtta formbord per dag. Om fler skift 
skulle införas kommer härdningstiden att vara begränsande. 

 

7.2 Cykeltid 
Definition av cykeltid: Den verkliga tid det tar att utföra en operation. 
(Dennis 2002)  
 
För att bestämma cykeltiderna för operationerna på Blå linan utfördes mätningar under 
perioden v. 39-46 år 2004 på samtliga projekt som producerades under denna tid. Mätdata 
erhölls genom att personalen vid varje arbetsstation skrev ner start- och sluttid för sitt arbete 
på ett protokoll som skickades med elementet. Dessa protokoll samlades sedan in och 
sammanställdes. Under samma tid genomfördes en undersökning på hur många formbord som 

Fig. 10: Flödesschema för Blå linan   
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cirkulerade genom Blå linan varje vecka. Mätdata för detta hämtades ur produktionsdagboken 
för Blå linan. Dessa mätdata visade att 226 stycken formbord producerades under 
mätperioden. Mätvärden har, av olika orsaker, inte kunnat erhållas för samtliga formbord. 
Exempelvis har vissa protokoll inte fyllts i på ett tillfredsställande sätt och ofta saknas många 
tidsangivelser. Många protokoll saknades helt och en trolig orsak kan ha varit att teamledaren 
glömt att bifoga protokollet till formbordet. Totalt kunde endast 70 stycken protokoll 
användas i cykeltidsanalysen. Av dessa var 21 stycken Standardbjälklag, 12 stycken var 
Standardbjälklag+, 21 stycken var Installationsbjälklag, åtta stycken var Geometribjälklag 
och åtta stycken var Väggar. Resultaten från cykeltidsanalysen presenteras nedan i 
stapeldiagram. För indata, se bilaga 4. På X-axeln återfinns Blå linans arbetsstationer och på 
Y-axeln återfinns tiden i minuter. 

 
Skillnaden mellan maximalt värde och minimalt värde på formningsstationen varierade 
mellan 595 minuter till 25 minuter. Detta indikerade att begreppet ”standard” var ett mycket 
vitt begrepp. För att kunna nyttja effekten av repetition skulle ett tydligare koncept för ett 
standardbjälklag kunna framarbetas. De övriga arbetsstationerna på linan hade alla en 
medelcykeltid under 50 minuter, det var endast buffertarna/den inaktiva tiden som översteg 
detta värde. Stationen ”Nättillverkning” däremot, vilken var placerad utanför linan, hade en 
medeltid på 93 minuter. Då stationen var placerad utanför linan skulle den inte inverka på 
linans cykeltid. 
 

Fig. 11: Cykeltidsdiagram vid Blå linan för standardbjälklag 



 
 

 
45 

 
Standardbjälklag+ hade ett avsevärt högre medelvärde på formningsstationen jämfört med ett 
standardbjälklag. Variationen var dock inte lika stor då det maximala värdet var 395 minuter 
och det minimala värdet var 105 minuter. Återigen låg majoriteten av arbetsstationerna under 
50 minuter i medelcykeltid, men både stationerna ”Eventuell omställning” och ”Helikopter, 
ståla, rolla” överskred det värdet. Dessa siffror bör betraktas med viss försiktighet då antalet 
inkomna mätvärden från dessa arbetsstationer var få. 

Fig. 12: Cykeltidsdiagram vid Blå linan för standardbjälklag+ 
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Det bjälklag som hade högst cykeltid på formningsstationen var installationsbjälklag. 
Skillnaden mellan det minimala och det maximala värdet var 1100 minuter. Innehållet i ett 
installationsbjälklag varierade kraftigt. De enklaste fallen hade några vp-rör monterade i 
bjälklaget medan de mer avancerade installationsbjälklagen innehöll avloppsrör, 
golvvärmeslingor samt ursparningar för kabelrännor. 
 
 

Fig. 13: Cykeltidsdiagram vid Blå linan för installationsbjälklag
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Resultatet av cykeltidsanalysen för geometribjälklaget skilde sig inte nämnvärt mot de 
tidigare redovisade bjälklagstyperna. Däremot visade sig bjälklagets geometri få betydelse för 
arbetsstationen ”Avformning” som i detta fall fick en medelcykeltid över 50 minuter. Tiden 
på formningsstationen var 268 minuter i genomsnitt, vilket var ett av de högre på denna 
station. 

Fig. 14: Cykeltidsdiagram vid Blå linan för geometribjälklag 
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I många fall kunde nätet förtillverkas vid nättillverkningsstationen och därmed minskades 
tiden vid formningsstationen. Medelcykeltiden var på formningsstationen 61 minuter men det 
maximala tidsvärdet som noterades var 405 minuter. I situationer där det maximala värdet 
skiljer sig så markant från medelvärdet bör rutiner i framtiden utarbetas som klart och tydligt 
förklarar hur uppföljningen av problemen skall ske.  
 

7.2.1 Flaskhalsar 
Det framgick tydligt att det fanns två stationer som tog avsevärt mycket längre tid jämfört 
med övriga stationer. Dessa två arbetsstationer var Formning och Nättillverkning. Då alla 
arbetsstationer på Blå linan var beroende av varandra, innebar detta att arbetsstationerna 
Formning och Nättillverkning drog ner produktionstakten och agerade så kallade 
”flaskhalsar”.  
 

7.2.2 Balansera linan  
Definition av takttid: 
Takt = Tillgänglig arbetstid / Antal enheter som efterfrågas per dag 
(Shingo 1989) 
 
Ett verktyg som används i Toyota Production System för att planera produktionen är 
begreppet ”takttid”. I det ideala fallet är cykeltid och takttid det samma vilket innebär att 
produktionen löper utan störningar.  
 
Resultat från cykeltidsanalysen visade att de flesta arbetsstationer låg i närheten av 50 minuter 
per station. Detta innebär att 50 minuter kan bli en lämplig takttid för Blå linan. Ur 
produktionsdagboken kunde utläsas att antal formbord som producerats per dag var cirka fem 

Fig. 15: Cykeltidsdiagram vid Blå linan för vägg 
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stycken, trots en hel del övertid. Skulle Blå linan taktas till 50 minuter skulle detta innebära 
att på en nio timmars arbetsdag, med 1½ timma rast, skulle nio stycken formbord per dag 
produceras. 
 
Utifrån cykeltidsanalysen skapades ”takttid diagram” med en takttid på 50 minuter. Dessa 
illustrerar förhållandet mellan de olika arbetsstationernas cykeltid i förhållande till takttiden 
på ett överskådligt sätt.  
 

 
 

7.2.3 Felkällor 
Då protokollen är ifyllda av människor uppstår alltid vissa fel i mätvärdena. Till exempel 
erhölls färre protokoll i slutet av mätperioden jämfört med början av mätperioden. Detta är 
mycket beklagligt då okulära observationer, och data ur produktionsdagboken, visar att 
produktionstakten höjts och att fler element producerades per vecka i slutet på mätperioden 
jämfört med början av mätperioden. Detta kan i sin tur leda till att cykeltidens medelvärden 
egentligen är lägre än vad som framkommer i cykeltidsanalysen.  
 
Överföringen från de handskrivna protokollen till de sammanställda filerna i Excell kan också 
innehålla felkällor. Till exempel rena skrivfel – en tvåa från protokollet matas in som en trea i 
excell-filen, avläsningsfel – otydlig handstil gör att en trea tolkas som en åtta, samt räknefel. 
 
Vidare fanns det brister i hur protokollen fylldes i. På vissa arbetsstationer var alltid start- och 
sluttid noga ifyllt medan mätdata från andra arbetsstationer alltid visade samma tid. Detta 
ledde till osäkerhet i mätvärdenas noggrannhet. Problemet noterades tidigt i studien och 
diskuterades med yrkesarbetarna samt arbetsledningen på Blå linan, men problemet kvarstod.  
 

Fig. 16: Cykeltidsdiagram för standardbjälklag med föreslagen takttid på 50 minuter inritad   
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Under en kortare tid, mitt i mätperioden, var teamledaren frånvarande på grund av sjukdom. 
Under denna tid bifogades protokollen mycket bristfälligt till formborden vilket i sin tur ledde 
till att färre protokoll fylldes i.  

7.3 Detaljtidsstudie omgång I 
Informationen som erhölls under första mätperiodens detaljstudie, vecka 41 och 42, har legat 
till grund för de resultat som presenteras nedan. Studien genomfördes på arbetsstationerna 
formning och nättillverkning då cykeltidanalysen visat att stor förbättringspotential fanns 
inom dessa arbetssationer. Under dessa två veckor var beläggningen på Blå linan, likt hela 
fabriken, mycket hög. Det arbetades övertid på kvällar och helger men mätningarna har endast 
utförts på vardagar. I de fall då ett element påbörjats men ej hunnits klart på ordinarie 
arbetstid har mätningarna fortsatt tills arbetet med elementet avslutats.  
 
För att klara arbetssituationen hyrdes extra yrkesarbetare in från ett bemanningsföretag och på 
tjänstemannasidan rekryterades en produktionsingenjör vars uppgifter delvis var att planera 
produktionen. Vid mätningarnas genomförande var det stora brister i planeringen av arbetet, 
till exempel ändrades ordningen på vilka element som skulle produceras med mycket kort 
varsel. Detta skapade stress och oro bland såväl yrkesarbetare som arbetsledning i fabriken. 
Trots detta var stämningen god och arbetsmoralen hög bland yrkesarbetarna. 
 
I detaljtidsstudie omgång I utfördes åtta mätningar på standardbjälklag (i detaljtidsstudien har 
ingen skillnad gjorts på standard- och standard+ bjälklag), sex mätningar på 
installationsbjälklag, fem mätningar på väggar och en mätning på geometribjälklag. 
 

7.3.1 Formning 
Detaljtidsstudien avslöjade att andelen värdeökande arbete på formningsstationen uppgick till 
48 procent. Detta innebar att icke värdeökande arbete, eller waste, uppgick till 52 procent. 
Dessutom delades wasten upp i tvingad och ren waste. Tvingad waste innebär att den icke 
värdeökande handlingen, som genererar wasten, är nödvändig för att tillverka elementet. Ett 
exempel är när en yrkesarbetare går för att hämta verktyg. Rörelsen i sig skapar inte mervärde 
för produkten, men för att yrkesarbetaren ska kunna utföra sitt arbete är den nödvändig. Ren 
waste innebär att den icke värdeökande handlingen inte är nödvändig på något sätt, det vill 
säga momentet tillför inte produkten något mervärde. Ett exempel på detta är när formborden 
flyttas, från golvet till linan, med hjälp av travers. I många fall arbetar yrkesarbetarna två och 
två och vid dessa tillfällen kör en av dem traversen medan den andra endast väntar på att 
förflyttningen slutförs. I detta fall noterades den väntande yrkesarbetaren som inaktiv i 
mätningarna. Delades wasten upp på detta sätt blev fördelningen 45 procent tvingad waste 
och 7 procent ren waste av det arbete som lades ner på formningsstationen under första 
mätperioden. 
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Under mätperioden hörde följande aktiviteter till det värdeökande arbetet: 
 

• Sätter formsidor 
• Ursparningsarbete 
• Nät - göra iordning - lägga dit 
• Klipper armeringsnät 
• Montage av övrig armering 
• Najning  
• Ingjutningsgods - förbereda - sätta dit 

 
Under mätperioden registrerades följande handlingar som tvingad waste: 

• Hämtar material 
• Hämtar verktyg 
• Ritningsläsning 
• Förbereder form 

 
Under mätperioden registrerades följande handlingar som ren waste: 

• Diverse  
• Demontage 
• Inaktivit 
• Städning 

Fig. 17: Tvingad / ren waste kontra värdeökande arbetet vid formningsstationen i detaljtidsstudie omgång I 
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I cirkeldiagrammet ovan syns tydligt att det inte gavs mycket tid för städning. Detta syntes 
också mycket väl i fabriken, exempelvis låg stora högar med tidigare använda formsidor i trä, 
blandat med övriga sopor, intill formningsstationen. En följd av detta var bland annat att 
yrkesarbetarna var tvungna att gå omvägar runt dessa högar då de skulle hämta material eller 
verktyg. Dessutom fanns en brandrisk då yrkesarbetarna arbetade med rondell i närheten av 
högarna och risken att en loppa skulle landa i det torra materialet var överhängande. Vidare 
var säkerhetstänkandet i allmänhet bristfälligt. Säkerhetsutrustning likt hörselskydd och 
skyddsglasögon användes av få.  
 
För att ytterligare förtydliga förhållandet mellan wastefaktorerna framarbetades ett Pareto 
diagram. Med hjälp av detta kunde de olika arbetsmomenten på formningsstationen på ett 
överskådligt sätt jämföras mot varandra och visa var den största förbättringspotentialen fanns. 
På den vänstra Y-axeln är antal mätvärden registrerade och den högra Y-axeln är graderad 
med procent. På X-axeln kan de olika arbetsmomenten avläsas på formningsstationen.  

Fig. 18: Fördelning av waste vid formningsstationen i detaljtidsstudie omgång I  
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Ur Pareto diagrammet ovan kan utläsas att ”Hämtar material” var den största wastefaktorn på 
denna station. Av den totala wasten består 39 procent av denna aktivitet. På andra plats kom 
”Ritningsläsning” där 19 procent av tiden av den totala wasten bestod av denna aktivitet. 
Därmed stod hämta material och ritningsläsning totalt för 58 procent av tiden för wastearbete. 
 

Fig. 19: Pareto diagram för formningsstationen i detaljtidsstudie omgång I  
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För att lätt kunna analysera orsakerna till wasten samt finna potentialen för förbättringar 
redovisas delmomenten för ”Hämtar material”. 
 

 
Ur diagrammet ovan kan utläsas att en stor andel av wasten återfanns i momenten ”Hämta 
trämaterial” och ”Hämta lösarmering”. Detta kan till stor del förklaras med att både 
armeringsverkstaden och snickeriet ligger utanför fabrikslokalen och därav är gångavståndet 
betydande. Detta påverkar arbetet speciellt om det ej är strukturerat utan flera besök krävs. 
Hämta isolering var också en stor del av wasten på formningsstationen. Här noterades att 
yrkesarbetarna gick många gånger till sågen för att såga isoleringen till ett element. Sågen var 
placerad mitt i fabriken och detta ledde till att gångtiden blev betydande. Momentet ”kör 
travers” kräver en närmare förklaring. I detta moment döljer sig arbetet med att hämta 
armeringsnät som ofta var beläget i en annan del av fabriken. Traversen användes därför som 
lyfthjälpmedel och representerade en så stor del som 19 procent av den totala wasten. 
Ingjutningsgods hämtades till största delen utifrån gårdsplanen och då både uppmärkning och 
placering av ingjutningsgodset varierade tog det ofta lång tid för yrkesarbetarna att finna och 
hämta dessa. 
 
På andra plats i Pareto diagrammet återfinns aktiviteten ”Ritningsläsning”. Denna aktivitet 
bestod i sin tur av momenten ”mäter”, ”läser ritning”, ”utreder oklarheter på ritning” och 
”utsättning”. Denna aktivitet varierade mycket i tid beroende på vilket projekt elementet 
skulle tillverkas för och därmed vilken konstruktionsfirma som gjort ritningen. I produktionen 
användes oftast ritningar i A3-format, dessvärre noterades att texten i många fall upplevdes 
som svårläst då storleken på texten var för liten. Vanligt förekommande var även att två texter 
korsade varandra eller att en text placerats ovanpå linjer i ritningen. Detta bidrog också till att 
ritningen upplevdes som svårläst. Ett annat exempel på oklarheter i ritningar var att för många 
lager syntes på ritningarna. På ett projekt fanns detta problem på installationsplattorna som 
skulle användas till badrummen. Golvvärmekabeln var utritad vilket ledde till att 
underliggande lager blev svårlästa. 
 
 

Fig. 20: Hämta material, cirkeldiagram för formningsstationen i detaljtidsstudie omgång I  
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Kunskaperna i ritningsläsning var olika bland yrkesarbetarna, vilket ledde till att tiden som 
krävdes för denna aktivitet varierade. Den osäkra ritningsläsaren ägnade mycket tid till att 
fråga sina kollegor om råd hur ritningen skulle tolkas. 
 
På samma sätt som för ”Hämtar material” redovisas ytterligare delmoment för ”Förbereda 
form” och ”Hämtar verktyg”. Detta för att lätt kunna analysera orsakerna till wasten samt 
finna potentialen för förbättringar. 
 
 

Fig. 21: Svårläst ritning med många lager samt korsande text 



 
 

 
56 

 
Förbereda form var den tredje största wastefaktorn i Pareto diagrammet ovan. När 
mätningarna utfördes var de flesta projekt i startfasen och därför spenderades en hel del tid för 
att förbereda formsidor. Formens kortsidor byggdes med hjälp av träreglar och plyfa vilka 
sågades till rätt längd i snickeriet för att sedan monteras ihop på formningsstationen. 
 
Efter ”Förbereda form” kom ”Hämtar verktyg” som en betydande wastefaktor. Den största 
delen av tiden användes med att hämta gemensamma verktyg. Exempel på gemensamma 
verktyg var formoljebehållare, lasermätare, najpistol och traversjoystick. Stor del av tiden 
gick åt för att leta efter dessa då de inte hade några bestämda platser. Dessutom noterades att 
städverktyg, såsom gummiskrapa och skyffel, endast fanns i ett fåtal uppsättningar. Egna 
verktyg var handverktyg, till exempel hammare, najtång och måttband. 
 

7.3.2 Nättillverkning 
I detaljtisstudie omgång I utfördes mätningar på nio stycken standardbjälklag på 
nättillverkningsstationen. Ingen skillnad gjordes på standard- och standard+ bjälklag i 
detaljtidsstudien. 
 
Detaljtidsstudien avslöjade att andelen värdeökande arbete på nättillverkningsstationen 
uppgick till 20 procent. Anledningen till att nättillverkningen fick så låg andel procent på 
värdeökande arbete kan delvis ha berott på att stationen består av färre arbetsmoment så det 
var lättare att skilja det värdeökande arbetet från wasten. Detta innebar att icke värdeökande 
arbete, eller waste, uppgick till 80 procent. Dessutom delades wasten upp i tvingad och ren 
waste och fördelningen var 68 procent tvingad waste och 12 procent ren waste. 
 

Fig. 22: Förbereda form och Hämta verktyg, cirkeldiagram för formningsstationen i detaljtidsstudie omgång I 
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Under mätperioden hörde följande aktiviteter till det värdeökande arbetet: 
 

• Placerar ut järn mm 
• Armeringsarbete utöver nätet 
• Najar 
 

Under mätperioden registrerades följande handlingar som tvingad waste: 
• Skära med vinkelslip 
• Klipper armeringsnät 
• Hämtar verktyg 
• Hämtar material 
• Mäter, räknar 
• Städning 
• Läser ritning 
• Utreder oklarheter på ritning 
• Kör travers 

 
Under mätperioden registrerades följande handlingar som ren waste: 

• Inaktiv 
• Demontage av felmonterat material 
• Diverse 

Fig. 23: Tvingad / ren waste kontra värdeökande arbete vid nättillverkningsstationen i  
detaljtidsstudie omgång I 
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Ur Pareto diagrammet ovan syns att på nättillverkningsstationen spenderades mesta delen av 
tiden för ritningsläsning. Denna aktivitet stod för 29 procent av den totala wasten. En av 
anledningarna till detta kan vara att antal aktiviteter på nättillverkningsstationen var färre än 
vid till exempel formningsstationen och att repetitionseffekterna är mindre i ritningsläsningen 
än i de andra aktiviteterna. Även här noterades samma problem som på formningsstationen, 
det vill säga otydliga ritningar samt med liten text.  
 
På andra plats i storleksordningen kom ”Hämtar material” med 26 procent. Här bestod delar 
av arbetet i att hämta lösarmering från verkstaden, armeringsstegar som oftast fanns nära 
nättillverkningsstationen samt hämta armeringsnät. Denna del av arbetet uppgick till 62 
procent av aktiviteten ”Hämtar material”. Dessutom ingick också arbetet med att köra travers 
i ”Hämtar material”-aktivteten. Detta innebar att yrkesarbetarna på formningsstationen ägnade 
resterande 38 procent till att köra travers. 
 

7.3.3 Felkällor 
Mätprotokollen för detaljtidsstudien fördes för hand under mätperioden i fabriken. Var 30:e 
sekund noterades vilken aktivitet som en yrkesarbetare ägnade sig åt och vid vissa tillfällen 
var inte uppmärksamheten tillräckligt hög hos observatörerna vilket ledde till en viss 
osäkerhet i de noterade indata.  
 
De handskrivna protokollen fördes sedan över till digitalt format i form av filer i Excel. 
Överföringen från de handskrivna protokollen till de sammanställda filerna i Excell kan också 
innehålla felkällor. Till exempel i form av avläsningsfel. 
 
I de grafer som återfinns i rapporten, i stycke Detaljtidsstudie omgång I och II, har ett viktat 
medelvärde använts för samtliga elemettyper. I detaljtidsstudie omgång I utfördes åtta 

Fig. 24: Pareto diagram för nättillverkningsstationen i detaljtidsstudie omgång I 



 
 

 
59 

mätningar på standardbjälklag (i detaljtidsstudien har ingen skillnad gjorts på standard- och 
standard+ bjälklag), sex mätningar på installationsbjälklag, fem mätningar på väggar och en 
mätning på geometribjälklag på formningsstationen. Detta får till följd att arbetsinnehållet i 
geometribjälklag inte avspeglas nämnvärt i det totala resultatet. Trots den ojämna 
fördelningen mellan de olika elementtyperna har det visat sig att arbetsinnehållet och 
arbetsfördelningen är förhållandevis lika om man jämför dem sinsemellan.  
 

7.4 Föreslagna förändringar 
Detaljtidsstudien genomfördes och sammanställdes och resultatet presenterades för samtliga 
yrkesarbetare. En workshop arrangerades där tre yrkesarbetare tillsammans med 
examensarbetarna genomförde en ”brainstorming” på tänkbara förändringsförslag. Utifrån 
dessa diskuterades sedan några förslag mer ingående. Efter workshopen arbetades några 
konkreta förslag fram som sedan presenterades för arbetsledningen för Blå linan vid ett möte 
den 2 november 2004. De som deltog i mötet var:  

• Produktionschefen  
• Examensarbetarna 
• En produktionsingenjör 
• En produktionsledare 
• En teamledare 

 
Detta möte kom att resultera i besluten nedan. 
 

7.4.1 Städning 
Bakgrund: 
När mätningarna utfördes var det så stökigt i lokalen att detta påverkade arbetet. Dels genom 
att gångtiderna blev längre då yrkesarbetarna ibland behövde gå en omväg då det låg använt 
material där det hade varit naturligt att passera. Dels var det svårt att hitta verktyg och 
material när det inte var någon ordning. Dessutom var det en arbetsmiljöfråga då risken för att 
ramla och skada sig på skräphögarna var stor. För att få ordning på städningen fanns ett behov 
av fler containrar och skottkärror.  
Beslut: 
Containrar och skottkärror var redan, enligt produktionschefen beställda innan mötet. 
 

7.4.2 Vagnar för att köra material 
Bakgrund:  
Vid mätningarna noterades att yrkesarbetarna ofta var tvungna att besöka 
armeringsverkstaden flera gånger på grund av att de inte orkade bära all armering på en gång. 
Detta var mycket olyckligt då armeringsverkstaden ligger skild från fabriken och mycket tid 
och kraft går åt till att förflytta sig. För att få med allt material samtidigt från 
armeringsverkstaden och därmed minska gångtiden, föreslogs att man nyttjar vagnar av 
lämplig modell. 
Beslut:  
En produktionsledare och produktionschefen fick i uppdrag att undersöka om det fanns några 
vagnar i fabriken som var lämpliga att använda.   
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7.4.3 Listställ för formsidor 
Bakgrund: 
Under mätperioden observerades att mycket tid åtgick för att leta efter lämpligt material till 
formsidor från de högar med använt material som fanns i olika ansamlingar i fabriken. I 
många fall hittades inget lämpligt material trots idogt letande. Detta resulterade i att 
snickeriet, beläget bredvid armeringsverkstaden utanför fabriken, besöktes för att såga till nytt 
material. För att minska tiden som åtgår för att hämta trä till formsidor föreslogs ett listställ 
där tidigare använda formsidor i trä samt HDF-lister kunde sorteras i längdordning. En modell 
från Runelandhs visades som exempel. 
Beslut:  
Produktionschefen åtog sig inköpet av liststället. Som lämplig plats för montage av liststället 
föreslogs utrymmet vid sidan av de nedlyfta formborden (mot kontoret). 

 

7.4.4 Förtillverkade ursparningar 
Bakgrund: 
För att ge ursparningskroppen av polystyrencellplast (frigolit) stadga och dessutom förhindra 
att formolja sugs in i isoleringen tejpas alla sidor på ursparningskroppen som står i kontakt 
med betongen. Polystyrencellplasten (frigoliten) som används har en tendens till att gå sönder 
då man avlägsnar den vid formrensningen. För att kunna använda samma ursparning ett flertal 
gånger och därmed minska tiden som åtgår till att såga och tejpa isolering föreslogs att prova 
isolering av typen polyetencellplast. Detta material hade enligt tidigare erfarenheter visat sig 
kunna återanvändas i en större utsträckning. Materialet fanns redan inköpt då denna typ 
använts till produkter som tillverkats i fabriken tidigare. 

Fig. 25: Listställ (Runelandhs Produktkatalog, 2004)
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Beslut: 
Produktionschefen ansvarade för att med hjälp av en yrkesarbetare, alternativt inhyrd 
personal, ta fram ursparningar av storleken: 
Φ 
[mm] 
 

h 
[mm] 

Antal 
[st] 

100 240 15 
120 240 15 
160 240 15 
200 240 15 
220 240 15 
240 240 15 
 

7.4.5 Förvaring av förtillverkade ursparingar 
Bakgrund: 
För att hantera de förtillverkade ursparingarna på ett rationellt sätt krävs ett lämpligt 
förvaringsutrymme. En hylla fanns att tillgå i fabriken, men backar som kunde märkas upp 
med typ och storlek saknades. Produktionsledaren föreslog en plastback från Witre som man 
använt tidigare för liknande ändamål. 
Beslut: 
Produktionschefen ansvar för att lämpliga backar för förvaring inhandlas.   
 

7.4.6 Sträckfilm istället för tejpning 
Bakgrund: 
För att minska tiden som åtgår till att tejpa isolering föreslogs tejpen bytas ut till sträckfilm. 
Detta ansågs lämpligt då ursparingarna var av engångsmodell. Ett exempel på sträckfilm 
visades. 
Beslut: 
Produktionschefen ansvarar för att köpa in några rullar med sträckfilm för att kunna göra ett 
prov.  

 
Fig. 26: Handystrech sträckfilm(Witres Produktkatalog, 2004)
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7.4.7 Inköp av en laser 
Bakgrund: 
Under mätperioden konstaterades att den största tiden som användes för att hämta verktyg var 
när gemensamma verktyg hämtades. Ett av dessa gemensamma verktyg var lasern. För att 
minska tiden som åtgår för att hämta/vänta på lasern rekommenderades att ytterligare en laser 
köps in. Då kunde en placeras vid linan och en kunde placeras vid de formbord som är 
nedlyfta från linan. I samband med detta föreslogs att en ny rutin gällande laserns förvaring 
vore lämplig. Denna skulle bygga på att lasern efter användning alltid placerades på ett 
förutbestämt ställe, vilket innebär att letande efter lasern kan minimeras. 
Beslut: 
Produktionschefen och produktionsledaren ansvarade för att en ny laser skulle köpas in. 
Teamledaren ansvarade för att, i samråd med yrkesarbetarna, arbeta fram lämplig plats där 
lasrarna skulle förvaras.  
 

7.4.8 Reparation av formoljebehållare 
Bakgrund: 
Ett av de gemensamma verktygen var formoljebehållaren och som tidigare konstaterats åtgick 
stor tid för att hämta dessa. För att minska tiden som åtgår för att hämta/vänta på 
formoljebehållaren rekommenderas att den som är trasig skulle renoveras. Efter reparationen 
kunde en finnas vid linan och en kunde placeras vid de formbord som är nedlyfta från linan. 
En ny rutin föreslogs där det bestäms var formoljebehållarna skall förvaras på dagarna. När 
formoljan har använts skall den placeras på den plats som beslutats för att minska tiden som 
går åt till att leta efter gemensamma verktyg. 
Beslut: 
Produktionsledaren ansvarar för att formoljebehållaren repareras. Teamledaren ansvarade för 
att, i samråd med yrkesarbetarna, arbeta fram lämplig plats där formoljebehållarna skulle 
förvaras.  
 

7.4.9 Egna verktyg 
Bakgrund: 
För att effektivisera arbetet föreslogs att varje lag bör ha en uppsättning bestående av bultsax, 
skruvdragare, limpistol och handslägga. Arbetsledningen och teamledaren sade att detta redan 
fanns innan mötet. Vidare rekommenderades att varje lag skulle få en egen skyffel och en 
gummiskrapa. 
Beslut: 
Produktionschefen ansvarade för att köpa in skyfflar och gummiskrapor. 
 

7.5 Detaljtidsstudie omgång II 
För att följa upp utfallet av förändringsförslagen genomfördes ytterligare en detaljtidsstudie 
vecka 47, 2004. På grund av att majoriteten av förbättringarna varit avsedda för 
formningsstationen och på grund av tidsbegränsningen, som var en vecka, begränsades 
detaljtidsstudie omgång II till formningsstationen. I övrigt genomfördes detaljtidsstudien på 
samma sätt i omgång II som i omgång I. Dessutom tillverkades element till samma projekt i 
omgång II som i omgång I. 
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När detaljtidsstudie omgång II startade hade yrkesarbetarna och arbetsledningen börjat arbeta 
med majoriteten av förändringsförlagen. Då endast två veckor gått mellan beslutsmötet och 
detaljtidsstudie omgång II kvarstod visst arbete.  
 
Utöver förändringsförslagen hade även en ny arbetsberedning arbetats fram av 
arbetsledningen och börjat användas. En kort introduktion genomfördes med yrkesarbetarna 
där grundtankarna med arbetsberedningen på ett diffust och hastigt sätt presenterades. Det 
som skiljde den nya arbetsberedningen från den förra var att i den nya fanns tydliga listor med 
det material som ingick i elementet, se bilaga 5. Tanken var att arbetsberedningen skulle 
användas som ett hjälpmedel vid materialhämtning. Ett exempel var när lösarmering skulle 
hämtas. För att undvika att yrkesarbetarna gick flera gånger och ägnade en betydande mängd 
tid åt att läsa ritningen kunde nu mängderna utläsas direkt från arbetsberedningen. Den 
framtida tanken med detta system var att frigöra en resurs som endast skulle arbeta med att 
hämta material och därmed inte behöva läsa ritningar. Detta skulle innebära att processen på 
formningsstationen skulle kunna effektiviseras. Dess fulla potential har dock inte lyckats 
utnyttjas då yrkesarbetarna utförde sitt arbete enligt sina gamla rutiner och arbetsledningen 
förmådde inte att tydliggöra vikten av ett förändrat arbetssätt. För att lyckas med att få 
personalen att nyttja den nya arbetsberedningen så krävs det tydligare information om hur 
arbetet skall gå till och på vilket sätt den kan gynna det dagliga arbetet. Dessutom krävs det 
att arbetsledningen aktivt följer upp hur arbetet utvecklas.  
 
Detaljtidsstudien avslöjade denna gång att andelen värdeökande arbete på formningsstationen 
endast uppgick till 44 procent. Detta innebar att icke värdeökande arbete, eller waste, ökat och 
uppgick nu till 56 procent. Ett oroväckande tecken var att den rena wasten uppgick till elva 
procent jämfört med sju procent från första omgångens mätningar. Se figur. 
Belastningen var fortfarande mycket hög på fabriken och har varit det sedan början av hösten. 
Personalen arbetade mycket övertid både på kvällar och på helger. Detta kan vara en 
anledning till att den inaktiva tiden ökat. En markant negativ förändring noterades i 
förhållande till föregående detaljtidsstudie vad gäller personalens arbetsglädje och fysiska 
välmående. Detta speglades också i resultaten i form av ökad inaktiv tid.  
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Även under mätperiod II hörde följande aktiviteter till det värdeökande arbetet: 
 

• Sätter formsidor 
• Ursparnings arbete 
• Nät - göra iordning - lägga dit 
• Klipper armeringsnät 
• Montage av övrig armering 
• Najning  
• Ingjutningsgods - förbereda - sätta dit 
 

Samma handlingar registrerades som waste under mätperiod II som i mätperiod I: 
Ren waste:     

• Diverse  
• Demontage 
• Inaktiv 
• Städning 

 
Tvingad waste: 

• Hämtar material 
• Hämtar verktyg 
• Ritningsläsning 
• Förbereda form 

 
 
 

Fig. 27: Tvingad / ren waste kontra värdeökande arbetet vid formningsstationen i detaljtidsstudie omgång II
  



 
 

 
65 

 
Ett av förändringsförslagen som togs upp på beslutsmötet med arbetsledningen, var att nya 
skottkärror för avfall, gummiskrapor och skyfflar avsedda för städning borde beställas. Detta 
var enligt produktionschefen redan gjort och till mätperiod II i detaljtidsstudien hade dessa 
städredskap anlänt. Arbetsledningen hade aktualiserat frågan med städning och helt nya vanor 
kunde observeras under mätperioden. För att få ordning på de använda formsidor som tidigare 
legat i högar på golvet köptes ett listställ in och monterades upp. För att hålla ordning på 
städverktygen konstruerades en tavla där alla städverktyg skulle hängas tillbaka efter 
användande. Framförallt arbetades det på ett annat sätt där städningen började bli en naturlig 
del av det dagliga arbetet. 

 
 
 

Fig. 28: Fördelning av waste vid formningsstationen i detaljtidsstudie omgång I (t v) och omgång II (t h) 

Fig. 29: Tavla för städverktyg (t h), skottkärra  
 för betongrester samt listställ (till vänster)  
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Pareto diagrammet visar att ”Hämtar material” och ”Ritningsläsning” fortfarande var de två 
dominerande aktiviteterna såväl i omgång II som i omgång I. Nämnas bör att ”Hämtar 
material” har sjunkit från 39 procent till 31 procent. På tredje plats kom ”Inaktiv” för att 
sedan följas av ”Hämtar verktyg” och ”Förbereda form”. 
 

Fig. 30: Pareto diagram för formningsstationen i detaljtidsstudie omgång II 
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Den största förändringen i mätresultaten är att isoleringen har ökat från 14 procent i omgång I 
till 37 procent i omgång II. Detta värde skall betraktas med viss försiktighet då ett relativt litet 
antal mätningar genomfördes i denna detaljtidsstudie och därmed fick enskilda personers 
beteende stort genomslag. Aktiviteten ”Hämtar Trä” minskade från 16 procent till åtta 
procent. Detta kan delvis ha berott på att inkörningsfasen i projekten var över och att det 
material som yrkesarbetarna tidigare behövde hämta för formsidorna i trä fanns redan i form 
av färdiga formsidor. Dessutom noterades att vagnar börjat nyttjas då lösarmering hämtades 
vilket var ett nytt beteende och ett resultat av förändringsförslagen.   
 
 

Fig.31: Hämta material diagram för formningsstationen i detaljtidsstudie omgång I (överst) och omgång II 
(underst)  
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I aktiviteten ”Hämtar verktyg” syntes ingen direkt skillnad mellan detaljtidsstudie omgång I 
och omgång II. Hämta egna verktyg var i omgång I 17 procent jämfört med omgång II där 
aktiviteten var 20 procent. Detta innebar att hämta gemensamma verktyg i omgång I stod för 
83 procent och i omgång II för 80 procent. Ett av förändringsförslagen var att de 
gemensamma verktygen skulle få bestämda platser och alltid läggas tillbaka på dessa efter 
användning. Under mätperioden uppmärksammades inga sådana bestämda platser och en 
erfarenhet av detta blev att sådana förändringsförslag kräver större tydlighet från 
arbetsledningen.  
 
Under mätperioden var många i personalen inhyrda från bemanningsföretag på grund av den 
höga beläggningen på fabriken. Dessa personer hyrdes in utan verktyg medan den fasta 
personalen hade tilldelats egna verktyg. Efter dagens slut låstes dessa in i verktygsvagnar med 
hjälp av ett kodlås. Denna kod var personlig och inte känd av arbetsledningen. Tanken var att 
den inhyrda personalen skulle dela verktyg med den fasta personalen vilket fungerade relativt 
bra så länge den fasta personalen var närvarande. De dagar då någon var sjuk kunde dessvärre 
inte den frånvarande personens verktygsvagn nyttjas och en uppsättning av verktyg var 
inlåsta. Detta ledde i sin tur till att väntetiden blev stor på de tillgängliga verktygen. Mängden 
gemensamma verktyg ändrades inte i samma takt som personalstyrkan ökade. Detta ledde till 
att väntetiden blev stor även på dessa verktyg samt att stor del av tiden gick åt för att leta efter 
de gemensamma verktygen då fler personer skulle nyttja dem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 32:  Hämtar verktyg diagram för formningsstationen i detaljtidsstudie omgång II  
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Så som nämnts tidigare i texten hade projekten pågått en längre tid vid detaljtidsstudie 
omgång II. Detta gjorde att de flesta formsidorna redan var färdigtillverkade vid detta 
mättillfälle och aktiviteten ”Förbereda formsida” minskade från 69 procent i omgång I till 30 
procent i omgång II.  
 

7.5.1 Övriga reflektioner  
Viljan till förändring och motivationen är stor hos såväl arbetsledning som yrkesarbetare. 
Positiva tecken har börjat visa sig i den dagliga verksamheten och som en symbol för detta 
var städningen som förbättrats betydligt. För att citera Kjeld Paus (1996): 
 ”Det är allmänt omvittnat bland byggarna och i forskningsrapporter att så kallat ’rent 
bygge’ minskar risken för olycksfall och sjukdom och ökar trivseln och prestationsförmågan.” 
 
En reflektion som gjordes var att det borde ha varit längre tid mellan genomförandefas och 
uppföljningsfas. Då det endast hade gått två veckor mellan förändringsförslagens presentation 
och uppföljningsmätningarna visades tydligt att det fanns en större potential för att etablera 
dagliga rutiner om mer tid hade funnits. Trots tidsbristen genomfördes majoriteten av de 
föreslagna förändringarna. Kvar att prova av dessa föreslagna förändringar var att förtillverka 
ursparningar av materialet polyetencellplast samt ordna med förvaringen av desamma.  
 
En tendens har noterats hos arbetsledningen att om någon i personalen inte fungerar på Blå 
linan, flyttas personen i fråga till en annan del av fabriken. Om man istället i framtiden 
försöker kommunicera och utreda vad det egentliga problemet är skulle större resurser kunna 
utnyttjas vilket samtliga parter skulle vinna på. 
 

Fig. 33: Förbereda formsida diagram för formningsstationen i detaljtidsstudie omgång I (t v) och II (t h)
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Förståelsen för hur grundläggande en god kvalité är för kunden var brisfällig hos personalen i 
den dagliga produktionen. Enligt Ohde (1996) arbetar ett ”resurssnålt företag” med att skapa 
en god kvalité hos de produkter som de producerar, medan ett ”traditionellt företag” däremot 
strävar endast mot en kvalitetsnivå som är tillräckligt bra. Under detaljtidsstudien noterades 
att inte ens denna nivå alltid uppnåddes. Ett exempel på detta var följande: Kring lyften finns 
förstärkningsarmering som enligt ritning skall monteras, men detta skedde inte. Om 
förstärkningsarmeringen saknas föreligger en risk att dragbrott uppstår snabbare vid 
ovarsamma lyft. Flera av yrkesarbetarna uttryckte en övertygelse om att 
förstärkningsarmeringen ej var nödvändig och monterade därmed inte dit den, trots att den 
klart och tydligt var utmärkt på ritningarna.  
  

7.5.2 Felkällor  
Då detaljtidsstudien genomfördes på samma sätt i omgång I som i omgång II uppstod samma 
felkällor under båda mätperioderna. Dessutom kan vissa fel ha uppstått i jämförelserna mellan 
de båda detaljtidsstudierna.  
 
I de grafer som återfinns i rapporten, i stycke Detaljtidsstudie omgång I och II, har man 
använt sig av ett viktat medelvärde för samtliga elemettyper. I detaljtidsstudie omgång 
I/omgång II utfördes åtta/två mätningar på standardbjälklag (i detaljtidsstudien har ingen 
skillnad gjorts på standard- och standard+ bjälklag), sex/sex mätningar på 
installationsbjälklag, fem/två mätningar på väggar och en/noll mätning(ar) på 
geometribjälklag på formningsstationen. Att fördelningen av de olika elementtyperna 
varierade mellan omgång I och II bör reflekteras över när resultaten studeras. 
 
Då färre mätningar genomfördes i omgång II, jämfört med omgång I, fick enskilda individers 
beteende större genomslag.  



 
 

 
71 

8 Åtgärdsförslag 
 
Under hösten har beläggningen på fabriken i Uppsala varit mycket hög. Tre projekt har 
dominerat produktionen på Blå linan, dessa är Concordia i Malmö, Grönsiskan i Lidköping 
och Kvarteret Folkparken i Haninge. Efterfrågan har i flera perioder varit större än förmågan 
att leverera element, trots övertid på både kvällar och helger. Produktionen har varierat stort. 
Vissa dagar har så många som sju formbord blivit färdigställda för leverans medan andra 
dagar har inga formbord blivit klara.  

 
Under våren 2004 genomfördes studien ”Haninge Park Kv Folkparken; Waste & värdekedja”. 
Ett av förändringsförslagen var att Blå linan skulle taktas till 48 minuter och på så sätt 
dagligen kunna leverera 9 formbord baserat på 7½ timmars arbetsdag, vilket motsvarar 45 
formbord i veckan. Under hösten har produktionstakten inte kunna uppnå denna nivå men 
betraktas stapeldiagrammet ovan så kan en ökning av antalet formbord per vecka noteras 
under senare delen av mätperioden.  
 

8.1 Potential i att minska waste i operation 
För att effektivisera processen bör förbättringsarbetet inriktas på att minska wasten snarare än 
att öka det värdeökande arbetet. Dennis (2002) definierar waste/muda med:  
Muda: arbete som inte skapar mervärde för produkten. Här är ett bra test: Om du slutar med 
arbetet du gör just nu skulle det inte resultera i något negativt för slutprodukten. 
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Fig. 34: Stapeldiagram för antal producerade formbord per vecka 
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I cykeltidsanalysen definierades formningsstationen som en ”flaskhals” eftersom denna 
station, tillsammans med nättillverkningsstationen, bidrar till att sänka produktionstakten på 
Blå linan. För att effektivisera arbetet på formningsstationen, och därmed höja 
produktionstakten på Blå linan, följer här nedan ett antal förbättringsförslag samt en 
uppskattning av deras potential i att minska waste. Beräkningarna bygger på resultaten från 
detaljtidsstudie omgång II. 

 
Betraktas arbetet generellt står det värdeökande arbetet för 44 procent av arbetsinehållet på 
formningsstationen. Wasten fördelas med 45 procent tvingad waste samt elva procent ren 
waste. Med andra ord ägnas majoriteten av arbetstiden till arbete som ej tillför mervärde till 
produkten. 
 
Uppdelningen av ren waste och tvingad waste sker enligt följande: 
Ren waste     

• Diverse  
• Demontage 
• Inaktiv 
• Städning 

 
Tvingad waste 

• Hämtar material 
• Hämtar verktyg 
• Ritningsläsning 
• Förbereda form 

 
 
 

Fig. 35: Tvingad / ren waste kontra värdeökande arbete vid formningsstationen 
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8.1.1 Hämtar material 
Den enskilt största waste-faktorn är ”Hämtar material” med 31 procent av den totala wasten. 
Idag hämtar varje enskild yrkesarbetare det material som personen ifråga ska montera. I de 
flesta fall kapas också trä och lösarmering i lämpliga längder av yrkesarbetaren själv. Arbetet 
vid formningsstationen innehåller många moment och för att kunna utnyttja effekterna av den 
inlärning som sker vid repetition bör antalet moment, som varje yrkesarbetare utför, minskas. 
Förslagsvis kan detta uppnås genom att resurser omfördelas och tilldelas uppgiften att förse 
formborden med nödvändigt material. Detta skulle innebära att när yrkesarbetaren på 
formningsstationen skall börja arbeta med elementet är det endast monteringsarbete som 
kvarstår. 
 

Fig. 36: Pareto diagram för formningsstationen
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8.1.1.1 Isolering 
Genom att förändra sättet att arbeta genom den nya arbetsberedningen kan tiden som åtgår för 
att hämta isolering minskas betydligt. Ett förändringsförslag som är kvar att genomföra är att 
tillverka ursparningar i materialet polyetencellplast. Detta skulle innebära att 
ursparningskropparna kunde användas ett flertal gånger och därmed borde tiden som åtgår för 
att mäta, såga, hämta och tejpa isoleringen minska. De typer av ursparningskroppar som 
används vid enstaka tillfällen är lämpliga att tillverka i det material som används idag, 
expanderad polystyrencellplast (frigolit). Däremot bör nya arbetsrutiner vad gäller 
tillverkningen av ursparningskropparna börja användas. Idag går yrkesarbetarna ofta ett flertal 
gånger till bandsågen, mitt i fabriken, för att kapa till isoleringen. Om man med hjälp av listan 
på arbetsberedningen kapade till all isolering samtidigt samt nyttjade en nätkasse eller 
liknande för att bära materialet i. Detta leder till att endast en förflyttning till sågen krävs och 
därmed rationaliseras arbetet. Dessa förändringar bör leda till en minskning med 75 procent 
av aktiviteten ”Hämtar isolering”. 
 

8.1.1.2 Kör travers och Armeringsnät 
Yrkesarbetarna kör oftast travers för att hämta armeringsnät, detta gör att gränsdragningen 
mellan aktiviteterna ”Kör travers” och ”Hämtar armeringsnät” är svår att urskilja. Då arbetet 
på formningsstationen oftast sker två och två uppstår lätt en situation där den ena 
yrkesarbetaren kör travers och den andra blir inaktiv. Genom att sysselsätta den inaktiva 
personen med en lämplig uppgift, vilket i många fall kan ske genom städning, kan den 
inaktiva tiden minskas. För att underlätta för den som kör traversen kan följande åtgärd 
vidtagas: Arbetsledningen förbereder ett antal skyltar i A3-format där information om 
armeringsnätets egenskaper klart och tydligt framgår. Förslagsvis trycks skyltarna på papper 
av olika färg beroende på vilken diameter järnen i nätet har. Till exempel kan röda skyltar 
representera Φ10 mm och gröna skyltar kan representera Φ12 mm. En detalj som bör beaktas 
är att informationen även skall finnas skriftligt då färgblindhet kan förekomma. Nätet 
transporteras in i fabriken med hjälp av en hjullastare och så fort det placerats på sin plats 

Fig. 37: Hämtar material, cirkeldiagram för formningsstationen 
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hängs skylten upp. Genom att införa dessa förändringar bör fem procent av aktiviteten 
”Hämtar armeringsnät” reduceras. I framtiden bör de olika typerna av armeringsnät begränsas 
i antal, redan i projekteringsarbetet, för att förenkla hanteringen i fabriken.  
 

8.1.1.3 Lös armering 
 Aktiviteten ”Hämtar lös armering” består idag av 15 procent av den totala wasten för 
”Hämtar material”. En stor del av tiden ägnas åt att förflytta sig då armeringsverkstaden är 
placerad utanför fabriken. I armeringsverkstaden finns redan en yrkesarbetare och skulle 
arbetet i armeringsverkstaden planeras bättre skulle personens arbete kunna bli effektivare. Ett 
förslag är att elementritningarna lämnas till armeringsverkstaden på eftermiddagen två dagar 
innan det skall monteras på formningsstationen. Detta gör att personalen i 
armeringsverkstaden får en möjlighet att planera sitt arbete och på sätt få en jämnare 
arbetsbelastning och därigenom uppleva mindre stress. Vidare föreslås att yrkesarbetarna 
alltid hämtar lös armering med vagn då detta dels innebär att endast en förflyttning krävs och 
dels motverkas förslitningsskador. Genomförs dessa förändringar bör en minskning med 35 
procent av wasten i aktiviteten ”Hämtar lös armering” vara möjlig. 
 

8.1.1.4 Trä 
Då snickeriet, såväl som armeringsverkstaden, är beläget utanför fabriken åtgår mycket tid till 
att förflytta sig mellan fabriken och snickeriet. Aktiviteten ”Hämtar trä” består därför till stor 
del av förflyttning men även kapning av reglar och skivor ingår i denna aktivitet. Framförallt i 
början av varje nytt projekt kräver denna aktivitet mycket tid då kortsidorna till formborden 
tillverkas i trä. Precis som vid aktiviteten ”Hämtar lös armering” föreslås att vagnar nyttjas. 
Genom denna enkla förändring bör wasten i aktiviteten ”Hämtar trä” minska med 25 procent. 
 

8.1.1.5 Ingjutningsgods 
I dagsläget förvaras ingjutningsgods både i anslutning till och i fabriken. Både placering och 
uppmärkning av dessa behöver standardiseras. Enligt Dennis (2002) finns det många fördelar 
med ett standardiserat arbetssätt. Ett motiv som talar för detta är en stabil process då stabilitet 
innebär repetition och repetitionen i sin tur innebär att felen minskar. I dagsläget finns ett 
pallställ vid sidan av formningsstationen som skulle kunna nyttjas för att förvara 
ingjutningsgods. En liknande utmärkning som den som föreslagits för aktiviteten ”Hämtar 
armeringsnät” rekommenderas även här. Skulle dessa förändringsförslag genomföras bör 
wasten i aktiviteten ”Hämtar ingjutningsgods” reduceras med 15 procent. 
 

8.1.1.6 El 
För att kunna hämta alla el-artiklar samtidigt och på så sätt minska gångtiden föreslås att 
några vanliga varukorgar nyttjas samt att personalen använder sig av den nya 
arbetsberedningen. Detta innebär att i aktiviteten ”Hämtar el” bör wasten kunna minskas med 
50 procent.  
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8.1.1.7 Avlopp 
Det som döljer sig bakom rubriken ”avlopp”, i aktiviteten ”Hämtar avlopp”, är ett flertal rör 
med tillhörande avloppsbrunnar och översvämningsskydd. Detta rörsystem kallas oftast för 
”rör-groda” eller ”groda”. Förvaringen och uppmärkningen av dessa grodor kan förbättras då 
mycket tid i aktiviteten ”Hämtar avlopp” går åt för att lokalisera vilken som är den korrekta 
grodan och var dess nuvarande förvaringsplats är. Grodornas placering har alternerat mellan 
ett par ställen så ett förbättringsförslag är att en permanent förvaringsplats utses, förslagsvis i 
det tält som befinner sig bredvid produktionsledningens barack utanför fabriken. Dessutom 
bör uppmärkningen av grodorna förbättras. Ett förslag är att leverantören hjälper till med detta 
genom att märka de olika grodorna med olika färg, beroende på vilket projekt de tillhör. 
Genom dessa åtgärder bör wasten i aktiviteten ”Hämtar avlopp” minska med 20 procent. 
 

8.1.1.8 Övrigt 
I aktiviteten ”Hämtar övrigt” ingår bland annat hämtning av silvertejp och träskruv. Detta är 
exempel på två förbrukningsvaror som alltid bör finnas lättåtkomligt. De hyllor som idag 
finns vid formningsstationen föreslås städas för att bereda plats för ett antal 
förbrukningsartiklar. Skyltar på hyllplanet märker ut vad som ska stå var, och nedan följer 
några förlag på lämpliga rubriker: ”Silvertejp, Träskruv, Najtråd till najpistol, Najtråd, 
Kapskivor, Formstagskonar, Distanser till armeringsnät, Knän”. En yrkesarbetare får till 
uppgift att vid dagens slut kontrollera om något behöver fyllas på. Detta förslag skulle 
innebära att mindre tid behöver nyttjas för att leta efter materialet och bör minska wasten i 
aktiviteten ”Hämtar övrigt” med 45 procent. 
 

8.1.1.9 Reducering av waste – Hämtar material 
Ingångsvärdena för varje moment hämtas ur figur 37 ”Hämtar material, cirkeldiagram för 
formningsstationen”. Detta diagram bygger i sin tur på mätdata från detaljtidsstudie omgång 
II. 

 
För aktiviteten ”Hämtar material” finns en potential att reducera wasten med 40 procent. 
 

8.1.2 Ritningsläsning 
På andra plats i Pareto diagrammet återfinns aktiviteten ”Ritningsläsning”. Denna aktivitet 
består i sin tur av momenten ”mäter”, ”läser ritning”, ”utreder oklarheter på ritning” samt 
”utsättning”.  

Fig. 38: Hämta material, tabell för sammanställning av möjlig reducering av waste 

Hämtar 
material Isolering 

Lös   
armering 

Kör   
travers

Arm. 
nät Trä 

Ingjutnings  
gods El Övrigt Avlopp Vent

Ingångs- 
värde 37% 15% 17% 8% 8% 7% 3% 3% 2% 0%
Reduktion 75% 35% 0% 5% 25% 15% 50% 45% 20% 0%
Kvar 9% 10% 17% 8% 6% 6% 2% 2% 2% 0%
           
        Total  reduktion: Σ 40%
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I produktionen används oftast ritningar i A3-format, dessvärre upplevdes texten i många fall 
som svårläst bland yrkesarbetarna då texten var mycket liten. Vanligt förekommande var även 
att två texter korsade varandra eller att en text placerats ovanpå linjer i ritningarna. Detta 
bidrog också till att ritningarna upplevdes som svårlästa. Under mätperioden borde flera 
avvikelserapporter ha skrivits då problemen med ritningarna var omfattande, men så var inte 
fallet. I kvalitetshandboken för Skandinaviska Byggelement kan man i H06 Rutin för 
mottagningskontroll av ritningar EN 206-1 (upprättad 04-03-31) läsa att i början av varje 
projekt skall en kontroll av ritningarna genomföras. Vidare står det att ”Skulle inte ritningen 
vara komplett så bör avvikelse skrivas och/eller projektledare och konstruktör underrättas”. 
För att komma tillrätta med problemen samt att skriftlig dokumentation skall genomföras 
föreslås en ändring av ovanstående text till: ”Skulle inte ritningen vara komplett så skall 
avvikelse skrivas samt projektledare och konstruktör underrättas” 
 
Genom att förbättra kvaliteten på ritningarna och därmed förenkla ritningsläsandet bör 
reduceringen av wasten på denna aktivitet kunna uppskattas till 20 procent. 
 

8.1.3 Inaktiv 
Mycket av den inaktiva tiden noterades då en nyanställd/inhyrd yrkesarbetare arbetade 
tillsammans med en erfaren yrkesarbetare. Den nyanställda personen kom ofta att bli inaktiv 
på grund av brister i introduktionen till arbetet samt att standardiseringen av arbetet är mycket 
svagt utvecklad. Arbetet på formningsstationen innehåller många arbetsmoment och vid hög 
beläggning har en erfaren yrkesarbetare mindre tid att ägna åt instruktion av den nyanställde. 
Detta resulterar ofta i att den nyanställda personen får ägna stor del av sin tid åt att iaktta och 
tillför därmed inte något till produkten. Enda sättet att komma tillrätta med det här problemet 
är genom standardiserat arbetssätt och enligt Dennis (2002) gynnar det standardiserade 
arbetssättet organisatorisk inlärning. Detta innebär att om en erfaren medarbetare slutar 
förloras inte kunskapen han/hon innehar utan erfarenheterna finns då inbyggda i de 
standardiserade processerna. Se avsnitt 1.2 Uppdelning av formningsstation. 
 
Under mätperioden noterades att en yrkesarbetare varierade i effektivitet beroende på vem 
personen i fråga arbetade tillsammans med. Detta bör beaktas vid planeringen av 
personalfördelning. I de fall som visar sig vara mindre effektiva bör arbetsledningen agera 
och snabbt finna en åtgärd. Förslagsvis bör först en diskussion föras mellan arbetsledning och 
yrkesarbetare om problemet. Om detta inte hjälper är en lämplig åtgärd att sära på dem som 
inte arbetar effektivt ihop. Genom denna åtgärd bör den inaktiva tiden minska med tio 
procent. 
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8.1.4 Hämtar verktyg 
Aktiviteten ”Hämtar verktyg” består till största delen av att hämta de gemensamma 
verktygen. Till de gemensamma verktygen hör bland annat lasermätare, behållare för 
formolja, magneter för att hålla formsidorna på plats och najpistoler.   

 

8.1.4.1 Gemensamma verktyg 
En stor del av momentet ”Hämtar gemensamma verktyg” består av att yrkesarbetarna går från 
formningsstationen till de formbord på linan som gjutits kvällen innan och hämtar magneter. 
Detta arbete kan rationaliseras genom att en yrkesarbetare i början av skiftet samlar ihop 
magneterna. Till sin hjälp har personen en lastpall med krage som lyfts med hjälp av 
traversen. Med denna går han från formbord till formbord och samlar ihop samtliga magneter 
för att slutligen placera pallen i närheten av formningsstationen. Inte endast en tidsvinst 
erhålls utan även ett tungt moment underlättas. 
 
En förändring som är kvar att genomföra från de föreslagna förändringarna är att märka ut 
bestämda platser för lasermätare och formoljebehållare samt traversjoystick. För att uppnå 
bästa resultat samt få yrkesarbetarna att känna sig delaktiga i processen bör denna typ av 
aktivitet ske i samråd mellan yrkesarbetarna och arbetsledning. 
 
De gemensamma verktygen utsätts för stort slitage då nyttjandegraden av dessa är hög. I takt 
med att antalet yrkesarbetare ökar måste även antalet gemensamma verktyg öka 
proportionellt. Den höga nyttjandegraden resulterar i att gemensamma verktyg, såsom 
najpistol och formoljebehållare, löper stor risk att gå sönder. När så är fallet skall 
arbetsledningen underrättas omgående, men för att detta skall fungera måste yrkesarbetarna 
känna förtroende för ledningen. När en yrkesarbetare kommer till arbetsledningen och 
meddelar dylikt skall arbetsledningen uppmuntra detta. Under detaljtidsstudien noterades 
dock att den person som meddelade arbetsledningen – vilket inte behövde vara den som 
orsakat skadan – bemöttes på ett otrevligt och aggressivt sätt. För att uppnå en god kontakt 
mellan yrkesarbetarna och arbetsledningen krävs att arbetsledningen börjar behandla 
yrkesarbetarna med större respekt. Ökad närvaro av arbetsledningen i produktionen skulle 
också bidra till ett bättre samspel mellan yrkesarbetare och arbetsledning. 
 

Fig. 39: Hämtar verktyg, cirkeldiagram för formningsstationen 
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Om dessa förändringsförslag genomförs bör wasten i aktivteten ”Hämtar gemensamma 
verktyg” minska med 40 procent.  
 

8.1.4.2 Egna verktyg 
Största problemet som noterades i denna aktivitet under mätperioden var att inhyrd personal 
inte hade tillgång till egna verktyg utan fick låna dessa av den fasta personalen. Vidare 
uppstod stora problem då någon ur den fasta personalen var sjuk eftersom verktygen låsts in i 
verktygsvagnar med lås som hade personlig kod. Detta ledde till att väntetiden ökade 
ytterligare på de verktyg som var tillgängliga. För att undvika detta bör arbetsledningen 
upprätta en lista där koderna till låsen antecknas. För att se ett förslag till detta, se bilaga 6. I 
vissa fall var även mängden verktyg knapp i förhållande till mängden yrkesarbetare. För att 
komma tillrätta med detta problem bör checklistan som används vid introduktion av 
nyanställd/inhyrd kompletteras med en punkt som heter ”Verktyg”. På denna punkt skall 
arbetsledningen kontrollera att tillräcklig mängd verktyg finns att tillgå. Skulle dessa förslag 
genomföras bör wasten reduceras med 15 procent i aktiviteten ”Hämtar egna verktyg”. 
 

8.1.4.3 Reducering av waste – Hämtar verktyg 
Ingångsvärdena för varje moment hämtas ur figur 39 ”Hämtar verktyg, cirkeldiagram för 
formningsstationen”. Detta diagram bygger i sin tur på mätdata från detaljtidsstudie omgång 
II. 
 

 
 För aktiviteten ”Hämtar verktyg” finns potential att minska wasten med 35 procent. 
 

Hämtar 
verktyg Gemensamma Egna 
Ingångs- 
värde 80% 20%
Reduktion 40% 15%
Kvar 48% 17%
   

  
 Total  

reduktion: Σ 35,00%

Fig. 40: Hämta verktyg, tabell för sammanställning av möjlig reducering av waste 
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8.1.5 Förbereda form 
”Förbereda formsida” är en sådan aktivitet som minskar under projektets gång. Detta beror till 
stor del på upprepningseffekten och möjligheten att återanvända tidigare tillverkade 
formsidor.  

 

8.1.5.1 Applicerar formolja 
Tydligare rutiner bör framarbetas för momentet ”Applicerar formolja”. I nuläget utförs denna 
aktivitet på mycket varierande sätt beroende på vem som utför den. I vissa fall appliceras ett 
tjockt lager formolja och i vissa fall appliceras knappt något alls. Detta resulterar i att tiden 
som åtgår för detta varierar och är i många fall onödigt lång, samt mängden olja som används 
är onödigt stor. Wasteminskningen bör genom detta bli tio procent i aktiviteten ”Applicerar 
formolja”.  
 

8.1.5.2 Förbereda formsida och Rengör form 
I dagsläget finns ingen enkel åtgärd för att minska wasten i aktiviteterna ”Förbereda 
formsida” och ”Rengör form”. På längre sikt bör man, för att minska inkörningsperioden, 
förtillverka formsidorna. Detta skulle innebära att tiden på formningsstationen minskar vilket 
är önskvärt.  
 

8.1.5.3 Reducering av waste – Förbereda form 
Ingångsvärdena för varje moment hämtas ur figur 41 ”Förbereda formsida, cirkeldiagram för 
formningsstationen”. Detta diagram bygger i sin tur på mätdata från detaljtidsstudie omgång 
II. 
 

Fig. 41: Förbereda formsida, cirkeldiagram för formningsstationen
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I aktiviteten ”Förbereda form” finns potential att minska wasten med 1 procent. 

8.1.6 Städning 
Städningen som egen aktivitet bör inte öka, utan ska snarare bli en del av den dagliga 
verksamheten. Goda rutiner som upprätthåller ordningen gör att ytterligare städning inte 
krävs. Det är dock av yttersta vikt att bibehålla nivån på den dagliga städningen som den är 
idag. 
 

8.1.7 Demontage och Diverse 
Dessa två aktiviteter har ingen större inverkan på den totala wasten så tillsvidare bör fokus 
ligga på de moment som erbjuder större förbättringspotential. 
 

Förbereda 
form 

Applicera 
formolja 

Förbereda 
formsida 

Rengör 
form 

Ingångs- 
värde 14% 30% 56%
Reduktion 10% 0% 0%
Kvar 13% 30% 56%
    
  Total  reduktion: Σ 1% 

Fig. 42: Förbereda formsida, tabell för sammanställning av möjlig reducering av waste 
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8.1.8 Slutsats 
Ovan nämnda förbättringsförslag bygger på principen ”Standardiserat arbete” och 
”Standardiserat arbetssätt”. Dessa förslag bygger mer på att arbetssättet ändras snarare än att 
stora ekonomiska resurser krävs. I organisationen finns viljan till förändring men för att 
omsätta detta till något konkret krävs att arbetsledningen är mer delaktig i det praktiska 
arbetet som utförs på Blå linan. Om dessa förändringar genomförs kan den tvingade wasten 
minska med 45 procent och den rena wasten minska med 78 procent. Detta innebär att det 
totala arbetet på formningsstationen minskar med 29 procent, till exempel medför det en 
minskning på 73 minuter för ett standardbjälklag+.  
 
Ingångsvärdena för varje moment hämtas ur figur 36 ”Pareto diagram för 
formningsstationen”. Detta diagram bygger i sin tur på mätdata från detaljtidsstudie omgång 
II. Reduktionen är ett uppskattat värde och återfinns i respektive stycke för varje aktivitet.  

 

8.2 Potential i att minska waste i flödet 
Ett steg i förbättringsarbetet är att dela upp formningsstationen i flera stationer. Detta innebär 
att arbetet delas upp och cykeltiden förkortas då olika moment utförs på varje station. Detta i 
sin tur skulle möjliggöra en takttid på 50 minuter på Blå linan något som inte är möjligt i 
dagsläget då cykeltiden på formningsstationen är mer än tre gånger så lång för alla typer av 
bjälklag. För att illustrera hur detta skulle kunna genomföras har ett förslag framarbetats 
baserat på underlag från detaljtidsstudie omgång II. Förslaget bygger på att 
förändringsförslagen i stycket 8.1 Potential i att minska waste i operation har genomförts. I 

Tvingad waste:     Ren waste:    
           

  
Hämtar 
material 

Ritnings 
läsning 

Hämtar 
verktyg 

Förbereda 
form    Inaktiv Städning Demontage Diverse

Ingångs- 
värde 31% 22% 12% 11%  

Ingångs- 
värde 16% 4% 3% 1%

Reduktion 40% 20% 35% 1%  Reduktion 10% 0% 0% 0%
Kvar 19% 18% 8% 11%  Kvar 14% 4% 3% 1%
           
  Total  reduktion: Σ 45%     Total  reduktion: Σ 78% 

  
Tvingad 
waste 

Ren 
waste 

Värdeökande 
arbete 

Ingångs- 
värde 45% 11% 44%
Reduktion 45% 78% 0%
Kvar 25% 2% 44%
    

 Total  reduktion: Σ 29% 

Fig. 43: Tvingad och ren waste – tabeller  för sammanställning av möjlig reducering av waste 

Fig. 44: Tvingad och ren waste – tabeller för sammanställning av möjlig reducering av waste 
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exemplet som följer används ett installationsbjälklag som studerats i detaljtidsstudie omgång 
II, då installationsbjälklagen är de som tar längst tid på formningsstationen.  
 
Principen för detta förslag är att formningsstationen delas upp i sex stycken arbetsstationer. 
Tre stycken är placerade på linan och tre stycken är nerlyfta på golvet bredvid linan. I 
exemplet är aktiviteten ”Hämtar material” flyttad från stationen och därmed utför 
yrkesarbetarna på formningsstationen endast montagearbete. Materialet förutsätts levereras till 
arbetsstationen av en annan resurs än montören. Aktiviteten ”Rengör form” flyttas från 
formningsstationen till arbetsstationen ”Avformning” för att minska mängden arbete som 
utförs på formningsstationen. 
 

8.2.1 Reducering av waste vid uppdelning av formningsstation 
Då aktiviteten ”Hämtar material” flyttas från formningsstationen flyttas även det mesta av 
arbetet med att köra travers. Däremot kvarstår momentet att lyfta ner armeringsnätet i 
formbordet med hjälp av traversen. Därför bör aktiviteten ”Kör travers” minska med 75 
procent. 
 
Då arbetet på formningsstationen delas upp i flera stationer innebär detta att sättet att arbeta 
på kommer att förändras. I dagsläget kan tre formbord påbörjas parallellt. Detta innebär att 
yrkesarbetarna kan behöva använda de gemensamma verktygen, till exempel lasern, 
samtidigt. Vid en uppdelning av formningsstationen kan en sådan situation inte uppstå då 
endast en station utför arbetet med att sätta formsidor där lasern nyttjas. Detta gör att wasten i 
aktiviteten ”Hämtar gemensamma verktyg” bör reduceras med 85 procent. Dessutom bör 
tiden som åtgår för att hämta de egna verktygen minska med 50 procent då antal verktyg som 
krävs på varje station blir färre och därmed lättare att lokalisera. 
 
Om linan uppnår en takttid på 50 minuter framträder avvikelser tydligare vilket underlättar för 
arbetsledningen när orsaker för driftstörningar skall härledas. Uppdelningen av 
formningsstationen till flera arbetsstationer skapar gynnsammare förutsättningar för ett 
standardiserat arbetssätt. Detta innebär i sin tur att varje yrkesarbetare får tydligare 
arbetsuppgifter, vilket leder till att arbetsmotivationen ökar då arbetet utförs på ett mer 
strukturerat och välplanerat sätt. Då arbetsuppgifterna blir tydligare minskar också tiden för 
inlärning på grund av den höga repetitionsgraden. Vid en uppdelning bör därmed den inaktiva 
tiden minskas med 90 procent. 
  

8.2.2 Balansering av formningsstationer 
Tanken är att formningsstationen ska delas upp i sex stycken arbetsstationer, varav tre stycken 
stationer är belägna på linan och tre stycken är belägna på golvet vid sidan av linan. Varje 
arbetsstation bemannas med två stycken yrkesarbetare och får takttiden 50 minuter. Detta 
innebär att nerlagd arbetstid på varje station blir 100 minuter vilket totalt blir 600 minuter på 
sex stationer. Takttiden på 50 minuter inkluderar även en förflyttning som beräknas ta fem 
minuter, det vill säga efter 45 minuter flyttas formbordet, alternativt yrkesarbetarna, till nästa 
station. Nedan syns ett diagram som beskriver arbetet på respektive station. En stapel 
representerar en yrkesarbetare och varje enskilt arbetsmoment representeras i diagrammet 
med ett eget mönster. 
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Då formbordet anländer till ”Station 1” är det redan städat och arbetet med att förbereda - och 
sätta formsidor kan påbörjas omgående. För att kunna placera formsidorna rätt spenderar 
yrkesarbetarna även en del tid på att läsa ritningen.  
 
Vid ”Station 2” utförs majoriteten av utsättningen och i samband med detta uppkommer ofta 
frågor vilka det är avsatt sju minuter per person för att utreda. Efter att utsättningen är slutförd 
applicerar ena yrkesarbetaren formolja medan den andra kör travers och förbereder det undre 
armeringsnätet. Därefter hjälps båda yrkesarbetarna åt med att lägga armeringsnätet på plats. 
 
På ”Station 3” börjar den ena yrkesarbetaren med att montera kant- och förstärkningsarmering 
medan den andra yrkesarbetaren ägnar sig åt ursparingsarbete. Därefter övergår båda till att 
förbereda och sätta dit ingjutningsgodset. För att montera fast vissa typer av ingjutningsgods 
krävs viss najning för hand och därav är tre minuter avsatta för denna aktivitet.  
 
En tydlig uppdelning av aktiviteterna ”Ingjutningsgods, förbereda, sätta dit”, 
”Ursparningsarbete” samt ”Montage av övrig armering” mellan stationerna kan inte 
genomföras, baserat på de mätvärden som erhölls ur detaljtidsstudie omgång II, då det saknas 
underlag. 

Fig. 45: Arbetsinnehåll i Station 1 till Station 3 
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Aktiviteten ”Ingjutningsgods, förbereda, sätta dit” med tillhörande najning fortsätter på 
”Station 4”. Även här krävs ytterligare uppdelning av aktiviteten för att tydligt klargöra vilka 
moment som skall ingå på stationen. Denna uppdelning genomfördes inte under mätperioden 
på grund av tidsbrist.   
 
Då formbordet anländer till ”Station 5” fortsätter arbetet med att förebereda och sätta dit 
ingjutningsgods. Efter att allt är monterat lyfts det övre armeringsnätet på plats och 
formbordet flyttas till sista stationen. 
 
På ”Station 6” jobbar totalt 1½ yrkesarbetare, det vill säga en yrkesarbetare hjälper även till 
på den närliggande gjutningsstationen. Arbetsmomenten på gjutningsstationen kräver endast 
två personer under kortare stunder och genom att nyttja en resurs som alternerar mellan dessa 
två stationer nyttjas arbetsresurserna på ett effektivt sätt. I Toyota Production System 
benämns detta med ”NAGARA”, vilket Søhdahl (1984, sid. 145) beskriver med orden ”att 
man försöker utnyttja dödtid genom en lämplig kombination av olika sysslor”. 
 

Fig. 46: Arbetsinnehåll i Station 4 till Station 6 
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8.2.3 Slutsats 
För att detta åtgärdsförslag skall kunna genomföras på ett effektivt sätt bör ännu en 
detaljtidsstudie genomföras där varje arbetsmoment bryts ner i ytterligare deloperationer. De 
arbetsmoment fokus bör ligga på är ”Ingjutningsgods”, ”Ursparingsarbete” och ”Montering 
av övrig armering”. 
 
När förslaget är genomfört kommer produktionen att stiga från cirka fem formbord per dag till 
nio formbord per dag och det är en ökning med cirka 80 procent. I dagsläget pendlar antalet 
producerade formbord per dag mellan noll och sju stycken och detta leder till stor osäkerhet i 
leveransförmågan. Dessutom kommer flödet att bli jämnare och därmed underlätta för 
produktionsplaneringen. Att flödet blir jämnare innebär också att stressen för yrkesarbetarna 
och arbetsledningen minskar. En uppdelning av arbetsstationen tydliggör också störningarna i 
processen och det blir lättare att identifiera vilka problemen är och var de uppstår. Detta i sin 
tur kommer att underlätta arbetsledningens arbete.   
 

8.3 5S 
Termen 5S kommer från början från det japanska språket där ledorden börjar på ”S”. 5S är en 
metodik som kan användas för att strukturera arbetet.  
 
De fem grundpelarna i 5S är: 

1. Sortera (Sort) 
2. Systematisera (Set in Order) 
3. Städa (Shine) 
4. Standardisera (Standardize) 
5. Motivera (Sustain) 

 
I boken 5S for Operators skriven av The Productivity Press Development Team (1996), 
beskrivs ett system för implementering av 5S i den dagliga verksamheten. Nedan följer ett 
förslag baserat på detta system anpassat för Blå linan i Skandinaviska Byggelements fabrik i 
Uppsala. 
 

8.3.1 Sortera 
Det grundläggande momentet i 5S är att sortera. Att sortera innebär att flytta alla saker från 
arbetsplatsen som inte är nödvändig för den produktion som pågår för tillfället. Människor har 
en förmåga att spara på saker som ”kan vara bra att ha”, vilket i längden leder till onödigt 
mycket lager, som i sin tur är en betydande waste-faktor. Detta beteende finns det tydliga spår 
av vid Blå linan där material och verktyg avsedda för tidigare projekt fortfarande ligger kvar 
då de ”kan komma till användning igen”. För att komma tillrätta med detta problem kan 
systemet ”Röda lappar” användas. Detta system syftar till att på ett enkelt sätt sortera och 
evaluera inventariernas värde och nytta för produktionen. Systemet kan delas upp i sju steg 
och nedan följer ett förslag hur systemet kan användas: 
 

1. En arbetsgrupp bildas bestående av produktionschefen, produktionsledaren och 
teamledaren på Blå linan samt kvalitetsansvarig på Skandinaviska Byggelement. 
Denna grupp arbetar fram en tidplan för hur arbetet skall bedrivas och därefter enas 
de om ett utrymme där ”rödlappat material” kan förvaras.  

 



 
 

 
87 

2. En plan ska arbetas fram där det beslutas vilka typer av utrustning och material som 
skall ”rödlappas” samt vilken yta arbetet skall begränsas till. Det är en fördel att välja 
en liten yta som arbetet ska begränsas till då det är viktigt att arbetet utförs grundligt.  

 
3. Kriterier för vad som skall ”rödlappas” arbetas fram. Förslagsvis kan kriterierna 

bygga på att utrustningen/materialet skall kunna användas inom loppet av en månad, 
men också utifrån hur ofta de används samt antalet som behövs. 

 
4. De röda lapparna formges. I detta arbete är det viktigt att information om kategori, 

artikel, orsak till ”rödlappning”, datum för ”rödlappning” samt artikelns kvantitet 
återfinns. Förslagsvis trycks dessa lappar på färgat papper i en tjockare kvalitet.  

  
5. Det faktiska ”rödlappningsarbetet” sätts igång. Under en kort period, förslagsvis 

under en arbetsdag, utförs arbetet med att sätta röda lappar på sådana artiklar som 
fyller kriterierna samt befinner sig inom den angivna ytan.  

 
6. En utvärdering av de ”rödlappade” artiklarna genomförs och lämpliga åtgärder 

vidtages.  
De lämpliga åtgärdsförslagen som kan vara aktuella är: 

• Låt artikeln behålla sin ursprungliga plats 
• Flytta artikeln till en lämplig plats 
• Flytta artikeln till ett (tillfälligt) lager 
• Släng artikeln 
• Sälj artikeln 
• Hyr ut artikeln 
• Flytta artikeln till det utrymme där ”rödlappat material” förvaras för vidare 

analys 
 

Röd lapp 
Kategori 1. Råmaterial  5. Maskin 

2. Bearbetat råmaterial 6. Handverktyg 
3. Halvfärdiga produkter 7. Övrigt 
4. Produkt 

Artikel  

Orsak till 
röd- 

markering 

 

Datum  Kvantitet  

Fig. 47: Förslag på utformning av ”Röd lapp” 
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7. Ett system för skriftlig dokumentation av arbetet upprättas. Förslagsvis samordnas 
denna dokumentation med innehållet på de röda lapparna så att den sökta 
informationen lätt återfinns. Med hjälp av denna dokumentation kan sedan 
lagervärden justeras. Efter att ”rödlappningsarbetet” är genomfört rekommenderas att 
en uppföljning genomförs, förslagsvis på antalet nerlagda timmar per formbord, för 
att kunna kvantifiera förändringarna som skett. 

 

8.3.2 Systematisera 
Att systematisera innebär att organisera de saker som ska vara kvar så att var sak har sin plats 
vilket gör att de är lätta att hitta. Detta arbete sker med fördel parallellt med sorteringsarbetet. 
Systematiseringen är kärnan i standardiseringsarbetet som i sin tur är en av grundstenarna i 
Toyota Production System. Systematiseringsarbetet är indelat i två steg. Det första steget 
innebär att bestämma lämplig placering för material och verktyg. Det andra steget går ut på att 
märka upp material och verktyg på ett klart och tydligt sätt. Systematisering strävar mot att 
minimera all typ av waste. Detta kan till exempel uppnås genom att tydligt märka ut 
verktygens tänkta förvaringsplats och placera dem nära användaren, något som i sin tur leder 
till minskad gångtid. 
 
Systematiseringsarbetet har redan påbörjats och ett positivt exempel på detta är 
uppmärkningen och organiseringen av förbrukningsmaterial intill formningsstationen.  
 

8.3.3 Städa 
Sortering och systematisering har ingen långsiktig verkan om inte den kontinuerliga 
städningen samt det kontinuerliga underhållet fungerar. Städning bör ske dagligen och syftet 
är att uppnå en god arbetsmiljö som bygger på säkerhet, effektivitet och trivsel. Städning är 
också starkt förknippat med underhåll av maskiner och verktyg vilket i sin tur är avgörande 
för kvalitén på den färdiga produkten. När städningen har blivit en del av det dagliga arbetet 
är det dags att införa ett system för inspektion av städningen. Systemet tillämpas i fem steg, 
för att på ett konkret sätt visa hur metoden kan användas i den dagliga verksamheten visas här 
ett förslag för nättillverkningsstationen: 
 

1. Först bestäms vilka områden, maskiner och verktyg som ska inspekteras. En lämplig 
uppdelning kan vara att dela in alla arbetsstationer i egna städområden. Här väljs 
nättillverkningsstationen att vara ett eget område där traversen ingår som används för 
att lyfta de färdiga armeringsnäten från nättillverkningsstationen till linan. Dessutom 
skall alla handverktyg som används på stationen inspekteras. 

 
2. Sedan bestäms vilka som skall utföra inspektionen på de olika städområdena. 

Förslagsvis bör de yrkesarbetare som jobbar på arbetsstationen också utföra 
inspektionen på denna. Detta eftersom personen i fråga bör besitta kunskapen om hur 
maskinen eller verktygen på arbetsstationen skall fungera. På 
nättillverkningsstationen arbetar oftast endast en person och det blir därför naturligt 
för denna att genomföra inspektionen.  

 
När det är klart vem som skall inspektera vad bör detta skrivas ned på en tavla i 
anslutning till arbetsstationen. 
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3. Nästa steg är att göra en checklista för varje arbetsstation där det klart och tydligt 
framgår vad som skall ingå i inspektionen. Förslaget nedan gäller 
nättillverkningsstationen. 

 
4. När inspektionen väl genomförs är det viktigt att använda alla sinnen för att finna det 

som är avvikande. Här är några tips för att finna avvikelserna: 
• Undersök maskinen noga under arbete och leta efter småfel som oljeläckage, 

deformationer eller delar som saknas. 
• Lyssna noga efter avvikande ljud under arbetet.  
• Använd luktsinnet för att upptäcka obehagliga lukter eller om det luktar bränt. 
• Känn på maskinen där det är säkert under arbete och då maskinen är i vila för 

att upptäcka onormala avvikelser som underliga vibrationer, att något sitter löst 
eller onormal värmeutveckling. 

 
5. Alla avvikelser eller små defekter bör åtgärdas eller förbättras. Det finns två sätt att 

genomföra dessa reparationer.  
a. Direkt underhåll 

När det är möjligt bör yrkesarbetaren alltid åtgärda eller förbättra det problem 
som personen i fråga stöter på under inspektionen. Detta ”direkta underhåll” 
kräver att yrkesarbetaren vet hur reparationen skall gå till och att han/hon 
klarar av arbetet som krävs. Ett exempel av denna typ av underhåll är att 
smörja rondellen. 

b. Begärt underhåll 
I vissa fall kan en yrkesarbetare anse att problemet eller defekten som uppstått 
är för omfattande för honom/henne att åtgärda själv. I denna situation skall 
yrkesarbetaren fästa en röd lapp på maskinen för att uppmärksamma och 
synliggöra problemet. Förslagsvis rapporterar också yrkesarbetaren detta till 
teamledaren, vilket gör att denne kan boka reparation för maskinen.  

 

Är arbetsplatsen städad? 
 

Är alla verktyg på sin plats? 
 

Fungerar najpistolen? 
 

Fungerar rondellen? 
 

Fungerar bultsaxen? 
 

Fungerar traversjoysticken? 
 

Är kättingarna till traversen avsynade? 

Arbetsplats 

Verktyg 

Travers 

Städa 

Sm
örja 

R
eparera 

Fig. 48: Checklista till nättillverkningsstationen 

B
yt ut 

Åtgärd Checklista 
Nättillverkningsstationen 
 Utfört av: Ok
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8.3.4 Standardisera och Motivera 
Standardiseringen är ett verktyg för att få de första tre grundpelarna i 5S metodiken att 
fungera rutinmässigt i det dagliga arbetet. Det finns tre steg som underlättar för aktiviteterna 
Sortera, Systematisera och Städa att bli en del av det dagliga arbetet: 
 
Steg 1:  
Bestäm vem som är ansvarig för vilka aktiviteter som berör arbetet med att bibehålla de tre 
första pelarna. Förslagsvis är detta teamledaren för Blå linan. 
Steg 2:  
För att förhindra bakslag bör kontinuerligt förbättringsarbete med de tre första S:en 
genomföras. Ett förslag är att produktionschefen är ytters ansvarig för detta och har till sin 
hjälp teamledaren och produktionsledaren. 
Steg 3:  
Undersök hur väl arbetet med de tre första S:en tillämpas och följs. Detta är en uppgift för 
kvalitetssamordnaren i bolaget och till sin hjälp kan han ha kvalitetsledaren i fabriken. 
 
Den femte grundpelaren är Motivering, vilket i många aspekter är mycket likt den fjärde 
grundpelaren Standardisera. En stor skillnad är dock att motivering är något som ej går att 
mäta utan existerar bara i människors medvetande. Det är bara människornas agerande som 
visar om de är motiverade eller ej. Några aspekter som är av vikt för att höja motivationen är: 

• Medvetenhet. Alla i organisationen måste förstå de fem grundpelarna i 5S och förstå 
vikten av att alltid arbeta med förbättringsåtgärder. 

• Tid. 5S-implementeringen måste ges tillräckligt med tid för att bli lyckad. 
• Struktur. Det måste finnas en tydlig struktur för hur och när 5S ska introduceras till 

företaget. 
• Stöd. Det krävs mycket hjälp och support i form av ledning, kunskap och resurser vid 

införandet av 5S. 
• Belöning och Uppskattning. Hårt arbete måste löna sig. 
• Tillfredsställelse och Förväntan. Införandet av 5S måste visa konkreta resultat. Den 

tillfredsställelse som sprids från person till person när arbetet med 5S visar resultat gör 
att implementeringen av 5S ökar och fler människor involveras.  

 
5S-arbetet föreslås införas omgående och för att detta arbete skall lyckas är det viktigt att till 
en början lägga ner stor energi på de tre första grundpelarna. För att förankra arbetsmetodiken 
i organisationen är det viktigt att utbilda personalen oavsett befattning och följa upp resultatet 
av arbetet. En möjlighet att ytterligare fördjupa sig i ämnet är att läsa boken 5S for Operators 
skriven av The Productivity Press Development Team (1996). 
 

8.4 Arbetsmiljö 
”Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts 
för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till 
ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall 
undanröjs. Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan 
följa av att arbetstagaren utför arbete ensam. Lokaler samt maskiner, redskap, 
skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl.” 
(Arbetsmiljölagen Kapitel 3, Allmänna skyldigheter 2§, 2004-07-01) 
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8.4.1 Säkerhet 
För att skapa en god arbetsmiljö krävs det att människor känner trygghet för sin egen och 
andras hälsa. Företaget skall inte endast tillhandahålla skyddsutrustning utan även se till att 
den används. Skyddsutrusning såsom skyddsglasögon, hörselskydd och arbetshandskar skall 
vara en självklar del av en yrkesarbetares personliga utrustning. 
 
För att personalen på ett lätt sätt ska kunna kommunicera, och orka behålla fokus en längre 
tid, bör bullernivån inte vara alltför hög. Under mätperioden noterades att rondeller användes 
för att kapa armeringsnäten och alstrade därmed en mycket hög ljudnivå. Ljudnivån skulle 
kunna sänkas genom att rondellerna byts ut mot så kallade ”papegojor” som klipper 
armeringsnäten snarare än att kapa dem.  
 
Luften i fabriken upplevs som tung att andas på grund av allt det betongdamm som yr 
omkring. En bidragande faktor till detta problem är att vid slipning av betongelementen 
nyttjas inte alltid en dammsugare för att samla upp slipdammet. Även vid arbetsmomenten 
bilning och sågning av betongelementen skapas betongdamm. För att minska spridningen av 
detta föreslås i första hand att en dammsugare används. I de fall då detta inte är lämpligt kan 
spridningen av betongdammet förhindras genom vattning. 
 
I fabriken nyttjas flera olika maskiner som alstrar vibrationer vilket kan orsaka skador på 
användaren vid långvarig användning. För att minska risken för skador rekommenderas att 
yrkesarbetarna som utför arbetsmomenten kapa med rondell, vibrering av betong samt 
slipning av betong med ”helikopter”, förses med vibrationsdämpande handskar. I Galaxen 
byggs regi har en sammanställning genomförts av ergonomiskt riktiga och 
produktionsmässigt effektiva hjälpmedel och verktyg. Beträffande problemet med maskiner 
som alstrar vibrationer går det att läsa:  
”I första hand skall man använda utrustningar med låg vibrationsnivå men under många 
omständigheter kan det vara bra att något reducera vibrationerna. Det bör dock betonas att 
handskarna ej löser vibrationsproblematiken utan maskin med lägsta möjliga vibrationsnivå 
måste eftersträvas.” (http://www.galaxenbygg.se/forebyggande/pdf/06_skyddsutrustning.pdf) 
 
Vid studiens början var oordningen både ett hinder för en effektiv produktion och en 
säkerhetsrisk. I sista mätperiodens omgång noterades att en klar förbättring hade skett vad 
gäller de dagliga städrutinerna. Det är av största vikt att dessa rutiner bibehålls och 
kontinuerligt vidareutvecklas. Vidare föreslås att en storstädning genomförs i fabriken där allt 
som inte används sorteras bort. Detta skulle frigöra mer förvaringsyta och i sin tur bidra till 
bättre ordning. 
 

8.4.2 Personalutrymmen 
Under mätperioden noterades att yrkesarbetarnas personalutrymmen var av mycket låg 
standard. I vissa av omklädningsrummen och i fikarummet kunde en tydlig mögeldoft 
urskiljas och ventilationen var otillräcklig. Trots detta förlade majoriteten av yrkesarbetarna 
sina raster till fikarummet. Anledningen var gemenskapen dem emellan och att biljardbordet 
placerats där.  
 
En maskin med hög ljudnivå var belägen i anslutning till fikarummet vilket bidrog till att 
bullernivån i rummet blev mycket hög. Då bullernivån var förhållandevis hög även i fabriken 
innebar detta att yrkesarbetarna exponerades för en hög ljudnivå under största delen av dagen. 
Detta kan i sin tur leda till koncentrationssvårigheter och trötthet. 
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Flertalet toaletter samt duschar var av sådan karaktär att besök undveks. Det bör dock 
förtydligas att även om den dagliga städningen sköttes var standarden så låg att kritiken är 
befogad.  
 
För att komma tillrätta med ovan nämnda problem föreslås att dessa utrymmen förseglas samt 
att bodar hyrs in under tiden då nya lokaler byggs i direkt anslutning till fabriken. En 
renovering av yrkesarbetarnas nuvarande personalutrymmen är förmodligen inte ekonomiskt 
försvarbar då skadorna på lokalerna är för omfattande. I projekteringen av de nya 
personalutrymmena bör yrkesarbetarna deltaga för att ha möjlighet att påverka sin egen 
arbetsmiljö.  
 
I workshopen med yrkesarbetarna den 27 oktober framkom att det inte finns något 
dricksvatten lättillgängligt för yrkesarbetarna i fabriken. Ett förslag var att dricksfontänerna 
som är utplacerade i fabriken skulle lagas för att åter sättas i bruk. Om detta skulle kräva en 
alltför stor investering föreslås att vattentorn placeras ut på lämpliga platser i fabriken. 
 

8.5 Möjliga förbättringar av ledning och styrning  
”Know-how. Att vara fullständigt klar på vad som skall åstadkommas och varför är av yttersta 
vikt, men också hur. Kontinuerlig utbildning av projektdeltagarna måste ske, inte minst för att 
minimera rädsla och otrygghet. Projektdeltagarna skall hela tiden känna utmaningar på 
gränsen till sin förmåga. Att stötta med behovsstyrd utbildning och vägledning är avgörande 
för hur snabbt man kommer fram.”  
(Ohde, 1996. sid. 168) 
 

8.5.1 Kommunikation 
Under studien spenderades mycket tid i fabriken. På denna tid noterades att i den dagliga 
verksamheten var arbetsledningen mycket osynlig och ledarskapet otydligt. Detta yttrade sig 
på så sätt att arbetsledningen spenderade mycket lite tid i fabriken och då de var där ägde 
knappast någon kommunikation med yrkesarbetarna rum. För att den dagliga verksamheten 
skall fungera bättre bör avståndet mellan yrkesarbetare och arbetsledning minska. För att 
uppnå detta krävs att arbetsledningen har tydliga ansvarsområden sinsemellan. Under studien 
har det framgått att vissa ansvarsområden i produktionsarbetet har ”hamnat mellan stolarna” 
när arbetet i fabriken fördelades inom arbetsledningen. Ett exempel på detta är att om någon i 
personalen inte fungerar på Blå linan, flyttas personen i fråga till en annan del av fabriken 
eftersom ingen i arbetsledningen ägnar tillräckligt stor tid åt personalfrågorna. För att komma 
tillrätta med problemet bör en genomgång av respektive persons uppgifter i arbetsledningen 
genomföras. I de fall som funktionsbeskrivningen för respektive tjänst behöver justeras skall 
detta genomföras. Efter genomgången bör resultatet tydligt redovisas för yrkesarbetare såväl 
som projektledare så att inga oklarheter kvarstår.  
 
Den lilla kommunikation som skedde mellan yrkesarbetare och arbetsledning under studiens 
gång var i många fall av sådan art att ”kommunikation” knappast är den rätta benämningen. 
Ett exempel på detta var situationen då städningen hade börjat bli en del av den dagliga 
rutinen. En yrkesarbetare städade ur formen och slängde använt ursparingsmaterial i en 
skottkärra tillsammans med betongrester. Då informerades han snabbt, på ett mycket högljutt 
och otrevligt sätt, av en person ur arbetsledningen om att skottkärran han slängde skräpet i 
endast var för betongrester. Detta var tyvärr inte en engångsföreteelse utan liknande sätt att 
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tillrättavisa folk på observerades gång på gång under mätperioden. För att komma tillrätta 
med dessa problem bör arbetsledningen utbildas i vikten av god kommunikation.  
 
En annan situation orsakad av bristande kommunikation var då en av produktionsingenjörerna 
var tvungen att åka och införskaffa kapskivor till rondellerna då dessa tagit slut. Detta är en 
situation som aldrig borde få uppkomma då kapskivor dels är mycket lätta att beställa och 
dels är de en sådan viktig del i produktionen. För att komma tillrätta med detta problem bör 
rutiner för kontinuerlig kontroll av lagernivåer för förbrukningsmaterial framarbetas. 
Dessutom bör alltid ansvarig för avrop av förbrukningsmaterial ur arbetsledningen 
(teamledaren) kontrollera lagernivåerna dagligen. 
 

8.5.2 Rutiner 
I kvalitetshandboken finns det redan nu tydliga rutiner för hantering vid fel. Där står det klart 
och tydligt hur avvikelserapporteringen skall gå till och i vilka situationer den krävs. Trots 
detta noterades under studien inga tydliga rutiner för lokal avvikelsehantering i fabriken. Ett 
exempel på detta är då en yrkesarbetare vid efterkontrollen upptäcker att ett 
installationsbjälklag saknar tillräckligt fall mot avloppsbrunnen beläget i duschen. En 
diskussion uppstår om hur detta fel kan ha uppkommit och då framkommer det att 
yrkesarbetaren vid gjutningsstationen, redan vid gjutningen dagen innan, uppmärksammat 
detta problem. Vid gjutningen flöt ”grodan” upp när betongen fylldes i formen vilket 
resulterade i att avloppsbrunnen hamnade på fel nivå och inget fall uppstod. Av checklistan 
som alltid medföljer i formen finns dock inga noteringar gjorda. För att få 
avvikelserapporteringen att fungera krävs att arbetsledningen närvarar i fabriken för att ha 
möjligheten att instruera hur avvikelserapporten skall skrivas när problemen uppstår. Nästa 
steg i arbetsledningens arbete bör vara att följa upp att avvikelserapporterna fylls i på ett 
korrekt sätt och att de verkligen skrivs.   
 
I Skandinaviska Byggelements kvalitetshandbok står det mycket klart och tydligt hur man ska 
gå tillväga för att introducera den nya/inhyrda personalen till arbetet. Det finns checklistor där 
viktiga moment som sjukanmälan, arbetsmiljö och skyddsregler presenteras för den 
nyanställda. Trots detta till synes väl fungerande system noterades under mätperioden att 
yrkesarbetarna saknade kunskaper om flera av de punkter som togs upp på checklistan. 
Tydligast var okunskapen om organisationens uppbyggnad, med andra ord vem som var 
närmsta chef och därmed kunde hjälpa till vid problem.  
 

8.5.3 Sammanfattning 
Ledarskap är en faktor som inte går att mäta men trots detta är ledning och styrning en 
väsentlig del av arbetet i både Toyota Production System och 5S. God styrning ökar 
motivationen och kommer därmed automatiskt att minska wasten samt skapa en bättre 
arbetsmiljö. 
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8.6 Förslag på vidare studier 
Enligt Demings förbättringshjul bör förbättringsarbete bedrivas i fyra steg. Majoriteten av 
förändringsförslagen kommer till de två första stegen Plan och Do. Till de två nästkommande 
stegen Check och Act är det betydligt färre förändringsförslag som når. För att få ett 
kontinuerligt förändringsarbete att fungera behöver Demings förbättringshjul börja tillämpas i 
den dagliga verksamheten. Detta innebär att efter varje genomförd förändring av 
verksamheten bör uppföljande studier ske för att utreda förändringens inverkan. Dessa studier 
sker lämpligen genom detaljtidsstudier och tidsstudier. För att kunna genomföra de 
uppföljande studierna krävs att resurser tillsätts som kan arbeta med detta som sin 
huvudsakliga arbetsuppgift.   
 
Ett förslag på förändring av verksamheten är idén att dela upp formningsstationen i sex 
delstationer. För att kunna genomföra detta förslag krävs mer detaljerad information om 
delmomenten i vissa av aktiviteterna på arbetsstationen. För att kunna inhämta denna 
information bör ytterligare detaljtidsstudier och tidsstudier genomföras. 
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9 Slutsatser 
 
Under studiens genomförande har beläggningen på Blå linan varit mycket hög. 
Yrkesarbetarna och arbetsledningen har under denna period arbetat mycket övertid på kvällar 
och helger, vilket har resulterat i stora påfrestningar på personalen. Dessa yttrade sig genom 
sänkt arbetstempo och växande irritation under studiens gång. Trots detta var arbetsmoralen 
bland personalen mycket hög under hela studien. 
 
I början av studien upplevdes arbetsklimatet som mycket stressande då 
produktionsplaneringen var bristfällig. I slutet av studien däremot hade 
produktionsplaneringen börjat fungera bättre och arbetsmiljön upplevdes som mer harmonisk. 
Vikten av att ha en god planering är svår att mäta men under studien framstod detta arbete 
som en mycket betydande faktor för att få produktionen att fungera. En annan viktig faktor är 
att förhållandet mellan yrkesarbetare och ledning bör präglas av samförstånd och respekt för 
varandra. Kommunikation och information är två grundstenar i ett framgångsrikt ledarskap 
och bör vara ett återkommande inslag i de dagliga rutinerna hos arbetsledningen.  
 
Under studien har ett stort förändringsarbete påbörjats i verksamheten och viljan till 
förändring är mycket tydligt och återfinns i hela organisationen. Det är av största vikt att detta 
arbete fortsätter framöver och att förbättringsarbetet med att utveckla verksamheten aldrig 
avstannar. I första hand kan förändringsarbetet inriktas på hur arbetet utförs snarare än att 
maskinerna och tekniken förändras. Det finns en stor potential i att förända organisationen av 
arbetet och med mycket små medel kan produktionen öka avsevärt.  
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