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Sammanfattning 

Roslagsgjuteriet AB är idag ett av de framgångsrika gjuteriföretagen i Sverige, som arbetar med 
kvalificerat järngjutgods. Under de senare åren har företagets kunder satt högre krav på 
leveranssäkerheten, det vill säga att en leverans skall skickas med rätt kvalitet och kvantitet. Förr 
accepterade kunden en under - eller överkvantitet, men i och med de ökade kundkraven har 
Roslagsgjuteriet haft svårigheter med leveransprecisionen. Leveransprecisionen är rapportens 
huvudproblem och definieras som den procentandel order som levereras i rätt antal och på lovad 
dag. 

Målen med examensarbetet är att finna grundorsakerna till den försämrade leveransprecision, 
samt finna alternativa lösningar till problemet.  

För att läsaren ska få en bättre förståelse av exmensarbetet har författarna använt sig av 
leveransservice, kommunikation, värdeflödesanalys och fiskbensdiagram som teoretisk 
referensram. Även intervjuer och observationer har gjorts för att bestämma ett nuläge som sedan 
fortsätts av en analys av verksamheten och dess processer.  

För att uppnå målet gjordes tre fältstudier, där syftet med fältstudie ett var att fokusera på 
personalens arbetssätt och användningen av det nyinsatta affärssstemet Garp. Under fältstudien 
togs även kapacitetsvärde och tider från stationerna och mellan stationerna. Resultatet blev att 
författarna fick en helhetsbild över vad som sker i produktionen och var möjliga problem samt 
flaskhalsar uppstår. 

Vidare fördjupning gjordes under fältstudie två då fokus las på kommunikationen mellan 
stationerna och hur de anställdas attityder var gentemot förändrings -och förbättringsarbeten. 
Genom detta fick vi det klargjort om kommunikationsbrister fanns samt hur de anställdas syn 
varit kring de förändringsarbeten som gjorts. 

I den sista fältstudien lades fokus på att få en bättre förståelse kring planeringssättet, dessutom 
gjordes ytterligare avstämningar från gjuteriprocessen. 

Examensarbetet har resulterat i ett antal rekommenderande förbättringsförslag. T.ex. ett nytt sätt 
för planering har presenterats. Även rekommendationer för ett med fungerande flöde har givits. 
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Abstract 

The foundry of Roslagsgjuteriet AB is today one of the successfull foundries in Sweden, 
working with skilled iron castings. In recent years, the company's clients have put greater 
demands on the reliability of supply, which means that a shipment must be sent with the right 
quality and quantity. In the past, the customer accepted an under - or over quantity, but with the 
increased customer demands the foundry of Roslagsgjuteriet AB have had difficulties with 
delivery precision. Delivery precision is the report's main issue and is defined as the percentage 
of orders delivered in the right and promised day. 

The objectives of this study are to find the root causes of the reduced delivery precision, and find 
alternative solutions to the issue. 

To perform this essay we take support of the delivery service, communication, value stream 
mapping and figure fishbone as a theoretical framework. Interviews and observations have been 
made to determine a current status, which is then continued by an analysis of the business and its 
processes. 

To achieve this goal, three field trials were made, where the purpose of field study one was to 
focus on personnel practices and the use of the new business system Garp. During the field study 
also capacity value and times from the stations and between stations were collected. The result 
was that the authors got a complete picture of what happens in the produktion and possible 
problems and bottlenecks. 

Furthermore, recess was made during field study two, where the focus was on the 
communication between the stations, and the employees' attitudes towards change and 
improvement. By this we got it clear where communication gaps existed and how the employees` 
view were about changes in work. 

The last field study was focused on getting a better understanding of the planning method, and 
also reconciliations from the foundry process were made. 

The thesis has resulted in a number of recommendatory suggestions for improvement, where 
such a new planning approach has been presented.  Recommendations for an effective flow are 
also given. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Logistiken har under en senare tid från 90-talet fram till idag fått en större betydelse mellan 
organisationer. Enligt Oskarssons, B. m.fl (2006) finns det främst fyra faktorer som påverkat 
logistikens utveckling. Den ökade globaliseringen, IT-utvecklingen, kapitalets inverkan på 
lönsamhet och slutligen kundernas ökade krav på leveransservice och kundanpassning. 

Logistikutvecklingen har även berört Roslagsgjuteriet på så sätt att kunderna idag krävare allt 
högre krav på leveranssäkerhet och leveransprecision. Detta innebär att kunderna satt 
tydligare krav på att få sina leveranser i rätt tid, rätt antal och rätt kvalite. Roslagsgjuteriet har 
därtill haft svårt med att uppfylla kundernas krav inom de nämnda områdena vilket medfört 
en lägre leveransprecision. 

Avsikten med detta projekt är att förbättra leveransprecisionen till kunder, genom en 
effektivisering av flödet från planering av en order tills ordern skickats iväg. Författarna till 
projektet skall leta efter möjliga flaskhalsar som stannar upp produktionen, både i planering 
och i produktionsflöde. 

1.2 Problemformulering 
Roslagsgjuteriet har vid ett flertal tillfällen och under en längre tid haft problem med 
leveransprecisionen, det vill säga att leverera i rätt tid till sina kunder. Eftersom kunderna 
ställer allt högre krav på leveranssäkerheten, har kraven inom områdena rätt tid och rätt 
kvantitet blivit svårare för Roslagsgjuteriet att uppnå. 

1.3 Målformulering 
Målet med detta examensarbete är att finna grundorsakerna till den försämrade 
leveransprecisionen. Utöver detta kommer alternativa lösningar till problemet även framföras. 

För att nå det övergripande målet har författarna till projektet lagt upp ett antal punkter 
innehållande delmål, som skall hjälpa oss på vägen dit.  

 Att beskriva flödet av en order (från Emhart Glass), från det att kunden skickat en 
order till att ordern har tillverkats samt levererats. 

 Att kartlägga produktionskapacitet och eventuella flaskhalsar. 

 Att följa kommunikationen mellan de anställda samt undersöka planeringssätt.  

 Finna förbättringsmöjligheter som ger upphov till en förbättrad leveransprecision.  
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1.4 Lösningsmetoder och angreppssätt 

 

Figur 1-1 Rapportens tillvägagångssätt  

Detta examensarbete har genomförts som en hermeneutiskt induktiv fallstudie. Dessa metoder 
valdes eftersom att stora delar av arbetet grundats på praktiska observationer och tester. 

Dessa informationskällor har använts under arbetets gång: 

- Intervjuer 
- Egna studier av verksamheten 
- Insamling av relevant data (kapacitet och tider) 
- Litteraturstudier och datainsamling 

Hermeneutism 
Hermeneutismen bygger på egna uppfattningar och tolkningar av en situation. Man försöker 
tolka och bilda en egen uppfattning över hur en process antar se ut. Det är viktigt med ett 
helhetsperspektiv, för att kunna bearbeta alla aspekter. Vi ville själva från våra egna 
perspektiv se och förstå hur samtliga processer i gjuteriet såg ut (Patel & Tebelius, 1987). 
 
Induktion 
Induktion bygger på att hitta generella samband mellan enskilda fall. Genom att undersöka 
enskilda objekt och koppla ihop de objekt som har något samband med varandra. Detta har 
gjorts vid analyser av de problem och flaskhalsar som vi funnit. 
(NE – Induktion, Elektronisk källa). 
 
Fallstudie 
En fallstudie innebär att undersökningen görs på en viss grupp, eller en del av organisationen. 
Oftast är det då intervjuer och observationer som används. Fallstudien kommer att 
genomföras i form av tre olika fältstudier på Roslagsgjuteriet. Produktionsflödet kommer att 
analyseras och följas från att ordern inkommit, till att ordern levererats. Inte bara för att för att 
finna flaskhalsar, utan även störningar i produktion. Studien kommer även att bidra med 
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bakgrundsmaterial från intervjuer med personal på Roslagsgjuteriet. Detta för att få djupare 
diskussioner, och för att författarna skall kunna gå djupare med vart problemen kan finnas 
samt orsakerna till dessa (Patel & Tebelius, 1987). 
 
Intervjuer 
Intervjuerna har utförts på ett semi-strukturerat sätt, dvs. att den intervjuade får möjlighet att 
svara mer fritt. Om vi exempelvis frågar: Hur arbetar du i din station?, ställer vi en följdfråga 
på, varför personen väljer att arbeta som han/hon gör. Genom detta skulle en bättre förståelse 
fås över hur personen tänker vid sitt arbete (Kvalitativmetod, Elektronisk källa).  
 
Litteraturstudier & Datainsamling 
I denna rapport kommer både primärdata och sekundärdata att behandlas. Till primärdata hör 
all information som uppkommit via samtal, intervjuer samt enkäter för den aktuella studien. 
Sekundärdata är all tryckt material såsom artiklar, böcker och tidskrifter vilka ofta har tagits 
fram i ett annat ändamål än just den aktuella rapporten. Att börja med sekundärdata brukar 
vara mer givande till en säker grund för framtagning av primärdata. Detta eftersom frågor som 
ställs via intervjuer, samtal och enkäter kan bli mer noggrant förberedda. 

1.5 Avgränsningar 
Detta Examensarbete omfattar ett arbete som fullbordas på heltid i 10 veckor (motsvarande 15 
hp) och avgränsas enligt nedanstående punkter: 

 Arbetet kommer inte att gå in på efterbearbetning (exempelvis Roslagsverkstäder AB) 
utan koncentrationen kommer enbart att ligga på gjuteriets egen verksamhet. 

 Arbetet tar inte hänsyn till annan bearbetning än de som finns inom gjuteriet - 
ingående material och dess planering/inköp kommer inte att hanteras. 

 Arbetet kommer inte att gå in på gjutgodsets toleranser och måttsättning. 

 Arbetet kommer inte gå in på materialet i den kemiska nivån. 

 Arbetet kommer inte att ta hänsyn till nyetablerade produkter (en order som inte finns 
i systemet sedan tidigare). 

1.6 Förväntade resultat 
Syftet med detta examensarbete är att bistå de anställda på Roslagsgjuteriet med att hitta 
grundorsaker till den försämrade leveransprecision som verksamheten har fått relativt med de 
ökande kundkraven. I detta ingår en analys och kartläggning över en orders framställning. 
Utöver det även finna eventuella flaskhalsar samt förbättringsmöjligheter, och att resultatet 
förhoppningsvis leder till en minskning av produktionens ledtid. 
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1.7 Definitioner 
 

Cykeltid 
Stycktid för en operation. (Ex: 20 gjutgods blir urslagna på 20 minuter -> 1 minut i cykeltid). 

Flaskhals  
En resurs längs ett flöde som inte lever upp till det faktiska kapacitetsbehovet, och saktar ner 
genomloppstiden (Storhagen, 2011:112).  

Förändringsarbeten 
Förändringsarbeten upplevs idag som en belastning, då man redan har fullt upp med de 
dagliga sysslorna. Därför är det viktigt att tydliggöra nyttan med förändringen. Fokus ligger i 
att förändra nuläget. Delaktighet bland samtliga måste skapas under förändringens gång. 
Införandet av affärssystemet Garp är ett av de förändringsarbeten som inte har införts på ett 
tillräckligt bra sätt. För ett framgångsrikt förändringsarbete ska dessa steg följas: 

- Introduktion 
- Förståelse 
- Acceptans 
- Utbildning 
- Engagemang 
- Genomförande 

(Grennard, 2011) 

Genomloppstid 
Tiden för en artikel att genomgå hela flödet, från dörr till dörr. Det innefattar summan av 
processtiderna och tid i lager och buffert. 

Ledtid 
Tiden från att ett behov uppstår till att behovet blivit tillfredställt. 

Leveransprecision 
Leveransprecisionen är ett mått på tillförlitligheten i leveranstiden. Den procentandel som 
levereras i rätt och lovad dag. Ordern ska levereras vid den tid som bestämdes mellan 
leverantör och kund. 

Definitionen lyder följande: 
Leveransprecision = Antal leveranser på utlovad tidpunkt/Totalt antal leveranser 
(Jonsson & Mattson, 2003:74). 

Leveranssäkerhet 
Leveranssäkerhet är ett mått på att leveransen som kunden tillhandahåller innehåller det som 
utlovats, vilket innebär att rätt vara skall vara transporterad i rätt kvantitet och i rätt kvalité. 

Definitionen lyder följande: 
Leveranssäkerhet = Antal kundorder utan anmärkning/Totalt antal levererade kundorder 
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(Jonsson & Mattson, 2003:76). 

Omställningstid (ställtid) 
Tiden från att den sista korrekta detaljen i ett parti är klar, tills den första korrekta i nästa parti 
är klar 

Passiv ledtid 
Tiden det tar från att detaljen är färdig från ena stationen tills näste mottagare kan börja 
bearbeta detaljen i nästa station. (Den icke värdeskapande tiden mellan två stationer). 

Processtid 
Tiden för ett parti, oavsett storlek, att förädlas i en operation, t ex tid för avgjutning av ett 
parti. (Ex: 20 gjutgods blir urslagna på 20 minuter -> 20 min i processtid). 

Tillförlitlighet 
Sannolikheten för att en resurs är redo för tillverkning vid vilken tidpunkt som helst. 

Värdehöjning 
Den förädlingstid som kunden är beredd att betala för. Det inkluderar summan av 
processtiderna för alla steg artikeln går igenom. 
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2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel tar upp den relevant fakta som krävs för att först och främst förstå rapporten. 
Det tas även upp nyttig och användbar teori för vidare analysarbete av problem samt dess 
lösningar.  
All denna information har samlats in från litteraturer och elektroniska källor. 
Syftet med detta kapitel är att läsaren ska få ett utökat ordförråd och därmed ett jämnare 
flöde genom rapportens gång. 

 

2.1 Organisation 
En organisation utgör generellt ett socialt system som byggs upp av värderingar, rutiner och 
tankemönster. För att detta skall kunna byggas upp och utvecklas vidare måste det finnas en 
kommunikation inom företaget. En bra kommunikation är en grundförutsättning för att få en 
skapande organisation med ständiga utvecklingar. 
(Johansson & Heide, 2008:23)    

2.2 Kommunikation 
Kommunikation blir allt viktigare i dagens samhälle. Ordet kommunikation betyder – att göra 
gemensamt. Det definieras som en dubbelriktad dialog mellan en avsändare och mottagare 
(Falkheimer & Heide, 2007:31). 

Kommunikaion är ett verktyg för företag vid överföring av information mellan leverantör och 
kund, men även inom företaget för att få en så bra fungerande organisation som möjligt. Via 
kommunikation skall samarbetet mellan leverantör och kund göras på ett enkelt och 
kostnadseffektivt sätt. Vid förändringsarbeten är det viktigt med kommunikation för att skapa 
en förståelse och ett drivande framåt i rätt riktning (Lumsden, 1998). 

2.3 Kanban-system 
Kanban-systemet går under filosofin ´Just In Time´, som är en effektiv japansk filosofi. Ordet 
kanban betyder synliga kort, och själva systemet går ut på att tillverka då beställningen 
kommit fram till stationen, vilket innebär att det är ett dragande systemet (pullsystem). 
Fördelar vid användning av kanban-systemet är att det är enkelt, flexibelt och effektivt 
tidsutnyttjande (Storhagen, 2011:98). 

2.4 Värdeflödesanalys 
En värdeflödesanalys är ett verktyg som används vid kartläggning över bland annat tider av 
processer i ett flöde. Analysen visar vart i flödet det tar stopp och där det kan skapas värde. 
Metoden utförs på fyra steg, där första steget går ut på att välja en produkt eller en 
produktfamilj. Steg två går ut på att följa produkten från dörr till dörr genom flödets gång, och 
utifrån det göra ett nutida tillstånd över produktens väg genom flödet.  

För att även finna eventuella flaskhalsar i produktioen är värdeflödesanalysen ett viktigt 
redskap.  
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Vid det tredje steget görs analyser inför det framtida tillståndet över produktens väg genom 
flödet. Det fjärde och sista steget innebär att en handlingsplan tas fram och en uppföljning 
görs. 

1. Val av produkt/produktfamilj 
2. Kartläggning över det nutida tillståndet 
3. Kartläggning över det framtida tillståndet 
4. Handlingsplan samt uppföljning 

(Rother & Shook, 2005) 

2.5  Fiskbensdiagram 
Fiskbensdiagram, eller orsak-verkandiagram som det även kallas, är en metod som används 
för att hitta och kartlägga grundorsaker till ett problem. I vårt fall är leveransprecisionen 
problemet, och en kartläggning över bidragande problem och dess samband kan visas i ett 
fiskbensdiagram. Arbetsgången följer enligt följande: 

1. Vad är huvudproblemet? Definiera problemet. 
2. Identifiera huvudorsaker till huvudproblemet. 
3. Identifiera delorsaker till huvudorsakerna 
4. Finn och markera de orsaker som har en större påverkan till problemet. 

(Rydebrink, 1993) 

 

Figur 2-1 Struktur över ett fiskbensdiagram 

2.6 Lean 
Lean är en metod införd år 1990 till ett syfte att förbättra och eliminera sådant som är onödigt. 
Målet är att sträva efter perfektion. Ett Lean-tänkande innebär ett arbete med så lite resurser 
och kostnader som möjligt. Filosofin innefattar specificering av värde, identifiering av 
värdeströmmar och ett jämnt flöde utan hinder. Lean strävar efter att eliminera slöserier som 
inte skapar något värde för flödet, däribland flaskhalsar. För att finna samt förhindra 
tidsfördröjningar och onödiga rörelser i gjuteriet har Lean tillämpats. 

Vid eliminering av slöserier innefattas i Lean 7+1 slöserier, som är transporter, rörelser, 
överproduktion, lager, överarbete, omarbete, outnyttjad kreativitet och väntan  
(Linell, 2011). 
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Figur 2-2 Slöserier Lean-filosofin tar upp 

2.7 5 S 
För en förbättrad arbetsmiljö kan kvalitetsverktyget 5 S användas, för SMED, dvs. för att 
minska ställtider. Samt för att få en bättre arbetsmiljö inom stationerna. En bättre struktur i 
arbetet och produktionen fås även genom 5 S metoden. Metoden är ursprungligen från Japan 
och består av dessa fem uttryck: 

- Standardisera 
- Strukturera 
- Sortera 
- Städa 
- Se över 

(siliconfareast.com, 2012-05-08) 

2.8 Ständiga förbättringar 
För att företag ska kunna utvecklas och förbättras är det viktigt med ständiga förbättringar.   
Ständiga förbättringar är en av grundstenarna i kvalitetsutveckling. Det kan tillämpas i 
områden som arbetsmiljö, kvalitet och produktivitet. I studiens fall fokuseras det på 
förbättringar av kvalitéen och produktiviteten. 

 
Figur 2-3 Ständiga förbättringar byggs upp av dessa tre begrepp 
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Ständiga förbättringar kan ses som ett verktyg för en ökad egenkotroll och inflytande. Under 
arbetet av ständiga förbättringar stödjer man lärande och motivation.  
Förbättringar kan göras, stora som små. Vardagliga förbättringar är mindre förbättringar och 
kan göra stora skillnader med tiden. Större förbättringar görs istället under en längre period i 
form av projektarbeten.  
För att kunna genomföra en förändring krävs en engagerad ledning, som tar vara på den 
personliga nyttan och ser till att alla är med. Det gäller att skapa motivation och belöning 
bland samtliga när man inför förändringsarbeten. Pålitligheten för förändringsarbeten är låga 
bland de anställda i roslagsgjuteriet så en bättre struktur vid införandet samt genomförandet 
av förändringsarbeten skulle skapa en högre motivation bland de anställda. 
Syftet är att dels gå i vinst men även för att bättra sig i jämförelse med sina konkurrenter. 
(Eklund, 2011) 
 

2.9  Användbara kurser 

Informationsteknik och ingenjörsmetodik (7,5hp) 
Samarbeta och kommunicera i projektgrupp, genom att följa riktlinjer samt regler som KTH 
kräver för tekniska rapporter. 
Hantering av tidsplan och tidsrapporteringar. Även de grundläggande kunskaper av 
ordbehandlings-, kalkyl- och presentationsprogram som Microsoft Word samt Microsoft 
Excel kommer att vara användbara för att kunna utföra detta projektarbete. 

Kompetens och utveckling (7,5hp) och Management (7,5hp) 
Hantering av konflikt, att kunna ge feedback samt kunna ta emot feedback från sin kollega. 
Att kunna agera samt förmedla budskap till sin arbetspartner som projektledare. Ytterligare 
självkännedom och förståelse för arbete i grupp.   

Material och produktion I & II (7,5 hp; 7,5hp) 
Kunskap om Gjuteriprocessen och de gjutsorter som finns. Även lärdom om hur ett företags 
produktionsutformning kan se ut och dess fördelar/ nackdelar med dessa. Egenskaper om 
stålsorters smälthastighet kommer även att användas. 
 
Produktionsteknik fortsättningskurs 1 och 2 (7,5hp; 7,5hp) 
Hantering av genomloppstider, ledtider, operationstider och stycktider.  
Verkningsgrader för operatörer, maskiner och kombinationer av dessa.  
Industrialisering att gå från småskalighet till storskalighet. 
Produktions teknik förknippat med logistik. 
Fördjupning av produktionslogistik samt värdeflödes analys och dess huvudsteg i metodiken. 
LEAN- produktion och simulering. 
Kunskaper för att kartlägga och förbättra flöden. 
Att kartlägga det nutida och framtida tillståndet. 
Individuell effektivitet i förhållande till systemets effektivitet. 
Placering av kundorderpunkt. 
Processförbättringar. 
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Logistik (7,5hp) 
Kunskaper om hur värdeflöden och informationsflöden skall fungera på ett kostnadseffektivt 
och kundanpassat sätt genom en verksamhet. Företagets logistiksystem (materialflöden) från 
råvara till färdig produkt. 
Kunskap om hur logistiksystemet påverkar företagets ekonomiska resultat och värdering av 
styrningen hos logistikaktiviteterna.  
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3 Gjutning 

Detta kapitel tar upp allmän fakta om gjutning de senaste åren. Vidare beskrivs kort vilka 
sorters gjutmaterial som kan användas vid gjutning av gods.  

En inblick av vilka gjutmaterial som Roslagsgjuteriet använder sig av är viktig för att få en 
förståelse av vad gjutgods är uppbyggt av, och vilka egenskaper godset får vid olika sorters 
gjutmaterial. 
All denna information har i princip samlats in via elektroniska källor. 
Syftet är att läsaren ska få en klar bild över vad gjutning är för en produktionsmetod och 
vilka material en produkt kan bestå av.  

3.1 Bakgrundsfakta 
Gjutning är kort sagt en tillverkningsmetod som innebär att smält material hälls i en form, där 
den sedan får stelna. Metoden har under de senaste decennierna snabbt utvecklats, genom 
flera nya formtillverkningsmetoder, bindemedelssystem och kontrollmetoder. Även 
utvecklingen av datortekniken har haft en stark inverkan, där CAD/CAM tekniken bland 
annat används vid tillverkning av modeller, kärnor och verktyg.  
Roslagsgjuteriet använder sig av ett datasystem vid namn, Garp, som är ett modernt 
affärssystem inom produktionsvärlden. 
Alla dessa förbättringar under de senaste decennierna har gett en förbättrad styrning av 
gjuteriprocessen, med ökad kvalitet och lönsamhet. 

Anledningen till den snabba utvecklingen ligger i att man insett att gjutning är den mest 
lönsamma metoden för formning av material enligt Svensson, 1990. Man brukar säga att 
”Gjutning är den snabbaste vägen från smällt metall till färdig produkt”. En särskilt viktig 
egenskap är att produkterna kan formas på ett friare sätt sett ifrån andra tillverkningsmetoder. 
Det gör att produkter med en förhållandevis komplicerad formgivning kan framställas på ett 
enkelt sätt. 

Man har med tiden även insett att det är lönsammare att gjuta än att svetsa ihop delar vid 
produktion av ett flertal detaljer. Dels måste tid läggas ner på att få fram respektive del, men 
även tiden att svetsa ihop delarna till en produkt tar en lång tid. Idag har man förstått att mer 
tid sparas genom att gjuta, och även tillverkningskostnaden reduceras och designen blir mer 
attraktiv. 

Världens största gjutgodsproducent är Kina med sina 40 miljoner ton (avsett från år 2010), 
vilket motsvarar 43 % av världsproduktionen. Indien är näststörst, dock långt efter Kina med 
endast ¼ av Kinas produktion, närmare sagt 9 miljoner ton. 
Andra stora länder är USA, Japan, Tyskland och Ryssland (Svensson, 1990:7–11). 

3.2 Gjutgodsmaterial 
Vid gjutning finns det ett visst antal metalliska material att använda sig av. På bilden nedan 
ses vilka sorters material som används till gjutning. På Roslagsgjuteriet arbetar man endast 
med gjutjärn som råvara, närmare sagt olika legeringstyper av gråjärn, segjärn och vitjärn. 
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Figur 3-1 Olika material som kan användas för gjutning (Svensson, Ingmar. & Svensson, Ingrid., Gjuteriteknisk 
handbok, 2004:184) 

Gjutjärn är rent järn blandat med främst kol och kisel som legeringsämnen, men även andra 
legeringsämne såsom koppar brukar användas för att få fram den egenskap man vill åt i 
gjutjärnet. Kolhalten i gjutjärnen varierar mellan 2,1 % – 4 %. 

Roslagsgjuteriet köper inte in färdigt gjutjärn, utan köper in råmaterial i form av skrot 
innehållande rent järn. Det kan köpas in mot 10 ton skrot åt gången. Skrotet blandas sedan 
med kol, kisel samt övriga legeringsämnen under hög temperatur. 
På Roslagsgjuteriet arbetar man med upp mot 40 olika gjutjärnslegeringar av gråjärn, vitjärn, 
segjärn. Förutom dessa är cic ett annat ämne som ofta används. 

Det som avgör gjutjärnssorten är den kemiska sammansättningen och dess svalningshastighet. 

Gråjärn är den äldsta sorten av gjutjärn. Det är järn blandat med 3 – 3,5 % kol, i form av 
grafitform. Gråjärnets smältpunkt ligger vid 1450 grader Celsius. Därefter utsätts smältan för 
en låg svalningshastighet. Det gör att materialet får en stark hårdhet, och är därmed bra som 
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konstruktionsmaterial, och användning till maskindelar och bildelar. Gråjärn har också en god 
skärbarhet och tryckhållfasthet. Däremot har gråjärn mindre bra draghållfasthet  
(Svensson & Svensson, 2004:189). 

Segjärn är järn blandat med 3,3 – 3,9 % kol, i form av små grafitkulor. Segjärnets smältpunkt 
ligger vid 1480 grader Celsius. Smältan svalnar sedan fritt i luften. Materialet har en hög 
seghet och en bättre skärbarhet och högre hållfasthet i jämförelse med gråjärn. Segjärnet har i 
många fall ersatt gråjärnet i och med dess goda hållfasthet. Det används framför allt inom 
transportindustrin, exempelvis vid tillverkning av maskindelar, bildelar och rör.  

Vitjärn är järn blandat med 2,5 – 3,6 % kol, i form av cementitform. Vitjärn börjar smälta vid 
1480 grader Celsius. Smältan utsätts för en hög svalningshastighet. Detta ger vitjärn dess goda 
hårdhet och nötningshärdighet. Problemet är att hårdheten är så god att det gör vitjärnet 
svårbearbetbart. Pumpar, rör och valsar är exempel på produkter bestående av vitjärn 
(Svensson & Svensson, 2004:184). 

CIC kan finnas i två former, dels som en produkt och dels som ett material. Ett exempel på en 
cic produkt är valsar. CIC som ett material är en gjutjärnslegering av segjärn blandat med 
hårdmetall. Kunden Sandvik vill ha detta ämne på vissa av sina produkter och står själva för 
leveransen av det till Roslagsgjuteriet. Avsvalningstiden ligger upp till en dag, vilket ger en 
extra nötningsstark egenskap.  

På Roslagsgjuteriet smälts segjärn, gråjärn, vitjärn och CIC utefter en viss planering, eftersom 
att det inte går att smälta dessa hur som helst. Se bilaga 3 för mer ingående information.  
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4 Datasystemet Garp 

Affärssystemet Garp har idag ca 2 000 kunder inom de flesta branscher, både tillverkande och 
säljande företag. I ca tre decennier har Garp utvecklats och blivit ett av Sveriges mest 
användbara affärssystem med en hög funktionalitet. Garp utvecklas och supporteras av Jeeves 
Information Systems AB och har idag ett femtontal GarpCenter runt om i landet som säljer, 
installerar, utbildar, och vidareutvecklar sina kunders Garplösningar.  

År 2009 implementerades det integrerade affärssystemet Garp i Roslagsgjuteriets databas. 
Syftet med införandet av Garp var för att få en uppdatering av det tidigare affärssystemet 
(PFL), som inte var tillräckligt brett. Garp köptes in till organisationen eftersom man ville få 
ett enklare system som var totalt integrerat, och för att alla moduler skulle kunna 
kommunicera med varandra. Lättare tillgång till information som t.ex. statistik och grunddata 
var även en lösning som ville uppnås.  

Utbildningen har getts på så sätt, att ansvariga för respektive område utbildats under två 
stycken fyra timmars lektioner samt en privat lektion när affärssystemet införskaffades. ”Den 
privata lektionen” innebar att de ansvariga själva fick jobba med en konsult för att få sina 
specifika önskningar insatta i Garp. Idag finns även möjligheten att kontakta en konsult för att 
lägga in ytterligare listor och krav man vill att Garp skall innefatta. En utvald person från 
organisationen kan dessutom skickas till utbildning för att denne sedan skall kunna hjälpa 
resterande medarbetare vid önskningar av listor eller annan funktionell hjälp. 

Idag används Garp endast vid loggning av artiklar vid de flesta avdelningarna, tack vare den 
begränsade kunskapen och den låga tillit som operatörerna har till det nya affärssystemet.  

För att ge läsaren en starkare bild av hur Garp systemet kan användas och hur det fungerar, 
har författarna valt att beskriva hur man kan söka upp en order (detalj) för att se om den 
fortfarande finns i processen eller är färdigproducerad.  

Om man utgår från artikeln som följts under studien, klickar man på artikelformulär i den 
rutan som kommer upp efter inloggning med användarnummer. En ruta kommer upp där det 
skrivs in det utvalda artikelnumret. Där kan brätt nummer, gjuttemperatur, modellnummer, 
material, antal modeller och en totalvikt ses mm. För att se om det finns en order på denna 
detalj klickar man på försäljning, och där kommer detaljens historik på alla order som givits 
fram. Under orderstatus ses vart ordern ligger i processen, närmare sagt vilka delar som 
ordern gått igenom (de grönmarkerade). I vårt fall var ordern helt grönmarkerad, vilket 
innebär att detaljen packats klart och är redo för leverans. Alla operatörer kan inte gå in och 
ändra ordern i Garp. Beroende på hur stort ansvarsområde och befattning man har kan man 
utefter det ändra och påverka en order eller artikel i Garp. 

Ytterligare ett datasystem används vid namn Kinet. Kinet finns i Roslagsgjuteriets intranät 
och är sammankopplat med Garp. I detta datasystem skrivs alla avvikelserapporter in som alla 
arbetare på Roslagsgjuteriet kan se och ha tillgång till. Frågor kring Garp och andra önskemål 
kan skrivas in (Fältstudie 2 – Garp).  
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5 Nulägesanalys 

Detta kapitel börjar med en generell information om Roslagsgjuteriet. Vidare beskrivs en 
övergripande bild över företaget och dess leverantörer och kunder. En mer djupgående bild 
inom Roslagsgjuteriet (över kaj) visas därefter, där hela flödet över lag beskrivs sett ifrån 
planering av en order tills den färdiga ordern packats ner. Slutligen finns en beskrivning av 
företagets problem i nuläget.  
  
En förståelse av hur företaget ser ut i dagsläget skulle underlätta fortsatta studier. En 
övergripande bild över dagens problem i gjuteriet skulle ge en grund att utgå ifrån för vidare 
analyser av problemen.  
All denna information har samlats ihop från de två första fältstudierna på Roslagsgjuteriet, 
både via egna aspekter och värderingar men även genom intervjuer med anställda på 
gjuteriet. Även elektroniska källor har varit nyttiga.  
Syftet är att läsaren ska få en klar bild över hur företaget ser ut idag.  

5.1 Affärsidé 
Roslagsgjuteriets affärside lyder enligt följande:  
”Vår affärsidé är att marknadsföra och tillverka kvalificerat maskinformat järngjutgods till 
svenska och utländska kunder. Inom ramen för en och samma organisation ska vi 
tillhandahålla kunskap, uppfinningsrikedom, erfarenhet och teknisk utrustning, som klarar 
hela vägen från idéstadiet via modell och gjutning till att leverera ett komplett färdigbearbetat 
gods. Genom rationell och kvalitetsinriktad tillverkning, allt enligt EN 9001:2 000, erbjuder vi 
produkter i de flesta grå-, seg- och specialkvaliteter, med hög leveranssäkerhet anpassade till 
kundens önskemål ”.  
Konceptet är kallat för "Just In Place". 
(Roslagsgjuteriet -Vårt företag och vår affärside, Electronisk källa) 

5.2 Företaget Roslagsgjuteriet 
Roslagsgjuteriet är sedan år 2006 verksam under Nötudden Invest AB, som är en organisation 
vars affärsidé är att köpa upp ekonomiskt stabila företag och skapa en långsiktig lönsamhet 
genom ett aktivt ägande. Förutom Roslagsgjuteriet har Nötudden Invest AB även köpt upp 
Storebrogjuteri och Kohlswa gjuteri, som är två andra stora gjuteriföretag. 
(Nötudden Invest AB, Elektronisk källa) 

Roslagsgjuteriet är ett företag med 65 st. anställda, varav bland annat 14 st. är tjänstemän, 
sju st. är administratörer och 6 st. inom renseriet som är outsourcad. Ett företag med mellan 
50 – 249 st. anställda räknas som ett medelstort företag, vilket innebär att Roslagsgjuteriet hör 
dit.   
 
Produktionskapaciteten ligger på 2000 ton gjutgods per år, och omsättningen under år 2010 
låg på 88 370 000 kr (Hitta.se – Roslagsgjuteriet AB, Elektronisk källa). 
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Om kunden är missnöjd får den kunden en helt ny produkt. Roslagsgjuteriet arbetar intimt 
med sina kunder och har bra kontakt och samarbete.  

Material köps in i form av järnskrot, sand samt legeringsämnen. Järnskrotet köps in från Stena 
Metall. Sanden och legeringsämnena köps främst in från Sibelco, men det finns även många 
andra leverantörer.  
Inköpsmaterial transporteras till Roslagsgjuteriet där gjutjärnet görs på plats, och ett slutligt 
gods produceras. Därefter kan gjutgodset fortsätta vidare för efterbehandlingar om kunden 
kräver det. Om det inte krävs, transporteras produkten från Roslagsgjuteriet direkt till kunden, 
utan vidare efterbehandlingar.  

Om kunden kräver fortsatt efterbehandlingar, kan ordern transporteras vidare till bland annat 
Kårsta industrilackering, där målning av produkten görs. På Roslagsgjuteriet målas också 
produkten, om kunden vill, men dock med endast vattenbaserade färger.  På Kårsta görs en 
målning med pulverlack, aluminium, gråfärg och vitfärg.  
Ordern kan även transporteras till Roslagsverkstäder, där en fin efterbearbetning görs. Det 
finns dock ett flertal till övriga företag som orden kan skickas till för efterbearbetning 
(Fältstudie 1). 

Företaget arbetar kundorderstyrt, och kunderna är främst representerade av pump -och 
förpackningsindustrier. De tre största kunderna är: 

‐ Emhart Glass: Största kunden, som arbetar med produktion av glasmaskiner. Vanliga 
detajler som storkunden Emhart Glass beställer från Roslagsgjuteriet är rännor 
(deflektorset) och neckcylindrar. 
Ledtiden för Emhart order är på 4 veckor 
 

‐ Metso Pumps: Näst största kunden, som arbetar med produktion av detaljer inom 
gruvindustrin. Beställningar från Roslagsgjuteriet läggs på bland annat pumphjul och 
inloppsfoder.  
Metso får sina order levererade inom loppet av en ledtid på 6 veckor. 
 

‐ Sandvik: Tredje största kunden, som även de arbetar med produktion av detaljer inom 
gruvindustrin. Produkter som valsar och väghyvelskär är exempel på vanliga 
beställningar. 
Sandvik får sina order levererade inom loppet av en ledtid på 8 veckor. 

Dessa tre kunder står för 80 % av omsättningen.  
Roslagsgjuteriets kunder finns främst i Sverige. 
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Figur 5-1 Nuläget mellan Roslagsgjuteriet och dess leverantörer och kunder 

5.3 Flödet inom Roslagsgjuteriet 
Roslagsgjuteriet är funktionellt organiserat, vilket innebär att arbete i maskiner sker i flera 
olika stationer, och inte som en linje. Däremot jobbar inte företaget alltid så, utan det finns 
liknande drag av produktion i en linje längs flödet. Detta kan ses längs exempelvis 
formmaskinen Huntern, där den planerade produkten formas, avgjuts, avsvalnar och slås ur 
längs en linje. 
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Idag finns inte många rent använda funktionella verkstäder, utan en kombination görs av dess 
fördelar med fördelarna av en linjeproduktion, och får en så kallad flödesverkstad, vilket 
Roslagsgjuteriet har liknande drag av (Segerstedt, 2008:19). 
 
Vilka processer sker längs flödet då en order tas emot på Roslagsgjuteriet? En överblick i 
beskrivning över flödet kan ses nedan. Däremot hänvisas bilaga 3 (Gjuteri processen) för en 
mer ingående beskrivning och djupare information över samtliga processer samt 
kommunikationen mellan varje station. 
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Figur 5-2 Flödet på Roslagsgjuteriet 
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Då kunden lägger en orderbeställning tas den emot av förste planeraren på Roslagsgjuteriet, 
som knappar in ordern in i Garp. En kopia över ordern, även kallat det blå arbetskortet, skrivs 
ut från Garp och ges till andre planeraren. Andre planeraren gör en fortsatt planering över 
vilken produktionsväg ordern skall följa samt bestämmer en preliminär produktionsdag.  
Innan produktionen kan börja måste kärnlådan och formmodellen, som det blå arbetskortet 
hänvisar till, vara godkända för användning.  
Kärnlådan används för att tillverka kärnan till detaljen. Kärnan motsvarar hålrummet i det 
slutliga godset, och används för att hindra gjutjärnssmältan att fylla ett visst område.  
Formmodellen är den del som används för att få rätt form och struktur på detaljerna. 
Är dessa godkända skickas de iväg från modellförrådet. Man planerar att skicka iväg 
kärnlådan till kärnmakeriet två veckor innan formmodellen kan börja tryckas i 
formningsstationen. Formmodellen ligger kvar i modellförrådet tills dagen innan formning av 
detaljen. 

Det är nu produktionen börjar. Tillverkning av kärnan i kärnmakeriet sker en vecka innan 
formning. En vecka fram tills formningen planeras kärnan ligga för torkning. 
En preliminär planering över vilken dagen detaljerna skall formas gjordes som sagt av andre 
planeraren, men den slutliga planeringen vilket även är körplanen av produktionen, görs av 
tredje planeraren. Planering av formningsdagen görs utefter bland annat vilket gjutjärn som 
ska smältas den dagen. Planeringen görs även efter antal eftersläpande produktion sen 
tidigare, och antal restorder som måste planeras in före. 
 
Formningen av en order kan göras på tre stationer. Antingen i Huntern, Aspan eller 
Karusellen. I Huntern och Aspan görs formningen i maskin, och i Karusellen görs formningen 
för hand. På vilken station formningen sker beror på detaljens storlek samt komplexitet. 
I formningen trycks sand ihop med formmodellen och en form över detaljen fås.  
Formningen i Huntern sker i så kallade bullar (kubliknande form av hårt packat sand), och 
formningen i Aspan och Karusellen sker i flaskor (rätblocksliknande form av hårt packat 
sand).  
Formningen sker på både övre – och undre del av formodellen. Innan övre – och undre del 
sätts samman, läggs kärnan in emellan. Nu har en form inuti den hårt packade sanden bildats.  

Parallellt med formningen smälts gjutjärnet på smälteriet. Smältan transporteras till 
avgjutningsstationen. På Roslagsgjuteriet finns fyra avgjutningsstationer, där smältan hälls i 
formen som bildats från formningen. 
Efter avgjutning avsvalnar detaljerna, för att därefter slås ut ur sanden. 

Nu återstår att finslipa detaljerna, och bli av med överflödigt material. Efter urslagningen går 
detaljerna till blästring, där det skickas iväg stålkulor på godsen för att få en finare yta. 
Överflödigt material som går att kapa bort, görs sedan innan godsen skickas iväg till 
kontrollen.  
På kontrollen undersöks bland annat godsens hårdhet och temperatur. Därefter går den till 
renseriet för efterbearbetning av godsens sidor och kapning av överflödigt material som inte 
avlägsnats vid blästringen.  
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Nu när produkten är färdigtillverkad och efterbearbetad och den har blivit godkänd från 
kontrollen, sker en målning av produkten innan den packas och transporteras iväg från 
Roslagsgjuteriet. 
Om inte ett rätt antal detaljer som producerats blivit godkända, det vill säga om för många 
kasserats, kommer teknik centret att kontaktas som sysslar med kvalité förbättringar och 
problemlösningar (Fältstudie 1). 

I nuläget ser Roslagsgjuteriets layout ut på ett sätt som egentligen inte passar orderns väg 
genom flödet. De stationer som borde ligga bredvid varandra, sett ifrån orderns väg genom 
flödet, gör inte det.  
 

 
Figur 5-3 Fabrikslayoutet i nuläget på Roslagsgjuteriet 

5.4 Huvudproblem 
Roslagsgjuteriets huvudproblem i nuläget är dess leveransprecision till kunder.  
Företaget har haft svårigheter med att hålla den planerade tiden, särskilt under fler skift än ett, 
då det är mycket produkter i arbete. Förr accepterade kunden att det levererats för mycket 
eller för lite av en order, men på de senaste åren har kunderna satt högre krav på 
leveranssäkerheten mot sina leverantörer, och vill nu ha ett exakt antal produkter som 
beställdes.  
Om en order då lagts på 20 detaljer men bara 18 har producerats, måste en restorder läggas in 
och inväntas innan hela ordern kan skickas iväg till kunden. Att inte rätt kvantitet och rätt 
kvalité produceras vid första tillfället är ett problem. 
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Detta påverkar leveransprecisionen då leveranssäkerheten måste vara 100 procentig.  

Statistik kan ses nedan: 

‐ Total leveransprecision (Inkluderat efterbehandlingar): 
År 2010 (Jan–dec): 86, 8 %  
År 2011 (Jan-dec): 71,6 % 
År 2012 (Jan-mars): 71,0 % 

‐ Leveransprecision över kaj (Inom Roslagsgjuteriet): 
År 2010 (Jan-dec): 84,7 % 
År 2011 (Jan-dec): 84,1 % 
År 2012 (Jan-mars): 85,3 % 

Som det kan ses är leveransprecisionen sämre när ordern går vidare för efterbehandlingar. 
Dessa siffror kommer däremot inte behandlas, utan det är leveransprecisionen över kaj som 
skall studeras och förbättras, för en ökad leveransprecison. 

Det ska sägas att leveransprecisionen minskar från augusti och framöver på året. Detta på 
grund av att det kommer mycket fler beställningar från kunder, vilket gör att flera skift körs. 
Samtidigt uppstår svårigheter med produktionen då många produkter är i arbete och det bli 
ont om utrymme (Fältstudie 1). 

Bidragande orsaker till den försämrade leveransprecision kan uppstå vid inköp av material, 
planeringen, produktionen eller vid transporter. Eftersom författarna kommer att avgränsa sig 
från inköp av material samt transporter, lades fokus på att hitta problem och flaskhalsar vid 
planeringen - och produktionen i flödet. Dessa problem beskrivs i detalj längre fram i 
rapporten. 
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6 Analyser 

I detta kapitel har en fokus lagts på att analysera information och data, såsom relevanta tider 
inom produktion och maskiners kapacitetsvärden. Detta för att koppla samman de utvalda 
värdena med processen och finna störningar samt flaskhalsar i produktion och planering. 

Strategin för att uppnå detta mål har varit att via fältstudier och intervjuer komma åt de 
specifika delarna inför analysera. Författarna har själva valt att vid ett flertal tillfällen följa 
produktionen i grund för att finna möjliga problem som missgynnar ett jämnt flöde. 

I detta kapitel kommer en värdeflödesanalys att presenteras för att läsaren skall få en 
grundlig bild av hur en order går från dörr till dörr med dess processtider uttagna. 
Vidare under analysen kommer problem och flaskhalsar samt dess samband att studeras. 
Avslutningsvis kommer möjliga rekommendationer att föreslås 

För att få en bättre förståelse för detta kapitel och enklare kunna hänga med i resonemangen 
hänvisar vi till bilaga 3.  

6.1 Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalys från dörr till dörr på Roslagsgjuteriet.”Ett verktyg för visualisering av 
produktionsflöde och grund för förbättringar” 

För att få en tydlig bild över en orders väg genom produktionen, valde författarna att 
genomföra en värdeflödesanalys på det nuvarande tillståndet och hur det önskade framtida 
tillståndet kan se ut. Fokus ligger på att i det framtida tillståndet minska genomloppstiden, 
hindra överproduktion, omarbete och finna de värdeskapande tider genom att eliminera 
slöserier. En stor del av fokusen ligger också i att fabriksområdet skall utnyttjas maximalt tack 
vare den trånga produktionsytan som gjuteriet har. Genom att få bort outnyttjad lager och 
minska onödiga rörelser skall man använda sig av den outnyttjade kreativitet som finns.  

Värdeflödesanalysen kommer även vara i grund för placering av problem. Samband mellan de 
olika problem som finns kommer att undersökas, samt dess grundorsaker. Utefter detta 
kommer ett antal verktyg användas för att lösa problemen. 

6.1.1 Produktsort  
En order med produktnamnet INSERT valdes ut. Denna detalj används som formhållare vid 
”glasgjutningen” hos Emhart Glass AB (kund). Tillverkningsordern som förstemännen och 
operatörerna följer för denna order har numret: 120 520. Detaljen har en total 
smältmassa/bulle på 29kg, vilket ger oss den totala smältmängden 17*29=493 kg för hela 
ordern. Antalet detaljer som beställts ligger på 16st men 17 detaljer planeras in i produktionen 
på grund av att gjuteriet i de flesta fall räknar med en kassation på 10 %.    

Roslagsgjuteriet tillverkar många komponenter till storkunden Emhart Glass AB, som har upp 
mot 3000 st. olika produkter inom den kommersiella glasburksförpackningen. De tillverkas i 
flera varianter allt från små detaljer som används i glasformningsmaskiner, till långa rännor 
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som glassmältan kan rinna ner genom in till gjutsystemet. INSERT-detaljen används till 
formhållning och levereras till kundens glastillverknings fabrik. 
 

 

Figur 6-1 Detaljens utseende från ordern INSERT 

 

Figur 6-2 Tillverkningsordern INSERT, som skickas från ordermottagningen till andre planeraren och används 
under hela produktionen 

6.1.2 Produktfamilj 
Trots det stora utbudet av modellsorter (7000st) som finns i Roslaggjuteriets modellförråd 
valde författarna att dela upp produktfamiljerna efter storlek på modellen. Detta eftersom 
modellängden, modellbredden, modellhöjd/djup samt smältmassan påverkar val av vilken 
formnings/avgjutningsstation som skall användas. Den valda produkten i detta fall fyller 
kriterierna för en Hunter baserad produktion, vilket är en order bland de mindre detaljsorterna. 
En accepterad gjutjärnsmassa att smälta i ugnen för att få en okej lönsamhet är minst 500 kg, 
vilket även detta bidrog till att INSERT valdes, som har en totalvikt på ca 494 kg. Järnsorten i 
detta fall är av segjärn och används till de flesta gjutgods som Emhart (kunden) beställer.  
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De tre formstationer som finns används efter storlek på godset.  Karusellen är den formstation 
som klarar av störst detaljer. Finessen med Karusellen är att det i denna handformningsstation 
kan tillverkas mindre detaljer som även kan göras i Aspan eller Huntern, men på grund av 
komplexitet eller ett mindre antals tillverkning väljer man att forma den på Karusellen.  
(Fältstudie 1) 

         
Modell 
Längd  
(mm) 

Modell 
Bredd 
(mm) 

Modell Höjd 
översida 
(mm) 

Modell Djup 
undersida 
(mm) 

Modell 
Vikt 
(kg) 

Komplex
a 
Detaljer 

Formstationer
:  

            

Hunter 
(Maskin) 

≤ 520 ≤ 420 ≤ 150 ≤ 160 ≤ 60   

Aspa (Maskin) ≤ 900 ≤ 700 ≤ 300 ≤ 300 ≤ 300   
Karusellen 
(Handformnin
g) 

≤ 1500 ≤ 1500 ≤ 450 ≤ 450 > 700 
                  
× 

Figur 6-3 Enligt dessa mått på detaljerna sker formningen i respektive formstation 

Mindre eller lika med ( ≤ ) Större eller lika med ( ≥ ) > större än < mindre än 

Komplexa Detaljer = detaljer som är svårformade eller har tunna utstick som lätt kan gå 
sönder under gjutningsprocessen  

Den utsedda produkten går igenom alla tillverkningssteg i flödet och har en mindre 
modellängd och en smältmassa på 29 kg som tidigare nämnts. Eftersom dessa mått inte 
överskrider kriterierna för den lilla formmaskinenen Huntern, används inte Aspan eller 
Karusellen. I denna order formas endast en modell på brättet, men det finns fall där flera 
modeller kan formas på ett och samma brätt.  

Detalj: Planering  Modellförråd Kärntillverkning Formtillverkning Smältning Avgjutning Svalning Blästring Kontroll Rensning

INSERT × × × × × × × × × × 

Figur 6-4 Ordern INSERT genomgår dessa stationer 

Detaljen har en relativt jämn förbrukning över året och det finns även flöden i denna 
produktfamilj som behöver förbättras. Operatörer och process-ansvariga har under fältstudien 
visat sig vara positiva över förbättringar i produktionslinan.   

6.1.3 Kundkrav  
 4 veckors ledtid 

 Ca 120st artiklar/år av typen INSERT 400–50550-C 

 Kundens fabrik har en verksamhet på 1 skift 

 Order från 30-50 detaljer kan beställas åt gången 

 Det sker dagliga leveranser till kunden Emhart men främst på fredagar 
(Fältstudie 1) 
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6.1.4 Arbetstid 
 20 dagar per månad  

 För tillfället arbetas med ett skift, men under säsonger då gjuteriet får fler order väljer 
man att arbeta i två - tre skift. 

 Det finns en 30 minuters lunch och två kafferaster på 15 min/st. under ett skift. 

 Manuella processer stannar under rasterna, men vid högre beläggning finns det 
operatörer som håller igång processerna under rasterna. 

(Fältstudie 1) 

6.1.5 Tillverkningsprocess 
Tillverkningsprocessen för denna produktfamilj börjar med planering, först en grovplanering 
där ordern läggs in i Garp. Därefter en finplanering för att få in ordern i en planerad 
kärntillverkning på två veckor. Där anpassas även smältsorten till en specifik dag då samma 
smälta gjuts. En vecka innan formningen, plockas kärnlådan fram och kärnan tillverkas. 
Formmodellen tas fram under samma dag som formningen skall ske.  
I vår produktfamiljs fall pressas bullens övre - och under del mot modellen och skapar en 
form, men innan delarna sätts ihop läggs kärnan in. Varefter smältan hälls i gjutsystemet och 
därefter sker svalning, trumling, blästring, kontroll, rensning och slutligen 
avspänningsglödning (metallurgi). Komponenterna ställs på pallar som sedan packas ihop för 
leverans, som sker dagligen till kunden (Fältstudie 1). 
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Figur 6-5 Orderns väg genom flödet  
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6.1.6 Processinformation 

Planering 

Planeringen kan delas upp i fyra olika skeden: 

‐ Första planeringen sker i form av ordermottagning, där antal order planeras in som 
kan tas emot som inte påverkar den belagda kapaciteten på prognoser.  
Cykeltid för att lägga in en etablerad order i Garp tar ca 2 min.  

‐ Andra planeringen, planeras utifrån vilken produktionsväg ordern skall ta, t.ex. 
vilken formstation respektive avgjutningsstation som ordern skall följa. Här tas även 
hänsyn till hur stor kapacitet som kan maxbeläggas, utifrån minutrar som omvandlas 
till bullar och flaskor. Vid fall av kassation planeras även det i andra planeringen. I 
andra planeringen görs en planering för två veckor framåt, en vecka för kärnan och en 
vecka för resterande produktion. 

‐ I tredje planeringen anpassas produktionen med respektive order utifrån vilken 
gjutjärnsort som skall smältas under just den dagen.   

‐ I fjärde planeringen anpassas produktionen utefter formmaskinen Hunter. 

Modellförråd 

‐ I modellförrådet finns modeller för alla produktfamiljer, däremot endast för redan 
etablerade artiklar.  

‐ Förrådet rymmer ca 7500 modeller. 
‐ Från modellförrådet körs formmodellen till en av de tre formstationerna, samt 

kärnlådan som förs till kärnmakeriet (för de detaljer som ska innehålla en kärna). 
‐ Cykeltid för att ta ner modellerna samt föra de (via truck) till formstation och 

kärnmakeriet tar ca 6 min.  
‐ Tillförlitlighet i truck är 99 % 

Kärntillverkning 

‐ Kärntillverkningen används för vår produktfamilj, och alla artiklar som kräver kärnor. 
‐ I kärnmakeriet finns fem olika stationer att tillverka kärnor på, en helautomatiserad, 

två halvautomatiserade och två manuella kärntillverkningsstationer.  
‐ Ett lager skapas då kärnor kan ligga från två dagar fram till en vecka innan de börjar 

användas. Kärnorna kan antingen självtorkas, eller eldas för att få kärnan torr. Lagret 
rymmer kärnor för 2 veckor framåt. 

‐ Passiv ledtid från två dagar upp emot en vecka. 
 

‐ En helautomatiserad kärntillverkningsmaskin 
 Cykeltid 1 min (Vikten på kärnan har ingen betydelse i denna maskin) 

 Maskinens omställningstid mellan två olika detaljer är 2-3 min 

 Maxkapacitet på 400 kärnor/dag 

 Tillförlitlighet i maskin är 90 % 
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‐ Två manuella kärntillverkningsområden 
 Cykeltid 13 min (Beroende på vikt och lådans utformning) 

 De manuella kärntillverkningarnas omställningstid mellan två olika detaljer är 
5-15 min 

 Maxkapacitet 30-40 kärnor/dag 

 Tillförlitlighet är 98 % 
 

‐ Två halvautomatiserade kärntillverkningsmaskiner (en stor och en mindre) 
(Den mindre kärntillverkningsmaskiner hanterar vår produktfamilj) 

 Omställningstid på 2.5 min 

 Cykeltid för vår order som innehåller tre kärnor 4,75 min (Vikten på kärnan 
har ingen betydelse i denna maskin) 

 Processtid för vår order 4.75 min * 17 (detaljer) = 80.75 min 

 Maxkapacitet på 400 kärnor/dag i den mindre maskinen (som vår order går 
igenom). 100 kärnor/dag i den större maskinen. 

 Tillförlitlighet i maskin är 98 % 

Smälteri 

‐ Alla artiklar och produktfamiljer tar del av smälteriet 
‐ I smälteriet smälts helst 2000 kg åt gången eftersom det är mest lönsamt när det gäller 

besparing av tid och kapacitetsutnyttjande. 
‐  Man har en smältgenerator och en värmehållargenerator som man varierar med att 

använda. Detta leder till att det inte kan smältas i två olika ugnar på en och samma 
gång. 

‐ En maxkapacitet på 20 tons smältning under en arbetsdag. 
‐ Vår produktfamilj kräver ca 500 kg smälta (segjärn) 
‐ Processtid för smältning 1 timme 25 min 
‐ Processtid för tömning av en bola och borttagning av slagg samt körning till 

avgjutning är 20 min  
‐ Processtid för smältning samt tömning till en bola som rymmer 500 kg smälta och 

rensning av slagg tar 1 timme och 34 min (Vi utgår från att 2 ton smälts) 
‐ Omställningstiden för att tömma en ugn och förbereda en ny gjutjärnsort tar 1 timme 

och 25 min 
‐ Tillförlitlighet i de tre ugnarna är 95 % 

Formtillverkning, Avgjutningsstation, Avsvalning samt Urslagning 

‐ Alla artiklar som produceras på Roslagsgjuteriet går igenom formning, avgjutning 
samt avsvalning. 

‐ Det finns tre olika formstationer och nästan varje formstation innehåller en 
avgjutningsstation samt plats för avsvalning. Karusellen är den som utmärker sig med 
två avgjutningsstationer. 
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‐ Form, avgjutningsstation, avsvalning samt urslagning i trumman för Hunter 
(Gäller för den utvalda produktfamiljen, och mindre detaljstorlekar ) 

 I Huntern finns ett tryckande led, det vill säga att ledet blir fullt då det formats 
tillräckligt med bullar, både i avgjutningsledet och avsvalningsledet. Det 
innebär att bullarna måste hinna svalna och köras ner i trumman innan ny 
formning av nya bullar återigen kan göras i ledet.  

 Omställningstiden för Huntern är 5 min. 

 Cykeltiden för formning är 1 min/bulle. Processtid för formning blir 17 min. 

 Cykeltid för avgjutning är ca 50 sek. Processtid för avgjutningen hos vår order 
blir 7 min 

 Cykeltid för avsvalning 1 timme och 30 min. Processtid för avsvalning blir då 
1 timme och 30 min.  

 Cykeltid för urslagning i trumman 6 min/bulle. Processtid för urslagning i 
trumman 23 min 

 Processtid för vår order är att formas, avgjutas, avsvalnas samt få detaljerna 
genom trumman för urslagning blir då 2 timmar och 17 minuter. 

 En maxkapacitet på 240 bullar/dag i ett åtta timmars skift på Huntern.  

 100 bullar kan stå lagrade i ledet tills avsvalning skett och att nya bullar kan 
formas. 

 Tillförlitlighet i formmaskin är 90 % 

 Tillförlitlighet i trumman är 90 % 

Blästring 

‐ Det finns tre blästermaskiner, beroende på detaljstorlek. En stor blästermaskin, en liten 
blästermaskin och en mindre blästermaskin. 
 

‐ Lilla Blästern 
 Den utvalda produktfamiljen går igenom den lilla blästern 

 Den lilla blästern rymmer en fylld burk, burken har en volym på 0,5m3 

 Omställningstid är 2 min  

 Cykeltid för blästring är 15 min 

 Processtid för blästring är 15 min  

 Tillförlitlighet i lilla blästermaskin är 85 % 

 Passiv Ledtid är 2 min (transport till lilla bläster) 

Kontroll 

‐ Alla produktfamiljer går igenom kontrollen. 
‐ Den utvalda produktfamiljen går igenom kontrollen vid två tillfällen, en gång under 

kontroll och en gång under avspänningsglödning. 
‐ Det finns två ugnar som används för värmebehandling samt avspänningsglödning. 
‐ Man räknar med en kassation på 10 % av den totala ordern 
‐ Omställningstid för ugn är 3 min 
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‐ Cykeltid för kontroll är 20 sekunder  
‐ Processtid för kontroll är 4 min 
‐ Cykeltid för avspänningsglödning är 3 timmar 
‐ Processtid för avspänningsglödning är 3 timmar 
‐ Passiv Ledtid (avsvalning) är 2 timmar 
‐ En daglig kapacitet på 875 detaljer som går igenom kontrollen dagligen  
‐ En maxkapacitet på 1500 detaljer som kontrolleras dagligen  
‐ Tillförlitlighet i ugnarna är 99 % 
‐ Tillförlitlighet i Brinellprovaren är 100 % 

Renseri 

‐ Den utvalda produktfamiljen samt artiklar som behöver rensas skickas till renseriet. 
‐ Detaljerna kan hamna i renseriet i två fall, en gång innan den går till kontrollen ifall 

mataren behöver kapas bort, och en gång efter kontroll då rensning av detaljen skall 
ske.  

‐ Cykeltid för rensning är 5 min 
‐ Processtid för rensningen är 85 min 
‐ Tillgänglighet i rensmaskin är 80 % 

Målning 

‐ Den utvalda produktfamiljen går inte igenom denna process, men eftersom denna 
avdelning används på många artiklar har vi valt att ha med denna process i 
värdeflödesanalysen.  

‐ Cykeltiden skulle då vara 2 min för målning 
‐ Processtiden blir 40 min 
‐ Passiv ledtid är 2 timmar (Torkning) 
‐ Tillförlitlighet i färgspruta är 95 % 

Packning och Leveransavdelning 

‐ Alla artiklar går igenom denna process innan leverans 
‐ Cykeltid på 18 sek 
‐ Processtid för packning och förberedelse för leverans är ca 3 min. I processtiden ingår 

att detaljerna placerats på en pall, med eller utan travers. Tiden beror det på vilken vikt 
och storlek godset har.  

‐ Tillförlitlighet i truck är 99 % 
(Fältstudie 1) 
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6.1.7 Värdeflödesbild 

 
Figur 6-6 Värdeflödesbilden över ordern INSERT 
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6.2 Problem och flaskhalsar förekommande i Produktionsflödet 
samt dess rekommendationer 

För att ha ett jämnt flöde och för att organisationen skall få ut den maximala lönsamheten 
krävs det att flaskhalsar och problem elimineras i flödet. Under fältstudien och de 
intervjuerna som ägt rum har författarna funnit eventuella orsaker till en bristande 
leveransprecision och jämnt fungerande flöde. Dessa bristande orsaksamband har 
analyserats i flödet, och ett fiskbensdiagram har används i syfte för att åskådliggöra orsaker 
till problemen. 

6.2.1 Problemsamband 
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Figur 6-7 Orsaker till den försämrade leveransprecisionen på Roslagsgjuteriet 

6.2.2 Förändrings -och Förbättringsarbeten/Arbetsfördelning/Organisation 

1. Personalbrist vid sjukfrånvaro och ibland även vid högre produktion 
Chefer och arbetsledare som skall ha en mer övergripande roll får vid sjukfrånvaro och 
personalbrist oftast hoppa in som operatörer och arbeta.  Att man har chefer som kan flera 
områden och samtidigt kan hoppa in som operatöter gör att man slipper ringa in extra 
personal, på så sätt är det lönsamt. Men cheferna får allt för lite koll på sitt arbete. Den 
främsta uppgiften för en chef är att ha en övergripande koll på sina ansvarsområden. Så ifall 
det skapas störningar och problem i produktionen som arbetsledaren eller chefen kunnat 
förhindra, så har denne chef inte sett det. Detta bidrar till att fel som sker i produktionen 
eskalerar och kan skapa följdproblem.  

Rekommendation: För att hindra chefer från att hoppa in i arbetet i en avdelning som hindrar 
de från att ha koll på sitt arbetsområde, kan man ha en bättre arbetsfördelning och 
arbetsstruktur mellan personalen. Eftersom man har överbelastning när det gäller personal 
idag är det en fråga om vilka operatörer som är lediga och kan utföra annat jobb, dvs. hoppa 
in som avgjutare. Utbilda fler personal till att kunna jobba i andra avdelningar. Man skall 
alltid ha en personal som kan avdelningarna och kan vara lös runt omkring produktionen för 
att hela tiden kontrollera så att allt går rätt till. Dessutom skall chefs personal för 
avdelningarna ha mer kontorstid jämfört med vad dem har idag. Idag sitter vissa 
avdelningschefer knappt 5 % av arbetsdagen i kontoret under hela arbetsdagen.  

 

2. Ingen tillräckligt god noggrannhet vid kontroll 
Detaljer som kommer till packning kan det ha missats att göra en hårdhetstest på. De kan även 
vara så att vissa detaljer varit skadade eller liknande. Men som trots allt kontrollerats och 
körts fram och upptäckts på renseriet och packningen.  

Rekommendation: Under fältstudien har vi sett att detaljer som plockas ur lådan utav två 
operatörer, väljer att kontrollera dessa i samma låda. Man kan minska det mänskliga miss 
faktorn genom att ha en låda som man lägger de detaljer man redan kontrollerat. Så att man 
inte missar vissa detaljer. Den andra operatören kan stå vid den andra lådan för att 
dubbelkontrollera detaljerna för att minska risken för att defekta detaljer accepterats.  

 

3. Brist på pålitlighet till förändrings -och förbättringsarbeten 
Många som blev tillfrågade angående förändrings och förbättringsarbetena visade väldigt liten 
pålitlighet till organisationen. Många fraser som, är det här ännu ett förbättringsarbete som 
kommer läggas åt sidan? Det pratas mycket men det händer inget? Varför ska man engagera 
sig när det inte ger en påverkan? 
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Många arbetare ansåg att det kommer upp förbättringsarbeten men att de aldrig får ett slutligt 
resultat.  

 

Figur 6-8 

 

Figur 6-9 

 

Figur 6-10 

 

Figur 6-11 
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Figur 6-12 

 

Figur 6-13 

 
Rekommendation: Gjuteriet har funnits under en längre tid, och det finns även personal som 
arbetat i gjuteriet under en längre tid. Detta gör att det kan vara svårt att få in 
förändringsarbeten, eftersom det finns arbetare som är så pass vana samt trygga med sitt 
arbetssätt så de motverkar förändringsarbeten. De kan vara passiva och negativa när man vill 
skapa förändringar eftersom de tror att det kan påverka deras arbete på ett negativt sätt. 

Därför skall man vara extra metodisk och försiktig när man drar igång förändrings – och 
förbättringsarbeten.  

Förändringsarbetet är en konst. 

 I dagens organisationer så upplever många anställda att de har fullt upp med det 
dagliga, att förändringsarbetet ses som en belastning 

 Det är viktigt att man tydliggör nyttan med den planerade förändringen 

 Man ska i ett tidigt skede berätta vad som skall göras och varför, vilka som kommer 
att påverkas och hur 

 Man ska inte ha några dolda avsikter, dessa kommer komma fram förr eller senare 

 Man ska lyssna och vara beredd på starka reaktioner 

 Försöka att skapa delaktighet. Förankra från toppen till botten, för att alla ska med på 
”resan” 
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Strategin: 

1. Introduktion/Presentation 
‐ Presentera ett konkret önskat tillstånd 

2. Förståelse och insikt 
‐ Förklara varför och vilka konsekvenser som finns 

3. Acceptans 
‐ De som förstått men inte accepterar kommer inte bidra och ska därför inte vara med i 

arbetet 
4. Utbildning och träning 

‐ Alla som kommer att beröra förändringsarbetet måste utbildas i partiet med de nya 
kraven, utrustningen eller systemen 

5. Utveckling 
‐ Att utvecklas kan vara jobbigt även om det är kul, man skall försöka att inte trycka in 

för mycket information och utbildning på en och samma gång. Det ska vara roligt att 
lära sig. 

6. Engagemang 
‐ Glädje och tillfredställelse i utvecklingen är viktigt, viktigt att man har med allas 

engagemang. Förändringen görs för att gynna både organisationen och även 
personalen. 

7. Genomförandet 
‐ I detta skede har individen och organisationen förstått, accepterat, utbildats. Ett 

engageman för genomförandet har skapats. 
(Grennard, 2011) 

I gjuteriet finns ett rapporteringssystem (Kinet) för avvikelse i produkt och produktion där alla 
anställda kan komma med egna förbättringsförslag personalen kan även lägga in information 
om vad de är missnöjda med, men i dagsläget är många anställda skeptiska kring Kinet 
användningen. Många känner att det som läggs in i Kinet inte tas på allvar, eller sätts i verk 
utan det ligger bara kvar i systemet.  

Man kan ha en stor förslagslåga i form av en boll som finns lättåtkomlig och synlig i 
produktionen. Denna ”boll” skall ha ett hål där man kan kasta in sitt förslag.  Varje vecka eller 
månad kan man tömma bollen och lotta ut de förslag som accepterats och kunnat skapa en 
förbättring.  

Man delar ut priser till första andra samt tredje platserna så att fler känner att det var 
nödvändigt att vara med och tycka till. För att göra de anställda uppmärksamma och 
engagerade så kan man ha en ett litet möte där alla är med och får se förslagen som skapade 
förbättringar.  

Man skall ha en ansvarig grupp för detta så det inte glöms bort eller underskattas. 
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6.2.3 Garp  

1. Listor som saknas i systemet 
Om en kund skickar en identisk order som de skickat tidigare inom en kort tidsvarsel, dyker 
ngen varning eller påminnelse med en pop-up upp i systemet, därför har förste planeraren sina 
blåa-kort som hon kontrollerar med. Ser hon att en tidigare order lagts in kontaktar hon kund 
ifråga om att det kan ha varit en miss från deras sida, vilket har hänt ett flertal gånger.  

Rekommendation: Se till att Garp har en sådan funktion som skickar påminnelse om samma 
order tas emot under en ca tre dagars varsel.  

 

2. Listor som saknas i systemet 
När man börjat med en order i tillverkningen t.ex. då dess kärntillverkning för denna order är 
klar och kunden skickar en ändring på att man vill ha mindre ett mindre antal, krävs det flera 
manuella ändringar i Garp. Detta gör det svårt för förste planeraren att fullfölja ändringen. 
Här har andre planeraren en befogenhet om det får ändras eller inte.   

Rekommendation: Få Garp att vara mer hjälpsam när kunden ändrar antal, tider ska kunna 
ändras automatiskt. Eftersom andre planeraren och förste planeraren har mycket 
kommunikation är det bättre om de arbetar under samma byggnad för att få en mer 
lätthanterlig kommunikation. 

 

3. Listor som saknas i systemet 
Garp varnar inte ifall maxkapaciteten överskridits eller om förste planeraren tagit emot för 
många order som gått in på den belagda kapaciteten från prognoser. Detta bidrar till att förste 
planeraren som tar emot order inte tar hänsyn till prognoser, vilket är behövligt. Även här har 
det förekommit att förste planeraren tagit emot fler order än vad kapaciteten klarar av under 
en viss tidsperiod. 

Rekommendation: Garp måste vara mer tydlig och varna då förste planeraren lägger in 
order, då det läggs in på den belagda kapacitet som man har för prognoskunder. Garp måste 
även varna för att det tagits emot mer order än vad kapaciteten klarar av under den 
tidsperioden. Systemet måste ha koll på vilka kapaciteter man har och påminna om dessa för 
förste - samt andre planeraren. 

T.ex. När prognosplaneringen sätts in i Garp, ska Garp veta att maxkapaciteten på 
prognoskunderna är vid 625 min på Hunter maskinen. Maxtaket ligger på 1104 min och kan 
då lägga in 479 min i order från övriga kunder. 

Scenario 1: Då ordern kommer in från en annan kund och första planeraren skall knappa in 
ordern skall Garp varna att nu är vi inne på tider som är besparat till prognoskunder om man 
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redan utnyttjat sina 479 min från övriga kunder. Eftersom man ju bara har en max kapacitet på 
1104 min under den veckan.  

Scenario 2: Om första planeraren tar emot en order i en period då man redan har fullsat 
maxkapaciteten 1104 min, skall Garp varna med en påminelse att ordern får läggas in under 
en annan tidsperiod. 

 
4. Användning av datasystemet från personalens sida 
För dålig information från stationerna, avgjutning, smältning, trumling/urslagning, blästring 
och packning. Detaljer som skickats till efterbearbetning är svårare att hitta, den ansvarige kan 
lätt glömma bort om någon bara säger till att detaljerna skickats. Allt måste dokumenteras 
 
Rekommendation: En tydligare information i Garp om vart detaljen befinner sig, om den är 
avslutad skall packning grönmarkeras. Man skall kunna hitta detaljen så fort man skrivit in 
ordernumret i Garp, även om ordern skickats till efterbearbetning eller befinner sig 
någonstans i produktion.  Alla avdelningar skall pricka av, att nu lämnar detaljerna min 
avdelning och går till nästa, Inklusive avgjutning, smältning, blästring och urslagning. Antal 
detaljer från en order skall räknas då ordern lämnar en avdelning. Denna information ska lätt 
kunna skrivas in med några få knapptryck och datorerna skall vara vid sidan av stationerna.  

 

5. Dålig användning av datasystemet från personalens sida 
Vid kontrollen uppstår ibland en kassation över 10 %. En restorder måste skickas om man inte 
har liknande detaljer i gjutgodslagret, eftersom man tillverkat en underkvantitet. En miss från 
kontrollen kan bli att man inte kollat upp att möjliga detaljer funnits i lagret. Detta kan ibland 
upptäckas när en restorder redan har skickats.  

Rekommendation: När detaljerna kontrollerats klart skall ett påminnelsefönster komma upp 
på att man har dessa detaljer i lager. Denna information finns på tillverkningsordern men kan 
missas att ses.  

6. För kort utbildning av Garp 
För lite och för kort utbildning av affärssystemet Garp har getts till de anställda (2*4timmar). 
Endast vissa av de huvudansvariga för varje station fick utbildning, men inte operatörerna. 
Bättre om alla fick delta i utbildningarna.  

Rekommendation: Mer utbildning och flera övningar. En fråga i början av utbildningen var, 
vad de anställda hade för önskningar som skulle finnas i affärssystemet Garp. Denna fråga 
skulle vara mer passande idag eftersom de anställda nu förstått systemet bättre. Fler frågor 
kring systemet kommer efter att man fått en djupare inblick i systemet. 8 av de 8 tillfrågade 
avdelningsansvariga har idag flera önskemål kring affärssystemet Garp. Nästan samtliga 
tyckte att de hade fått för lite utbildning när det gäller affärssystemet Garp. 
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Figur 6-14 

 

6.2.4 Planering 

1. Genomsnittliga tider på Bullar och Flaskor (Prognosplaneringen) 
I Kapacitet och prognosplaneringen som beskrivs i bilaga 3, sätts en kapacitet och 
prognosplanering utefter hur lång tid en bulle respektive flaska tar att forma. Man utgår från 
att det tar 1 min/bulle och 7 min/flaska. Detta leder till att ett skal skapas på planeringen där 
man till slut inte vet om de order man lagt in underskrider eller överskrider kapaciteten. Vissa 
flaskor tar 4 min att forma medan andra kan ta upp emot 10 min beroende på order. I 
Huntermaskinen kan en bulle ta allt från 30 sekunder till 1 min och 30 sekunder beroende på 
om det är en kärnfri order eller en order med flera kärnor.  

I andra planeringen utgår man efter samma kapacitetssiffror som använts i 
prognosplaneringen.  

 

Figur 6-15 Prognosplanering 

Rekommendation: Man kan klocka alla order och få ut exakta tider på formningen och även 
ta del av kärntider som redan finns. För att göra en planering som är mer verklig kan det 
användas två prognoser, en för formstationer och en som visar kapacitet utifrån kärnor. 
  
Man skall fördela order efter kärnorder och antal kärnor för att inte överbelägga 
kärntillverkningen under vissa perioder. 

Exempel på hur det kan gynna formstationen Aspan: 
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I dagsläget planeras Aspan utefter att en flaska formas på 7 min, vilket ger en dagskapacitet 
på 55 flaskor. Om man räknar antal minutrar som Aspan formar på en dag blir det 7 * 55 min 
= 385 min.  

Om det under en period kommer order som formas på 4 min i Aspan utgås  fortfarande utifrån 
att det tar 7 min/flaska på arbetskortet. I verkligheten formas istället 55 flaskor på 220 min 
(4*55min), vilket är drygt hälften så mycket som det man planerat in. Man går då miste om att 
utnyttja 165 min för att kunna maximera kapaciteten.  

I Aspan finns plats för 42 flaskor att avgjutas på och svalna åt gången. Vilket innebär att 
under en dag avgjuts och svalnas 42 flaskor och därefter ytterligare 13 flaskor till. Dessa 
oanvända 165 minutrar i planeringen, kan användas för att forma fler flaskor än 13 för att 
fylla ut kvoten som ligger på 42 flaskor.  

Gällande Hunter kan man gå miste om lika stora outnyttjade planeringstider. Observera att 
fler order går igenom Huntern och att formtiden är lägre, och att betydligt fler order kan 
planeras in om man har exakta formtider på respektive order. 
 

Dagskapaciteten på antal bullar kan bli ytterligare fler om avsvalningsbanan för Huntern 
förlängs (För djupare information, se: Rekommendationer för tekniskt brist och investering 
framöver). 

Att i varje station kunna knappa in exakta tider som ordern krävt är därför ett måste, med 
anledning till att dessa tider skall dokumenteras och återanvändas för att gjuteriet ska få en 
lönsammare betalning gentemot vilket sorts arbete som utförs.   

Förste planeraren måste ta hänsyn till prognoser då denne tar emot order. Eftersom andre 
planeraren planerar in det mesta i produktionen och måste anpassa det till kapaciteterna som 
finns, är det bra om andre planeraren är mer involverad i prognosplaneringen som sker. 

Man missar även att titta på antal kärnor som ordern kan ha i planeringen, om det Är kärnfria 
order eller en order med flera kärnor. Kärntillverkningen är den del som kräver mest tid, där 
även förseningar förekommer under produktionen. Efter intervjuer med personal från 
kärnmakeriet har vi även fått veta att vissa perioder kan det finnas ont om jobb samtidigt som 
andra perioder kan det finnas så mycket att man inte hinner med. Påföljden blir en 
överbemanning då det inte finns jobb, och att Extra personal får sättas in när det blir för 
mycket jobb. Ingen av de fyra planeringsområden som finns tar hänsyn till kärntillverkningen 
i planeringen.På arbetskortet ses vilka avdelningar som kunden betalar för utefter antal 
minutrar.Men här är man inte särskilt noggrann med att sätta ut exakta tider efter process. 
T.ex. att i renseriet får bort gjutsystem och matare kan ta betydligt längre tid än vad som står 
på tillverkningsordern. Dessa fel finns inom olika avdelningar och blir kostsamt för gjuteriet 
då man inte får betalt för verkligt arbete. Om operatörer ser att det finns en stor tidskillnad än 
vad som stod på tillverkningsordern kan de kontakta kund för att få en rättvis tidsintäkt.  
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2. Tidsfördröjning vid inplanering av order 
Det uppstår en tidslucka då andre planeraren dagligen vid 11 tiden hämtar ut 
tillverkningsorder som förste planeraren skrivit ut och lämnat i facket. Det kommer in order 
under hela arbetsdagen och det bidrar till att order som kommer in efter klockan 11 blir 
kvarvarande tills dagen efter, och kan ej planeras in förens då. Denna tidsfördröjning av att 
lägga in order i planeringen är på ca 4 arbetstimmar. 

Rekommendation: Att tillverkningsorderna skickas elektroniskt via mail, så andre planeraren 
kan skriva ut de själv.  

 

3. Tidsfördröjning vid inplanering av restorder 
Förste planeraren börjar sitt pass 08:00, och TC tillsammans med produktionen börjar sina 
pass klockan 05:00. Sker det då en kassation som icke har tekniska problem mellan luckan 
05:00-08:00 måste man invänta första planeraren för att denne skall kontakta kund. Om det 
skulle visa sig att kunden inte godkänner kassationen måste en restorder läggas. Denna 
restorder blir fördröjd med upp till tre timmar. 

Rekommendation: I detta fall skulle det gynna om alla planerare hade samma arbetstider 
som produktionen. Eller alternativt att TC som redan har kontakt med kund sköter 
kassationsproblem gentemot kund även om det inte har med tekniska problem att göra. 

 
 

4. Tidsbrist i kärntillverkningen, få inplaneringar möjligheter av order: 
Under nuvarande 2 veckors planering behövs vissa kärnor eldas upp för att få en snabbare 
torkning inför formning. Detta sker ofta och är ett problem eftersom kanter och yta får en 
sämre kvalité. Vissa kärnor får stressas fram eftersom tiden inte räcker till. Vissa kärnor 
torkar knappt 1 dag innan de skickas till formningen. Detta kan medföra att kärnan fortfarande 
är fuktig under formning, vilket kan ge ett negativt resultat. 

Andre planeraren får även under endast två veckor svårare att få in order som fyller 500 kg:s 
kvot för smältning, samt mindre order att planera ihop. Han måste ibland gå in på order 
framöver och lägga ihop dessa order med nuvarande order för att få ihop smältmängden. Detta 
för att få en lönsam smältning i smältugnarna.  

Vissa jobb för vissa kärnor tar längre tid, detta kan leda till att kärntillverkningen bara får 
sådana kärnjobb som tar mycket längre tid, under en och samma vecka. Då är det svårt att 
hålla leveransen på kärnorna, eftersom kärntillverkningen fortfarande har samma tid som de 
hade innan för att göra klart kärnorna. Detta har fått påföljder som att kärnorna inte hunnit 
blivit tillverkade under den dag som formningen planerats att ske. 

Mellan måndag - tisdag (Vecka 14) körs fyra order till Aspan med 0717 Järn.  
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Nästa vecka tisdag (Vecka 15) står det att, det är en order med 0717 järn som körs klart på 1 
timme och 30 min (Aspan). Sedan kan det komma ännu en order på 0717 järn om 3 veckor 
som också bara innehåller en order (Aspan). Man vill köra alla order på en dag i Aspan. 
 
Rekommendation: Om andreplaneraren valde att planera tre veckor tidigare istället för två 
veckor som det är idag, skulle antal planeringsmöjligheter i order för smälteriet vara fler. Fler 
order som matchar varandra skulle fås, för att få ihop en lönsam smältmängd. Det finns även 
halvbrätt som man vill matcha, därför gynnar det om man har en längre tidsplanering för att få 
in fler halvbrätt och få ut en bättre lönsamhet.  

I kärnmakeriet finns 10 pallar, som är märkta måndag – fredag, fem pallar för jämna veckor 
och fem pallar för ojämna veckor. Dessa innehåller alltså kärnlådor för 2 veckor. Här kan man 
även ha pallar för tre veckor efter utbyggnad, eventuellt köpa in en till kärnformningsmaskin. 
Det är mycket ojämnt med jobb eftersom ibland finns mestadels kärnfria jobb och ibland bara 
avancerade kärnjobb. Ibland kan alla jobben ligga på en skjutmaskin. Andre planeringen kan 
planera ett jämnare flöde i kärntillverkningen genom att kolla på kapacitet på kärnor och antal 
kärnor i order tillsammans med bullar och flaskor. 
Eftersom kärntillverkningen är den process som tar längst tid i tillverkningsprocessen är det 
viktigt att inte ha en alltför begränsad tid i den avdelningen.  

 
 

5. Begränsade planeringsmöjligheter utefter smältsort 
På Roslagsgjuteriet finns tre smältugnar, en liten och två stora.  Den lilla kan köras hela tiden, 
medan två stora skiftas med en smältgenerator och en värmehållare. Smältningen måste idag 
köras efter en viss ordning, vilket gör att olika gjutjärn inte kan smältas hur som helst. 
Smältningen görs som tidigare nämnt i bilaga 3 efter följande ordning - segjärn, vitjärn, 
gråjärn och cic. Vitjärn innehåller som sagt krom som måste ” sköljas bort” av gråjärnet. 
Problemet ligger i att valfriheten av att smälta en önskad smältsort vilken dag som helst inte 
finns. Detta skapar följdproblem vid restorderfall samt vid fall av ”måste order”.  

Vid kassation av en order skall en restorder läggas in så fort som möjligt. I flera fall har det 
blivit så att en restorder lagts in som exempelvis består av vitjärn på en onsdag. Steg två är att 
få in restordern med vitjärn under en dag då vitjärn smälts, men denna smältsort smälts inte 
förrän veckan efter. Detta skapar en tidsfördröjning och restordern försenas. 

Rekommendation: I smältplaneringen är att istället utnyttja den ena stora smältugnen till att 
bara köra vitjärn och gråjärn, för att kromet ska sköljas av hela tiden. I den andra stora ugnen, 
som turar om med smältgeneratorn och uppvärmningsgeneratorn, körs enbart segjärn. Detta 
eftersom storkunden Emharts order oftast är av materialet segjärn, och även det material som 
det produceras mest av. Den tredje, lilla ugnen, utnyttjas som istället som reserv för att fylla 
på smältmängder som överskrider 2000 kg på en och samma order. Den lilla ugnen kan även 
användas till restorder och körningar av testorder.  
Andre planeraren kan även i detta fall planera in restorder med större valfrihet när det gäller 
smältsort. 
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Figur 6-16 Planering över smältugnarna 

 

6. Omvägar i produktion 
 Detaljer som inte fått gjutsystemet och matare bortkapade med 
en brytkil eller handslägga får köras till renseriet innan de körs till kontrollen. Sedan körs de 
till renseriet igen för rensning. Detta skapar en tidsfördröjning och dålig struktur i arbetet. 
Vissa detaljer tar även skada när man använder en handslägga eller brytkil, dessa detaljer får 
då kasseras och en restorder skickas. 

Rekommendation: den minsta blästern som används till rännor kan tas ur rummet och 
placeras till vänster om den lilla blästern som ligger framför Aspan. Alternativt flyttas till 
någon annan plats. I det lediga utrymmet kan man ha en rensmaskin med en rensare. De 
detaljer som är känsliga mot handslägga och brytkil kan rensas bort direkt och skickas till 
kontrollen därefter. Man slipper med truck köra burkar och korgar fram och tillbaka och vänta 
in att rensarna skall rensa dessa detaljer innan blästring. Man sparar tid och får en bättre 
struktur. 

 

7. Struktur som kan förbättras mellan planerarna och TC 
Avdelningar på Roslagsgjuteriet som är beroende av att kommunicera med varandra ligger för 
långt  ifrån varandra. Däribland första, andra och tredje planerarna, samt kontroll och 
teknikcenter, som är beroende av varandra. Mycket diskuteras på möten och mycket fakta 
spar man i bakhuvudet. Vill t.ex. TC kontakta någon för en liten fråga som man är velig efter, 
spiller man upp emot 20 minuter på att gå ner och hitta den personen för att få svar på frågan.  

Rekommendation: För att förstärka planerarna samt kontroll och TC:s kommunikation så 
underlättar det att de har närmre till varandra. Om de satt i samma kontorsbyggnad eller t.o.m. 
i samma kontor och jobbade så de kan ställa sina frågor på en gång och få svar på sina 
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tveksamheter utan att behöva spilla så mycket tid. Man kan lättare planera och hjälpas åt 
under arbetet som man utför.  

 

6.2.5 Kommunikation 

1. Kommunikationsbrist mellan karusellen och kärnmakeri 
Formtillverkarna kring Karusellen kan bli klara tidigare med sina jobb, vilket kan leda till att 
de kräver kärnor från kärntillverkningen som inte hunnit tillverkas än. 

Rekommendation: Bättre kommunikation krävs mellan Karusellen och Kärntillverkningen. 
Karusell-personalen kan få fram sina kärnor mycket tidigare om de redovisar för 
kärntillverkningen sin arbetsplan när de tänker forma specifik order. Om Karusellen vet vad 
kärntillverkningen hunnit med och vilka kärnlådor som de fått in kan de anpassa sitt arbete så 
inga kvarliggande formar finns och tar plats.  

 

2. Ingen tillräcklig strukturerad kommunikation till formstationerna  
Ändringar från olika håll och om vad som ska göras vid formstationerna kan ge påföljden att 
operatörerna får en oseriös bild av arbetet. 

Rekommendation: Bättre kommunikation till formstationerna, försök att få formstationerna 
att förstå tankesättet och planeringen för att ändringar inte kommer som överraskningar. Få 
operatörerna vara med i planeringen och arbetstänkandet.  

 
3. Arbetsstruktur i och mellan stationerna 
Efter avgjutning hos Golv och Ränna sker en manuell urslagning, men det finns fall då 
urslagaren inte hinner slå ur alla flaskor utan flaskorna blir kvar på pallarna. Avgjutarna kan 
då komma med nya pallar och ställa de på de flaskor som inte hunnit slås ur än. Flaskorna 
dröjs kvar ytterligare i väntan på att det ska bli deras tur. Blästring och kontroll har inte heller 
markerade platser på detaljer som är bearbetade eller inte. Samt nya detaljer som kommer in 
och detaljer som funnits kvar från gårdagen.  

Rekommendation: Sätt markeringslappar på pallar eller golv som visar att nya pallar kan 
staplas här, så man förhindrar att stapla på gamla pallar. Det skall finnas markeringar på order 
som börjat slås ur och nya order som kan läggas på specifik plats så urslagaren kan prioritera 
vilka flaskor som är nödvändigast. Markeringar på golv skall även finnas vid blästring och 
kontroll.  

 

4. Kommunikation från smälteriet, avgjutning och urslagning 
Vid kontroll och packning finns fall där order som kommit fram saknat den kvantitet som 
skulle ha tillverkats. Har det uppstått något problem i kärnmakeriet eller formningen, då man 
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inte tillverkat exakt antal detaljer, kan det hända att operatörerna inte markerar i Garp att det 
finns ett underantal. 

 

Figur 6-17 Stationer där Garp används 

Från fältstudier och intervjuer kunde vi se ett starkt samband mellan den avdelning som var 
minst nöjd med kommunikationen (kontrollen), och att de avdelningar som inte 
avrapporterade sina jobb eller kommunicerade så mycket med efterkommande station 
(urslagning/trumling och blästring). 

Operatörer som använder Garp idag tycker att det är för många knapptryck och att systemet 
kräver långa vägar ifall man vill nå något eller skriva in ordern i Garp. 

Bläster-avdelningen tittar inte på Garp för att se när detaljer kommer ut utan ser i trumman 
och urslagningen, samt korgen och burkarna. De kan planera sitt arbete bättre om allt finns 
med i Garp, och kan se när detaljer kommer ut i trumman och urslagningen.   

I blästringen kan vissa detaljer påverkas mer negativt av en brytkil eller handslägga än andra. 
De kan vara speciellt formade så när man använder brytkilen kan det lättare gå in i materialet 
när man vill få bort gjutsystemet. Det finns fall där detaljer även på restordern blivit skadade 
med brytkilar, vilket har resulterat till att en ytterligare restorder fått skickas. Detta är en 
ytterligare miss på att kommunikation och Garp inte används som det ska. 

Ett annat fall är om man under kärntillverkningen fått en kärna, som kräver att man måste 
skava kanten och då måste en uppföljning göras där man kommer fram till att man skaver 
(river) kärnan en viss mängd, och resultatet blir att man gör det ca 2 mm. Men denna kärna 
har tillverkats i 20 år och haft samma problem, men man har aldrig skrivit en avikelserapport 
på systemet att denna kärna kräver skavning på 2 millimeter. Sådana fall förekommer, och det 
krävs bättre struktur. 

Rekommendation: Datorer finns vid de flesta stationer men används inte lika flitigt överallt. 
Det ska finnas en lättåtkomlig data som alla kan komma åt precis vid stationerna inklusive 
smälteriet, avgjutning, urslagning/trumling och packning. Där operatörerna skriver in sin 
personkod i början av arbetspasset, sedan exakt hur många detaljer som de bearbetat och som 
nu skall lämna stationen för varje order. Finner operatören t.ex. en detalj som knäckts efter 
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trumling kan de kasseras på plats och skriva in ordetantal och orsak direkt. Här sparar man tid 
på att få ut en restorder tidigare. 

Vid nästa gång som ordern körs och operatören skriver in ordernumret för att knappa in antal 
bearbetade detaljer kan en påminnelse komma på vilket/vilka problem som uppkommit 
tidigare.  

Ifall det uppstått problem i en order på någon avdelning och man tillverkat eller bearbetat ett 
underantal, skall man lätt kunna skriva in en kommentar som alla avdelningar kan se.  

För att göra det enklare kan man ha streckkod som data läser av och ordern kommer upp.  
Man har streckkod idag men det kommer många klagomål av att det kräver mer tid och är 
krångligt.  

Man skriver bara in antal som tillverkats och att det är klart så denna information hela tiden 
finns synlig i Garp och för resterande produktion. Observera att man inte skall behöva söka 
upp sin avdelning utan den avdelning man är på, är aktuell i skärmen. Eftersom Garp kommer 
användas oftare är det viktigt att det är enkelt att använda under varje order.  
Detta gynnar även restorder där man hela tiden kan ha koll på ordern från t.ex. packning.   

Personal vid formstationerna skall kunna se på sina datorer när de börjat smälta och när 
smältan är klar, hur mycket som är kvar och hur mycket som smälts.  

När Avgjutarna tar en bola skall smälteriet uppdatera i datasystemet hur mycket smälta som är 
kvar. Man skall även göra en planering på hur formstationerna skall fördela smältan under 
dagen så operatörerna kan vara med och planera in formordningen på respektive order. 
Avgjutaren skall också avrapportera i Garp att avgjutningen skett så att urslagnings och 
bläster personalen vet om det.  

Man vill synliggöra exakt vart alla order befinner sig i produktionen. Då alla avdelningar är 
involverade i produktionen av order kan de alla planera in sitt arbete bättre om de vet vad som 
väntar. 

Om alla flaggade hela tiden istället för att kontrollen fick flagga upp allt, skulle även 
kontrollen och teknikcenters arbete förenklats. T.ex. om formtillverkningen fick in en kärna 
som var lite halv fel, ska dom kanske ta itu med problemet. Genom att kontakta 
kärntillverkningen och förmedla detta så att de kan följa upp problemet. 

 

5. Arbetsstuktur mellan kontroll, renseri (packning) 
Då inte samtliga detaljer från en order kommit till kontrollen, väntar man ofta in resterande 
detaljer innan kontrollen görs och skickas vidare till renseriet. En passiv tid skapas på detaljer 
som kan rensas och fortsätta sin process. 

Rekommendation: I kontrollen så kan man markera på en sida av tavlan de order som 
skickats i underantal eftersom allt inte producerats än. Man skickar detaljerna vidare för att få 
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ett jämt flöde under produktionen så att man inte får kvarliggande detaljer som kan gå vidare i 
processen. När resterande detaljer kommer så kan man lägga ihop dessa genom att ha struktur 
och koll samt en bra kommunikation med renseriet, målning och packning.   

 
6. Arbetsstuktur mellan kontroll och teknikcenter samt renseri 
Teknik center har som uppgift att göra förbättringar, och vid körning av en ny 
förbättringsmodell gäller det att följa upp resultatet vid kontrollen innan det går till rensning, 
för att se om det skett en förbättring. Detta tar tid för renseriet, att invänta teknik centrets 
bekräftelse att gjutgodset kan fortsätta i flödet. Här sker en tidsfördröjning då renseriet måste 
kontakta TC för att få veta om godset är okej. 

Rekommendation: Kontrollen kör detta speciella gods som vanligt för att snabbt kontrollera 
dessa som har en grön lapp och ringa till TC och berätta om hur proverna slutade.  

 
7. Arbetssturktur i och mellan stationer 
Ett problem med den nuvarande struktur som finns är att operatörer och anställda mestadels 
arbetar på sitt sätt under sitt arbete. Detta kan få följdproblem när ny personal kommer in på 
grund av sjukdom eller personalbrist. Allt arbete går inte enligt rutiner och kan heller inte 
göra det eftersom många använder sig av sina egna metoder på gjuteriet för att föra sitt arbete 
vidare. När den extra insatta personalen kommer in och inte ser en klar struktur av hur arbete 
skall föras vidare använder de sitt eget sätt. Detta bidrar till att det inte blir någon snygg 
överlämning till ordinarie personal som kommer in dagen efter som vissa anställda känner.  

Rekommendation: Har man en starkare struktur i arbetet, med riktlinjer och regler på var 
respektive detalj, verktyg, fyllda korgar, lån av burkar från avdelningarna skall ställas. Så blir 
det lättare för ny personal att lämna över arbetet på ett mer respektabelt sätt.  

 
8. För lite planeringsinformation till stationer 
Många avdelningar har idag inget grepp på hur mycket det kommer finnas att göra. De har 
ingen planeringskapacitet under dagen vilket gör att de bara tar emot allt som kommer. Blir 
det för mycket så stressar de upp sig. Saker och ting kan ligga kvar för att man inte hunnit 
med, bättre fördelning av sitt arbete på ett jämnt sätt bör göras. I formtillverkningen vet man 
eftersom veckoplaneringen läggs utifrån deras kapacitet. Men de andra avdelningarna väntar 
bara in order. Om vi tar t.ex. kontrollen, där vet man inte om det är 600 detaljer som skall 
kontrolleras under en dag eller 100 detaljer.  

Rekommendation: Att man kan följa upp order på en monitor, om vad som skall börja 
tillverkas och har börjat tillverkats. Vart de olika orderna ligger i produktionen så att varje 
avdelning kan se och följa de. Vad är planerat? Hur mycket har man att kontrollera, vad ska 
börja kontrolleras, är det stora eller små detaljer? Är det flera eller få? Vad behöver vi 
förbereda? Dessa monitorers med Garp ska finnas på väggen vid varje avdelning och 
uppdateras efter vad som sker i kärntillverkningen och formstationerna. Vad som går igenom 
varje station och vart order ligger. 
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Samtliga tillfrågade gav höga poäng på att kommunikationen är en viktig del av arbetet och 
att de funkade bra utifrån deras avdelning. Frågan om hur kommunikationen kunde förbättras 
från andra i produktionen gav utslag som att det fanns en dålig inställning från vissa, vissa 
bryr sig inte alls. Hur mycket man försöker få med alla så är det svårt. Många ville se ett eget 
ansvar från resterande stationer, man tyckte att kommunikationen utifrån avdelningen kunde 
förbättras och byggas på.  

För att förbättra kommunikationen mer generellt gäller:  
Det som är positivt är att alla operatörer har förbättringspotential gällande kommunikationen. 
Problemet i sig är att många känner att de inte får tillräckligt med kommunikation tillbaka. 
Kommunikationsbristen ligger främst i att många operatörer väljer att köra på sitt sätt. Om 
arbetare kör efter sitt eget sätt kan det lätt hända att det blir enformigt. Man väljer inte lika 
ofta att få fram en dialog med resterande personal man låter det flyta på. Stämningen blir mer, 
så länge inte min avdelning berörs är det inte mitt problem. Istället ska man tänka, vad kan jag 
göra för att underlätta för nästa mottagare av ordern. Vilket är det bästa sättet att få bort alla 
missförstånd som förekommer med jämna mellanrum.  

Har man mer struktur och standardiseringar på arbetet så förstår man varandras arbete bättre 
och kan lättare kommunicera tillbaka.  

Metoder som walk and talk är även aktuellt i detta fall. Det innebär att två operatörer från 
samma station eller olika stationer som är kopplade till varandra, tar en 15-30 minuters 
pratsstund. Där man berättar vad man uppskattar hos den andre, t.ex. det här har du gjort bra 
på sistone och den andra frågan som lyder vad tycker du att jag kan förbättra? Tillsammans 
kan kollegorna komma fram till ett gemensamt förslag om vad som passar de bådas arbetssätt. 
(Backman, 2011) 

 

Figur 6-18 Kommunikationsmetod 

Kommunikationen behövs även till operatörer från mellan cheferna så de mer och mer känner 
sig som en del av arbetet.  

Därför bör Walk and Talk användas mellan alla, från operatörer till mellan chefer.  

Kommunikationen är även viktig eftersom den skapar även motivation och förståelse för 
arbetet och förändringarna som sker i produktionen.  
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6.2.6 Kassation 

1. Ingen tillräcklig prioritering av restorder 
Det förekommer nästan dagligen kassation, och restorder måste skickas. Det har även skett att 
man skickat en restorder på de detaljer som redan varit restorder sedan innan. Många 
förseningar av leveranser har med kassation och restorder att göra. All kassation som är över 
10 % skickas till teknikcenter för analys. Det finns även de fall där restorder-detaljer inte 
prioriteras först efter i kontrollen, vid värmebehandlingen. Det finns många fall där 
packningsansvarige får gå ut i produktion för att leta upp restordern. Finns ingen riktig koll på 
vart restordern är efter att den planerats in för körning. 

Rekommendation: Att man har en grupp (ansvarig) som följer kassationer och restorder hela 
vägen, en grupp som försöker att få restordern att påbörjas i tillverkningen så fort som 
möjligt. Att man hela tiden har kontakt med packning om vart restordern ligger, så att 
packning slipper söka upp restordern genom hela produktionen. Det måste finnas en ansvarig, 
vi anser att det inte finns det just nu. Man måste ha en starkare förberedning och strategi på 
hur man hanterar restorder.   

6.2.7 Maskin/Underhåll  

1. Ställtid som går att minska 
Det finns en ställtid på 5-8 min i formmaskinen Hunter som går att minska. 

Rekommendation: Förberedelse av behövliga verktyg, tidigare sortering och förberedelse av 
brätt utifrån pinnposition, kopparhalt och temperatur. När formmodellerna plockas ner kan de 
redan då sorteras efter pinn-position, kopparhalt, och temperatur på pallen. Markera med en 
svart lapp som sätts på brätten med en klämma, att här börjar en annorlunda brätt-ordning, och 
så vidare. 

Förenkla – Göra om inre ställtid till yttre ställtid. Inre ställtid är den tid maskinen står still på 
grund av ställarbete, yttre ställtid är den tid ställarbete utförs som förberedelse under tiden 
maskinen producerar. En lösning är att införa automatisk brättbyte. 

Standardisera och strukturera- Kontinuerlig städning (oftare), underhåll av maskin, ha endast 
verktyg som behövs framme, ordning och reda.  

Dokumentering- Vad har skapat problem hittills, förstå problemen, analysera, förbättra, följa 
upp och dokumentera. 

 

2. För lite underhåll och städning på maskin Hunter  
Vid 2 av ca 6 besök på Formmaskin Hunter har det varit något problem som bidragit till att 
maskinen stått still. Detta kan förebyggas och förbättras via oftare och noggrannare underhåll 
av maskin. Även vid Karusellen är det oftast flaskor och modeller samt material som ligger 
utspritt. Det saknas även klarare markeringar om vart materialen har sina specifika platser.  
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Rekommendation: I Hunter har man haft underhåll av maskin två gånger om året, men har 
minskat för att få mindre kostnader. Detta kan lösas utan att minska på underhåll, genom att 
ha med en eller flera operatörer då en expert kommer för ”besiktning” och reparation. 
Operatörerna kan då dokumentera vilka steg som utförs under genomgången och justeringen 
av maskin. På så sätt sparas kostnader och underhållningsarbetet kan man då själv utföra 
oftare.  

En tydligare struktur samt ordning och reda skulle ta fram den stora yta som Karusellen har 
runt omkring sig. 

Fördelar med att ha förebyggande underhåll oftare hos stora maskiner: 

 Högre tillgänglighet 

 Mindre kvalitetsförluster 

 Mindre följdskador 

 Högre lönsamhet 

 Bättre leveranssäkerhet 

 Billigare underhåll  

 Färre störningar 

 Bättre trivsel  
(Linell, Planerad underhållsverksamhet, 2011)  

 

Figur 6-19 Rangordnade delar i arbetet förberedande underhåll (Linell, J., Åhörarkopia Planerad 
underhållsverksamhet, ProduktionFK I I 2011) 

Rengöring kring maskin sker dagligen men rengöring i maskin är lika viktigt.  
Rengöring kan oftast bli underskattat och utföras slarvigt men rengöring är samtidigt en av de 
viktigaste delarna i underhållsarbetet. 
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Figur 6-20 Fördelar kring rengöring (Egen bearbetning baserad på, Linell, J., Kursmaterial, Produktion fk II 2011) 

5 S: 

För att få en bättre struktur i arbetet och produktionen finns det metoder som 5S man kan 
använda sig av. Genom att arbeta med 5S skapas en bättre arbetsmiljö på flera sätt, man får 
bland annat en bättre struktur i arbetet. Vid arbete av metoden innebär det att man skall: 

 Standardisera  
‐ Innebär att man väljer den bästa metoden och standardiserar den metod från ett flertal 

metoder. Man skall inte heller se på standardiseringsarbete som något begränsat. 
Standardiseringen ska ses som något som bevisar allt det vi vet idag, men som 
kommer att förbättras imorgon. 

 Strukturera 
‐ Med strukturering menas att varje sak har sin bestämda plats. Att man placerar 

reservdelar, verktyg och material samt pallar på bestämda platser. Dessa skall även 
placeras på en ergonomisk lyfthöjd beroende på vikt och volym för att få en mer 
givande arbetsmiljö. 

 Sortera 
‐ Att sortera brukar vara det första steget i 5S arbetet. Grunden ligger i att man vill 

klassa allt efter frekvens för att sedan återanvända, återvinna material det som samlar 
damm. Klassificeringen kan vara uppdelad efter hur ofta materialen används, flera 
gånger per dag, per vecka eller per månad. Det är viktigt att man inför sortering som 
en återkommande rutin eftersom saker och ting som används idag inte nödvändigtvis 
behöver användas i samma utsträckning om ett halvår. 

 Städa 
‐ Städning och underhåll är ett måste för att man skall hålla en bra ordning. Städningen 

kan vara regelbunden med ett intervall på en gång per dag, veckovis eller en 
storstädning månadsvis. Under städningen kan även en skyddsrond hållas där utkik 
hålls efter avvikelser, som t.ex. ett oljeläckage på golvet behöver man inte bara torka 
upp utan även se om man kan finna orsaken till varför det ligger där. För att 
städningen skall fungera behövs det rätt städutrustning med rätt kemprodukter och ett 
rutinschema för vad som skall göras. Ett protokoll kan även utföras där man signerar 
att städningen nu blivit utförd    

 Se över  
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‐ Att se över innebär att man inte bara ser införandet av 5S arbetet som en 
engångsföreteelse. Man ska försöka skapa vana och för att uppnå goda resultat gäller 
att få med alla operatörer i arbetet och hela tiden förbättra. 

(Ökvist, 2009:17, Elektronisk källa) 

 
3. Oanvändbara bullar som tar plats i avgjutningsbanan (Hunter) 

Bullar som blivit feltillverkade under formning och upptäckts fortsätter i rullbandet hela 
vägen till trumling utan att avgjutas, vilket innebär att bullen är kasserad och inte kommer 
att användas till avgjutning, men tar en plats i minskning av Hunterns 
kapacitetsutnyttjande som ligger på ca 46 %. 

Rekommendation Formmaskinen Huntern är en av de maskiner som flest order går 
igenom men har samtidigt en av de lägsta siffrorna på kapacitetsutnyttjande gällande 
formmaskiner. Det är bättre om feltillverkade bullar pressas av bandet med en kofot eller 
liknande verktyg direkt efter upptäckten, så att den tomma bullplatsen kan användas till att 
bibehålla kapacitetsutnyttjandet.  

 
4. Dålig planeringskontroll av kärnlådor och formmodeller 
För många modeller och kärnlådor blir tvungna att lagas. Reparationerna hinns inte med 
eftersom det inte finns nog med personal.  

Idag tar modellfraktaren kärnlådorna och formmodellerna efter användning tillbaka till lagret. 
En kontroll av formmodellerna och kärnlådorna sker när andre planeraren planerar in en 
order. Det första andre planeraren gör är att kontrollera att modellerna är klara för användning 
innan han planerar in något. Om andre planeraren fått in en order som ska planeras in, men 
modellen eller kärnlådan visar sig vara trasig, skapar det en tidsfördröjning på ordern innan 
den kan läggas in i produktion.  

Rekommendation: Om modellfraktaren, dvs. den person som kör fram och tillbaka kärnlådor 
och formmodeller till respektive station, genomgår en utbildning och får gå igenom de flesta 
sorters fel som en modell och kärnlåda kan ha på ytan, kan modellfraktaren kontrollera var 
och en av modellerna och kärnlådorna som han lägger tillbaka på respektive plats efter 
användning av modell. Är det då något fel skall modellen eller kärnlådan direkt skickas till 
modellverkstaden alternativt till Norrtälje för reparation.  

 

6.2.8 Teknisk brist/investering 

1. Vid högre produktion får detaljer köa för att värmebehandlas/avspänningsglödgas 
Värmebehandling och avspänningsglödning på detaljer sker ofta då man vill anpassa 
hårdheten efter kundens krav. Speciellt segjärn som nästan alltid måste värmebehandlas, 
bidrar till att många detaljer får köa innan de körs in i ugnarna. Flaskhals uppstår då man har 
fler order än vanligt som måste värmebehandlas eller avspännings glödgas.   
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Rekommendation: Införande av tillfällig ugn då man har en period med fler order t.ex. under 
hösten.  

 

2. Kärnor tar tid att torka, man eldar kärnor för snabbare torkning vilket leder till 
sämre kvalite 

Kärnlager har plats för produktion för en vecka. Men det kan hända att kärnor staplas runt om 
kärnmakeriet ända in till formstationernas områden eftersom det inte finns tillräckligt med 
plats. Det trånga utrymmet ger även en dålig struktur och operatörerna får det svårare att ha 
koll på alla kärnor när dom ligger utspridda. Att kärntillverkningen inte har tillräckligt med 
plats för torkning kan också leda till att kärnor eldas för att få ut de snabbare. Vid eldning av 
kärnorna fås en sämre kvalité än vid vanlig lufttorkning. Det kan även förekomma ont om tid 
för vissa kärnor då en restorder görs eller en inlagd order som måste prioriteras och köras 
direkt.  

Rekommendation: Investera i ett torkrum för att underlätta för restorder, testorder och 
måste-order, eftersom de måste bli klara så fort som möjligt. Bygga ut torkutrymmet för att 
fortfarande kunna ha ordning och plats då många kärnor tillverkas. Utrymme finns för att 
kunna bygga ut kärnmakeriet (Se bild nedan). 

 
3. Utyrmmesbrist i kärnmakeriet 
Kärnlådor som skall användas till formstationen Karusellen skickas oftast under samma vecka 
men, ibland kan den även skickas en vecka före. Kärnorna skickas inte tidigare eftersom det 
finns utrymmesbrist.  

 I kärntillverkningen kan man ha jobb med försenade leveranser till Hunter och Aspan, därför 
kan man oftast inte prioritera kärnlådor som skall till Karusellen med så kort varsel. Formarna 
från Karusellen kan kräva att få kärnorna klara under samma dag eller dagen efter att 
kärntillverkarna fått lådorna. Detta kan leda till att kärnor som skall till formstationen 
Karusellen tvingas till att tillverkas under samma dag som formningen skall ske. Eftersom 
man har en kortare planeringstid för just denna station jämfört med Hunter och Aspan, 
innebär det att kärnorna inte hinner torkas och måste eldas upp när tiden inte räcker till. Ibland 
blir dessa även försenade vilket gör att formningen i Karusellen står still. 

Rekommendation: Om kärnmakeriet får upp kärnor för Karusellen en vecka tidigare eller 
mer, underlättar det både för kärnmakeri och formning vid Karusell när deras arbete skall 
göras. Men då krävs det att det finns utrymme, utbyggnad blir aktuellt i detta fall kring 
kärnmakeriet. 
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Figur 6-21 Möjlig utbyggnad kring kärnmakeriet 

4. Dålig kapacitet i smälteriet vid högre produktion 
Det finns två stora ugnar som turar om att använda smältgeneratorn och värmehållar 
generatorn. Om det kommer in många order hinner man inte med i smälteriet. Man har för 
dålig kapacitet på smältgeneratorerna. Man blir tvungen att ändra till två skift. 

Rekommendation: Se om värmehållargeneratorn kan bytas ut mot en smältgenerator från 
leverantör. Man ökar kapaciteten i smälteriet och det blir lönsamt i längden.  

 

5. Begränsad kapacitet i formstationen Hunter 
Formmaskinen Huntern är den station som flest order går igenom, samt är den formstation 
vars kapacitet begränsats mest på grund av avsvalningsbanan. Denna begränsade kapacitet 
bidrar till att endast 46 % av formmaskinens kapacitet utnyttjas.  

 

Figur 6-22 Avsvalningsbanan i Huntern 
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Rekommendation: Avsvalningsbanan kan kopplas med ackumuleringsbanan. På bandet kan 
det även finnas järn som sticker ut på sidorna, för att bullar som torkat och fallit isär inte ska 
ramla och hamna mängdvis på golvet. 

 

Figur 6-23 Koppling mellan avsvalningsbanan i Huntern och ackumeleringsbanan 

 
6. Extra arbete vid blästring efter automatiska urslagarn (Aspa) 
Om det är fullt på banorna i Aspan är man tvungen att köra ut gods som är varmt, för att börja 
gjuta nytt gods som det är bråttom med.  När godset kommer till den automatiska urslagaren 
slås det ut ur flaskan och hamnar i korgen. Dessa gjutgods kan fortfarande vara varma, om 
man stoppar in det i blästern blir det ett dåligt resultat. Allt över hundra grader ger ett sämre 
resultat om det blästras, och det ger konsekvenser att man får blästra en gång till.  

Rekommendation: Korgar skall kunna ställas vid sidan någonstans för att gjutgodsen ska 
kunna svalna lite grann innan det skall blästras. Ha en egen specifik plats där man alltid kan 
lägga detaljer som är varma och behöver svalnas av innan blästring.   

 

7. Extraarbete vid blästring 
Hos vissa Sandvik detaljer sitter det bultar på slipplåtarna. Dessa måste gängas upp efter 
blästring då blästermedel skjuts på, och gör att muttern inte går in lika lätt. 
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Rekommendation: Ha ett plastskydd som går in i gängan eller sätts på gängan under 
blästring. En plast av polykarbonat eftersom denna plast är mycket stöt-och slagtålig. Den tål 
hög värme och är återanvändningsbar.  

 
8. Teknisk brist vid automatiska urslagarn 
De större valsar som kommer till den automatiska urslagaren ligger kvar och vibreras inte 
framåt. Operatörer får då hoppa in i urslagarn om inte man kunnat dra ut dessa detaljer med 
armeringsjärnet. Detta tar extra tid och kraft från anställda.  

Rekommendation: Se om man kan förlänga traversen som finns utanför urslagarn, alternativt 
köpa en längre travers. 

 
9. Utrymmesbrist vid packning och målning 
Vid målning och packning finns ont om plats, när detaljerna väl packats kan det vara svårt att 
finna plats för färdiga detaljer som är redo för leverans. Detaljer kan då ligga i gjutgodslagret 
och ta plats för annat.  

Rekommendation: Skaffa ett färdigvarulager där detaljer kan vänta in sin tur för leverans, 
utan att de tar plats eller behöver flyttas omkring. Man får bättre koll och struktur på vart 
detaljerna befinner sig.  

10. Ingen felrapportering av själva formmaskinerna 
Garp används idag även som rapportering till fel, en historisk bild av hur det sett ut vid fall av 
kassation kan fås. Men det kan inte ses på formmaskiner, att t.ex. här börjar produktionen av 
denna detalj bli mer och mer part, så att man ser en trend på att ett fel har börjat uppstå på 
maskin. 
 
Rekommendation: Hör med leverantör av formmaskin för att se om man har något sådant 
system att lägga in. 
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7 Slutsats  

Målet med examensarbetet var att finna grundorsakerna till den försämrade 
leveransprecisionen. Dessutom att finna möjliga förbättringförslag till problemen.  
Har vi uppnått målsättningen med detta examensarbete? 

För att komma fram till det övergripande målet fanns ett antal delmål som skulle klarläggas. 
Såsom att analysera och kartlägga en order under flödets gång, samla in kapacitet och 
relevanta tider från processerna. Att undersöka planeringssätt och följa kommunikation och 
Garp användning mellan stationerna. Resultatet av kartläggningen har b.la. lett till att flera 
stationer har utrymmesbrist och en sämre struktur som hindrar ett jämnt arbetsflöde. 
 
Att kartlägga gjuteriprocessen och samla in tider samt kapacitet redovisades med en 
värdeflödesanalys. I gjuteriprocessen visade det sig att det även finns en del passiva tider samt 
tidsfördröjningar i produktionen som kan undvikas. T.ex. avsvalningen i Hunter stationen, 
planeringsplan i smälteriet och vid inplanering av order. 
 
Om vi tittar på kapaciteten så är det olika kapacitetsbegränsningar inom stationerna. Vissa 
maskiner som exempelvis Huntermaskin har en begränsad kapacitet på knappt 50 % av 
maxkapaciteten. Även vissa stationer som kärnmakeriet har en begränsad kapacitet av hur 
många kärnor som får plats i utrymmet. 
I planeringen som sker tar man endast hänsyn till formstationernas kapacitetsbegränsning. 
Exempelvis om vi tar inkommande order under en vecka med ett flertal innehållande kärnor. 
Dessa detaljer med flera kärnor kan skapa förseningar i kärntillverkningen som i sin tur 
skapar sena leveranser och sämre leveransprecision. 
Detta gäller även för de andra stationer som t.ex. smälteriet. Planerar man in order som 
kommer klara av formstationernas kapacitetsbegränsningar så kan det även finnas andra 
stationer som det kan ta stopp på.  
 
Ytterligare problem som ger upphov till en sämre leveransprecision har kartlagts, såsom 
planeringen av gjutjärn och restorderfall. Ännu ett problem som utrymmesbrist skapar stopp i 
produktionen och förhindrar ett jämnt flöde. 
 
Användningen av det nya affärssystemet Garp har också analyserats, vilket visat sig ha 
brister. T.ex. vid inplanering av order signalerar inte systemet om man överbelägger 
maxkapaciteten för prognoskunder eller vanliga kunder. 
 
I den andra fältstudien har fokus lagts på kommunikation och förändringsarbeten. Där en 
kommunikationsbrist mellan flera avdelningar visat sig vara grundorsaker till 
tidsfördröjningar och sena leveranser.  
 
Problemen som redogjorts kan inte tas itu med förens man fått med alla berörda anställda i 
förändringsarbetet. Därför tycker vi att första prioritering bör vara ett mer strategiskt 
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förändringsarbete, att man skapar förtoende och pålitlighet som idag inte finns hos anställda. 
Det kommer leda till en ökad motivtion samt prestation från personalen. De två 
problemområden som man bör handskas med därefter är Garp och Planeringen. Dessa 
problemområden går hand i hand eftersom Garp bristerna påverkar planeringssättet. 
Planeringen ses även som en av de främsta orsakerna till den dåliga leveransprecisionen. I och 
med den dåliga panering av restorder, overkliga tider som planeras in i prognosplaneringen, 
och dålig struktur mellan förste, - andre, - och tredje planerarna samt TC. T.ex. då 
kommunikationsväxlingar skapar onödig tidsfördjörning eftersom kontorslayouten inte är 
tillräckligt bra strukturerad. 
 
Kommunikationsbristen som finns mellan stationerna bidrar även de till tidsfördröjning och 
omarbete i produktionen vilket skapar sena leveranser och borde därför åtgärdas efter 
förbättringar av Garp och planering. 
 
För att få mer ordning och reda inom stationerna ska problemområdet service & underhåll tas 
itu med efter kommunikation. Detta för att minska ställtider och maskinstopp främst i Hunter 
stationen, och få en bättre struktur i Karusellen. 
 
Slutligen rekommenderar vi att man utnyttjar mer av maskinernas kapaciteter för att kunna 
forma fler bullar/flaskor. Även förbättra den utrymmesbrist som ger en försämrad struktur i 
flera avdelningar. 
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8 Diskussion 

Under tidens gång tycker vi arbetet i helhet har utförts och disponerats på ett bra sätt. 
Självklart finns alltid något som kan förbättras, och detta arbete är inget undantag. 
 
Under första fältstudien samlades fakta in för första gången på gjuteriet, och vi hade en bild 
över hur flödet såg ut, men väl under produktionen tillkom det en hel del ny kunskap. Första 
fältstudien pågick under 5 dagar, och varje dag lärde vi oss alltid en ny sak. Trots att vi 
intervjuat en huvudansvarig för en station och avslutat den delprocessen, lärde vi oss dagen 
efter en ny sak om den stationen.  
Även under fältstudie 2 lärde vi oss nya saker från olika stationer som vi borde ha samlat in 
från fältstudie 1.  

Något som i efterhand kunde göras bättre var att ha en längre fältstudie 1. Då skulle all 
information och data kunna ha samlats in, och inte behövt samla in en ny fakta under 
fältstudie 2. Det skulle spara mer tid för det som var relevant under fältstudie 2, samtidigt som 
det skulle behöva göras mindre ändringar i arbetet och rapporten. Under fältstudie 3 var det 
planerat att en dag ha en delredovisning för våra handledare uppe på Roslagsgjuteriet, och en 
dag för kontroll och avstämningar i produktionen. Under delredovisningen var vissa saker fel 
och vissa delar i rapporten innehöll för lite fakta. Det ledde till att fältstudie 3 blev en dag 
längre än planerat.  

Detta kunde undvikas genom att först och främst tänkta på, ett tidigare nämnt längre fältstudie 
1, men även att ha en längre fältstudie 3 då en delredovisning var planerad i fall att en del 
skulle behöva kompletteras. 

Vi upplever även att arbetet i sig varit brett eftersom vi inte fick ett utpekat problem i flödet 
utan var själva tvungna att hitta eventuella orsaker till den försämrade leveransprecisionen. 
Hade vi fått mer specifika problem som fanns i produktionen skulle vi kunnat gå djupare vid 
identifiering av problem och rekommendationer. Om det istället hade lagts fokus på en punkt 
som exempelvis endast förbättra planeringen eller produktionen på Roslagsgjuteriet. 

Positivt med arbetet är det förberedelsearbete som gjordes inför intervjuerna. Knappt någon 
fråga har behövt läggas till. Detta har vi lärt oss från tidigare projekt där vi insett att det är 
viktigt att lägga ner en stor tyngd på att få fram rätt frågor som är relevanta och användbara 
framöver i rapporten. 

Vi har även läst ett flertal böcker om gjutning, leveransservice och tider inom produktion, och 
varit väl förberedda inför intervjuerna. Genom att vara väl förberedda och ha kunskaperna 
kunde följdfrågor enklare ställas och förbättra svaren ytterligare. 

Rapporten bestod inledningsvis av för många sidor, vilket medförde att 30 sidor var tvunget 
att läggas som bilaga (Bilaga 3 – Gjuteri processen). Att det blev för långt ser vi bara som 
positivt då vi fått en mer detaljerad helhetsbild över hela processen och då enklare kunnat ha 
finna problem och rekommendationer.    
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Bilaga 1 – Fältstudie 1 & 2 (Frågor) 

Planering 

 

Fältstudie 1 

‐ Processtid? 
 

‐ Cykeltid? 
 

‐ Hur arbetar du när en order kommer in (för en etablerad produkt)? 
 

‐ Hur överförs informationen vidare att en order har kommit in och tagits emot? 
 

‐ När beställs råmaterialet in, och hur lång tid tar det att få in dessa råvaror?  
Varifrån köps råmaterialet in, och hur transporteras det? 

‐ Produceras Era gjutgods endast av gråjärn, vitjärn eller segjärn?  
 

‐ Tillverkar ni här på Roslagsgjuteriet endast färdiga produkter eller också halvfabrikat?  
 

‐ Hur behandlar ni Emhart Glass prognoser? Hur sammankopplar Ni det i planeringen?  
 

‐ Hur stor kapacitet per vecka planeras och läggs in? Hur mycket är maxkapaciteten?  
 

‐ Hur långt fram i tiden planerar Ni, och vad har ni för tankesätt? 
 

‐ Hur använder du Garp i planeringen? 
 

‐ Hur tolkar näste mottagare av ordern det som du satt in i Garp? 
 

‐ Tar ni hänsyn till något lager eller buffertar under planeringen? 
 

‐ Finner du några flaskhalsar i planeringen? Finner du några flaskhalsar någon annanstans i produktionen? 
 

‐ Vilka svårigheter ser du i ditt arbete? Vad kan förenklas?  

Fältstudie 2  

Restfrågor från fältstudie 1 

Fråga 1: 
Hur stor tillgänglighet har ni i er avdelning (maskiner, affärssystem Garp, utrustning för respektive avdelning)?  
 
Med detta menar vi då, finns maskinerna alltid till hands när de behövs, Hur ofta sker det att maskinerna inte funkar som de 
ska? T.ex. Maskinerna funkar bara hälften av gångerna när det väl ska användas, d.v.s. 50 % 
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Kommunikation: 

‐ Kan alla kommunicera i gjuteriet? Kan du kommunicera med dina närmaste? 
 

‐ Har du något att kommunicera? Behöver du kommunicera? 
 

‐ Vem är näste person du kommunicerar med, och hur kommunicerar du med denne?  
 

‐ Tycker du att du och dina närmaste arbetskollegor har en tillräcklig bra och tydlig kommunikation? 
 

‐ Hur viktigt är det för dig att kommunicera med dina arbetskollegor på skala 1-10? 
 

‐ Är du nöjd eller missnöjd med den nuvarande kommunikation som finns?  
 

‐ Vilka kommunikationsmetoder använder du dig av för att kommunicera med kollegor? 
 

‐ Finns det andra tänkbara sätt att kommunicera genom? 
 

‐ Känner du att du kan förbättra något i din avdelning angående kommunikationen? Kan något förbättras i resterande 
produktion? 
 

‐ Utifrån din kommunikation med dina kollegor, till vilket mån förstår ni varandra? Använder ni er av samma 
systemtänkande? 
 

‐ Får du tillräckligt med feedback från dina kollegor och chefer? Hur sker denna feedback iså fall? 
 

‐ Känner du att du kan ge feedback till dina kollegor? Att dina synpunkter får en verkan? 

GARP 

‐ Hur ofta andvänder du dig av Garp? 
 

‐ Följer du ordern via Garp för att se när du kan påbörja ditt arbete? 
 

‐ Hur ofta stämmer du av Garp (klickar grönt) när du är klar med ditt arbete? Gör du det efter en bearbetad order 
eller efter ett avslutat skift? 
 

‐ Kan Garp förbättras som affärssystem så att produktionen blir allt mer effektivare? 
 

‐ Skulle flera och tydliga prognoser underlätta ditt arbete (Emhart prognoser)? 

 
‐ Har du tillgång till prognoser? Skulle du i din avdelning, som ledare vilja ha tillgång till prognoser? 

Förändringar och förbättringar 

‐ Vilka förändringar har skett på roslagsgjuteriet på sistone?  
 

‐ Har du accepterat dessa förändringar innan de skett?  
 

‐ Har nyttan i förändringarna tydliggjorts för dig som anställd? 
 

‐ Förstod du anledningen till varför dessa förändringar skedde? 
 

‐ Har förändringsinformationen kommit i rätt tid? 
 

‐ Hur mycket information har ni fått angående förändringarna/förändringen? Tillräckligt? 
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III 
 

 
‐ Har det önskade tillståndet för förändringarna presenterats? 

 
‐ Har resultatet för förändringarna presenterats? 

 
‐ Vad har du för åsikt kring förändringen av Garp? Har den gynnat ditt arbete? 

 
‐ Har du känt dig delaktig i förändringsarbetena/arbetet? 

 
‐ Hur positiv är du inför förändringsarbeten? 

 
‐ Finns det arbetsgrupper som testar förändringen i arbetsmaterialet innan det används? 

 
‐ Har du funnit några konsekvenser med förändringsarbetena/arbetet? 

 
‐ Har konsekvenserna för förändringsarbetena/arbetet tydliggjorts? 

 
‐ Har du fått tillräckligt med utbildning/kunskap för förändringarbetet? 

 
‐ Har du fått tillräckligt med återkoppling och stöd under förändringsarbetet? Efter förändringsarbetet? 

Övrigt 

‐ Hur trivs ni med Ert arbete? 
 

‐ Vad finns det för hinder i Er avdelning för ett fungerande flöde? 
 

‐ Om det kommer in fler order än vanligt, vilka problem kan då uppstå i din avdelning? 
 

‐ Vad kan man göra för att förhindra dessa problem? 
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IV 
 

‐  

Modellverkstad/Modellförråd 

 

Fältstudie 1 

‐ Processtid? 
 

‐ Cykeltid? 
 

‐ Ställtid? 
 

‐ Passiv Ledtid? 
 

‐ På vilket sätt följer du ordern från planeringen? 
 

‐ Hur arbetar du när du tar emot en order från planeringen? 
 

‐ Hur överförs informationen vidare att kärnlådan och modellen är redo för användning? 
 

‐ Använder ni er av någon buffert innan eller efter modellverkstan?  
 

‐ Fraktas både kärnlådor och formmodeller fram från modellverkstan?  
 

‐ Hur stor dags kapacitet har ni? Hur stor är er max kapacitet? 
 

‐ Varifrån köper ni modellerna ifrån? 
 

‐ Hur använder du Garp i modellverkstaden? 
 

‐ Hur tolkar näste mottagare av ordern det som du satt in i Garp? 
 

‐ Finner du några flaskhalsar i modellverkstan? Finner du några flaskhalsar någon annanstans i produktionen? 
 

‐ Vilka svårigheter ser du i ditt arbete? Vad kan förenklas? 

Fältstudie 2 

Restfrågor från fältstudie 1 

Fråga 1: 
Hur stor tillgänglighet har ni i er avdelning (maskiner, affärssystem Garp, utrustning för respektive avdelning)?  
Med detta menar vi då, finns maskinerna alltid till hands när de behövs, Hur ofta sker det att maskinerna inte funkar som de 
ska? T.ex. Maskinerna funkar bara hälften av gångerna när det väl ska användas, d.v.s. 50 % 

Kommunikation: 

‐ Kan alla kommunicera i gjuteriet? Kan du kommunicera med dina närmaste? 
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‐ Har du något att kommunicera? Behöver du kommunicera? 

 
‐ Vem är näste person du kommunicerar med, och hur kommunicerar du med denne?  

 
‐ Tycker du att du och dina närmaste arbetskollegor har en tillräcklig bra och tydlig kommunikation? 

 
‐ Hur viktigt är det för dig att kommunicera med dina arbetskollegor på skala 1-10? 

 
‐ Är du nöjd eller missnöjd med den nuvarande kommunikation som finns?  

 
‐ Vilka kommunikationsmetoder använder du dig av för att kommunicera med kollegor? 

 
‐ Finns det andra tänkbara sätt att kommunicera genom? 

 
‐ Känner du att du kan förbättra något i din avdelning angående kommunikationen? Kan något förbättras i resterande 

produktion? 
 

‐ Utifrån din kommunikation med dina kollegor, till vilket mån förstår ni varandra? Använder ni er av samma 
systemtänkande? 
 

‐ Får du tillräckligt med feedback från dina kollegor och chefer? Hur sker denna feedback iså fall? 
 

‐ Känner du att du kan ge feedback till dina kollegor? Att dina synpunkter får en verkan? 

GARP 

‐ Hur ofta andvänder du dig av Garp? 
 

‐ Följer du ordern via Garp för att se när du kan påbörja ditt arbete? 
 

‐ Hur ofta stämmer du av Garp (klickar grönt) när du är klar med ditt arbete? Gör du det efter en bearbetad order 
eller efter ett avslutat skift? 
 

‐ Kan Garp förbättras som affärssystem så att produktionen blir allt mer effektivare? 
 

‐ Skulle flera och tydliga prognoser underlätta ditt arbete (Emhart prognoser)? 

 
‐ Har du tillgång till prognoser? Skulle du i din avdelning, som ledare vilja ha tillgång till prognoser? 

 
 

Förändringar och förbättringar 

‐ Vilka förändringar har skett på roslagsgjuteriet på sistone?  
 

‐ Har du accepterat dessa förändringar innan de skett?  
 

‐ Har nyttan i förändringarna tydliggjorts för dig som anställd? 
 

‐ Förstod du anledningen till varför dessa förändringar skedde? 
 

‐ Har förändringsinformationen kommit i rätt tid? 
 

‐ Hur mycket information har ni fått angående förändringarna/förändringen? Tillräckligt? 
 

‐ Har det önskade tillståndet för förändringarna presenterats? 
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VI 
 

 
‐ Har resultatet för förändringarna presenterats? 

 
‐ Vad har du för åsikt kring förändringen av Garp? Har den gynnat ditt arbete? 

 
‐ Har du känt dig delaktig i förändringsarbetena/arbetet? 

 
‐ Hur positiv är du inför förändringsarbeten? 

 
‐ Finns det arbetsgrupper som testar förändringen i arbetsmaterialet innan det används? 

 
‐ Har du funnit några konsekvenser med förändringsarbetena/arbetet? 

 
‐ Har konsekvenserna för förändringsarbetena/arbetet tydliggjorts? 

 
‐ Har du fått tillräckligt med utbildning/kunskap för förändringarbetet? 

 
‐ Har du fått tillräckligt med återkoppling och stöd under förändringsarbetet? Efter förändringsarbetet? 

Övrigt 

‐ Hur trivs ni med Ert arbete? 
 

‐ Vad finns det för hinder i Er avdelning för ett fungerande flöde? 
 

‐ Om det kommer in fler order än vanligt, vilka problem kan då uppstå i din avdelning? 
 

‐ Vad kan man göra för att förhindra dessa problem? 
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VII 
 

‐  

Kärnmakeri 

 

Fältstudie 1 
‐ Processtid? 

 
‐ Cykeltid? 

 
‐ Ställtid? 

 
‐ Passiv Ledtid? 

 
‐ På vilket sätt följer du ordern från modellverkstaden? 

 
‐ Hur arbetar du när du tar emot ordermodulen från Jan? 

 
‐ Hur överförs informationen vidare att kärnan är färdigproducerad? 

 
‐ Använder ni er av någon buffert innan eller efter kärnmakeriet? 

 
‐ Vilka material består den färdiga kärnan av? 

 
‐ Hur stor dags kapacitet har ni? Hur stor är er max kapacitet? 

 
‐ Hur använder du Garp i kärnmakeriet? 

 
‐ Hur tolkar näste mottagare av ordern det som du satt in i Garp? 

 
‐ Hur länge får kärnan stå på pallen innan den kan användas? 

 
‐ Finner du några flaskhalsar i kärntillverkningen? Finner du några flaskhalsar någon annanstans i produktionen? 

 
‐ Vilka svårigheter ser du i ditt arbete? Vad kan förenklas? 

Fältstudie 2 

Restfrågor från fältstudie 1 

Fråga 1: 
Hur stor tillgänglighet har ni i er avdelning (maskiner, affärssystem Garp, utrustning för respektive avdelning)?  
Med detta menar vi då, finns maskinerna alltid till hands när de behövs, Hur ofta sker det att maskinerna inte funkar som de 
ska? T.ex. Maskinerna funkar bara hälften av gångerna när det väl ska användas, d.v.s. 50 % 
 
Fråga 2: 
Maskinens omställningstid mellan två detaljer?  
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VIII 
 

Kommunikation: 

‐ Kan alla kommunicera i gjuteriet? Kan du kommunicera med dina närmaste? 
 

‐ Har du något att kommunicera? Behöver du kommunicera? 
 

‐ Vem är näste person du kommunicerar med, och hur kommunicerar du med denne?  
 

‐ Tycker du att du och dina närmaste arbetskollegor har en tillräcklig bra och tydlig kommunikation? 
 

‐ Hur viktigt är det för dig att kommunicera med dina arbetskollegor på skala 1-10? 
 

‐ Är du nöjd eller missnöjd med den nuvarande kommunikation som finns?  
 

‐ Vilka kommunikationsmetoder använder du dig av för att kommunicera med kollegor? 
 

‐ Finns det andra tänkbara sätt att kommunicera genom? 
 

‐ Känner du att du kan förbättra något i din avdelning angående kommunikationen? Kan något förbättras i resterande 
produktion? 
 

‐ Utifrån din kommunikation med dina kollegor, till vilket mån förstår ni varandra? Använder ni er av samma 
systemtänkande? 
 

‐ Får du tillräckligt med feedback från dina kollegor och chefer? Hur sker denna feedback iså fall? 
 

‐ Känner du att du kan ge feedback till dina kollegor? Att dina synpunkter får en verkan? 

GARP 

‐ Hur ofta andvänder du dig av Garp? 
 

‐ Följer du ordern via Garp för att se när du kan påbörja ditt arbete? 
 

‐ Hur ofta stämmer du av Garp (klickar grönt) när du är klar med ditt arbete? Gör du det efter en bearbetad order 
eller efter ett avslutat skift? 
 

‐ Kan Garp förbättras som affärssystem så att produktionen blir allt mer effektivare? 
 

‐ Skulle flera och tydliga prognoser underlätta ditt arbete (Emhart prognoser)? 
 

‐ Har du tillgång till prognoser? Skulle du i din avdelning, som ledare vilja ha tillgång till prognoser? 

Förändringar och förbättringar 

‐ Vilka förändringar har skett på roslagsgjuteriet på sistone?  
 

‐ Har du accepterat dessa förändringar innan de skett?  
 

‐ Har nyttan i förändringarna tydliggjorts för dig som anställd? 
 

‐ Förstod du anledningen till varför dessa förändringar skedde? 
 

‐ Har förändringsinformationen kommit i rätt tid? 
 

‐ Hur mycket information har ni fått angående förändringarna/förändringen? Tillräckligt? 
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IX 
 

‐ Har det önskade tillståndet för förändringarna presenterats? 
 

‐ Har resultatet för förändringarna presenterats? 
 

‐ Vad har du för åsikt kring förändringen av Garp? Har den gynnat ditt arbete? 
 

‐ Har du känt dig delaktig i förändringsarbetena/arbetet? 
 

‐ Hur positiv är du inför förändringsarbeten? 
 

‐ Finns det arbetsgrupper som testar förändringen i arbetsmaterialet innan det används? 
 

‐ Har du funnit några konsekvenser med förändringsarbetena/arbetet? 
 

‐ Har konsekvenserna för förändringsarbetena/arbetet tydliggjorts? 
 

‐ Har du fått tillräckligt med utbildning/kunskap för förändringarbetet? 
 

‐ Har du fått tillräckligt med återkoppling och stöd under förändringsarbetet? Efter förändringsarbetet? 

Övrigt 

‐ Hur trivs ni med Ert arbete? 
 

‐ Vad finns det för hinder i Er avdelning för ett fungerande flöde? 
 

‐ Om det kommer in fler order än vanligt, vilka problem kan då uppstå i din avdelning? 
 

‐ Vad kan man göra för att förhindra dessa problem? 
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X 
 

‐  

Formning/Kontroll 

 

Fältstudie 1 

‐ Processtid? 
 

‐ Cykeltid? 
 

‐ Ställtid? 
 

‐ Passiv Ledtid? 
 

‐ På vilket sätt följer du ordern från kärnmakeriet? 
 

‐ Hur arbetar du när du tar emot ordern från Håkan? 
 

‐ Hur överförs informationen vidare att formning är klar? 
 

‐ Ni har tre formstationer,( Huntern, Aspan och Karusellen). Vilken station tycker du krånglar mest?  
 

‐ Hur fungerar Karusellen? 
 

‐ Hur ofta görs kontroll av sand, och hur stor kvantitet kontrolleras? Vad brukar resultaten från kontrollerna visa? 
 

‐ Använder ni er av någon buffert innan eller efter formningen?  
 

‐ Hur använder du Garp i formningen? 
 

‐ Hur stor dags kapacitet har ni? Hur stor är er max kapacitet? 
 

‐ Hur tolkar näste mottagare av ordern det som du satt in i Garp? 
 

‐ Finner du några flaskhalsar i formningen? Finner du några flaskhalsar någon annanstans i produktionen? 
 

‐ Vilka svårigheter ser du i ditt arbete? Vad kan förenklas? 

Fältstudie 2  

Restfrågor från fältstudie 1 

Fråga 1: 
Hur stor tillgänglighet har ni i er avdelning (maskiner, affärssystem Garp, utrustning för respektive avdelning)?  
Med detta menar vi då, finns maskinerna alltid till hands när de behövs, Hur ofta sker det att maskinerna inte funkar som de 
ska? T.ex. Maskinerna funkar bara hälften av gångerna när det väl ska användas, d.v.s. 50 % 
 
Fråga 2: 
Maskinens omställningstid mellan två detaljer?  
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Kommunikation: 

‐ Kan alla kommunicera i gjuteriet? Kan du kommunicera med dina närmaste? 
 

‐ Har du något att kommunicera? Behöver du kommunicera? 
 

‐ Vem är näste person du kommunicerar med, och hur kommunicerar du med denne?  
 

‐ Tycker du att du och dina närmaste arbetskollegor har en tillräcklig bra och tydlig kommunikation? 
 

‐ Hur viktigt är det för dig att kommunicera med dina arbetskollegor på skala 1-10? 
 

‐ Är du nöjd eller missnöjd med den nuvarande kommunikation som finns?  
 

‐ Vilka kommunikationsmetoder använder du dig av för att kommunicera med kollegor? 
 

‐ Finns det andra tänkbara sätt att kommunicera genom? 
 

‐ Känner du att du kan förbättra något i din avdelning angående kommunikationen? Kan något förbättras i resterande 
produktion? 
 

‐ Utifrån din kommunikation med dina kollegor, till vilket mån förstår ni varandra? Använder ni er av samma 
systemtänkande? 
 

‐ Får du tillräckligt med feedback från dina kollegor och chefer? Hur sker denna feedback iså fall? 
 

‐ Känner du att du kan ge feedback till dina kollegor? Att dina synpunkter får en verkan? 

GARP 

‐ Hur ofta andvänder du dig av Garp? 
 

‐ Följer du ordern via Garp för att se när du kan påbörja ditt arbete? 
 

‐ Hur ofta stämmer du av Garp (klickar grönt) när du är klar med ditt arbete? Gör du det efter en bearbetad order 
eller efter ett avslutat skift? 
 

‐ Kan Garp förbättras som affärssystem så att produktionen blir allt mer effektivare? 
 

‐ Skulle flera och tydliga prognoser underlätta ditt arbete (Emhart prognoser)? 
 

‐ Har du tillgång till prognoser? Skulle du i din avdelning, som ledare vilja ha tillgång till prognoser? 

Förändringar och förbättringar 

‐ Vilka förändringar har skett på roslagsgjuteriet på sistone?  
 

‐ Har du accepterat dessa förändringar innan de skett?  
 

‐ Har nyttan i förändringarna tydliggjorts för dig som anställd? 
 

‐ Förstod du anledningen till varför dessa förändringar skedde? 
 

‐ Har förändringsinformationen kommit i rätt tid? 
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‐ Hur mycket information har ni fått angående förändringarna/förändringen? Tillräckligt? 

 
‐ Har det önskade tillståndet för förändringarna presenterats? 

 
‐ Har resultatet för förändringarna presenterats? 

 
‐ Vad har du för åsikt kring förändringen av Garp? Har den gynnat ditt arbete? 

 
‐ Har du känt dig delaktig i förändringsarbetena/arbetet? 

 
‐ Hur positiv är du inför förändringsarbeten? 

 
‐ Finns det arbetsgrupper som testar förändringen i arbetsmaterialet innan det används? 

 
‐ Har du funnit några konsekvenser med förändringsarbetena/arbetet? 

 
‐ Har konsekvenserna för förändringsarbetena/arbetet tydliggjorts? 

 
‐ Har du fått tillräckligt med utbildning/kunskap för förändringarbetet? 

 
‐ Har du fått tillräckligt med återkoppling och stöd under förändringsarbetet? Efter förändringsarbetet? 

Övrigt 

‐ Hur trivs ni med Ert arbete? 
 

‐ Vad finns det för hinder i Er avdelning för ett fungerande flöde? 
 

‐ Om det kommer in fler order än vanligt, vilka problem kan då uppstå i din avdelning? 
 

‐ Vad kan man göra för att förhindra dessa problem? 
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XIII 
 

‐  

Smälteri 

 

Fältstudie 1 

‐ Processtid? 
 

‐ Cykeltid? 
 

‐ Ställtid? 
 

‐ Passiv Ledtid? 
 

‐ På vilket sätt följer du ordern från formningen? 
 

‐ Hur arbetar du när du tar emot ordern från formningen? 
 

‐ Hur överförs informationen vidare att smältningen är klar? 
 

‐ Under vilken temperatur smälter ni samman råmaterialen? 
 

‐ Hur tas slagget bort från smältan när den är klar? 
 

‐ Använder ni er av någon buffert innan eller efter smältningen?  
 

‐ Hur använder du Garp i smältningen? 
 

‐ Hur stor dags kapacitet har ni? Hur stor är er max kapacitet? 
 

‐ Hur tolkar näste mottagare av ordern det som du satt in i Garp? 
 

‐ Finner du några flaskhalsar i smältningen? Finner du några flaskhalsar någon annanstans i produktionen? 
 

‐ Vilka svårigheter ser du i ditt arbete? Vad kan förenklas? 

Fältstudie 2  

Restfrågor från fältstudie 1 

Fråga 1: 
Hur stor tillgänglighet har ni i er avdelning (maskiner, affärssystem Garp, utrustning för respektive avdelning)?  
Med detta menar vi då, finns maskinerna alltid till hands när de behövs, Hur ofta sker det att maskinerna inte funkar som de 
ska? T.ex. Maskinerna funkar bara hälften av gångerna när det väl ska användas, d.v.s. 50% 
 
Fråga 2: 
Maskinens omställningstid mellan två detaljer?  

Kommunikation: 

‐ Kan alla kommunicera i gjuteriet? Kan du kommunicera med dina närmaste? 
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‐ Har du något att kommunicera? Behöver du kommunicera? 

 
‐ Vem är näste person du kommunicerar med, och hur kommunicerar du med denne?  

 
‐ Tycker du att du och dina närmaste arbetskollegor har en tillräcklig bra och tydlig kommunikation? 

 
‐ Hur viktigt är det för dig att kommunicera med dina arbetskollegor på skala 1-10? 

 
‐ Är du nöjd eller missnöjd med den nuvarande kommunikation som finns?  

 
‐ Vilka kommunikationsmetoder använder du dig av för att kommunicera med kollegor? 

 
‐ Finns det andra tänkbara sätt att kommunicera genom? 

 
‐ Känner du att du kan förbättra något i din avdelning angående kommunikationen? Kan något förbättras i resterande 

produktion? 
 

‐ Utifrån din kommunikation med dina kollegor, till vilket mån förstår ni varandra? Använder ni er av samma 
systemtänkande? 
 

‐ Får du tillräckligt med feedback från dina kollegor och chefer? Hur sker denna feedback iså fall? 
 

‐ Känner du att du kan ge feedback till dina kollegor? Att dina synpunkter får en verkan? 

GARP 

‐ Hur ofta andvänder du dig av Garp? 
 

‐ Följer du ordern via Garp för att se när du kan påbörja ditt arbete? 
 

‐ Hur ofta stämmer du av Garp (klickar grönt) när du är klar med ditt arbete? Gör du det efter en bearbetad order 
eller efter ett avslutat skift? 
 

‐ Kan Garp förbättras som affärssystem så att produktionen blir allt mer effektivare? 
 

‐ Skulle flera och tydliga prognoser underlätta ditt arbete (Emhart prognoser)? 
 

‐ Har du tillgång till prognoser? Skulle du i din avdelning, som ledare vilja ha tillgång till prognoser? 

Förändringar och förbättringar 

‐ Vilka förändringar har skett på roslagsgjuteriet på sistone?  
 

‐ Har du accepterat dessa förändringar innan de skett?  
 

‐ Har nyttan i förändringarna tydliggjorts för dig som anställd? 
 

‐ Förstod du anledningen till varför dessa förändringar skedde? 
 

‐ Har förändringsinformationen kommit i rätt tid? 
 

‐ Hur mycket information har ni fått angående förändringarna/förändringen? Tillräckligt? 
 

‐ Har det önskade tillståndet för förändringarna presenterats? 
 

‐ Har resultatet för förändringarna presenterats? 
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‐ Vad har du för åsikt kring förändringen av Garp? Har den gynnat ditt arbete? 

 
‐ Har du känt dig delaktig i förändringsarbetena/arbetet? 

 
‐ Hur positiv är du inför förändringsarbeten? 

 
‐ Finns det arbetsgrupper som testar förändringen i arbetsmaterialet innan det används? 

 
‐ Har du funnit några konsekvenser med förändringsarbetena/arbetet? 

 
‐ Har konsekvenserna för förändringsarbetena/arbetet tydliggjorts? 

 
‐ Har du fått tillräckligt med utbildning/kunskap för förändringarbetet? 

 
‐ Har du fått tillräckligt med återkoppling och stöd under förändringsarbetet? Efter förändringsarbetet? 

Övrigt 

‐ Hur trivs ni med Ert arbete? 
 

‐ Vad finns det för hinder i Er avdelning för ett fungerande flöde? 
 

‐ Om det kommer in fler order än vanligt, vilka problem kan då uppstå i din avdelning? 
 

‐ Vad kan man göra för att förhindra dessa problem? 
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XVI 
 

‐  

Avgjutning 

 

Fältstudie 1 

‐ Processtid? 
 

‐ Cykeltid? 
 

‐ Ställtid? 
 

‐ Passiv Ledtid? 
 

‐ På vilket sätt följer du ordern från smältningen? 
 

‐ Hur arbetar du när du tar emot ordern från smältningen? 
 

‐ Hur överförs informationen vidare att avgjutningen är klar? 
 

‐ Hur många avgjutarstationer har ni på Roslagsgjuteriet?  
 

‐ Använder ni er av någon buffert innan eller efter smältningen?  
 

‐ Hur använder du Garp i avgjutningen? 
 

‐ Hur stor dags kapacitet har ni? Hur stor är er max kapacitet? 
 

‐ Hur tolkar näste mottagare av ordern det som du satt in i Garp? 
 

‐ Finner du några flaskhalsar i avgjutningen? Finner du några flaskhalsar någon annanstans i produktionen? 
 

‐ Vilka svårigheter ser du i ditt arbete? Vad kan förenklas? 

Fältstudie 2 

Restfrågor från fältstudie 1 

Fråga 1: 
Hur stor tillgänglighet har ni i er avdelning (maskiner, affärssystem Garp, utrustning för respektive avdelning)?  
Med detta menar vi då, finns maskinerna alltid till hands när de behövs, Hur ofta sker det att maskinerna inte funkar som de 
ska? T.ex. Maskinerna funkar bara hälften av gångerna när det väl ska användas, dvs 50% 
 
Fråga 2: 
Maskinens omställningstid mellan två detaljer?  

Kommunikation: 

‐ Kan alla kommunicera i gjuteriet? Kan du kommunicera med dina närmaste? 
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‐ Har du något att kommunicera? Behöver du kommunicera? 
 

‐ Vem är näste person du kommunicerar med, och hur kommunicerar du med denne?  
 

‐ Tycker du att du och dina närmaste arbetskollegor har en tillräcklig bra och tydlig kommunikation? 
 

‐ Hur viktigt är det för dig att kommunicera med dina arbetskollegor på skala 1-10? 
 

‐ Är du nöjd eller missnöjd med den nuvarande kommunikation som finns?  
 

‐ Vilka kommunikationsmetoder använder du dig av för att kommunicera med kollegor? 
 

‐ Finns det andra tänkbara sätt att kommunicera genom? 
 

‐ Känner du att du kan förbättra något i din avdelning angående kommunikationen? Kan något förbättras i resterande 
produktion? 
 

‐ Utifrån din kommunikation med dina kollegor, till vilket mån förstår ni varandra? Använder ni er av samma 
systemtänkande? 
 

‐ Får du tillräckligt med feedback från dina kollegor och chefer? Hur sker denna feedback iså fall? 
 

‐ Känner du att du kan ge feedback till dina kollegor? Att dina synpunkter får en verkan? 

GARP 

‐ Hur ofta andvänder du dig av Garp? 
 

‐ Följer du ordern via Garp för att se när du kan påbörja ditt arbete? 
 

‐ Hur ofta stämmer du av Garp (klickar grönt) när du är klar med ditt arbete? Gör du det efter en bearbetad order 
eller efter ett avslutat skift? 
 

‐ Kan Garp förbättras som affärssystem så att produktionen blir allt mer effektivare? 

 
‐ Skulle flera och tydliga prognoser underlätta ditt arbete (Emhart prognoser)? 

 
‐ Har du tillgång till prognoser? Skulle du i din avdelning, som ledare vilja ha tillgång till prognoser? 

Förändringar och förbättringar 

‐ Vilka förändringar har skett på roslagsgjuteriet på sistone?  
 

‐ Har du accepterat dessa förändringar innan de skett?  
 

‐ Har nyttan i förändringarna tydliggjorts för dig som anställd? 
 

‐ Förstod du anledningen till varför dessa förändringar skedde? 
 

‐ Har förändringsinformationen kommit i rätt tid? 
 

‐ Hur mycket information har ni fått angående förändringarna/förändringen? Tillräckligt? 
 

‐ Har det önskade tillståndet för förändringarna presenterats? 
 

‐ Har resultatet för förändringarna presenterats? 
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‐ Vad har du för åsikt kring förändringen av Garp? Har den gynnat ditt arbete? 
 

‐ Har du känt dig delaktig i förändringsarbetena/arbetet? 
 

‐ Hur positiv är du inför förändringsarbeten? 
 

‐ Finns det arbetsgrupper som testar förändringen i arbetsmaterialet innan det används? 
 

‐ Har du funnit några konsekvenser med förändringsarbetena/arbetet? 
 

‐ Har konsekvenserna för förändringsarbetena/arbetet tydliggjorts? 
 

‐ Har du fått tillräckligt med utbildning/kunskap för förändringarbetet? 
 

‐ Har du fått tillräckligt med återkoppling och stöd under förändringsarbetet? Efter förändringsarbetet? 

Övrigt 

‐ Hur trivs ni med Ert arbete? 
 

‐ Vad finns det för hinder i Er avdelning för ett fungerande flöde? 
 

‐ Om det kommer in fler order än vanligt, vilka problem kan då uppstå i din avdelning? 
 

‐ Vad kan man göra för att förhindra dessa problem? 
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‐  

Blästring/Trumling  

Fältstudie 1 

‐ Processtid? 
 

‐ Cykeltid? 
 

‐ Ställtid? 
 

‐ Passiv Ledtid? 
 

‐ På vilket sätt följer du ordern från avgjutningen? 
 

‐ Hur arbetar du när du tar emot ordern från avgjutningen? 
 

‐ Hur överförs informationen vidare att blästringen är klar? 
 

‐ Hur kapas gjutsystemet, matare och annat överflödigt material bort? 
 

‐ Använder ni er av någon buffert innan eller efter blästringen?  
 

‐ Hur använder du Garp i blästringen? 
 

‐ Hur stor dags kapacitet har ni? Hur stor är er max kapacitet? 
 

‐ Hur tolkar näste mottagare av ordern det som du satt in i Garp? 
 

‐ Finner du några flaskhalsar i blästringen? Finner du några flaskhalsar någon annanstans i produktionen? 
 

‐ Vilka svårigheter ser du i ditt arbete? Vad kan förenklas? 

Fältstudie 2 

Restfrågor från fältstudie 1 

Fråga 1: 
Hur stor tillgänglighet har ni i er avdelning (maskiner, affärssystem Garp, utrustning för respektive avdelning)? 
Med detta menar vi då, finns maskinerna alltid till hands när de behövs, Hur ofta sker det att maskinerna inte funkar som de 
ska? T.ex. Maskinerna funkar bara hälften av gångerna när det väl ska användas, dvs 50% 
 
Fråga 2: 
Maskinens omställningstid mellan två detaljer?  

Kommunikation: 

‐ Kan alla kommunicera i gjuteriet? Kan du kommunicera med dina närmaste? 
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‐ Har du något att kommunicera? Behöver du kommunicera? 

 
‐ Vem är näste person du kommunicerar med, och hur kommunicerar du med denne?  

 
‐ Tycker du att du och dina närmaste arbetskollegor har en tillräcklig bra och tydlig kommunikation? 

 
‐ Hur viktigt är det för dig att kommunicera med dina arbetskollegor på skala 1-10? 

 
‐ Är du nöjd eller missnöjd med den nuvarande kommunikation som finns?  

 
‐ Vilka kommunikationsmetoder använder du dig av för att kommunicera med kollegor? 

 
‐ Finns det andra tänkbara sätt att kommunicera genom? 

 
‐ Känner du att du kan förbättra något i din avdelning angående kommunikationen? Kan något förbättras i resterande 

produktion? 
 

‐ Utifrån din kommunikation med dina kollegor, till vilket mån förstår ni varandra? Använder ni er av samma 
systemtänkande? 
 

‐ Får du tillräckligt med feedback från dina kollegor och chefer? Hur sker denna feedback iså fall? 
 

‐ Känner du att du kan ge feedback till dina kollegor? Att dina synpunkter får en verkan? 

GARP 

‐ Hur ofta andvänder du dig av Garp? 
 

‐ Följer du ordern via Garp för att se när du kan påbörja ditt arbete? 
 

‐ Hur ofta stämmer du av Garp (klickar grönt) när du är klar med ditt arbete? Gör du det efter en bearbetad order 
eller efter ett avslutat skift? 
 

‐ Kan Garp förbättras som affärssystem så att produktionen blir allt mer effektivare? 
 

‐ Skulle flera och tydliga prognoser underlätta ditt arbete (Emhart prognoser)? 
 

‐ Har du tillgång till prognoser? Skulle du i din avdelning, som ledare vilja ha tillgång till prognoser? 

Förändringar och förbättringar 

‐ Vilka förändringar har skett på roslagsgjuteriet på sistone?  
 

‐ Har du accepterat dessa förändringar innan de skett?  
 

‐ Har nyttan i förändringarna tydliggjorts för dig som anställd? 
 

‐ Förstod du anledningen till varför dessa förändringar skedde? 
 

‐ Har förändringsinformationen kommit i rätt tid? 
 

‐ Hur mycket information har ni fått angående förändringarna/förändringen? Tillräckligt? 
 

‐ Har det önskade tillståndet för förändringarna presenterats? 
 

‐ Har resultatet för förändringarna presenterats? 
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‐ Vad har du för åsikt kring förändringen av Garp? Har den gynnat ditt arbete? 

 
‐ Har du känt dig delaktig i förändringsarbetena/arbetet? 

 
‐ Hur positiv är du inför förändringsarbeten? 

 
‐ Finns det arbetsgrupper som testar förändringen i arbetsmaterialet innan det används? 

 
‐ Har du funnit några konsekvenser med förändringsarbetena/arbetet? 

 
‐ Har konsekvenserna för förändringsarbetena/arbetet tydliggjorts? 

 
‐ Har du fått tillräckligt med utbildning/kunskap för förändringarbetet? 

 
‐ Har du fått tillräckligt med återkoppling och stöd under förändringsarbetet? Efter förändringsarbetet? 

Övrigt 

‐ Hur trivs ni med Ert arbete? 
 

‐ Vad finns det för hinder i Er avdelning för ett fungerande flöde? 
 

‐ Om det kommer in fler order än vanligt, vilka problem kan då uppstå i din avdelning? 
 

‐ Vad kan man göra för att förhindra dessa problem? 
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‐  

Kontroll 

 

  

Fältstudie 1 

‐ Processtid? 
 

‐ Cykeltid? 
 

‐ Ställtid? 
 

‐ Passiv Ledtid? 
 

‐ På vilket sätt följer du ordern från blästringen? 
 

‐ Hur arbetar du när du tar emot ordern från blästringen? 
 

‐ Hur överförs informationen vidare att kontrollen är klar? 
 

‐ Händer det att det körs om en hel order, och i så fall varför? Hur ofta sker det? 
 

‐ Hur ofta visar det sig att godset är skadat? 
 

‐ Hur ofta är det feltillverkat? 
 

‐ Använder ni er av någon buffert innan eller efter kontrollen?  
 

‐ Hur använder du Garp i kontrollen? 
 

‐ Hur stor dags kapacitet har ni? Hur stor är er max kapacitet? 
 

‐ Hur tolkar näste mottagare av ordern det som du satt in i Garp? 
 

‐ Finner du några flaskhalsar i kontrollen? Finner du några flaskhalsar någon annanstans i produktionen? 
 

‐ Vilka svårigheter ser du i ditt arbete? Vad kan förenklas? 

Fältstudie 2  

Restfrågor från fältstudie 1 

Fråga 1: 
Hur stor tillgänglighet har ni i er avdelning (maskiner, affärssystem Garp, utrustning för respektive avdelning)?  
Med detta menar vi då, finns maskinerna alltid till hands när de behövs, Hur ofta sker det att maskinerna inte funkar som de 
ska? T.ex. Maskinerna funkar bara hälften av gångerna när det väl ska användas, dvs 50% 
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Fråga 2: 
Maskinens omställningstid mellan två detaljer?  

Kommunikation: 

‐ Kan alla kommunicera i gjuteriet? Kan du kommunicera med dina närmaste? 
 

‐ Har du något att kommunicera? Behöver du kommunicera? 
 

‐ Vem är näste person du kommunicerar med, och hur kommunicerar du med denne?  
 

‐ Tycker du att du och dina närmaste arbetskollegor har en tillräcklig bra och tydlig kommunikation? 
 

‐ Hur viktigt är det för dig att kommunicera med dina arbetskollegor på skala 1-10? 
 

‐ Är du nöjd eller missnöjd med den nuvarande kommunikation som finns?  
 

‐ Vilka kommunikationsmetoder använder du dig av för att kommunicera med kollegor? 
 

‐ Finns det andra tänkbara sätt att kommunicera genom? 
 

‐ Känner du att du kan förbättra något i din avdelning angående kommunikationen? Kan något förbättras i resterande 
produktion? 
 

‐ Utifrån din kommunikation med dina kollegor, till vilket mån förstår ni varandra? Använder ni er av samma 
systemtänkande? 
 

‐ Får du tillräckligt med feedback från dina kollegor och chefer? Hur sker denna feedback iså fall? 
 

‐ Känner du att du kan ge feedback till dina kollegor? Att dina synpunkter får en verkan? 

GARP 

‐ Hur ofta andvänder du dig av Garp? 
 

‐ Följer du ordern via Garp för att se när du kan påbörja ditt arbete? 
 

‐ Hur ofta stämmer du av Garp (klickar grönt) när du är klar med ditt arbete? Gör du det efter en bearbetad order 
eller efter ett avslutat skift? 
 

‐ Kan Garp förbättras som affärssystem så att produktionen blir allt mer effektivare? 
 

‐ Skulle flera och tydliga prognoser underlätta ditt arbete (Emhart prognoser)? 
 

‐ Har du tillgång till prognoser? Skulle du i din avdelning, som ledare vilja ha tillgång till prognoser? 

Förändringar och förbättringar 

‐ Vilka förändringar har skett på roslagsgjuteriet på sistone?  
 

‐ Har du accepterat dessa förändringar innan de skett?  
 

‐ Har nyttan i förändringarna tydliggjorts för dig som anställd? 
 

‐ Förstod du anledningen till varför dessa förändringar skedde? 
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‐ Har förändringsinformationen kommit i rätt tid? 
 

‐ Hur mycket information har ni fått angående förändringarna/förändringen? Tillräckligt? 
 

‐ Har det önskade tillståndet för förändringarna presenterats? 
 

‐ Har resultatet för förändringarna presenterats? 
 

‐ Vad har du för åsikt kring förändringen av Garp? Har den gynnat ditt arbete? 
 

‐ Har du känt dig delaktig i förändringsarbetena/arbetet? 
 

‐ Hur positiv är du inför förändringsarbeten? 
 

‐ Finns det arbetsgrupper som testar förändringen i arbetsmaterialet innan det används? 
 

‐ Har du funnit några konsekvenser med förändringsarbetena/arbetet? 
 

‐ Har konsekvenserna för förändringsarbetena/arbetet tydliggjorts? 
 

‐ Har du fått tillräckligt med utbildning/kunskap för förändringarbetet? 
 

‐ Har du fått tillräckligt med återkoppling och stöd under förändringsarbetet? Efter förändringsarbetet? 

Övrigt 

‐ Hur trivs ni med Ert arbete? 
 

‐ Vad finns det för hinder i Er avdelning för ett fungerande flöde? 
 

‐ Om det kommer in fler order än vanligt, vilka problem kan då uppstå i din avdelning? 
 

‐ Vad kan man göra för att förhindra dessa problem? 
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‐  

Rensning 

Fältstudie 1 

‐ Processtid? 
 

‐ Cykeltid? 
 

‐ Ställtid? 
 

‐ Passiv Ledtid? 
 

‐ På vilket sätt följer du ordern från kontrollen? 
 

‐ Hur arbetar du när du tar emot ordern från kontrollen? 
 

‐ Hur överförs informationen vidare att rensningen är klar? 
 

‐ Använder ni er av någon buffert innan eller efter rensningen?  
 

‐ Hur använder du Garp i rensningen? 
 

‐ Hur stor dags kapacitet har ni? Hur stor är er max kapacitet? 
 

‐ Hur tolkar näste mottagare av ordern det som du satt in i Garp? 
 

‐ Finner du några flaskhalsar i rensningen? Finner du några flaskhalsar någon annanstans i produktionen? 
 

‐ Vilka svårigheter ser du i ditt arbete? Vad kan förenklas? 

Fältstudie 2 

Restfrågor från fältstudie 1 

Fråga 1: 
Hur stor tillgänglighet har ni i er avdelning (maskiner, affärssystem Garp, utrustning för respektive avdelning)?  
Med detta menar vi då, finns maskinerna alltid till hands när de behövs, Hur ofta sker det att maskinerna inte funkar som de 
ska? T.ex. Maskinerna funkar bara hälften av gångerna när det väl ska användas, dvs 50% 
 
Fråga 2: 
Maskinens omställningstid mellan två detaljer?  

Kommunikation: 

‐ Kan alla kommunicera i gjuteriet? Kan du kommunicera med dina närmaste? 
 

‐ Har du något att kommunicera? Behöver du kommunicera? 
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‐ Vem är näste person du kommunicerar med, och hur kommunicerar du med denne?  
 

‐ Tycker du att du och dina närmaste arbetskollegor har en tillräcklig bra och tydlig kommunikation? 
 

‐ Hur viktigt är det för dig att kommunicera med dina arbetskollegor på skala 1-10? 
 

‐ Är du nöjd eller missnöjd med den nuvarande kommunikation som finns?  
 

‐ Vilka kommunikationsmetoder använder du dig av för att kommunicera med kollegor? 
 

‐ Finns det andra tänkbara sätt att kommunicera genom? 
 

‐ Känner du att du kan förbättra något i din avdelning angående kommunikationen? Kan något förbättras i resterande 
produktion? 
 

‐ Utifrån din kommunikation med dina kollegor, till vilket mån förstår ni varandra? Använder ni er av samma 
systemtänkande? 
 

‐ Får du tillräckligt med feedback från dina kollegor och chefer? Hur sker denna feedback iså fall? 
 

‐ Känner du att du kan ge feedback till dina kollegor? Att dina synpunkter får en verkan? 

GARP 

‐ Hur ofta andvänder du dig av Garp? 
 

‐ Följer du ordern via Garp för att se när du kan påbörja ditt arbete? 
 

‐ Hur ofta stämmer du av Garp (klickar grönt) när du är klar med ditt arbete? Gör du det efter en bearbetad order 
eller efter ett avslutat skift? 
 

‐ Kan Garp förbättras som affärssystem så att produktionen blir allt mer effektivare? 
 

‐ Skulle flera och tydliga prognoser underlätta ditt arbete (Emhart prognoser)? 
 

‐ Har du tillgång till prognoser? Skulle du i din avdelning, som ledare vilja ha tillgång till prognoser? 

Förändringar och förbättringar 

‐ Vilka förändringar har skett på roslagsgjuteriet på sistone?  
 

‐ Har du accepterat dessa förändringar innan de skett?  
 

‐ Har nyttan i förändringarna tydliggjorts för dig som anställd? 
 

‐ Förstod du anledningen till varför dessa förändringar skedde? 
 

‐ Har förändringsinformationen kommit i rätt tid? 
 

‐ Hur mycket information har ni fått angående förändringarna/förändringen? Tillräckligt? 
 

‐ Har det önskade tillståndet för förändringarna presenterats? 
 

‐ Har resultatet för förändringarna presenterats? 
 

‐ Vad har du för åsikt kring förändringen av Garp? Har den gynnat ditt arbete? 
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‐ Har du känt dig delaktig i förändringsarbetena/arbetet? 
 

‐ Hur positiv är du inför förändringsarbeten? 
 

‐ Finns det arbetsgrupper som testar förändringen i arbetsmaterialet innan det används? 
 

‐ Har du funnit några konsekvenser med förändringsarbetena/arbetet? 
 

‐ Har konsekvenserna för förändringsarbetena/arbetet tydliggjorts? 
 

‐ Har du fått tillräckligt med utbildning/kunskap för förändringarbetet? 
 

‐ Har du fått tillräckligt med återkoppling och stöd under förändringsarbetet? Efter förändringsarbetet? 

Övrigt 

‐ Hur trivs ni med Ert arbete? 
 

‐ Vad finns det för hinder i Er avdelning för ett fungerande flöde? 
 

‐ Om det kommer in fler order än vanligt, vilka problem kan då uppstå i din avdelning? 
 

‐ Vad kan man göra för att förhindra dessa problem? 
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‐  

Målning 

Fältstudie 1 

‐ Processtid? 
 

‐ Cykeltid? 
 

‐ Ställtid? 
 

‐ Passiv Ledtid? 
 

‐ På vilket sätt följer du ordern från rensningen? 
 

‐ Hur arbetar du när du tar emot ordern från rensningen? 
 

‐ Hur överförs informationen vidare att målningen är klar? 
 

‐ Använder ni er av någon buffert innan eller efter målningen?  
 

‐ Hur använder du Garp i målningen? 
 

‐ Hur stor dags kapacitet har ni? Hur stor är er max kapacitet? 
 

‐ Hur tolkar näste mottagare av ordern det som du satt in i Garp? 
 

‐ Finner du några flaskhalsar i målningen? Finner du några flaskhalsar någon annanstans i produktionen? 
 

‐ Vilka svårigheter ser du i ditt arbete? Vad kan förenklas? 

Fältstudie 2  

Restfrågor från fältstudie 1 

Fråga 1: 
Hur stor tillgänglighet har ni i er avdelning (maskiner, affärssystem Garp, utrustning för respektive avdelning)?  
Med detta menar vi då, finns maskinerna alltid till hands när de behövs, Hur ofta sker det att maskinerna inte funkar som de 
ska? T.ex. Maskinerna funkar bara hälften av gångerna när det väl ska användas, dvs 50% 

Kommunikation: 

‐ Kan alla kommunicera i gjuteriet? Kan du kommunicera med dina närmaste? 
 

‐ Har du något att kommunicera? Behöver du kommunicera? 
 

‐ Vem är näste person du kommunicerar med, och hur kommunicerar du med denne?  
 

‐ Tycker du att du och dina närmaste arbetskollegor har en tillräcklig bra och tydlig kommunikation? 
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‐ Hur viktigt är det för dig att kommunicera med dina arbetskollegor på skala 1-10? 
 

‐ Är du nöjd eller missnöjd med den nuvarande kommunikation som finns?  
 

‐ Vilka kommunikationsmetoder använder du dig av för att kommunicera med kollegor? 
 

‐ Finns det andra tänkbara sätt att kommunicera genom? 
 

‐ Känner du att du kan förbättra något i din avdelning angående kommunikationen? Kan något förbättras i resterande 
produktion? 
 

‐ Utifrån din kommunikation med dina kollegor, till vilket mån förstår ni varandra? Använder ni er av samma 
systemtänkande? 
 

‐ Får du tillräckligt med feedback från dina kollegor och chefer? Hur sker denna feedback iså fall? 
 

‐ Känner du att du kan ge feedback till dina kollegor? Att dina synpunkter får en verkan? 

GARP 

‐ Hur ofta andvänder du dig av Garp? 
 

‐ Följer du ordern via Garp för att se när du kan påbörja ditt arbete? 
 

‐ Hur ofta stämmer du av Garp (klickar grönt) när du är klar med ditt arbete? Gör du det efter en bearbetad order 
eller efter ett avslutat skift? 
 

‐ Kan Garp förbättras som affärssystem så att produktionen blir allt mer effektivare? 
 

‐ Skulle flera och tydliga prognoser underlätta ditt arbete (Emhart prognoser)? 
 

‐ Har du tillgång till prognoser? Skulle du i din avdelning, som ledare vilja ha tillgång till prognoser? 

Förändringar och förbättringar 

‐ Vilka förändringar har skett på roslagsgjuteriet på sistone?  
 

‐ Har du accepterat dessa förändringar innan de skett?  
 

‐ Har nyttan i förändringarna tydliggjorts för dig som anställd? 
 

‐ Förstod du anledningen till varför dessa förändringar skedde? 
 

‐ Har förändringsinformationen kommit i rätt tid? 
 

‐ Hur mycket information har ni fått angående förändringarna/förändringen? Tillräckligt? 
 

‐ Har det önskade tillståndet för förändringarna presenterats? 
 

‐ Har resultatet för förändringarna presenterats? 
 

‐ Vad har du för åsikt kring förändringen av Garp? Har den gynnat ditt arbete? 
 

‐ Har du känt dig delaktig i förändringsarbetena/arbetet? 
 

‐ Hur positiv är du inför förändringsarbeten? 
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‐ Finns det arbetsgrupper som testar förändringen i arbetsmaterialet innan det används? 
 

‐ Har du funnit några konsekvenser med förändringsarbetena/arbetet? 
 

‐ Har konsekvenserna för förändringsarbetena/arbetet tydliggjorts? 
 

‐ Har du fått tillräckligt med utbildning/kunskap för förändringarbetet? 
 

‐ Har du fått tillräckligt med återkoppling och stöd under förändringsarbetet? Efter förändringsarbetet? 

Övrigt 

‐ Hur trivs ni med Ert arbete? 
 

‐ Vad finns det för hinder i Er avdelning för ett fungerande flöde? 
 

‐ Om det kommer in fler order än vanligt, vilka problem kan då uppstå i din avdelning? 
 

‐ Vad kan man göra för att förhindra dessa problem? 
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‐  

Packning 

Fältstudie 1 

‐ Processtid? 
 

‐ Cykeltid? 
 

‐ Ställtid? 
 

‐ Passiv Ledtid? 
 

‐ På vilket sätt följer du ordern från målningen? 
 

‐ Hur arbetar du när du tar emot ordern från målningen? 
 

‐ Hur överförs informationen vidare att packningen är klar? 
 

‐ Använder ni er av någon buffert innan eller efter packningen?  
 

‐ Hur använder du Garp i packningen? 
 

‐ Hur stor dags kapacitet har ni? Hur stor är er max kapacitet? 
 

‐ Hur tolkar näste mottagare av ordern det som du satt in i Garp? 
 

‐ Finner du några flaskhalsar i packningen? Finner du några flaskhalsar någon annanstans i produktionen? 
 

‐ Vilka svårigheter ser du i ditt arbete? Vad kan förenklas? 

Fältstudie 2 

Restfrågor från fältstudie 1 

Fråga 1: 
Hur stor tillgänglighet har ni i er avdelning (maskiner, affärssystem Garp, utrustning för respektive avdelning)? 
Med detta menar vi då, finns maskinerna alltid till hands när de behövs, Hur ofta sker det att maskinerna inte funkar som de 
ska? T.ex. Maskinerna funkar bara hälften av gångerna när det väl ska användas, dvs 50% 
 
Fråga 2: 
Maskinens omställningstid mellan två detaljer?  

Kommunikation: 

‐ Kan alla kommunicera i gjuteriet? Kan du kommunicera med dina närmaste? 
 

‐ Har du något att kommunicera? Behöver du kommunicera? 
 

‐ Vem är näste person du kommunicerar med, och hur kommunicerar du med denne?  
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‐ Tycker du att du och dina närmaste arbetskollegor har en tillräcklig bra och tydlig kommunikation? 

 
‐ Hur viktigt är det för dig att kommunicera med dina arbetskollegor på skala 1-10? 

 
‐ Är du nöjd eller missnöjd med den nuvarande kommunikation som finns?  

 
‐ Vilka kommunikationsmetoder använder du dig av för att kommunicera med kollegor? 

 
‐ Finns det andra tänkbara sätt att kommunicera genom? 

 
‐ Känner du att du kan förbättra något i din avdelning angående kommunikationen? Kan något förbättras i resterande 

produktion? 
 

‐ Utifrån din kommunikation med dina kollegor, till vilket mån förstår ni varandra? Använder ni er av samma 
systemtänkande? 
 

‐ Får du tillräckligt med feedback från dina kollegor och chefer? Hur sker denna feedback iså fall? 
 

‐ Känner du att du kan ge feedback till dina kollegor? Att dina synpunkter får en verkan? 

GARP 

‐ Hur ofta andvänder du dig av Garp? 
 

‐ Följer du ordern via Garp för att se när du kan påbörja ditt arbete? 
 

‐ Hur ofta stämmer du av Garp (klickar grönt) när du är klar med ditt arbete? Gör du det efter en bearbetad order 
eller efter ett avslutat skift? 
 

‐ Kan Garp förbättras som affärssystem så att produktionen blir allt mer effektivare? 
 

‐ Skulle flera och tydliga prognoser underlätta ditt arbete (Emhart prognoser)? 
 

‐ Har du tillgång till prognoser? Skulle du i din avdelning, som ledare vilja ha tillgång till prognoser? 

Förändringar och förbättringar 

‐ Vilka förändringar har skett på roslagsgjuteriet på sistone?  
 

‐ Har du accepterat dessa förändringar innan de skett?  
 

‐ Har nyttan i förändringarna tydliggjorts för dig som anställd? 
 

‐ Förstod du anledningen till varför dessa förändringar skedde? 
 

‐ Har förändringsinformationen kommit i rätt tid? 
 

‐ Hur mycket information har ni fått angående förändringarna/förändringen? Tillräckligt? 
 

‐ Har det önskade tillståndet för förändringarna presenterats? 
 

‐ Har resultatet för förändringarna presenterats? 
 

‐ Vad har du för åsikt kring förändringen av Garp? Har den gynnat ditt arbete? 
 

‐ Har du känt dig delaktig i förändringsarbetena/arbetet? 



KTH-ITM Examensarbete 
Roslagsgjuteriet AB 
 

XXXIII 
 

 
‐ Hur positiv är du inför förändringsarbeten? 

 
‐ Finns det arbetsgrupper som testar förändringen i arbetsmaterialet innan det används? 

 
‐ Har du funnit några konsekvenser med förändringsarbetena/arbetet? 

 
‐ Har konsekvenserna för förändringsarbetena/arbetet tydliggjorts? 

 
‐ Har du fått tillräckligt med utbildning/kunskap för förändringarbetet? 

 
‐ Har du fått tillräckligt med återkoppling och stöd under förändringsarbetet? Efter förändringsarbetet? 

Övrigt 

‐ Hur trivs ni med Ert arbete? 
 

‐ Vad finns det för hinder i Er avdelning för ett fungerande flöde? 
 

‐ Om det kommer in fler order än vanligt, vilka problem kan då uppstå i din avdelning? 
 

‐ Vad kan man göra för att förhindra dessa problem? 
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Bilaga 2 – Ordern INSERT (info samt figur) 
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Övrig information om Aspan och Karusellen (En del av värdeflödesanalysen) 

‐ Form, avgjutning svalning samt urslagning i den automatiska urslagaren hos 
Aspan (Medelstora stora detaljer) 

 Även Aspan har ett tryckande led, där regeln först in först ut gäller. En 
begränsad mängd flaskor kan formas och gjutas då hänsyn måste tas till 
avsvalningen. 

 Eftersom att flaskorna är större än bullarna kan en mindre mängd flaskor ligga 
för avgjutning och avsvalning  

 I Aspan finns tre led som kan användas för avgjutning och avsvalning. Varje 
led rymmer 14 flaskor vilket ger plats för sammanlagda 42 flaskor 

 Omställningstid för formmaskin är 1 min/flaska 

 Cykeltid för formning är 7 min/flaska 

 Cykeltid för avgjutning är 1 min/flaska 

 Processtid för avsvalning 4-20 timmar, eftersom att detaljerna kan vara större 
och då ta längre tid att svalna av. 

 Cykeltid för urslagning är 1 min 30 sekunder/flaska 

 En maxkapacitet på 55 flaskor/dag i ett åtta timmars skift 

 Tillförlitlighet i formmaskin är 95 % 

 Tillförlitlighet i den automatiska urslagaren är 95 % 
 

‐ Handformningsstation Karusellen  
 I denna station är det annorlunda eftersom avgjutning och avsvalning inte sker 

i ett led. Det finns två enskilda stationer för avgjutning, som är Golvet och 
Ränna.  

 Detta gynnar Karusellen då flaskor kan staplas på, eftersom taket är högt och 
det finns gott om plats 

 I karusellen körs max 5 olika modeller under en dag 

 Omställningstid är 2 min/flaska 

 Cykeltid för formning är 40 min 

 Cykeltid för avgjutning är 1 - 2min 

 Cykeltid för avsvalning är 4 – 20 timmar 

 Cykeltid för urslagning är 1-3 minuter 

 Daglig kapacitet på 22 timmar 

 Tillförlitlighet i maskin är 99 % 
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Bilaga 3 – Gjuteri processen 

Detta kapitel inleds övergripligt med vilka gjutmetoder som finns, och vilken metod 
Roslagsgjuteriet använder sig av. Vidare beskrivs mer djupgående samtliga processer som 
utförs i gjuteriet under flödets gång.  
Detta inkluderar en överblick i planering av en order, dess produktion genom flödets gång 
samt kommunikationen genom orderns gång. 
Författarna till projektet var fast beslutade om att en förståelse av hela gjuteriprocessen 
skulle öppna vägar inför fortsatta analyser över gjuteriets problem. Det skulle vara en bra 
grund för vidare kartläggningar över möjliga flaskhalsar och möjliga lösningar. 
 
All denna information har samlats ihop från de två första fältstudierna på Roslagsgjuteriet, 
både via egna aspekter och värderingar men även genom intervjuer med anställda på 
gjuteriet.  

Fältstudie 1: 
Under fältstudie 1 undersöktes flödet inom gjuteriet. En bild över samtliga stationer och 
processen i varje station samt användningen av det nya affärssystemet Garp blev tydlig. 
Under tidens gång togs även kapacitetsvärden och tider för varje station och mellan 
stationerna. Målet med fältstudie 1 var att få följa en orders väg genom flödet från planering 
till packning, för att få en helhetsbild över vad som sker i produktionen och var möjliga 
problem uppstår.  
Fältstudie 2:  
Under fältstudie 2 hade processen förståtts och det som återstod var att följa 
kommunikationen mellan stationerna, och se hur förändringsarbeten samt 
förbättringsarbeten hade införts och mottagits bland de anställda. En djupare blick över 
produktionsflödet, med möjliga flaskhalsar och lösningar, gjordes även under de sista 
dagarna. Målet med fältstudie 2 var att få en inblick i hur de anställda för vidare information 
och hur pass mycket kommunikation som finns mellan de anställda. 
Fältstudie 3: 
Under sista besöket lades fokus på att bättre förstå planeringssystemet, samt avstämningar av 
gjuteriet en sista gång. Målet med fältstudie 3 var att förstå alla planeringssteg och finna 
möjliga förbättringar, och att finna fler problem som stör flödet. 
All information som var önskat för vidare analyser ficks ut under hela faktainsamlingsfasen.  
Syftet med detta kapitel är att läsaren ska få en klar bild över hur gjuteriet är organiserat 
idag.  

Vid gjutning av produkter görs färdiga produkter eller halvfabrikat, vilket är enheter som är 
avsedda för fortsatta bearbetningar. På Roslagsgjuteriet arbetas endast med bearbetning av 
färdiga produkter. Deras produkter görs genom gjutning i sandform, som är den dominerande 
gjutmetoden. 
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Nedan ses en bild på möjliga arbetsmetoder inom gjutning. Roslagsgjuteriet använder sig av 
gjutning i sandform med engångsformar. Gjutningen i sandform sker både i maskin och för 
hand, med användning av sand blandat med bindemedel som formmaterial. 

 

Figur 0-1 Möjliga gjutmetoder (Svensson, Ingmar. & Svensson, Ingrid., Gjuteriteknisk handbok, 2004:31) 

 

Valet av just metoden, gjutning i sandform, beror på att det är lämpligast och billigast vid 
tillverkning av ett ett fåtal gjutstycken, vilket företaget arbetar utefter, eftersom att inget lager 
eftersträvas.  

Författarna till projektet har varit på besök på Roslagsgjuteriet och följt samtliga steg 
gjutgodsen genomgår från att det görs en planering tills dess att den är färdiggjord. 
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Planering 

Kapacitetsplanering/Prognos planering 
Inför planeringen tas 6-månaders prognoser (en trend) emot från Emhart Glass som jämförs 
med historiken, och resultatet sätts in i affärssystemet Garp. En varierad veckoplanering 
baserad på prognoser från Emhart läggs in på så sätt att man bokar in en viss mängd kapacitet 
i tid. Denna tid omvandlas sedan till bullar och flaskor på Hunter, Aspan och Karusellen.  

Därigenom tas även hänsyn till maxkapaciteten för dessa stationer. Mest kapacitetsplanering 
läggs på Hunter eftersom flest Emhart order går igenom där. Men den slutliga planeringen för 
ordern sker för två veckor framåt, vilket omfattar kärntillverkning under den första veckan 
och resterande produktion sker under vecka två.  

Denna Garp-baserade produktionsplan sker för varje avdelning baserade på kundorder, PIA 
(produkter i arbete), uppskattning av kassation, max kapacitet och efter smältsorter som gjuts 
under veckan.  

För att få produktionen att anpassas efter alla order som kommer in, har det på 
Roslagsgjuteriet valts att ha en prognosplanering utifrån storkunden Emharts tidigare 
beställningar. Dessa prognoser plockar planeraren själv ut från sin databas där historik från 
tidigare order finns ända från år 2009. En period väljs då ut som tros vara mest relevant för 
den period som man vill göra prognosplaneringen på (Fältstudie 3 – Planering). 

1. Först görs en budget på vilken kapacitet som finns för det tre olika formstationerna. 
Därefter tar man reda på vilken beläggningstakt man har.  

Hos Huntern görs en bulle på en minut, och har en dagskapacitet på 220 bullar/dag. 
Aspan klarar av att göra en form på ca 7 min, och dagskapaciteten ligger på 55 flaskor/dag. 

I Karusellen går man efter verklig tid, men den uppskattas ha en teoretisk tid på 23 timmar.  

2. Om vi nu fokuserar på formstationen Hunter där flest order går igenom, är steg två att 
välja en relevant prognosperiod för planeringsveckorna som vi har.  

Utifrån vårt exempel valdes en period från 01 januari – 20 april som innehöll ca 20 veckor 
framåt. Det som kommer upp är då en lista på ca 20 veckor, samt skarpa order från 
prognoskunder och skarpa order från övriga. Det kan även ses hur mycket Huntern kunde 
beläggas under just den perioden (varav prognos).  
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Figur 0-2 Kapacitetsplaneringen för Hunter 

3. Vecka 22 som planeringsvecka valdes därefter ut. 
4. För att få ut en klarare bild utav planeringen sätts order- kapacitetssiffrorna in i ett 

diagram.  
 

 

Figur 0-3 Överblick planering under en vecka för storkunden Emhart och övriga kunder 
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Beläggningarna på 625 min/veckan från prognoskunderna kan givetvis variera. Ett genomsnitt 
har dragits på att det kan vara 625 min/veckan. Variationen kan t.ex. ligga mellan: 676, 367, 
402, 697. 

5. En arbetsdag motsvarar 480 min, vilket ger oss 221/480 = 46 %. Detta innebär att 
endast 46 % av Hunterns teoretiska tid utnyttjas. Detta främst pga. brättbyten som ökar 
ställtiden, och avsvalningstider som gör att det inte kan tryckas in bullar med ett jämnt 
flöde. 
I Aspan ser planeringen i princip likadan ut, men i denna avdelning utgås utefter att 
det krävs 7 min för att forma en slutlig form.  
En dagskapacitet på 55 flaskor och en snitt att forma varje detalj på 7 min ger 
55*7/480 = 80% av Aspans teoretiska tid som utnyttjas. Denna siffra är betydligt 
högre än Hunterns maskinutnyttjande eftersom Aspan har ett automatiskt brättbyte och 
en bättre förberedning finns hos formmaskinen Aspan.  

All information som fåtts ut läggs in i Garp i form av tider, men detta görs sedan om till 
bullar/flaskor under andra planeringen (Fältstudie 3 – Prognos planering). 

Förste planerare  

Process 
Planeringen på Roslagsgjuteriet görs fyra gånger under flödets gång. Det finns med andra ord 
fyra planerare, men som inte planerar tillsammans, utan planeringen görs vid olika stationer 
under flödets gång. 

 

 
Figur 0-4 Roslagsgjuteriets fyra planeringssteg 
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Förste planeraren är den som tar emot order från kunder, och är den person som vi författare 
anser göra finplaneringen. Ett flertal order inkommer under dagens lopp. Alla order knappas 
in i datasystemet Garp, som visar vad som har beställts, och ska vara ett heltäckande system 
över hela orderns väg från planering till färdiggjord produkt som även operatörerna kan följa 
och se var ordern ligger i produktionen.  

Efter att en order knappats in på Garp, skriver förste planeraren ner samma order på ett kort. 
Det är ett blått kort, som ska motsvara en checklista av order som mottagits. Dessa blåa kort 
används som kontrollkort. Dvs. om en kund skulle beställa samma order inom kort tittar förste 
planeraren i sina blåa för att se om den ordern tagits emot tidigare under dagen. Detta för att 
Garp inte varnar för planeraren om en order skrivs in en gång till.  

Förste planeraren knappar in det Garp hänvisar, såsom kundnummer, ordernummer, antal 
artiklar, leveranstiden och vilken väg produkten ska gå genom processen sett ifrån dess 
storlek och komplexitet. 

 

Figur 0-5 Ett exempel på en order, där Garp visar vilka siffror som skall knappas in för ordern 

 

Figur 0-6 Garp visar vilken väg genom produktionen ordern skall följa 

När en order kommer in planerar förste planeraren på så sätt att det skall produceras 10 % mer 
än ordern kvantiteten, i fall att vissa detaljer skulle leda till kassation. Exempelvis om ordern 
ligger på 40 detaljer, skrivs det in på garp att det skall göras 4 extra, dvs. 44 st.  

Alla order som tagits emot sparas i Garp. En kopia över ordern, även kallat det blå 
arbetskortet, läggs i facket till andre planeraren, som planerar vidare (Fältstudie 1 – Planering) 
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Kommunikation 
Kunder kommunicerar med förste planeraren genom mail. En order tas emot och  
informationen förs vidare till andre planeraren, genom att en kopia av arbetskortet läggs i hans 
fack. Förste och andre planerarna kommunicerar genom telefon, mail eller personlig kontakt  
(Fältstudie 2 – Planering, Kommunikation). 

Garp användning 
Förste planeraren använder Garp hela tiden under en arbetsdag, vilket motsvarar ca 7 timmar 
om dagen. När en order kommer in läggs den in i Garp. Det sker däremot ingen avbockning 
(grön markering) att planeringen gjorts klart i Garp, och det beror på att det som bockas av är 
just de processer där detaljerna är under produktion och de processer som kunden betalar för. 
Planering är ingen sådan process (Fältstudie 2 – Planering, Garp). 

Andre planerare 

Process 
Andra planeringen är den del som vi författare uppfattar som den grövre planeringen. Här 
görs en planering utifrån vilken produktionsväg ordern skall ta, närmare sagt vilken 
formstation respektive avgjutningsstation som ordern skall följa. Här tas hänsyn till hur stor 
kapacitet som kan maxbeläggas, utifrån minutrar som omvandlas till bullar och flaskor. Andre 
planeraren lägger även in restorder i fall att kassation skulle uppstå.  
Planeringen görs för 2 veckor framåt, en vecka för kärntillverkningen och en vecka för 
resterande produktion.  

Om vi exempelvis befinner oss i vecka 18 kommer andre planeraren få ut en lista på vilka 
gjutjärnsorter som skall smältas till och med vecka 20 på formmaskinerna Hunter och Aspa. 
Med andra ord ligger man alltid två veckor före på Huntern och Aspan i planeringen. På 
handformningsstationen Karusellen är det annorlunda, då man planerar en vecka före. Man 
summerar hur många bullar/flaskor som skall tillverkas av varje materialkvalité.  

Förutom att lägga in antal bullar/flaskor utefter gjutgjärnsorter, görs en planering utifrån  
hel – och halv brätt. En hel brätt tar upp hela formen i maskinen. En halv brätt kan istället 
köras dubbelt i en maskin, för att utnyttja hela formytan. Genom detta sparas tid då det kan 
tillverkas två formmodeller på en gång, genom att lägga två halvbrätt vid sidan av varandra. 
Garp kan automatiskt fylla på med order som har halvbrett, samma material, samma 
kopparhalt samt samma temperatur för att utnyttja maxkapaciteten. 

Om det exempelvis kommer en helbrätt som ska till Huntern men som inte har många order 
den veckan, kan andre planeraren själv söka liknande order framöver i Garp för att fylla ut 
kapaciteten. Då söker Garp upp order framöver med samma järnsort och kvalité och plockar 
in de till vecka 18 istället. En annan situation då det kan fyllas på med order som ligger 
framöver, är om det skall avgjutas ett antal bullar av en viss gjutjärnkvalité, och det inte fyller 
kvoten för 500 kg gjutjärnsmälta. Då väljer man att ta med order av samma kvalité som ligger 
framöver.  
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Då andre planeraren skall planera in order under veckorna börjar han med att kolla antal 
bullar/flaskor som skall tillverkas, för att sedan fylla kvoten för att få en lönsam produktion. 
Sedan bestäms en turordning utefter material. Utefter det material som ska avgjutas under 
måndag morgon planeras det in antal bullar/flaskor.  
All gemensam materialsort som det finns order på under veckan körs ut. Har man exempelvis 
17 järn kör man alla detaljer med 17 järn som skall tillverkas under den veckan på en och 
samma gång.   

Under vecka 18 finns endast tre arbetsdagar, och en planering över olika gjutjärnsorter som 
skall smältas under dessa tre dagar görs. De bullar som inte hinner avgjutas under dagen 
fortsätts smältan av samma gjutjärn dagen efter, vilket kan ses på materialsort 09 och 04 
nedan.   

Dag 1: Materialsort 08, 09 
Dag 2: Materialsort 09, 11, 17, 06, 04 
Dag 3. Materialsort 04, 02, 01 

 

Figur 0-7 Kopia över vecka 18 av hur andre planeraren planerar ihop antal bullar i Huntern utifrån gjutjärnsort 
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0727 och 0732, dvs. 09 och 10, är samma gjutgjärnsort i Garp eftersom de har samma 
materialkvalité, och skrivs då som ett och samma gjutjärn. Skillnaden är hårdheten och den 
påverkas bara efter avgjutningen.  

 

Figur 0-8 En kopia från Garp, vilket motsvarar den planering andre planeraren gjort, i detta fall endast för tre dagar. 
Det är sedan denna kopia som skickas vidare till tredje planeraren 

Listan över veckan skrivs ut från Garp. Listan kollas igenom, och undersöks om det finns en 
bugg, t.ex. om det skall köras 300 bullar dag ett trots att maxkapaciteten endast är 240 på 
maskinen Hunter. Detta justeras då manuellt genom att minska kapaciteten på 60 bullar dagen 
efter så dessa bullar kan köras klart.  
Uppstår det restorder under veckorna skall dessa köras så fort som möjligt beroende på vilket 
material som ska smältas, temperatur samt kopparhalt (Fältstudie 1 – Planering). 

Kommunikation 
Andre planeraren hämtar de blå arbetskorten från sitt fack varje dag vid 11 tiden, vilket 
innebär att order som inkommer efter kl. 11 tas emot dagen efter kl. 11. Kommunikation 
mellan planerarna görs som sagt genom telefon, mail eller personlig kontakt. Vidare 
kommunikation med tredje planeraren görs främst genom möten 
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(Fältstudie 2 – Planering, Kommunikation). 

Garp användning 
Andre planeraren använder sig av Garp ca 5 timmar och 40 min om dagen för planering av 
order. Även här sker ingen avbockning av avslutad process eftersom att det inte sker någon 
kostandsmässig process i planering (Fältstudie 2 – Planering, Garp). 

Tredje planerare 

Process 
På Roslagsgjuteriet finns upp mot 40 olika gjutjärnssorter, som inte kan smältas hur som 
helst. En körplanering över just vilken dag smältningar skall göras planerar tredje planeraren, 
som även är produktionschef på Roslagsgjuteriet.  

Planering av smältning av gjutjärnen görs på så sätt att all segjärn smälts i början av veckan, 
sedan all vitjärn, därefter gråjärnet och slutligen på fredag smälts cicet.  

Förr smältes all segjärn sist, men eftersom att det uppstod svårigheter att leverera i tid 
bestämdes det att smälta segjärnet först. Det som tog en stor del av tiden var 
värmebehandlingarna, som måste göras på mestadels av gjutgodsen bestående av segjärn.  
Idag smälts segjärnet först på veckan. Det kan den göra eftersom att den inte för med sig 
några konsekvenser för smältning av nästa gjutjärn. Det innebär också att det finns gott om tid 
för värmebehandlingar framöver.  
Ytterligare anledningar att segjärnet smälts först är att det tar snabbast tid att smälta, och att 
de flesta detaljerna från Huntern består av segjärn, vilket innebär att de mindre produkterna 
kan bli färdiga snabbare. 
De flesta order som Roslagsgjuteriet idag får in är produkter bestående av segjärn, vilket gör 
det logiskt att smälta segjärnet först. 

Vitjärnet smälts efter segjärnet och tar längst tid att smälta, och då kan man fråga sig varför 
gråjärnet inte smälts före. Det hela beror på att vid smältning av vitjärn uppkommer det att 
kromrester blir kvar i smältugnen, och som på något sätt måste tas bort. Detta kan endast 
göras då gråjärnet smälts efteråt.  
Cicet smälts på fredagar i och med att avsvalningen kan ta upp mot en dag, och godsen kan då 
svalna av under helgen. 

Tredje planeraren arbetar med order på så sätt att i början av veckan undersöka vilka order 
som ligger efter sett ifrån förra veckan, som inte hann göras. Dessa eftersläpande order 
prioriteras, och börjar med att köra den gjutjärnssort som man ligger efter med. Med hjälp av 
en ny produktionsplaneringslista som andre planeraren skriver ut från Garp utöver restorder 
eller eftersläpande order körs körplanen utefter.  
Körplanen planeras även utefter vilken formavdelning som ligger mest efter, och prioriteras 
utefter vilken gjutjärnsort som behövs på avdelningen. Körplanen prioriteras efter Huntern till 
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90 % eftersom att det körs flest order på den. Det kan även förekomma att det finns fler order 
på Aspan, vilket innebär att man då prioriterar order som finns på Aspan. 
Ännu en ändring av körplanen kan göras i sista stund om en kund lägger en beställning som 
de vill ha så fort som möjligt. Dessa sorters av order måste då prioriteras före allt annat, 
däribland även restorder (Fältstudie 3 – Planering). 

 

Figur 0-9 En veckoplanering utefter bland annat restorder och eftersläpande order 

Kommunikation 
Kommunikation mellan andre – och tredje planerare sker främst genom möten. Vidare 
kommunikation med fjärde planeraren görs via telefon eller personlig kontakt 
(Fältstudie 2 – Planering, Kommunikation). 

Garp användning 
Tredje planeraren använder sig inte av Garp vid sin planering (Fältstudie 2 – Planering, Garp). 
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Fjärde planerare 

Process 
I fjärde planeringen sker en planering enligt körplan i formmaskinen Hunter. Den planering 
som sker i Huntern är i betydelse för hur planeringen sedan läggs upp i Aspan (femte 
planeringen). Planeringen i Huntern görs utefter järnsort, kopparhalt och gjutpinnens position 
i formmodellen. Då tredje planeraren planerat in de modeller som skall köras i Huntern sker 
en fortsatt fjärde planering för att få ett jämnt flöde med så korta ställtider som möjligt.  

Pallen med formmodeller som fraktas till Huntern är endast sorterade efter gjutjärnsort, men 
en fortsatt sortering görs innan formningen kan börja. Första prioriteringen är vart gjutpinnen 
sitter på formmodellen. Gjutpinnen är det utrymme där smältan framöver ska hällas genom, 
och den kan sitta på tre ställen. Därför körs de modeller som har gjutpinnen på samma ställe 
vart efter varandra. Detta underlättar omställningen för maskinen.  
Sedan sorteras utefter kopparhalten. De order med samma kopparhalt körs efter varandra. 
Slutligen planeras formningen utefter de gods som har samma temperatur. Temperaturen 
sorteras, för att ligga så jämnt som möjligt i temperatur för att avgjutaren skall få ett bättre 
flöde. 

En sista planering görs beroende på hur mycket smälta som finns i smälteriet. Vid mycket 
smälta körs de större detaljerna som kräver mer smälta i ett kör. Är det kärvt med smältan och 
det bara smälts i en ugn istället för två, körs detaljer som kräver mindre smälta (Fältstudie 3 - 
Planering). 

Kommunikation 
Kommunikation mellan tredje – och fjärde planerarna görs genom telefon eller personlig 
kontakt med tredje planeraren (Fältstudie 2 – Planering, Kommunikation). 

Garp användning 
Fjärde planeraren använder sig inte av garp vid sin planering (Fältstudie 2 – Planering, Garp). 

Modellförråd/Modellverkstad 

Process 
Då förste planeraren lagt arbetskortet för ordern i andre planerarens fack, och den tagits emot, 
görs den fortsatta planeringen här. Den andre planeraren, som är huvudansvarig i denna 
station, har även i uppgift att undersöka om just kärnlådan och formmodellen, som 
arbetskortet hänvisar till, finns i modellförrådet och om de är i bra skick för användning.  

Kärnlådan är den modell där kärnan ska tillverkas i. Kärnan motsvarar hålrummet i godset 
efter gjutning. En del order som förste planeraren får in kräver inga kärnor, och då behövs inte 
en kärnlåda tas fram.  
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Formmodellen utgör produktens form, och är dimensionerad något större än det planerade 
gjutgodsets sidor. Detta på grund av att godset krymper under avsvalningen efter att godset 
avgjutits.  
Formmodellen är uppbyggt på så sätt att en övre – och undre modellhalva är ihopsatta med en 
så kallad brätt. En brätt är en rektangulär platta med modellen fastsatt.  
Modellen består inte endast av det planerade gjutgodset, utan ett så kallat gjutsystem och en 
matare är en del av formmodellen. Det är överflödigt material som senare i processen tas bort, 
men är viktiga att ha vid avgjutningen.  
Gjutsystemet är den del av modellen som smältan hälls genom för att få in smältan in till det 
planerade gjutgodset. Förutom att smältan fyller gjutgodset fyller det också mataren, som har 
som uppgift att hålla värmen inom gjutgodset och se till att värmen sprids jämnt i gjutgodset. 
 
På Roslagsgjuteriet finns både hel – och halvbrätt. På ett och samma brätt kan det få plats med 
flera modeller samtidigt, eftersom att detaljerna är små. 

Vid framtagning av kärnlådan och formmodellen från modellförrådet, läses arbetskortet av. 
Om den är etablerad ska kärnlådan och formmodellen finnas där.Om t.ex. formmodellen har 
en skada som inte kan repareras i modellverkstaden skickas den till Norrälje för reparation. 

Modellförrådet är ett stort utrymme med många modeller, både till kärntillverkningen och 
formningen. Roslagsgjuteriet arbetar med hela 7500 olika modeller, där 3500 används 
frekvent. Det används både trä – och plastmodeller. Plastmodellen klarar ca 3000 tryck innan 
den inte längre kan användas. Trämodellen klarar 100-1000 tryck. Plast håller med andra ord 
bättre, men däremot är den dyrare.  

När den huvudansvarige kontrollerat att kärnlådan stämmer bra, skriver han ut ett nytt 
arbetskort, ett så kallat kärnkort som är gul färgad, som ska följa med kärnlådan till 
kärnmakeriet. Kärnkortet läggs med kärnlådan och fraktas till kärnmakeriet två veckor före 
formningen, för att kärnorna ska hinna torka inför formningen. 

När formmodellen kontrollerats och stämmer bra sätts det blåa arbetskortet ihop med 
modellen, och inväntar formningen antingen i Huntern, Aspan eller Karusellen (Fältstudie 1 – 
Modellförråd/Modellverkstad). 

Kommunikation 
Kommunikation inom modellförrådet/modellverkstaden görs genom telefon eller personlig 
kontakt. Då kärnlådan och formmodellen är redo för användning, förs informationen vidare 
främst genom telefon till personal i modellförrådet och fraktas bort till kärnmakeriet. 
(Fältstudie 2 – Modellförråd, Kommunikation) 

Garp användning 
Vid arbete i modellförråd och modellverkstaden används Garp någon gång per dag för att 
kolla uppgifter och ge lagerplats åt en ny detalj. Även här sker ingen avbockning av avslutad 
process eftersom att det inte sker någon kostandsmässig process vid kontroll och framtagning 
av kärnlåda och formmodell (Fältstudie 2 – Modellförråd, Garp). 
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Kärnmakeri 

Process 
När kärnlådan med det gula arbetskortet fraktats till kärnmakeriet, läggs den på en pall och 
inväntar tillverkning. Kärnorna tillverkas utefter ett kanban-system, och utifrån de gula 
arbetskorten vet arbetarna på vilket sätt och på vilken station kärnan skall tillverkas på.  

Vid tillverkning av en kärna hämtas en kärnlåda från pallen till den maskin som passar ordern 
bäst.  På Roslagsgjuteriets kärnmakeri finns fem stationer för kärnor att tillverkas på. Det 
finns en helautomatiserad maskin, två halvautomatiserade maskiner samt två stationer där 
kärnorna tillverkas för hand. Om ordern består av detaljer som väger upp mot 5 kg ska 
kärnorna tillverkas i den helautomatiserade maskinen. Om massan ligger på upp mot 25 kg 
ska den köras genom den halvautomatiserade maskinen. Tyngre kärnor över 25 kg körs för 
hand.  

Vid tillverkning i exempelvis en helautomatiserad maskin ställs kärnlådan vid maskinen, och 
maskinen startas. Färdigblandat sand med bindemedel strömmar in mot kärnlådan och trycks 
ihop kompakt. När kärnan tillverkats låter man kolsyra komma i kontakt med kärnan för att få 
en härdande effekt. Därefter slås kärnan ur kärnlådan, och en ny kärna tillverkas på samma 
sätt.  När kärnorna tillverkats läggs ett rött arbetskort på kärnlådan som indikerar att kärnlådan 
är färdiganvänd och redo för att lämnas tillbaka till modellverkstaden. Genom det röda kortet 
kan kärnlådan enkelt hittas igen nästa gång den ska användas. 
 
När kärnan slagits ur utsätts den för blackning. Blackning innebär att kärnorna målas med ett 
täckmedel blandat med alkohol. Detta görs för att få en bättre och säkrare yta, samt för att få 
bättre värmebeständighet inför avgjutningen, så att kärnorna inte bränns fast. 
(NE.se - Blackning, Elektronisk källa) 

Känsliga kanter på kärnan eller de kärnor som ska användas vid avgjutning med vitjärn 
blackas två gånger för att klara trycket. 

En färdigtillverkad kärna ställs på en pall och får torka upp mot en vecka, i att invänta på att 
användas till formningen. 

Ibland blir det ont om tid och om kärnan då måste användas inom kort för formning, eldas 
kärnan för att få bort fuktigheten snabbare. Däremot blir inte kvalitéen lika bra som när den 
får lufttorka. 

Inför formningen skrivs lappar och läggs på kärnan, där det står ordernummer, gjutjärnssort, 
produktionsdag och vilken formstation kärnan ska till. Vit lapp för Huntern, gul lapp för 
Aspan och orange lapp för Karusellen. 

Roslagsgjuteriet hämtar sin sand för kärntillverkning från sjön Vätterns västra ständer, en 
sandsort vid namn nysand, som har ett bättre korn. Sanden blandas med karbofen innan 
kärnan tillverkas. Karbofen är en olja som fungerar som ett bindemedel för att hålla sanden 
kompakt vid tryckning av sanden. 
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Kontroll av sanden i kärnmakeriet görs en gång i veckan, oftast onsdagar. Vid den kontrollen 
tillverkas tre provstavar bestående av sanden. Dessa tre provstavar används för ett 
tryckhållfasthetsprov, för att få ett värde på hur mycket sanden kan stå emot vid tryck. Det 
första testet görs två timmar efter att provstavarna tillverkats. Då testas första provstaven, på 
så sätt att den sätts fast i en tryckbrottsapparat och får ett tryck mot sig tills den bryts sönder, 
och ett värde avläses. 

Samma process görs på andra provstavet efter fyra timmar, och den tredje efter 24 timmar. 
En analys av hur lämplig sanden är för tillverkning görs utefter dessa tester 
(Fältstudie 1 – Kärnmakeri). 

Kommunikation 
Information överförs genom personlig kontakt. Med hjälp av arbetskorten kan arbetet utföras. 
När kärnlådan är färdiganvänd, läggs det röda arbetskortet på, och personal från 
modellförrådet vet att kärnlådan kan lämnas tillbaka utan vidare kommunikation. 
När kärnorna tillverkats står de på pallar, och inväntar att produktionschefen kommunicerar 
med huvudansvarige i kärnmakeriet när det är dags för formningen. Skulle kärnan behövas 
snabbare kontaktar produktionschefen huvudledaren och meddelar det. Informationsöverbytet 
görs genom telefon eller personlig kontakt (Fältstudie 2 – Kärnmakeri, Kommunikation). 

Garp användning 
Garp används för felrapporteringar, och för att bocka av att kärnorna är färdigtillverkade 
genom en grönmarkering vid just kärnmakeriet. Huvudledaren behöver då endast sitta 15 min 
med Garp under en dag. Ordern följ inte via Garp, utan arbetarna ser när kärnlådor med gula 
arbetskort kommer till avdelningen, och börjar tillverkningen direkt 
(Fältstudie 2 – Kärnmakeri, Garp). 

Formning  

Process 
Vad som ska formas och vilken dag detaljerna ska formas är det som sagt den tredje 
planeraren (produktionschefen) som bestämmer. I formningsfasen använder Roslagsgjuteriet 
sig av två maskiner, en mindre (Hunter) och en större (Aspa), samt en handformningsstation 
(Karusell). 

Formningen uppskattas ske en vecka efter att kärnorna tillverkats. De vita, gula och orangea 
lapparna indikerar var formningen ska ske. Formmodellen och kärnan fraktats fram samma 
dag för användning. 

De detaljer som har en massa upp mot 60 kg formas i Huntern. Huntern är snabbast på att 
forma, och gör det i genomsnitt på 1 min. Maskinen formar 220 bullar om dagen. Här sker 
som sagt den fjärde planeringen, där det bestämdes vad som ska formas först. Vid Huntern 
bildas så kallade bullar vid framställning av produktformen. En bulle består av hårt packat 
svartsand (råsand) och har en kub liknande form, som uppkommer då Huntern utför trycket av 
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modellen med svartsanden. Är detaljerna små fås det plats med flera modeller i en och samma 
brätt, som kan tryckas fram i en bulle. En bulle har en övre samt undre del.  

Huntern arbetar på så sätt att den undre delen först trycks samman med brätten. Därefter 
trycks den övre halvan. Innan övre och undre halvan sätts ihop läggs kärnan in. De produkter 
som inte behöver någon kärna, sätts övre – och undre del ihop direkt efter tryckning av 
modellen. Under formningen har nu inuti bullen bildats en form utefter formmodellen, vilket 
vill säga att den planerade detaljen, gjutsystemet och mataren formats.  

Aspan är den andra större maskinen som kan bearbeta detaljer upp mot 300 kg. Aspan formar 
55 flaskor om dagen. Maskinen trycker varje formmodell i genomsnitt på 7 min. Aspan 
arbetar liknande Huntern. Här bildas däremot ingen bulle vid tryckningen, utan trycket sker i 
en så kallad flaska. En flaska har en mer rätblocksliknande form som är uppbyggt av ”ramar” 
längs sidorna, för att klara den stora massan.  

Det används två flaskor för att få fram både övre och undre del av formmodellen. När kärnan 
lagts in sätts flaskorna ihop och skruvas fast. Det har nu bildats en slutlig form samt ett 
gjutsystem och en matare.  

Detaljer med en massa över 300 kg bearbetas i Karusellen. Även längre gods som inte får 
plats i en flaska på Aspan, eller komplicerade detaljer körs i Karusellen. Det är en manuell 
formstation, där formen fixas för hand, oftast av fyra personer. Även här används flaskor, fast 
större. Karusellen har plats för sex brättar. Den är cirkulär med ett utdraget rullband på ena 
sidan och två utdragna rullband på andra sidan. Det första rullbandet är till för att kunna 
bearbeta en brätt åt gången. Då en brätt dras ut på det första rullbandet, läggs en flaska på för 
att först forma den undre delen av modellen. Färdigblandat sand med bindningsmedel hälls i 
flaskan, och sanden trycks ihop hårt för hand. Den undre flaskan med modell dras tillbaka och 
Karusellen snurrar 1/6s varv så att nästa modells undre del fixas.  

När Karusellen nästan snurrat ett helt varv (5/6 varv), kommer flaskan till de två sista 
rullbanden. Här rullas den undre flaskan ut på något av de två rullbanden, och inväntar den 
övre flaskan som formas på liknande sätt som den undre.  När både undre - och övre flaska 
kommit till de två sista rullbanden, tas modellen bort, och en blackning av båda flaskorna var 
för sig görs. Det innebär att det sprejas på ett brännbart medel, för att därefter elda upp 
medlet. Detta görs för att undre - och övre flaska ska sitta ihop starkare. Slutligen läggs 
kärnan in innan flaskorna skruvas ihop, och en slutlig form har bildats. 



KTH-ITM Examensarbete 
Roslagsgjuteriet AB 
 

LII 
 

 

Figur 0.10 Övergripande figur över karusellen sett uppifrån 

När samtliga detaljer för en order har formats antingen i Huntern, Aspan eller Karusellen 
skrivs information om detaljen på en lapp som läggs på bullen/flaskan. Sedan inväntas det 
smälta gjutjärnet. 

Sanden som används vid formstationerna är svartsand i Huntern och Aspan, och nysand i 
Karusellen.  
Svartsanden har bentonit som bindemedel. Nysanden i karusellen har alfaset som bindemedel 
för att härda sanden, och stå emot de större godsen. Nysanden i kärnmakeriet hade som sagt 
istället bindemedlet karbofen. 
Sanden återanvänds gång på gång tills sandkornen blir för små och oanvändbara, därför är det 
viktigt att kontrollera sanden.   

Kontroll av svartsanden görs dagligen. Sanden plockas då upp med en hink, och förs till ett 
laboratorium där prover görs på tryckhållfasthet, packningstal, slamhalt, fukthalt, 
genomtränglighet, bentonithalt, glödningsförlust och även en siktanalys görs. 
Tryckhållfastheten visar som tidigare nämnt hur mycket sanden kan stå emot vid tryck. 
Packningstalet visar hur bra sanden är när maskinen trycker ihop det. Slamhalten visar hur 
mycket slam det är i sanden. Fukthalten visar sandens förmåga att suga åt sig fukten. 
Genomträngligheten visar hur pass bra gasen kan trängas ut ur sanden under avgjutningen. 
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Bentonithalten visar hur mycket av bindemedlet bentonit som finns i sanden. 
Glödningsförlusten visar hur mycket sot som finns i sanden. Siktanalysen visar hur 
kornfördelningen ser ut i sanden. 

Gällande nysanden för karusellen görs en gång i veckan en fukthalts prov, 
glödningsförlustprov och en siktanalys. Även ett tryckhållfasthetsprov görs, däremot en gång i 
månaden. 

En gång var kvartal skickas testvärdena till gjuteri föreningen för en verifiering av att 
värderna stämmer bra (Fältstudie 1 – Formning). 

Kommunikation 
Genom en grönmarkering i Garp vid kärnmakeriet förs informationen vidare från 
produktionschefen att formningen kan börja.  
Då formningen är klar förs informationen över till avgjutarna genom lappar som sätts på på 
bullen/flaskan, där det står detaljens kvalité, gjutmassa, temperatur och order nummer. 
Avgjutarna läser inte av i Garp när formningen är klar, utan ser när bullarna/flaskorna är 
klara, och börjar då avgjutningen (Fältstudie 2 – Formning, Kommunikation). 

Garp användning 
En användning av Garp görs både vid start av ett jobb samt vid avbockning av ett avslutat 
jobb. Det finns en terminal i varje formstation, där arbetet kan knappas in i Garp. 
När arbetskortet kommer till formningen knappas det in i Garp att arbetet skall startas. Då 
sätts orderns parametrar in och hur många detaljer som skall formas. När formningen är klar 
stoppas formningen i Garp genom en avbockning av en grönmarkering.  

Produktionschefen arbetar däremot inte i Garp, utan använder det bara för kontroll och 
överseende över om ordern ligger i produktionen i kärnmakeriet eller formningen.  
(Fältstudie 2 – Formning, Garp) 

Smältning 

Process 
Smältningen sker parallellt med formningen i och med att det kan ta upp mot två timmar och 
45 min att smälta två ton gjutjärn. Den minsta massan som går att gjuta är 500 kg, men två ton 
är den vanligaste massan som smälts åt gången. Förutom smältningen skall smältan provas, 
vilket tar 15 min extra, och slagget måste tas bort med hjälp av en slaggkara, vilket tar 
ytterligare 7 minuter. På Roslagsgjuteriet finns som sagt upp mot 40 olika gjutjärnssorter. 
Smältningen görs i tre ugnar, två stora och en liten.  

Däremot smälts det bara vid två ugnar åt gången. Den lilla ugnen kan alltid smälta, men det är 
de två stora ugnarna som måste skiftas. Det beror på att Roslagsgjuteriet har en 
smältgenerator och en uppvärmningsgenerator till vardera ugn. Det gör att den ugn som styrs 
av smältgeneratorn smälter, medan den med uppvärmningsgeneratorn håller smältan varm. 
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I ugnarna smälts järnet, vissa legeringsämnen som exempelvis kol och även återgång. 
Återgång är gjutsystem och matare, dvs. överflödigt material från tidigare produktion som 
återanvänds.  

När smältan blivit flytande förs det över till antingen en shänk eller en konvert.   
Här hälls ytterligare legeringsämnen i för att få den reaktion på smältan, för att den slutliga 
smältan exempelvis ska kunna kalla sig för segjärn. Legeringsämnen som magnesium, koppar 
och kisel är vanliga tillsatser. Konvertern är en ny investering som endast används för att 
framställa olika segjärn. För framställning av vitjärn och gråjärn hälls den flytande smältan i 
en shänk. 

När den slutliga smältan är klar inväntas tillräckligt många flaskor och bullar att avgjuta i, för 
att maximera smältans användning. 500 kg av smältan tas åt gången med så kallade bolor, och 
körs upp för avgjutning.  

När smältan använts klart vid avgjutningen, och det återstår kvar lite av smältan, hälls det i en 
kokill för återanvändning nästa gång gjutjärn av den sorten ska smältas 
(Fältstudie 1 – Smältning). 

Kommunikation 
Formstationerna tillsammans med smälteriet följer en specifik körplan under dagen om vilka 
order som ska formas samt utefter vilken sorts kvalite som smältan ska ha. Vidare information 
från smälteriet till avgjutarna att smältan är klar eller ändringar i körplan görs genom telefon. 
(Fältstudie 2 – Smältning, Kommunikation). 

Garp användning 
Ingen användning av Garp sker här (Fältstudie 2 – Smältning, Garp). 

Avgjutning 

Process 
Roslagsgjuteriet har fyra avgjutarstationer. En i Huntern en i Aspan och två vid karusellen 
(Golv och Ränna).  

De produkter som formats i Huntern och Aspan avgjuts samma dag, för att inte stanna upp 
fortsatt formning av nästkommande order. Karusellen däremot är inte beroende av att avgjuta 
samma dag, utan kan vänta längre eftersom att det inte stör den fortsatta formningen, i och 
med den långa tiden att forma varje modell. 

Vid avgjutningen hämtar avgjutaren med en truck en bola på 500 kg smälta åt gången. 
Samtidigt prickar han av hur många bolor som han tagit på en anslagstavla i smälteriet, ett 
streck för 500 kg per bola.  
Innan smältan hälls i kontrollerar först avgjutaren lappen som skickats med från formningen. 
Därefter körs avgjutningen, som måste utföras professionellt och hällas rätt och i en jämn takt.  
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I Hunter sker avgjutningen i bullen. Avgjutningsstationen rymmer två linor med utrymme för 
15 bullar vardera. Dvs. 30 bullar kan avgjutas åt gången. Då alla bullar avgjutits körs de 
vidare för avsvalning, som sker på två våningar för varje lina, vilket vill säga fyra våningar. 
Med hjälp av en hiss på vardera lina fördelas bullarna på våningarna. Totalt rymmer 
våningarna 60 bullar åt gången, 15 st. per våning. 
Därefter avsvalnas gjutgodsen på dessa våningar, innan de slås ur och nästkommande bullar 
kan börja avsvalna.  

 

I Aspan sker avgjutningen i flaskor. Avgjutningsstationen rymmer tre linor där flaskor läggs 
på. Varje rad rymmer 14 flaskor, vilket innebär att 42 flaskor kan användas för avgjutning åt 
gången. I Aspan sker både avgjutning och avsvalning på samma plats. Då flaskorna avgjutits 
ligger de kvar för avsvalning, och därefter körs de vidare för urslagning.  

 

Figur 0.11 Samtliga processer som sker i Aspan, från formning, avgjutning, avsvalning till urslagning 

Vid Golv och Ränna avgjuts de större, längre eller mer komplexa detaljerna. 
Vid Rännan avgjuts endast rännor till Emhart, vilket är liknande avlånga, smala rör.  
Vid Golvet görs de övriga större detaljerna. Avsvalningstiden för godsen som formats i 
karusellen varierar, och kan ta upp mot ett helt dygn beroende på storlek och material. 

Produktionschefen har planerat avgjutningen på så sätt att små gods körs på förmiddagen, 
eftersom att deras avsvalningstid ligger upp mot 4 timmar. Större gods körs senare på dagen 
eftersom att avsvalningstiden kan ligga upp mot 20 timmar, och ligger då på avsvalning under 
natten (Fältstudie 1 – Avgjutning). 

Kommunikation 
Eftersom att avgjutaren inte har tillgång till Garp, så inväntar denne ett samtal från smälteriet 
när en bola med smälta kan hämtas. När godsen avgjutits och avsvalnat körs  
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bullarna/flaskorna vidare för urslagning, vilket personalen från urslagningen/blästringen ser 
och kan fortsätta processen av godsen. Med andra ord finns ingen vidare kommunikation då 
blästringen kan börja, antingen i Garp eller på annat sätt, utan arbetarna ser när godsen är redo 
för blästring (Fältstudie 2 – Avgjutning, Kommunikation). 

Garp användning 
Ingen användning av garp sker här (Fältstudie 2 – Avgjutning, Garp). 

Urslagning/Blästring 

Process 
Färdigavsvalnat gods slås ut ur bullen/flaskan innan allt gods går för blästring. I 
Roslagsgjuteriet finns en stor blästermaskin sam två små. 

Urslagningen för Huntern sker i urslagartrumman, där godsen förs genom ett snurrande rör 
mot en burk, samtidigt som sanden faller ner genom trumman.  
 
När burken är helt full förs den via truck till den lilla blästern.  Här sker en finbearbetning av 
godset, där det skickas iväg små stålkulor som tar bort kvarvarande sand och finslipar sidorna.  
Godsen släpps sedan ner till ett runt blästerbord. Här avlägsnas, om det går, gjutsystemet och 
mataren. Det görs antingen genom en brytkil eller en handslägga. Om det inte går kapas de 
bort vid rensningen. 

Urslagningen för Aspan görs av en automatisk urslagare (skakurslagaren) där flaskorna slås 
ur.  

En travers lyfter godsen sedan till en bläster korg. När korgen är full förs korgen till den stora 
blästern och fin bearbetas på samma sätt som den lilla blästern. Allternativt kan gods från 
Aspan gå till den mindre blästern, men det gäller endast mindre varianter av rännor, som inte 
behöver köras i Karusellen.  
Sedan kapas gjutsystem och matare bort, om det går.  

Urslagningen för Ränna och Golv sker manuellt. När gjutgodsen svalnat klart i flaskorna vid 
Rännan, och godsen slagits ur för hand sätts de på en så kallad, gran, för att kunna föra vidare 
de långa rännorna till blästring.  
Gods från Golvet läggs i en bläster korg efter urslagning för hand. Alla gods från Golv och 
Ränna förs till den stora blästern. Vidare kapas gjutsystem och matare bort, om det går. 

Efter blästringen lastas godsen av vid kontrollen, om gjutsystem och matare kapats bort. 
Annars måste först godsen till renseriet och kapas bort där, innan de går till kontrollen.   
(Fältstudie 1 – Urslagning/Blästring) 

Kommunikation 
Den huvudansvarige i blästringen får ingen information om när blästringen skall köras, utan 
arbetarna ser när godsen slagits ur sanden och hamnat i burken/korgen. De vet då att 
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blästringen kan börja när burken/korgen är full. Efter blästringen förs heller ingen information 
vidare till kontrollen, utan korgar läggs utanför kontrollen, utan vidare kommunikation.   
(Fältstudie 2 – Blästring, Kommunikation) 

Garp användning 
Den huvudansvarige för blästringen har som uppgift att bocka av blästerprocessen i Garp så 
det visas att för denna order är grönmarkerad dvs. klar (Fältstudie 2 – Blästring, Garp). 

Kontroll 

Process 
Personalen i kontrollen inväntar korgar från blästringen alternativt rensningen. På arbetskortet 
som sitter på korgen ser kontrollanterna information om ordern, såsom dess hårdhet. Vid 
kontrollen tas ett brinellprov (hårdhetsprov) på 10 % av detaljerna i ordern. Vid en order på 
40 detaljer kontrolleras endast 4 med ett brinellprov. Om hårdheten är för stor måste godsen 
värmebehandlas i en ugn. Om temperaturen inte heller är den rätta i godsen utförs en 
värmebehandling.  

Värmebehandlingen i ugnen görs däremot inte förrän godsen först har gått för rensning. Efter 
rensning kommer ordern tillbaka till kontrollen för uppvärmning. Samma sak gäller om 
kunden kräver en avspänningsglödning för ordern, vilket innebär en värmebehandling för att 
få bort de inre spänningarna i godset. 
Om kunden kräver en avspänningsglödning, för en order som har för hög hårdhet, behövs inte 
processen utföras eftersom godsen ändå ska in på uppvärmning för att minska hårdheten.  
På Roslagsgjuteriet används två ugnar för uppvärmning eller avspänningsglödning av gods. 
Processen tar upp mot 3 timmar, för att sedan avsvalna under 2-3 timmar. 

Om hårdheten är för liten kontaktas kunden och frågar om godsen kan godkännas. Om kunden 
inte godkänner det, leder det till kassation, och en restorder läggs in.  

Förutom en hårdhets - och temperaturskontroll, undersöks samtliga detaljer först visuellt, 
genom att först med ögon se om detaljen från alla sidor ser bra ut. Dessutom görs en 
ultraljudsundersökning och spektra undersökning, vilket är en analys av materialinnehållet. 
De kunder som kräver röntgen av produkter görs även det vid kontrollen. 

När allt är färdigkontrollerat läggs detaljerna på pallar vid renseriet för en finbearbetning av 
godsen (Fältstudie 1 – Kontroll). 

Kommunikation 
En kommunikation mellan blästring och kontroll finns inte, utan personalen vid kontrollen 
tittar då och då efter om det kommit nya korgar. En vidare kommunikation till renseriet görs 
främst genom det blå arbetskortet och lappar. Rensarna tittar då och då efter och hämtar gods 
då det finns på pallar. Skulle kassationer uppstå finns även en kommunikation med teknik 
centret, vilket görs genom telefon eller personlig kontakt 



KTH-ITM Examensarbete 
Roslagsgjuteriet AB 
 

LVIII 
 

(Fältstudie 2 – Kontroll, Kommunikation). 

Garp användning 
Garp används vid avbockning av process och inknappning av order information såsom  
HB-värde, temperatur och kassationer.  
Förutom Garp används ännu ett datasystem vid namn Kinet, som är ett datasystem där 
avvikelserapporter kan läggas in. Vid en avvikelserapportering läggs information in på var 
felet uppstod (Fältstudie 2 – Kontroll, Garp). 

Rensning 

Process 
I gjuteriets renseri sker sista efterbearbetningarna över kaj. Renseriet är outsourcat med sex 
ungrare, varav en av dem talar engelska. De utför ytbehandlingar och borttagning av 
oavsiktligt tillkommet material.  
När en order står i en pall och ska börja rensas, avgörs det om den skall till grov -  eller 
slipstolssidan för rensning, det vill säga för grov eller finbearbetning. I renseriet finns fem 
maskiner för användning. Varje snittbehandling av varje detalj görs på 5 min. 
Via en lapp som läggs med arbetskortet, ges information om det skall göras någon ytterligare 
behandling efter rensningen, såsom avspänningsglödning eller värmebehandling. Om något av 
dessa skall göras, måste detaljerna efter uppvärmningen i kontrollen föras tillbaka för 
blästring igen, eftersom att en dålig yta bildas av all värme. Därefter skickas ordern rakt ner 
för målning, om kunden vill, annars är ordern redo för packning.  
 
Om godsen inte behöver gå tillbaka till kontrollen, skickas ordern efter rensning vidare för 
målning eller packning (Fältstudie 1 – Rensning). 

Kommunikation 
En kommunikation mellan renseriet och kontrollen görs främst med arbetskortet och lappar. 
Om lappen säger att avspänningsglödning eller värmebehandling skall göras, skickas det 
tillbaka till kontrollen. Om arbetskortet fått en markering från kontrollen innebär det att 
ordern inte skall skickas tillbaka till kontrollen.  
Då läggs godsen efter rensningen på pallar utanför målningen, för de produkter som ska 
målas.  Det sker ingen vidare kommunikation, utan om arbetskortet fått en markering från 
rensningen är ordern redo för målning (Fältstudie 2 – Rensning, Kommunikation). 

Garp användning 
Huvudledaren i renseriet använder endast Garp för att bocka av grönt då processen är klar.  
(Fältstudie 2 – Rensning, Garp) 
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Målning 

Process 
Målning av produkter görs inte alltid, utan det sker endast om kunden vill det.  
Då detaljerna lagts på en målarpall kan därmed målningen börja. Det kan göras på mellan 1-5 
min beroende på godsets storlek.  
Efter målning körs pallen med ordern in till avdelningen för torkning. Godsen torkar färdigt 
på 10 min, och kan invänta packning (Fältstudie 1 – Målning). 

Kommunikation 
Personalen i måleriet ser när gods lagt på målarpallen, utan någon kommunikation. Efter 
avslutad process informeras den huvudansvarige att ordern är redo för packning, antingen 
genom telefon eller personlig kontakt (Fältstudie 2 – Målning, Kommunikation). 

Garp användning 
Här bockar inte huvudledaren av i Garp när målningen är klar, utan personal i måleriet utför 
detta (Fältstudie 2 – Målning, Garp). 

Packning 

Process 
Packning av en order görs i en pall med en ram runt om. Överlocket täpps igen med antingen 
plastfolie eller en träskiva. Kravet för att kunna skicka iväg en pall med ordern i, är att den 
totala massan inte får överstiga ett ton. Packningen kan göras på mellan 10 s – 3 min, 
beroende på om en travers måste användas för att lägga in de större godsen i pallen. 
När det är färdigpackat och en packsedel och följesedel skrivits ut, ställs den på lastkajen och 
inväntar transport, som sker dagligen på Roslagsgjuteriet, men oftast på fredagar då det är 
sista dagen för planeringstiden innan den går ut. 

Innan packningen görs skall detaljerna ha torkats, ett HB-prov skall ha tagits och skrivits ner 
och inte fler än 10 % av orderkvantiteten skall ha blivit kasserade. 
Om för många detaljer har kasserats och en underkvantitet uppstår måste förste planeraren 
kontaktas. Förste planeraren ringer upp kunden och frågar om det är ok med en underkvanitet. 
Om det inte godkänns kontaktas andre planeraren, som lägger in och planerar in en restorder. 
På arbetskortet syns det att det är en restorder, vilket innebär att den måste prioriteras. 

Om ordern är utan anmärkning transporteras den iväg alternativt direkt till kund. Om kunden 
istället vill ha vidare efterbehandlingar transporteras ordern till Kårsta, Roslagsverksstäder 
och övriga bearbetare, innan den kommer fram till kunden (Fältstudie 1 – Packning). 
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Kommunikation 
När målningen torkats och ordern lagts i en pall, kontaktas huvudansvarige för godstransport. 
Denne skriver då ut packsedeln och följesedeln för ordern, och därefter kan transporten 
inväntas (Fältstudie 2 – Packning, Kommunikation). 

Garp användning 
Vid packningen sker ingen avbockning med grönmarkering i Garp, återigen bockas det endast 
av processer som innebär produktionskostnader för kunden.  
Det som istället görs i Garp är att packsedeln och följesedeln skrivs ut här. Det inkluderar en 
sammanställning av orderns information (Fältstudie 2 – Packning, Garp). 

Teknik Center 

Process 
Teknik centret arbetar med kvalitéförbättringar och förändringsarbeten inom Roslagsgjuteriet. 
De gör ofta tester av nya produkter, innan en hel order kan köras. Om Roslagsgjuteriet får in 
en helt ny order är det deras uppgift att först köra en testorder av en detalj, och se om den blir 
godkänd. Testordern kan urskiljas från övriga order genom att det arbetskortet är 
grönmarkerat, gentemot de andra som är blåmarkerade.  

Teknikcentret har direkt kontakt med kontrollen och tar emot de order som kasserats, det vill 
säga produkter som inte uppfyller de krav som uppställts för att godkännas för försäljning. 
Det kan bland annat vara detaljer som skadats, inte har rätt hårdhet, har delar saknade som 
exempelvis avsaknad av öra (utstick) eller kärna, eller att partförskjutningar uppstår. 
Partförskjutning innebär att den övre – och undre modellhalvorna inte sitter ihop rätt, utan en 
förskjutning i sidled har skett mellan halvorna. 
  
Vid en kassation görs analyser av felet och en uppföljning. Efter analyserna kontaktas andre 
planeraren som lägger in en testorder på en detalj. Denna testorder förs till teknik centret, då 
den kommit fram till kontrollen, för en uppföljning om det skett en möjlig ändring som lett till 
bättre resultat. 
 
Om det uppstår små kassationer, som exempelvis bara ligger på tre procent av ordern, 
förmedelas det till teknik centret och en rapportering av det görs, men ingen större 
undersökning av det sker. Men vid större fall då en kassation av en order ligger på exempelvis 
18 %, görs analyser över felet. 
 
Fel på detaljer kan uppstå av sådant som produktionsverktygen orsakat, maskinfel, sand fel, 
att smältan inte har rätt mängd legeringsämnen, men flest fel beror på att man själv gjort fel i 
produktionen.  
Det finns de fall där det klart och tydligt kan ses att denna produkt inte kan skickas till 
kunden, vid exempelvis avsaknad av öra, och slängs då. 
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Sedan finns de detaljer som nästan håller kriterierna för ett godkännande. Då kontaktas 
kunden av förste planeraren, som stämmer av med kunden om produkten kan godkännas 
(Fältstudie 1 – Teknik Center). 
 
Nedan ses exempel på detaljer som tagit skada under produktionen: 
 

 

Figur 0.12 Gjutstycke med värmebehandlingsspricka (Åkesson, K., Gjutfelsanalys, 1976:186) 

 

Figur 0.13 Ingen kärna lades i den vänstra detaljen (Åkesson, K., Gjutfelsanalys, 1976:38) 

 

Figur 0.14 Smälta som blandat sig med kärnan (Åkesson, K., Gjutfelsanalys, 1976:67) 

 

Figur 0.15 Luckram av gjutjärn, med avslaget hörn (Åkesson, K., Gjutfelsanalys, 1976:56) 
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Figur 0.16 För mycket bortslipat vid rensning av ett gods (Åkesson, K., Gjutfelsanalys, 1976:58) 

 

Figur 0.17 Detalj med partförskjutning (Åkesson, K., Gjutfelsanalys, 1976:30) 

Kommunikation 
Skulle kassation uppstå kontaktas teknik centret genom telefon eller personlig kontakt. 
Kommunikationen i teknik centret sker öppet, där alla kan kommunicera med varandra.  
Garp och Kinet är två kommunikationsmetoder som används.  
Näste person som kontaktas efter analyserna är förste planeraren, som förmedlar till kund 
vilket fel som produkten drabbats av. Däremot vid tekniska ändringar och fel som uppstår, är 
det teknik centret som överför informationen till kund. 
Även en kontakt med andre planeraren finns, då det är han som planerar in en ny restorder. 
Kommunikationen görs främst via telefon (Fältstudie 2 – Teknik Center, Kommunikation). 

Garp användning 
I teknik centret används två datasystem, Garp och Kinet. Vid kassation förs endast 
rapportering in i Garp, och där kan man historiskt se vilka problem som tidigare kassation av 
liknande fall gett.  
En vidare analys av felet och en uppföljning görs däremot i Kinet. Här dokumenteras alla 
problem och dess lösningar (Fältstudie 2 – Teknik Center, Garp). 
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