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I dagens samhälle, där material och arbetskraft är dyrt är det viktigt att ta vara på tiden. Därför 
arbetar företag ständigt med att förbättra tillvekningsprocessen och effektivisera arbetet.  

Sigma International Trading Group Inc. är ett företag i Turkiet som levererar hela cementfabriker 
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Abstract 

In today's society, where material and labor is expensive, it is important to use time efficiently. 
This is why companies are constantly working on improving production and seeking more 
efficient solutions.  

Sigma International Trading Group Inc. is a company in Turkey that delivers whole concrete 
plants turnkey trough HESS AAC-Systems. The thesis has been performed at one of the 
companies’ factories in Erzincan, Turkey. 

The task was to map the manufacturing process of an autoclave, and then make the production 
process of an area more efficient. To find the elements of production that could be improved 
analytical tools were applied, among others Value Stream Mapping and Ishikawa diagram. 

From the analytical tools five causes were identified that were relevant to work with. Proposals 
have been developed for the improvement for the five causes. 

The new proposals are estimated to reduce throughput time by more than half, while they 
contribute with more structure, safety and ergonomics in the factory.      
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1 Inledning 
Här presenteras bakgrunden för examensarbetet samt dess utgångspunkt och förutsättningar. 

1.1 Bakgrund 
I dagens samhälle är det viktigt att ta vara på tiden och utnyttja alla resurser till fullo. Därför 
arbetar företag ständigt med att förbättra tillverkningsprocessen och effektivisera arbetet.  

Sigma International Trading Group Inc. är ett företag i Turkiet som levererar hela 
cementfabriker turnkey genom HESS-AAC Systems i Tyskland. Examensarbetet kommer att 
göras vid en av företagets fabriker. Fabriken ligger i Erzincan, Turkiet. I fabriken bearbetas 
stål, den har alltså hand om autoklavtillverkningen. Autoklaven som fabriken tillverkar 
används inom betongindustrin för att framställa AAC-betong.  

AAC-betongen är en lättviktsbetong som uppfanns av den svenske arkitekten Johan Axel 
Eriksson som jobbade tillsammans med professorn Henrik Kreüger på KTH, i mitten av 1920-
talet. Den förser byggnader med struktur, isolering, eldsäkerhet och resistans mot mögel. 
Autoklaven är verktyget som används i processen för att förädla betongblandingen tills den 
består av 80 procent luft. Detta uppnås genom att applicera högt tryck och temperatur.1 

Autoklavtillverkning är en tidskrävande process. Uppgiften är att undersöka och förbättra 
tillverkningsprocessen av en sådan autoklav genom att tillämpa Lean verktyg. 

Uppgiften är viktig för företaget eftersom de möter stark konkurrens från lågkostnadsländer 
som Kina och Indien. 

1.2 Målformulering 
Målet är att förbättra den utvalda delen av tillverkningsprocessen och hitta en lösning som ger 
bättre resultat genom att till exempel reducera materialspill, minska ledtid, använda 
effektivare maskiner, alternativ fabriksuppställning, annan konstruktion av produkten samt 
alternativa materialval. 

Målet med projektet är att: 

 Kartlägga tillverkningsprocessen av en autoklav 

 Välja ett område, tillsammans med handledare, i tillverkningsprocessen att undersöka 
närmare  

 Ge förslag på förbättringar som kan göras i området för en effektivare process 

 Utvärdera förbättringsalternativen 

 Presentera arbetet muntligt och skriftligt 
  

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Autoclaved_aerated_concrete  

 



  
 

1.3 Avgränsningar 
 Resultatet kommer inte baseras på kostnadsberäkningar 

 Arbetet kommer att anpassas för att pågå under tio veckor 

 Ett område kommer väljas ut att analysera och förbättra 

 Endast en typ av autoklav kommer att studeras 

 Jämföranden med andra tillverkningsmetoder av autoklaver kommer inte göras 

 Arbetet kommer endast att genomföras teoretiskt och inget kommer att implementeras 
i den verkliga processen 

 Tillverkningsprocessen som kommer undersökas gäller endast delarna: cylinderkropp, 
hjulbas och ”cooking frame” 

 Förslag till förbättringar kommer endast att tas fram på teoretisk grund och presenteras 

1.4 Lösningsmetod 
 Besök på Sigma International Trading Group Inc. 

 Besöka fabriken i Erzincan 

 Faktasökning via internet och litteratur 

 Analysverktyg 
o Flödesschema  
o Värdeflödesanalys 
o Ishikawadiagram 

1.5 Målgrupp 
Rapporten innehåller vissa tekniska termer och beskriver inte från en grundläggande nivå. 
Därför rekommenderas tekniska förkunskaper för att kunna ta del av innehållet i rapporten 
fullständigt. 

1.6 Företagspresentation 
Det är tre företag som jobbar med varandra, Sigma International Trading Group Inc., BARAN 
Construction Machinery Ind. & Trade Ltd. Şti. och HESS-AAC Systems. 

BARAN Construction Machinery Ind. & Trade Ltd. Şti. (BARAN) är ett turkiskt företag som 
grundades år 1997. Det är ett byggföretag som på kort tid har varit med och byggt 
cementfabriker, AAC fabriker, kraftverk, sjukhus, militärenheter, sportfält, turism- och 
sociala faciliteter.2  

Sigma international Trading Group Inc. (Sigma) grundades år 1990 och har sitt huvudkontor i 
Storbritannien. De har sålt hundratals grävskopor, anläggnings- och brytningsutrustning. De 
har också anlagt betong- och AAC-fabriker samt malning och transportbandssystem runt hela 
världen. 

 

                                                 
2 http://www.baraninsaat.com.tr/?lang=ENG&modulename=aboutus  
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Sigma och BARAN levererar hela cementfabriker turnkey genom HESS-AAC System, efter att 
ha avklarat tre projekt tillsammans bildade de ett ”Joint Venture”. Detta medförde att de 
kunde bygga upp fabrikerna med bättre precision, underhålla maskiner och utbilda personal 
för fabrikerna, alltså leverera hela paketet.3 

HESS-AAC Systems är ett internationellt företag med huvudkontor i Tyskland som producerar 
betongtillverkningsfabriker med maskiner. De är speciellt inriktade i Sand-lime och AAC-
betong teknologin. 

Fabrikerna som tillverkas är helautomatiska och fabrikerna kräver utbildad personal som 
övervakar och underhåller maskinerna. 

Det är med hjälp av HESS teknologi som Sigma och BARAN bland annat tillverkar 
autoklaver.4 

1.7 Nulägesbeskrivning 
Fabriken där examensarbetet utfördes på jobbar efter projekt och bearbetar de 
stålkomponenter som efterfrågas. De komponenter som tillverkas är till stor del balkar och 
autoklaver med tillbehör. 

På fabriken jobbar ungefär 15-20 personer, inklusive köks - och servicepersonal.  

Det finns säkerhetsregler som säger att alla måste ha skyddsglasögon, hjälm och i vissa fall 
gasmask, vilka inte alltid verkar tillämpas, men inte på grund av brist av skyddsutrustning. 

Fabriken är inte särskilt stor och byggs om lite efter behov. Det finns ingen organiserad 
förvaring för verktyg eller material. Det finns inte heller någon speciell arbetsstruktur utan 
momenten utförs parallellt och efter behov. 

Bristen på förvaringsutrymme gör att allt material ligger på golvet i olika högar, det är 
opraktiskt eftersom tar mycket plats, samlar damm, gör det svårt att hitta vad man vill ha samt 
ökar risken att skada sig. Det finns även en del maskiner som inte används längre.   

 

  

                                                 
3 http://www.tetraonline.com/about.html 

4 http://www.hessgroup.com/en/hess-group.html  
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2 Teoretisk referensram  
Nedan kommer teorier och verktyg som ingår i arbetet redovisas. 

2.1 Beskrivning av en Autoklav  
Autoklaver kan liknas med stora tryckkokare som används för att producera AAC-betong 
(Autoclaved Aerated Concrete). AAC-betong är lättviktbetong som består till 80 procent av 
luft men som fortfarande är väldigt starkt, de används ofta i dagens byggindustri på grund av 
dessa egenskaper. 

En fabrik som tillverkar AAC-betong har normalt sex stycken autoklaver i fabriken som är 
igång dygnet runt på grund av den hårda konkurrenskraften i marknaden. De största 
konkurrenterna finns i lågkostnadsländer som Kina och Indien.5 

2.2 Betongtillverkningsprocessen 
Betongblandningen: Kvartssand mals i en kulkvarn tillsammans med vatten. Aluminiumpuder 
förbereds genom att upplösas i vatten. Alla komponenter vägs och hälls ner i en stor mixer 
maskinellt, i förbestämd ordning medan ett system kontrollerar temperatur och ser till att 
receptet blir korrekt.6 
 
Den förberedda blandningen hälls nu in i en form vars insida är täckt med en olja som ser till 
att blandningen inte klibbar fast i formen. Sedan förs formen vidare till en process som kallas 
”pre-casting” där blandningen jäser i två till tre timmar till en ”grey cake”, kaka.7  

När jäsningen är klar transporteras formen vidare till en ny station där den vrids 90°, i en ”tilt-
maskin”, så att den står upp på sin långsida. Maskinen drar även bort formen så att kakan nu 
står på en plåt. Formen som användes skickas vidare för att fyllas med ny blandning.8  

Kakan transporteras vidare till skärningen som genomförs av pneumatiskt spända vajrar. 
Vajersystemet används vid skärningen eftersom det ger möjlighet att ändra dimensioner på 
kakbitarna. Den första skärningen av kakan sker genom att kakan förs genom horisontellt 
uppspända vajrar. Efter denna operation stannas kakan och skärs vertikalt av vajrar som sågar 
sig igenom kakan.9 

Efter skärningen förs kakbitarna vidare till en process som kallas ”back tiltning”. Kakbitarna 
vrids tillbaka 90° till liggande ställning på en ny form, ”cooking frame”, vilket minskar risken 
för att kakorna klibbar ihop, under sin egen tyngd mot varandra.10 

                                                 
5 Ugur Özler 
6 http://www.hessgroup.com/en/hess-aac-systems/aac/plants-systems/raw-material-preparation.html  
7 http://www.hessgroup.com/en/hess-aac-systems/aac/plants-systems/casting-and-rising.html  

8 http://www.hessgroup.com/en/hess-aac-systems/aac/plants-systems/tilting.html  

9 http://www.hessgroup.com/en/hess-aac-systems/aac/plants-systems/cutting.html 
10 http://www.hessgroup.com/en/hess-aac-systems/aac/plants-systems/back-tilting-and-bed-removal.html  



  
 

Kakbitarna förs vidare till nästa steg i processen, ”Green Separator”. Där separeras kakbitarna 
så att det blir ett litet utrymme mellan dem, vilket medför att ångan enklare kan tränga sig in i 
kakbitarna när de är i autoklaven och minskar risken för att kakornas sidor klibbar fast i 
varandra.11 

Nu är kakbitarna redo att ”tryck bakas” i autoklaven. Formen placeras på en ”bogey”, hjulbas. 
På hjulbasen staplas tre formar på varandra med hjälp av ”pins”. Autoklaven fylls med sju 
fullpackade bogeys, alltså 21 formar. Tryckbakningen sker med mättad vattenånga i en 
temperatur på 190°C och håller på i 10-12h med ett tryck på 12-14 bar, beroende på kundens 
önskemål. 

Under tryckbakningen kontrolleras hela processen genom ett automatiskt system som ser till 
att tryckbakningen sker i optimala förhållanden. Det är under den här processen som 
kakbitarna omvandlas till AAC-betong och får sin styrka och lätthet. 12 

Under tryckbakningen tar sig aluminiumpudret ut ur kakan vilket leder till de små hålen i 
AAC-betongen som resulterar i dess lätta vikt. Kvartssanden reagerar med kalcium-hydroxid 
och bildar kalcium-kiseloxid-hydrat vilket bidrar till AAC-betongens styrka. Vätskan som 
bildas i autoklaven är en blandning av aluminium och vatten. Vätskan rinner ner i en kanal 
under framsidan av autoklaven på grund av att autoklaven har en lutning på 0,003 %. 
Aluminiumet kan separeras från vätskan och återanvändas. Testtrycket ligger på operativa 
trycket multiplicerat med 1,5. Autoklaven har fyra cylindrar som är anslutna till den, en för att 
pumpa in ånga, en för att emittera ånga och två reserver av säkerhetsskäl. 

När AAC-betongen är klar och kommit ut ur autoklaven paketeras den och skickas till 
byggnadsplatsen.13 

Alla processer som leder fram till tryckbakningen, då autoklaven används, tar cirka 2,5 
timmar. Men flaskhalsen i hela tillverkningen är tryckbakningen som sker i 10-12 timmar.  

Alla transportsträckor i betongtillverkningsprocessen går via räls och är styrda av ett 
automatiskt system som känner av när en sats ska påbörjas eller transporteras vidare.14 

  

                                                 
11 http://www.hessgroup.com/en/hess-aac-systems/aac/plants-systems/green-separation.html  

12 http://www.hessgroup.com/en/hess-aac-systems/aac/plants-systems/frame-circulation-and-autoclaving.html  

13 http://www.hessgroup.com/en/hess-aac-systems/aac/plants-systems/unloading-and-packaging.html  

14 Bahadir Pamir 
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2.3 Lean thinking 
Lean thinking är ett sätt att eliminera ”muda”, arbete som inte adderar värde, och fokusera på 
det som adderar värde för slutkunden. Det går ut på att göra mer med mindre, mindre arbete, 
mindre utrustning, mindre tid och mindre utrymme. Samtidigt kommer man närmare att förse 
kunden med exakt det kunden vill ha. Det är ett sätt att effektivisera utan att öka arbetstempo 
eller avskeda personal. Genom att använda Lean strävar man efter att skapa perfekt 
kundnöjdhet med hjälp av den perfekta produktionslinan utan slöseri.15 

Lean-metodens effektivitet bygger mycket på att optimera flöden. Många relaterar Lean med 
Toyota och det är faktiskt Toyota Production System som står till grund för Lean-filosofin. 
Det är en utvecklad variant av tidigare metoder av Taylor och Ford men som också rättats 
efter deras misstag. 

Efter andravärldskriget ökade behovet att utnyttja resurser, för att kunna konkurrera med 
USA, och fokus lades på att eliminera muda. 

För att eliminera muda krävdes det att veta vad kunden ville ha, det som inte efterfrågas 
adderar inget värde. Detta ledde även till ökat värde i produkterna, då de blev mer 
kundspecifika.  

Lean-thinking kan liknas ett hus stöttat av två pelare. Grunden till huset består av Stabilitet 
följt av reducering av Muda och Kaizen. Grunden till pelarna består av Heijunka och 
Standardisering. De i sin tur följs av Pull, Takttid, Kanban och Poka-Yoke. Pelarna består 
högst upp av principerna Just in Time och Jidoka. Taket symboliserar vilket resultat som vill 
nås. Nedan följer beskrivning om husets principer:  

                                                 
15 Womack, James P. & Jones, Daniel T., LEAN THINKING Banish Waste and Create Wealth in Your 
Corporation, 2003 

Figur 1. Leanhuset 



  
 

Stabilitet, symboliserar att husets grund måste vara stabil för att det ska vara möjligt att bygga 
vidare. Stabilitet är grunden för ett företag, den börjar med en stabil ledning och 
standardiserat arbete. Det här kan uppnås via implementering av de 5S:en.16 

Reducering av Muda, är till för att är att reducera överflöd och det arbete som inte tillför 
någon nytta. 

Heijunka, eller flödesutjämning. Det är en metod som används för att utjämna produktionen 
genom att jämna ut flödena. Utjämning av flöden i sin tur innebär att se till att takttider och 
cykeltider balanseras. Detta medför att en konstant lagernivå enklare kan hållas samtidigt som 
arbetare och maskiner inte behöver överbelastas. 

Takttid, är den längsta tiden det tar för en detalj/komponent att ta sig genom ett steg i 
produktionslinan. Takttiden är oftast lika lång som det längsta steget i en produktionslina, den 
tiden kan kortas ned med parallellisering, ifall balanseringsförluster blir för stora. Att mäta 
och ha koll på takttid ger möjlighet att utnyttja Heijunka och därmed få ett balanserat flöde. 
Företag försöker oftast hålla takttiden i samma tempo som efterfrågan.17 

Pull, är en logistikterm. Idén bakom termen grundlades av Taiichi Ohno, en av grundarna till 
Toyota Production System. Under en resa till USA inspirerades han av snabbköpen. Han 
märkte att det breda urvalet och det enkla sättet att plocka de produkter som efterfrågades från 
hyllorna gav hög kundtillfredsställelse, samtidigt som det var simpelt och resurssnålt. 
Kunderna plockade varor från hyllorna som sedan fylldes på när det började bli tomt. 
Beställningar skedde i takt med att lagret minskade. Alltså baserades lagersystemet på 
kundernas efterfrågan.18  

Det här sättet att tänka implementerade Ohno på Toyotas fabriker, alla processer i en lina är 
kopplade och beroende av nästkommande steg. Tillverkningen skedde efter efterfrågan av 
steget framför. Pull-systemet kom att sätta grunden för Just in Time som går ut på att endast 
producera endast det som efterfrågas, i rätt tid och rätt kvantitet.  

Just in Time (JIT) bidrar till minimering av lager, lågt PIA (produkter i arbete) och därmed 
mindre kapitalbindning. Minskiningen av PIA och lager gör systemet känsligare för oväntade 
händelser och det upptäcks fort om det har skett ett problem någonstans i produktionslinan.  

JIT höjer kraven på logistiken och pålitligheten, vilket medför inbyggd kvalitet i produkten.  

Kanban är vanligtvis ett beställningskort som visar information mellan två aktiviteter. 
Systemet visualiserar när det är dags lägga en ny order. I en industri kan kanbankortet 
placeras i lagret och när kanban-kortet dyker upp vet montören att det är dags att beställa fler 
komponenter. Systemet ser till att montören inte behöver vänta på de nya komponenterna utan 
kan jobba med ett jämnt flöde. Det här systemet drar ner på lagerbehovet och utjämnar 
flödena i JIT samtidigt som det utnyttjar Pull.  

                                                 
16 http://leansystems.org/cart.php?page=glossary  
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Takt_time 
18 http://en.wikipedia.org/wiki/Push%E2%80%93pull_strategy  
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Kaizen betyder att ständigt förbättra. Genom att uppmuntra ständiga förbättringar kan man 
även komma närmare perfektion vilket är målet med Lean.  

Standardisering, menas att det finns bestämda arbetsmetoder, verktyg, storlekar med mera. 

Poka-Yoke, innebär misstagsförebyggande eller idiotsäkert. Principen bygger på att det ska 
vara näst intill omöjligt att göra fel. Den används för att förbättra verktyg och utrustning eller 
bli av med defekter.  

Jidoka, baseras på Sakichi Toyodas, grundaren till Toyota, tankar om automatisering. Toyoda 
ansåg att automatisering var ett måste men att den saknade en viktig detalj, ”en mänsklig 
touch”. Automatisering är ingenting om det inte finns något avbrottssystem som detekterar 
och åtgärdar fel. På detta sätt blir arbetarens uppgift att kontrollera maskinerna.19  

Taket på huset symboliserar målsättningen som bygger på god kvalité, korta leveranstider och 
låg kostnad.20 

För att hjälpa till att bygga huset samt för att mäta framgång finns olika verktyg, som kommer 
nämnas nedan. 

2.3.1 Flödesschema 
Flödesschema är ett verktyg som hjälper till att visualisera, steg för steg, alla processer som 
genomförs i till exempel tillverkningen av en produkt. Flödesschemat visar vad som behöver 
göras och i vilken ordning. Den kan även användas för att lokalisera problem och ge lösningar 
eller förslag till vad det är som leder till problemet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Symboler för flödesschema 

 

  

                                                 
19 http://en.wikipedia.org/wiki/Autonomation  
20 http://en.wikipedia.org/wiki/Lean_Manufacturing  



  
 

Nedan visas ett exempel på ett flödesschema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3. Exempel på flödesschema. 

Exemplet ovan visar vad man ska göra om en lampa inte fungerar. Ovalen i början syftar på 
problemet som har uppstått, den går sedan vidare till en romb som ger två olika 
svarsalternativ. Beroende på vad svaret är visar flödesschemat vilken process som kommer 
näst.21 

2.3.2 Design Structure Matrix  
För att illustrera aktiviteterna i en process kan Design Structure Matrix, DSM, användas. 
Verktyget visar aktiviteternas ordningsföljd samt hur de beror av varandra, vilket kan vara till 
hjälp då ordningsföljden av aktiviteterna ska optimeras. DSM är uppbyggd som en matris där 
respektive rad och kolumn är kopplade till varandra.22 

  

                                                 
21 http://en.wikipedia.org/wiki/Flowchart   

22 ”Exsamensarbete”, Värdeflödesanalys - ett första steg mot lean produktutveckling, 2005. 
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Det finns flera metoder för att optimera en process med hjälp av DSM. Följande exempel 
visar stegen för en av metoderna. 

1. Alla aktiviteter skrivs in i ordningsföljd både från första kolumnen och första raden. 
Med en prick markeras om input behövs för att utföra en aktivitet. Om en prick 
hamnar under diagonalen i matrisen innebär det att aktiviteten i raden behöver input 
från aktiviteten i kolumnen. I figuren nedan visas en DSM över att ta på sig kläder. En 
prick är markerad i kolumn A och rad B. Det betyder att B behöver input från A, alltså 
behöver skjortan väljas innan slipsen väljs ut. 

I kolumn B och rad A har en prick markerats ovanför diagonalen. Det betyder att A 
behöver input från B, alltså att skjortan inte kan väljas utan information om slipsen. 
Det betyder att skjortan och slipsen är kopplade, eller bildar en loop. En loop som 
upprepas många gånger kan leda till hög ledtid. 

2. När matrisen är gjord noteras raderna som är utan prickar. I matrisen nedan gäller det 
rad E och F. Dessa rader behöver inte någon input och kan därför placeras längst fram 
i ordningsföljden. 

3. Nu noteras kolumner utan prickar. I matrisen nedan avser det kolumn D och G. De 
tomma kolumnerna ger ingen output och placeras därför sist i ordningsföljden.     

4. Efter omplacering av tomma rader och kolumner (punkt 2 och 3) grupperas de 
aktiviteter där en loop uppstår. I matrisen nedan blir därför A och B istället AB. 

5. Efter gruppering kan nya tomma rader och kolumner uppstå, i detta fall görs steg två 
och tre om igen.23 

  
 

  

                                                 
23 http://www.six-sigma.se/DSM.html 

Figur 4. Design Structure Matrix  



  
 

2.3.3 Gantt schema 
Ett Gantt schema är till för att visualisera ett projekt och för att ge en bra översikt för fortsatt 
arbete. I schemat används ett horisontellt stolpdiagram som visar hur lång tid varje moment 
planeras ta. En skuggad del markerar hur långt projektet har kommit. I schemat visas 
momenten i ordningsföljd, hur de beror av varandra och när de ska starta.24  

Om ett mer komplicerat projekt ska schemaläggas kan det vara till hjälp att börja med att göra 
en lista. I listan visas vilket moment som ska utföras, när det ska starta, hur lång tid varje 
moment planeras ta och vilka andra moment det beror av.25 

Ett flödesschema kan fungera som grund för Gantt schemat. Flödesschemat är inte lika 
utförligt som listan.  

2.3.4 Ishikawadiagram 
Ishikawadiagram används för att illustrera orsakerna till ett problem och hur de påverkar 
varandra. På grund av sitt utseende kallas diagrammet även för fiskbensdiagram. 

På huvudets plats formuleras ett problem som man utgår från. Längs fiskens ryggrad går sex 
ben som representerar de kastegorier som kan påverka processen.  Under varje ben, kategori, 
antecknas sedan tänkbara orsaker till problemet. För att hitta orsaker kan det vara bra att ställa 
frågan ”varför?” efter varje orsak. Varje ny orsak till förgående orsak byggs på till mindre 
delben. Mindre delben visar mera detaljerad information. 

 

 

                                                 
24 http://sv.wikipedia.org/wiki/Gantt-schema  
25 http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_03.htm  

 

Figur 5. Mall för Ishikawadiagram 
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Som hjälpmedel, för att tänka utanför ramarna, kan brainstorming användas. Till exempel kan 
man skriva ner alla orsaker man kommer på, utan att tänka på vilken kategori de ska hamna 
under, och sedan sortera dem under rätt kategori.26 

När alla tänkbara orsaker är antecknade och kategoriserade går det att se vilken eller vilka 
kategorier som dominerar. För att veta vilka orsaker som ska studeras ytterligare analyseras 
orsakerna utifrån förbättringsmöjligheter och egna kunskaper. För att välja en eller flera 
orsaker kan de rangordnas till exempel med hjälp av poängsättning.27 

2.3.5 Brainstorming 
Brainstorming är ett verktyg som används för att hjälpa till att bryta tankemönstret.  Under 
processen ska alla tankar bemötas lika. Fördelen med verktyget är att fokus ligger på att hitta 
så många förslag som möjligt vilket gör att det vanliga tankemönstret kan brytas och andra 
infallsvinklar uppstår. 

Efter brainstormingen är klar diskuteras vilka idéer som är relevanta och genomförbara.28 

2.3.6 Värdeflödesanalys 
En värdeflödesanalys analys är ett verktyg som används för att införa Lean-production. Syftet 
är att verktyget ska fungera som ett hjälpmedel för att kartlägga och åskådliggöra flöden som 
krävs för att leverera en produkt eller tjänst till kunden.29 

Kartläggningen ger en helhets bild över processen där en överblick ges över vilken process 
som tar längst tid och i vilken ordning processerna genomförs. 

I värdeflödesanalysen visas de nyckeltal som är relevanta samt en tidsaxel för att visa 
genomloppstiden. Exempel på nyckeltal: ställtid, cykeltid, mellanlager eller antal operatörer.30 

Genom att studera kartläggningen tillsammans med relevanta data kan muda upptäckas. Det 
finns två kategorier av muda:  

1. Muda som inte adderar värde för kunden men som processen inte kan överleva utan. 
2. Muda som inte adderar värde och som kan elimineras.31 

  

                                                 
26 http://www.lj.se/info_files/infosida31713/fiskbensdiagram_lathund.pdf 

27 http://www.ltkalmar.se/lttemplates/SubjectPage____7490.aspx 

28http://www.foretagande.se/brainstorming-kreativt-tankande-i-grupp/ 
29 http://en.wikipedia.org/wiki/Value_stream_mapping  
30 http://www.luku.se/mtrl/V%E4rdefl%F6desanalys.pdf  
31 http://valuemodel.se/produkter/lean-development?gclid=CPTW282zyq8CFcVe3wodvRWvcg  



  
 

Enligt Toyota finns det sju definierade typer av muda: 

o ”Överproduktion – De enheter som produceras utöver efterfrågat antal 
o Väntetid - väntan på exempelvis insatsmaterial 
o Transporter - Onödiga materialförflyttningar 
o Överbearbetning – Produkten genomgår en obearbetad maskinsekvens 
o Lager – För stora lager utanför eller inom produktionslinorna 
o Förflyttningar – Lyft eller böjningar av personalen som ej tillför nytta 
o Defekta enheter – Tillverkning av defekta enheter ” 

(”Allmänt om produktionsteknik”, Kursbunt Produktion Fortsättning HM1016 VT 
2012,s.7, Eriksson, Torbjörn) 

Mike Rother – författaren av Toyota Karta – har tagit fram följande steg för att kartlägga en 
värdeflödesanalys: (Fritt översatt) 

1. Välj ut en process att studera. 
2. Kartlägg det nuvarande värdeflödet som visar de gällande stegen, intervallen och de 

informationsflöden som behövs för att leverara produkten eller tjänsten. 
3. Analysera det nuvarande tillståndet för att eliminera slöserier. 
4. Kartlägg en ny värdeflödesanalys som åskådliggör önskad målsättning. 
5. Arbeta för att nå målsättningen.32 

  

 

                                                 
32 http://en.wikipedia.org/wiki/Value_stream_mapping#cite_note-1  

Figur 6. Exempel på hur en  värdeflödesanalys kan se ut, från EFFSO Tools 
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I bilden är processtegen uppritade i ordningsföljd. Tillhörande nyckeltal finns i respektive 
tabell. I värdeflödesanalysen visas även information om hur många produkter som finns i 
lager och hur länge de är mellan varje station.  

Informationsflödet visas med de streckade pilarna som betyder att informationen sköts 
elektroniskt. Längst ned visas även en tidslinje. 

2.3.7 5S 
5S är en organisationsmetod, som ingår i Lean-filosofin, för arbetsplatser som går ut på att 
hålla ordning och reda för att underlätta arbetet. Den utvecklades ursprungligen av Toyota 
Production Systems. 

De 5S:en står för: 

Sortera (Seiri) 
Vid arbetsplatsen ska endast de material, verktyg och instruktioner som är väsentliga finnas. 
Onödiga verktyg eller dokument ska sorteras bort. Det som behövs ska prioriteras och 
förvaras på platser där de är enkla att nå/få tag i. 

Systematisera (Seiton) 
Allt ska ha en plats och allt ska vara på sin plats. Platsen ska vara tydlig och inom räckhåll, 
arbetaren ska till exempel inte behöva böja sig för att nå verktyget. Detta steg ska se till att 
leda till effektivt arbetsflöde. 

Städa (Seiso) 
Efter varje skift ska arbetsplatsen städas och alla verktyg ska tillbaka till sin plats. Det hjälper 
att bygga upp arbetarens minne för vart allt ligger och det ska även se till att städning blir en 
del av vardagen, inte något man gör lite då och då när det blir stökigt. 33 

Standardisera (Seiketsu) 
Alla arbetsstationer som har samma uppgift ska standardiseras så att arbetare kan byta station 
och fortfarande jobba lika bra. Alla ska veta vad de har för ansvar för att få de tre första S:en 
att fungera. 34 

Sköta om (Shitsuke) 
Se till att bevara standarden, fokusera på den nya arbetsstrukturen och se till att den inte 
gradvis återvänder till hur det var innan. Uppmuntra också nya förslag som skulle kunna 
förbättra arbetet på något sätt. Innan de nya förslagen kan bli verklighet ska de däremot mätas 
mot de fyra S:en för att se om de är kompatibla med dem. 35 

  

                                                 
33 http://sv.wikipedia.org/wiki/5S 

34 http://en.wikipedia.org/wiki/5S_(methodology) 

35 http://www.slideshare.net/ot.chandy/5s-training 
 



  
 

Genom att använda sig av de 5S:en blir det enklare att se till att hålla samma standard. Det 
förenklar även för arbetarna som inte behöver utföra onödiga moment. Samtidigt som de 
uppmuntrar nya förslag till förbättringar och därmed får arbetarna att känna sig mer delaktiga 
i hela organisationen.36 

2.3.8 Flöden 
En tillverkningslina eller monteringslina kan ha olika uppbyggnad beroende på flera aspekter. 
Parallella och seriella flöden har olika styrkor och svagheter som måste vägas mot varandra. 
Flödestyp bestäms efter vad som prioriteras i processen.  

Seriellt flöde 
När aktiviteterna följer varandra steg efter steg på en rak lina kallas det för ett seriellt flöde.  

Figur 7. Seriellt flöde 

Ett seriellt flöde är enkelt att planera och överblicka. Det är dock störningskänsligt, har låg 
flexibilitet och längre genomloppstid, jämfört med ett parallellt flöde. Takttiden blir i det här 
fallet lika med den längsta cykeltiden plus transporttiden mellan två stationer. 

För operatörerna kan det bli dåligt ur ergonomiskaspekt och understimulerande om seriellt 
flöde tillämpas och de inte får växla arbetsstationer. Däremot blir det ofta enkelt att 
introducera personal till en arbetsstation då endast en aktivitet utförs på varje station. 

Parallellt flöde 
Ett parallellt flöde består av flera stationer där produkten färdigställs. Cykeltiderna är i detta 
fall nästan helt oberoende av varandra. Till skillnad från det seriella flödet är ett parallellt 
flöde mindre störningskänsligt och mer flexibelt. Nackdelen är att behovet av yta och material 
ökar eftersom det tillkommer fler stationer och varje station behöver en uppsättning verktyg. 

 

Figur 8. Parallellt flöde 

 
                                                 
36 Eriksson, Torbjörn, ”Allmänt om produktionsteknik”, 2012.  
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Kombinerade seriella och parallella flöden 
Balanseringsförluster uppstår om en produktion har ojämna cykeltider. Detta medför 
köbildning, högre PIA och kapitaluppbindning, längre genomloppstid med mera. 

Figur 9. Kombinerade seriella och parallella flöden. 

Genom att kombinera flödestyper kan balanseringsföluster minskas. Detta görs genom utöka 
antalet stationer där cykeltiderna är som högst, se figur ovan, samt genom att optimera 
ordningsföljden. Precis som flödestyperna kombineras egenskaperna.   

2.3.9 Ergonomisk arbetsmiljö  
”Föreskrifterna Belastningsergonomi och Manuell hantering fastställer de ansvar som andra 
aktörer än arbetsgivaren har för ergonomiska förhållanden på en arbetsplats.” 

(Hedlund Aava Maj-Britt m.fl., Ergonomi för ett gott arbete, Föreskrifterna Belastningsergonomi och Manuell 
hantering, Åtta.45 Tryckeri AB, Solna, april 2007, 1:a upplagan, s. 22) 

Föreskrifterna fastställer ett antal områden och arbetssätt som i längsta mån ska undvikas. 

Den personen som har huvudansvaret för att arbetsplatsen är ergonomiskt utformad är 
arbetsgivaren. Arbetsgivaren ser till att arbetstagarens jobb inte innehåller arbete med bördor 
och tunga laster manuellt. Om detta inte kan undvikas är det arbetsgivarens jobb att se till att 
arbetet blir så riskfritt som möjligt. Det ska säkerställas att ensidigt upprepat arbete undviks, 
om detta inte är möjligt ska risker för skador förebyggas genom variation i arbetet (t.ex. 
pauser, arbetsväxling). Arbetsgivaren ska även se till att arbetstagaren har tillräckligt mycket 
kunskap och information om hur ett ergonomiskt arbete utförs. 37 

Exempel på arbetsätt som ska undvikas och förbyggas: 

”Arbetsställningar och arbetsrörelser 

o Långvarigt eller ofta återkommande arbete med;  
- Böjd eller vriden bål 
- Arbete med händerna över axelhöjd eller under knähöjd. 

o Arbete som innebär kraftutövning i ogynnsamma arbetsställningar.” 

(Hedlund Aava Maj-Britt m.fl., Ergonomi för ett gott arbete, Föreskrifterna Belastningsergonomi och Manuell 
hantering, Åtta.45 Tryckeri AB, Solna, april 2007, 1:a upplagan, s. 22-23) 

                                                 
37 Hedlund Aava Maj-Britt m.fl., Ergonomi för ett gott arbete, 2007. 



  
 

Det finns även bestämmelser för hur arbetsmiljön ska utformas: 

o Det ska vara tillräckligt mycket arbetsutrymme  
o Arbetsgolvet ska vara jämnt 
o Det ska vara möjligt att hantera bördan eller lasten i ergonomisk höjd och ställning 
o Ej nivå skillnader i golvet eller arbetsytan som medför att lasten hanteras på olika 

nivåer 
o Underlaget ska vara stadigt 
o Behaglig temperatur, luftfuktighet och ventilation38 

2.3.10 Ledningsfilosofi och kulturella aspekter 
Total Quality Management används för att stå emot konkurrens genom att få de anställda att 
ständigt jobba mot perfektion i företaget. 

Demings ledningsfilosofi lyder: 

1. ”Skapa ett klimat för långsikta beslut och ständiga förbättringar 
2. Acceptera inte defekta produkter 
3. Sluta försöka kontrollera in kvalitét 
4. Minska antalet leverantörer och värdera dem inte enbart efter pris 
5. Ständigt förbättra varje process genom att använda statistiska metoder 
6. Ge alla medarbetare möjlighet i sitt arbete 
7. Betona ledarskap 
8. Fördriv rädsla 
9. Riv ner barriärerna mellan avdelningarna 
10. Sluta upp med slogans, vidta åtgärder istället 
11. Avskaffa ackord 
12. Ta bort hindren 
13. Uppmuntra till utbildning 
14. Vidta åtgärder för att få igång förbättringsprocessen” 

(”Allmänt om produktionsteknik” Kursbunt Produktion Fortsättning HM1016 VT 2012, Eriksson, Torbjörn s. 
12) 

Enligt Geert Hofstede är den Turkiska företagsorganisationen tydligt uppdelad efter 
avdelningar. Mellan nivåerna bildas grupper, i de grupperna är det mer viktig att ta hand om 
varandra snarare än att prestera själv.  

Tydliga chefer styr och från lägre avdelningar ska man inte säga emot eller ifrågasätta, vilket 
speglar hur besluten fattas. Behovet av tydliga instruktioner, lagar och regler är nödvändigt då 
arbetarna inte vågar agera på eget initiativ. Uppförandet på arbetsplatsen beror ofta på dagens 
humör. I företagen ändras ofta planer och schemalagda möten skjuts fram, beroende på 
humör, precis som agerandet på arbetsplatsen. 

                                                 
38 Hedlund Aava Maj-Britt m.fl., Ergonomi för ett gott arbete, 2007. 
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Bilden illustrerar Hofstedes kulturdimensioner mellan Turkiet och Sverige. 

Figur 10. Hofstedes kulturdimensioner (http://geert-hofstede.com/turkey.html) 

Power Discance (PDI) visar relationer mellan de olika avdelningarna i ett företag. PDI 
indexet visar hur stort inflytande de underordnade har på sina chefer. Hög PDI tyder på lågt 
inflytande. 

Induvidualism (IDV) visar hur mycket individen sätter fokus på sitt eget arbete. I en kultur 
med hög IDV prioriterar individen sin egen prestation framför företagets. Låg IDV innebär att 
individen tillhör en grupp med gemensamma intressen. 

Masculinity/Femininity (MAS) visar vilken organisationsteori som dominerar. Vid högt MAS 
styrs organisationen av tävling, prestation och framgång. Vid lågt MAS läggs mer fokus på 
livskvalitén och bry sig om varandra. 

Uncertainty Avoidance (UAI) visar hur mycket organisationsmedlemmas vågar ta egna 
initiativ och risker. Hög UAI indikerar att det egna initiativ och risktagandet är lågt. Låg UAI 
visar motsatsen. 39 

Long Term Orientation (LTO) visar hur mycket företagen i länderna fattar beslut på lång 
sikt.40  

  

                                                 
39 Smältdegel IKEA, Kandidatsuppsats HT-07 
40 http://geert-hofstede.com/turkey.html 



  
 

2.3.11 Förkunskap 
Förkunskaperna från tidigare kurser har varit användbara för att kunna identifiera maskiner 
och produktionssätt samt för att utveckla en helhetsbild av tillverkningen. De har även 
bidragit till en förståelse att arbeten sköts på olika sätt beroende på kultur och att man ska ha i 
åtanke att ta lärdom och respektera kulturens olikheter.  

Grundkunskaperna för examensarbetets utförande har baserats på förkunskaper från tidigare 
kurser, vilka bland andra mer nämnvärda: 

o MJ1506 Hållbar utveckling med arbetsmiljö 8,0 hp 
o MH1016 Produktion, fortsättningskurs 1 7,5 hp 
o HM1026 Logistik 7,5 hp 
o HM1000 Material och Produktion 1 7,5 hp 
o HM1003 Material och Produktion 2 7,5 hp 
o AE1706 Den globale ingenjören – att arbeta internationellt 7,5 hp 

Utbildningen i helhet har också bidragit till en arbetsmetodik att analysera problem och 
komma fram till lösningar. Även att arbeta inom projekt har bidragit till ett strukturerat 
arbetssätt. 

Den fördjupade kunskapen som har krävts för att utföra examensarbetet har främst varit de 
olika verktygen. Bland andra de mer essentiella som Ishikawadiagram, Värdeflödesanalys och 
Gantt schema.  
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3 Kartläggning 

3.1 Tillverkningsprocessen 
En autoklav består av en cylindrisk kropp, bakdel och en dörr samt inre komponenter som 
behövs vid betongtillverkningsprocessen. Inre komponenter avser ”cooking frame” och 
bogey. I detta kapitel kommer tillverkningen av cylinderkroppen, bakdelen, dörren samt inre 
komponenter beskrivas.  

 

3.1.1 Cylinderkroppen 
Stålplåten beställs från ett turkiskt företag, ”Eregli demir ve celik”. Stålplåten är två meter 
bred, 9,2 meter lång och har en tjocklek på 19 millimeter. Ordern läggs två månader i förväg.  

När plåten kommer till fabriken rengörs plåten från bland annat korrosion och olja i en 
sandblästringsmaskin (1). Sanden återanvänds tills den blir för smutsig. 

För att få exakta mått beställs plåten lite längre än nödvändigt och skärs sedan med 
plasmaskäraren (2). Plåten transporteras med travers till plasmaskäraren och skärs till rätt mått 
och med 45 graders vinkel. Vinkeln är sedan till fördel när plåtens ändar ska svetsas ihop. 

Figur 11. Autoklav 



  
 

Nästa steg i tillverkningsprocessen är kallvalsning av plåten (5). Fabrikens valsmaskin är inte 
automatisk, utan kräver en huvudoperatör med två assistenter. Plåten valsas till en cylindrisk 
form och får en diameter på tre meter. 

Cylinderns form hålls i början ihop med hjälp av små metallbitar, som svetsas fast manuellt 
med argonsvets på insidan. Metallbitarna tas bort efter det att svetsningen är klar och de inte 
behövs längre. 

Med hjälp av roterare som cylindern står på roteras cylindern medan den förvärms med en 
värmeblåsare som ger en temperatur på 120 grader. Förvärmingen görs för att eliminera fukt 
och innan varje svetsmoment. 

När plåtens ändar sätts ihop bildas en V-formad svetsfog som svetsas igen från utsidan av 
cylindern. Först svetsas ett tunt lager med argonsvets manuellt. Nästa steg är ”steam 
welding”, det är en process som utförs med en automatisk svetsanordning (6). Den svetsar 
igen resten av fogen med tre lager SG3, svetsmaterial, och ett flussmedel som skyddar fogen. 
Flussmedlet ”sugs” bort av en dammsugningsanordning som följer med svetsen, efter det att 
svetsmaterialet har stelnat. Sedan svetsas ett nytt lager på, ända tills det att V-formen som 
bildades av vinklarna har fyllts.  

Cylindern hålls under denna tid upp med provisoriska stålrör som hindrar att den tappar 
formen.  

 

Figur 12. Svetsanordning Figur 13. Autoklavkropp 
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En cylinder blir två meter bred, när en cylinder är klar sammansvetsas den med en annan 
likadan cylinder (7). Det är viktigt att cylindrarna passar ihop och inte lämnar ett för stort 
mellanrum. Det kan kontrolleras med till exempel en vippindikator. Höjden justeras med hjälp 
av rotatorerna som cylindrarna står på.  

 

För att hålla cylindrarna på plats till dess att de är hopsvetsade, fästs metallbitar för hand med 
argonsvets. Även cylindrarnas kanter bildar tillsammans en V-form.  

Cylindrarna roteras med hjälp av motordrivna rotatorer samtidigt som det från utsidan svetsas 
ett lager agonsvets för hand. Sedan fylls svetsen med den automatiska svetsanordningen som 
använder svetsmaterialet SG3 och flussmedel. Flussmedlet ”sugs” bort när svetsen har stelnat. 
”Steam welding” processen upprepas tre gånger tills fogen är fylld. Metallbitarna tas sedan 
bort. 

Samma process kommer att upprepas för de antal cylindrar som behövs för att uppfylla 
kundens önskemål om vilken storlek autoklaven ska ha. När cylinderkroppen blir för stor för 
utrymmet den står på förflyttas den in till rälsen i mitten och påbyggs där tills den är klar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 14. Rotator 



  
 

 
Figuren nedan visar fabriksuppställningen av tillverkningsprocessen av cylinderkroppen. 

 

Figur 15. Fabriksuppställning 

 

3.1.2 Bakdelen och dörren 
Både bakdelen och dörren beställs från underleverantörer. 

Dörren beställs av tyska företaget Scholz Maschinenbau, det tillkommer som ett krav i 
kontraktet med HESS AAC Systems. Dörren svetsas fast på cylinderkroppenen i Erzincan 
fabriken. 

Bakdelen beställs av de turkiska företaget ”Eregli demir ve celik”. 

Mellan dörren och cylinderkroppen bildas en V-formad fogyta. För att dörren och 
cylinderkroppen ska hålla rätt position svetsas metallbitar fast med argonsvets. Samma form 
bildas mellan bakdelen och cylindern. 

Fastsvetsningen av dörren och bakdelen går till som vid föregående moment. Provisoriska 
metallbitar svetsas för att hålla dörren och bakdelen på plats. Det svetsas ett lager med 
argonsvets för hand, sedan svetsas den övriga fogen med svetsmaterialet SG3 tillsammans 
med flussmedlet med hjälp av svetsanordningen. Flussmedlet ”sugs” bort och metallbitarna 
tas bort. 
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När autoklavkroppen är färdig kommer den genomgå en inspektion och ett trycktest. Vid 
inspektionen kontrolleras svetsfogarna och passformen. Under trycktestet testas cylinderns 
säkerhet i fabriken. Trycket under detta trycktest ligger på 1,5x kundens önskade operativa 
tryck. Om autoklavkroppen inte skulle passera dessa två slutsteg kommer den eller de delarna 
som inte var godkända skäras bort och ersättas med en ny del. 

3.1.3 Inre komponenter 
Inuti autoklaven kommer cementkakorna att bakas till AAC-betong. När kakbitarna ska in i 
autoklaven ligger de på en plåt som kallas för ”cooking frame”. För att utnyttja utrymmet i 
autoklaven staplas tre plåtar på varandra med hjälp av ”pins”, som låser fast dem. För att 
enkelt få in plåtarna i autoklaven används en hjulbas, ”bogey”.  

Plåten ”Cooking frame” 
Ramen tillverkas av balkar med H-profil som beställs till fabriken. Balkarna kommer först 
sandblästras, som alla material, innan de bearbetas i fabriken. Balkarna skärs till rätt storlek i 
sågen, hålen borras och balkarna svetsas sedan samman till en ram som utgör formen på 
plåten. 

Även balkar med U-profil beställs till fabriken. Efter sandblästringen skärs de med hjälp av 
sågen till önskad storlek. U-balkarnas ändar svetsas fast på insidan av de H-balkar som utgör 
kanterna av ramen och bildar de horisontella planet som kakbitarna kommer ligga på. 

 

För att ge ökad stabilitet till U-balkarna läggs de på stödbitar. Stödbitarnas ovansidor är 
formade efter U-profilen så att U-balken kan ligga fast i rätt läge. 

Stödbitarna tillverkas av stålplåt som beställs till fabriken. Efter sandblästring skärs stödbiten 
till rätt form i plasmaskäraren. Bitarna stansas och skruvas fast i ramen med hjälp av 90 
graders stålbrickor. 

  

Figur 16. ”Cooking frame” 



  
 

Pins:en som håller plåtarna på plats då de staplas tillverkas från rundstång som sandblästras 
och kapas till rätt storlek. Formen svarvas i den halvautomatiska svarven till en cylindrisk 
form och en konisk topp och botten, som gör det enklare när plåtarna staplas. Pins:en 
monteras på kanten av ramen, H-balken, där den fästs i ett förborrat hål med hjälp av en 
stödkloss.   

Hjulbas ”Bogey”  
Hjulbasen består av balkar med U-profil som beställs till fabriken. Balkarna sandblästras 
sedan sågas de till rätt längd. I de längsta balkarna, där hjulen ska sitta, förborras två hål i 
varje balk. Balkarna svetsas samman till ramen.  

Hjulen tillverkas inte i fabriken, de beställs från en underleverantör i Ankara. Hjulen består av 
två olika delar på grund av att det är kullager i dem. Hjulen monteras fast genom att hjulaxeln 
skjuts genom det förborrade hålet i balken och genom hjulet till nästa balk där en metallkloss, 
med ett förborrat hål, är fastsvetsad. Hjulaxeln svetsas slutligen fast i balken.  

På ovansidan av hjulbasen fastsvetsas fyra stycken mindre pins på varje sida. Pins:en 
tillverkas av en rundstång som beställs till fabriken. Efter sandblästring kapas de till rätt längd 
och sedan svarvas de till rätt form. 

En krok svetsas fast på framsidan av hjulbasen. Kroken används för att fästa hjulbasarna i 
varandra under betongtillverkningsprocessen. De behövs även när hjulbasarna är inne i 
autoklaven eftersom den har en lutning på 0,003 procent. 

För att kalibrera hjulbasens passform för autoklaven används en ”Jig”. Hjulbasen placeras på 
Jig:en, som fungerar som en tolk. 
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4 Analys 

4.1 Val av område 
Utgångspunkt: På vilka sätt går produktionen av en Autoklav att förbättra? 
Efter studiebesöket i Erzincan och kartläggningen blev det relevant att; genomföra en 
värdeflödesanalys på tillverkningsprocessen av cylinderkroppen, samt monteringen av dörren 
och bakdelen. Området valdes på grund av tillverkningsprocessens omfattning och variationen 
av verktyg och maskiner som används. 

Värdeflödesanalysen ger en översikt över momenten i processen och hjälper till att visa vad 
som medför värde och vad som leder till muda. Som underlag för värdeflödesanalysen 
kommer Gantt schema och flödesschema att användas. 

Efter värdeflödesanalysen gjorts och ett problem identifierats, tillämpas Ishikawadiagrammet 
för att ge en översikt över vilka orsaker som leder till problemet.  

Analyserna används för att ge underlag för fortsatt arbete och för att underlätta att hitta 
lämpliga delar att förbättra. 

4.2 Tillämpning av analysverktyg 
I kommande avsnitt redogörs hur analysverktygen utförts på den valda processen. Nedan 
presenteras hur verktygen har genomförts. 

4.2.1 Flödesschema 
Det första verktyget som tillämpades var ett flödesschema. Den gav oss en detaljerad steg för 
steg kedja om hur autoklavkroppen tillverkas i dagsläget.  

I bilden nedan visas att hela tillverkningen sker seriellt och att alla processer måste göras i tur 
och ordning. Det krävs åtminstone en cylinder innan kroppen kan börja svetsas ihop. Hela 
kroppen måste vara hopsvetsad innan dörren och bakdelen monteras. 

Efter att flödesschemat har genomförts upplyses det att hela tillverkningen måste ske väldigt 
noggrant för att både passera inspektion och trycktestet. I fallet där autoklaven inte passerar 
dessa betyder det att en stor mängd arbetskraft, material och kapital måste kasseras och bytas 
ut. 



  
 

 

4.2.2 Gantt schema 
För att illustrera i vilken ordning processtegen kommer, när de kan starta samt hur lång tid de 
tar för varje steg har ett Gantt schema gjorts. Se bilaga 2.  
 
Gantt schemat har utgjort en bra grund för fortsatt arbete. Det har varit till hjälp eftersom 
schemat åskådliggör hur en flaskhals påverkar processen med tiden. Som syns i bilagan, 
skjuts hela processen upp och lager bildas då obalanserade cykeltider uppstår och processer 
inte kan påbörjas samtidigt. 
  

Figur 17. Flödesschema 
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4.2.3 Värdeflödesanalys 

 
 

Värdeflödesanalysen beskriver hur tillverkningsprocessen av en autoklavkropp ser ut, från 
order till slutkund. 

För att beställa ordern tar det cirka 30 dagar att förhandla och komma överrens om rimligt pris 
och leveranstyp. Sigma International Trading Group Inc. beställer råmaterialet, plåtarna, och 
bakdelen till autoklaven från en underleverantör i Turkiet, ordern transporteras med lastbil. 
Dörrarna är, enligt kontrakt, från Scholz Maschinenbau i Tyskland och skeppas med båt och 
sedan lastbil.     

Genomloppstiden för att tillverka en autoklav bestående av 30 delar, lager t.o.m. inspektion, 
är cirka 199 timmar, lite mer än 23 arbetsdagar. Genomloppstiden för en plåt är 341 minuter.  
Den totala ställtiden är beräknad till 46,3 procent, exklusive tiderna för inspektion och 
trycktest. 

Nyckeltalen visar att cykeltiderna, som tidigare kommenterats, skiljer sig mycket från 
varandra.    

4.2.4 Ishikawadiagram 
Ett av problemen som identifierades från värdflödesanalysen var bland andra den ineffektiva 
tiden, det vill säga ställtiden. För att undersöka vilka parametrar som bidrar till den höga 
ställtiden har Ishikawadiagrammet tillämpats. Se bilaga 4. 

Problemställning: ”Vad är det som bidrar till den höga ställtiden?”  

 

Figur 18. Värdeflödesanalys 



  
 

De orsaker som uppkommer flera gånger och som verkar bidra mest till den höga ställtiden är:  

 Transportsystemet 

 ”Fitting process” 

 Oordningen i fabriken 

 Fabrikslayouten 

 Valsningsmaskinen 

4.3 Genomförande 
I detta avsnitt redogörs för hur uppgiften metodmässigt har lösts och hur arbetet genomförts. 

Uppgift: På vilka sätt går produktionen av en Autoklav att förbättra? 
Efter förstudien avklarades fortsatte arbetet med ett besök på fabriken i Erzincan för 
faktainsamling om tillverkningen. Under besöket dokumenterades miljön och aktiviteterna på 
fabriken. Med hjälp av inspektion, intervjuer och dokumentation lades grunden för det 
fortsatta arbetet och det blev möjligt att kartlägga fabriken. 

Efter kartläggning och besöket på fabriken valdes autoklavkroppen ut för att analyseras. För 
att få en översikt och stöd för analysarbetet gjordes ett flödesschema samt ett Gantt schema. 
Efter resultaten av verktygen gjordes en värdeflödesanalys. Det visade sig att det fanns 
mycket oanvänd tid under processen. För att hitta orsakerna bakom detta tillämpades ett 
Ishikawadiagram med problemformuleringen; ”Vad orsakar den höga ställtiden?”. Resultatet 
av Ishikawadiagrammet upplyste de områden som förbättringsarbetet skulle fokusera på. 

Med hjälp av förkunskaper och teorier kunde lösningsförslag till förbättringar tas fram.     

Figur 19. Genomförande 
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5 Resultat och förslag till förbättring  
Nedan kommer motiven för hur respektive område påverkar ställtiden negativt redogöras. Ett 
eller flera lösningsförslag som kan ha positiv inverkan på arbetet i fabriken och hjälpa till att 
minska ställtiden, kommer presenteras för varje område.  
 
Balanseringsförluster 
I fabriken jobbar man idag seriellt. I värdeflödesanalysen visas att cykeltiderna i processen 
skiljer sig, vilket medför stora balanseringsförluster. Konsekvenserna av dessa åskådliggörs i 
Gantt schemat. 

I en seriell monteringslina betyder det att flaskhalsar lätt uppstår som saktar ner hela 
processens fortsatta arbete. Det steget som tar längst tid är då plåten genomgår de två 
svetsoperationerna. Eftersom svetsoperationerna görs efter varandra och det finns en mängd 
olika steg under processen behövs en argonsvetsare och en operatör med en assistent för 
svetsanordningen. 

Förslagsvis kan man använda sig av två svetsanordningar på samma räls som sköter 
svetsningen tillsammans. Detta halverar cykeltiderna för svetsoperationerna och drar ner på 
både ställtiderna och behovet av lager.  

Det krävs däremot en till operatör för den andra svetsanordningen. Argonsvetsaren som förut 
fick vänta medan "steam weldingen" genomfördes, kan nu genomföra sitt jobb utan väntan.  

Ett annat moment som tar lång tid är valsningen. Eftersom valsmaskinen är manuellt styrd 
krävs det dessutom en huvudoperatör och en assistent. 

Förslaget är att byta den halvautomatiska valsmaskinen mot två helautomatiska valsmaskiner. 
Genom att jobba parallellt med två valsmaskiner minskas cykeltiden till hälften och reducerar 
balanseringsförlusterna. 

Transportsystemet 
För att transportera material finns ett antal traverser i taket samt en vagn som drivs framåt via 
räls, genom att vagnen puttas för hand och/eller dras med hjälp av en travers. Vagnen är låg, 
den når knappt upp till knäna på en vuxen person, och den är svår att köra på räls på grund av 
sin tyngd.  

Förslag till lösningen på problemet är att sätta in en rullbana längs transportsträckan, istället 
för rälsen. Rullbanorna finns modulindelade och med roterande delar. Då skulle endast ett lyft 
med traversen behövas från plasmaskäraren till lagret och ytterligare ett från lagret till 
rullbanan. Sedan transporteras plåten längs rullbanan till en vridbar modul som körs vidare 
via motordriven räls till valsmaskinens tillhörande rullbana. Lösningen ger bättre ergonomi 
och säkerhet för arbetarna då de slipper transportera och akta sig för svävande stålplåtar.  

  



  
 

Beroende på om det blir för tungt att förflytta plåten manuellt skulle det även gå att använda: 

1. Motordrivna rullbanor 
2. Motordriven vinsch med vajrar 
3. Block som drar plåten via traversens krok 

För att det inte ska bli tidsspill på grund av fördröjningar från lagret till valsmaskinen har två 
förslag arbetats fram.  

1. När en plåt går in i valsmaskinen skickas nästa plåt från lagret till den roterande 
rullmodulen. Plåten på rullmodulen är färdig att matas in i valsmaskinen så snabbt den 
föregående plåten är bearbetad.   

2. Använda ljussignal när det är dags att skicka nästa plåt från lagret. Ljuset placeras vid 
valsmaskinen, i räckvidd för operatören och synligt för de som är vid lagret. 
Operatören vid valsmaskinen slår på ljuset när det börjar bli dags att skicka nästa plåt. 

En kombination av dessa är även ett alternativ för lagerstyrningen. Genom att utgå från 
systemet som beskrivs i alternativ nummer ett och använda ljussignal, antingen för att visa 
att plåten är på plats eller att en ny plåt behövs, tydliggör processen.  

   

  

Figur 20. Demonstration av rullbana 
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Implementering av de 5S:en 
Efter studiebesöket var det ganska uppenbart att det behövdes utrymme för att lägga undan 
verktyg, material och detaljer. Det mesta låg på golvet lite här och var, detaljer låg i små 
högar runtomkring maskinerna de hade bearbetats i eller skulle bearbetas i. Verktyg kunde 
ibland finnas i verktygsrummet, som är i ena hörnan av fabriken, ibland på den senaste 
stationen verktyget hade använts vid. Ritningarna som arbetarna behövde fanns i kontoret i 
byggnaden nästintill. 

Efter att Ishikawadiagrammet genomförts, visade även det resultatet att oordningen i fabriken 
både saktade ner hela arbetet och var farligt för arbetarna. 

För att undvika dessa problem har de 5s:en tillämpats. 

Eftersom de flesta stegen i produktionen är till stor del automatiserade är inte behovet av 
verktyg speciellt stort. De verktyg som behövs vid dagligt behov kan prioriteras och placeras 
vid stationen på en klar och tydlig plats exempelvis ett arbetsbord eller en hylla. 
Instruktionerna som gäller maskinerna och vad som ska bearbetas borde finnas tillgängliga 
och sorterade vid varje station, för att undvika besöken på kontoret. 

Det behövs även en lagringshylla för plåtarna som blir klara efter plasmaskärningen i väntan 
på valsning. Detta skulle underlätta ergonomiskt genom att plåtarna placeras på en behaglig 
höjd till exempel med hjälp av ett självreglerande arbetsbord (”tallriks-principen”). Det 
underlättar även att upprätthålla ordning på plåtarna. 

Vid svetsningen används två olika svetsmetoder och material. Dessa borde tillsammans med 
svetsutrustningen förvaras nära ”svetsarean”. 

Om de 5S:en kunde implementeras skulle de ovannämnda riskerna reduceras och arbetet flyta 
i en smidigare takt och miljö. 

  



  
 

Ny fabrikslayout: 
Nedan är ett förslag på en ny fabrikslayout, där ovansående förslag har implementerats.  

 
 

För att korta ner avstånden och reducera så många lyft med travers som möjligt har bland 
annat placeringen av maskinerna ändrats. Det finns fem korta lyft kvar som är nödvändiga att 
behålla för att flytta materialet. Som bilden ovan visar sker ett lyft från blästringen (1) , till 
plasmaskäraren (2), vidare till lagret (3) och därifrån till rullbanan (4). Från valsmaskinerna 
(5) lyfts materialet – cylindern (6) - en sista gång ner till rälsen. 

Eftersom allt material som ska in i fabriken måste blästras innan bearbetning placerades 
plasmaskäraren bredvid blästringsmaskinen. Det gör det möjligt att lyfta annat material från 
blästringsmaskinen ut framåt och även flytta plåtarna till plasmaskäraren med ett kort lyft i 
sidled. 

Efter att plåten skurits i plasmaskäraren flyttas den antingen direkt till rullbanan om behovet 
finns eller till lagringsytan som är placerad bredvid.  

När plåten har valsats lyfts den ner och placeras på en rotator. Därefter kan plåten svetsas ihop 
till en cylinder. Sedan förs den vidare på rälsen för att svetsas ihop med resten av kroppen på 
en och samma plats (8). Tanken är att hela autoklaven får plats på rälsen och byggs på bit för 
bit till dess att den är klar. 

 

Figur 21. Ny fabrikslayout 
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De två svetsanordningarna (7) är placerade på räls som räcker längs hela cylinderkroppen kan 
köras åt sidan för att ge plats för att köra in baksidan och dörren. Bakdelen körs på samma räls 
som svetsanordningen och lyfts sedan över till cylinderkroppen. Dörren tas in på rälsen där 
cylinderkroppen står.   

För att hålla ordning på verktyg och material har förråd och tydliga arbetsytor placerats i 
fabriken. En ”svetsarea” har införts, där alla svetsmomenten och tillhörande förberedelser 
genomförs. Materialet och verktygen för de manuella svetsmomenten förvaras på sidan av 
rälsen där de ska utföras (9). Svetsmaterialet för de automatiska svetsanordningarna är 
placerat i mitten av tillhörande räls (10). För ritningar och verktyg som är relevanta har ett 
arbetsbord placerats (11). 

”Fitting Process” 
”Fitting processen” är en mycket noggrann del av processen på grund av säkerhetskäl, 
eftersom trycket och temperaturen tillsammans kan orsaka en stor explosion. Även av 
ekonomiska skäl, om cylinderkroppen ej passerar inspektionen måste den del som inte 
godkänts bytas ut. 

Steget då två cylindrar ska svetsas ihop är ett av de mest tidskrävande momenten. Eftersom 
kanterna som ska passas ihop är spetsiga och omkretsen väldigt stor krävs hög precision, 
vilket är svårt att uppnå med rotatorerna. Problemet är också att det kan vara svårt att säkert 
veta när cylindrarna sitter rätt.   

För att underlätta inpassningen i processen har ett antal hjälpmedel diskuterats. Grundidén är 
att använda en konstruktion som spänns fast i den stillastående cylindern. Det finns två syften 
med konstruktionen: 

1. Underlätta orienteringen vid inpassning av den andra cylindern 
2. Bekräfta att cylindrarna hamnat på rätt plats.  

Ett antal enklare konstruktioner har diskuterats fram som förslag:  

Spår 
En idé är att skära in spår i cylindrarna. Genom att använda spår i cylinderkanterna går det 
enklare att se hur de ska styras ihop vid "fitting processen". När cylindrarna har skjutits 
samman bekräftar passningen att de sitter rätt. Innan svetsningen dras cylindrarna isär för att 
ge plats för svetsningen. 

Metoden är inte möjligt i nuläget på grund av att kanterna på båda sidor är spetsiga vilket 
medför att spåren måste designas om. För att tillverka spåren behöver plasmaskäraren skära 
ytterligare en sträcka och plåtarna måste sättas ihop i med rätt sida.  

Eftersom plasmaskäraren tar mycket kortare tid än ”fitting processen”, kan det vara bättre att 
prioritera att ändra designen på plåtens ändar och orientering för att få ner tiden för ”fitting 
processen”. 



  
 

 

Trattformad 
Förslaget bygger på en mall som består av en cylindrisk del, som sätts fast i den stillastående 
cylindern. Efter den cylindriska delen följer en tratt-formad del, för att cylindern i rörelse 
enklare kan passas in på rätt plats. Ju närmare cylindern i rörelse kommer den andra, desto 
större blir tratten och därmed justeras cylindern i rörelse successivt tills den har hamnat rätt. 

Trattsystemet ger konstant feedback på hur cylindern i rörelse förhåller sig till tratten och 
därmed den stillastående cylindern. 

Kors 
Tredje förslaget är ett korsformat verktyg som används då cylindrarna står intill varandra. 
Verktyget består av två kors placerade mot varandra. Korsens armar är ljusterbara 
teleskoparmar med maximal inställbar längd till cylindrarnas standardradie. Armarnas längder 
utgår från mitten av korset för att armarna inte ska påverka varandras positioner och för att 
mitten av korset ska hållas.  

Verktyget placeras mellan cylindrarna, med ena korset mot den ena cylindern och det andra 
korset mot den andra cylindern, armarna dras ut så långt cylinderväggarna tillåter. På en 
mätskala visas skillnaden mellan respektive armar. På det sättet syns det vilket håll cylindern 
ska justeras. Förslagsvis justeras cylinderns position efter de horisontella armarna först, sedan 
de vertikala armarna. Efteråt kan korset vridas några varv som kontroll.  

 

 

 

 

  

Figur 22. Förslag till spår 
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6 Slutsats och Diskussion 

6.1 Slutsats 
I kommande avsnitt redovisas slutsatser av resultatet.  

Efter förslagen implementerats i en teoretisk värdeflödesanalys har den ineffektiva tiden, 
ställtiden, beräknats sjunka till 37,8 procent. Genomloppstiden för en plåt har minskat från 
341 minuter till 156 minuter, se tabell nedan, mycket på grund av kortare cykeltider. 
Transporttiderna med travers har ersatts med ett lyft som uppskattas ta tre minuter. Vilket har 
minskat transporttiderna. ”Fitting processen” har uppskattats gå nio minuter snabbare än 
innan. 

Före: 

 

Efter: 

 

 

Hur implementering av de 5s:en påverkar resultatet har inte tagits med i beräkningarna. Även 
förvärmningen, svetsning av metallbitar, arbetstakt, inspektion och trycktest är parametrar 
som ej har ändrats. 

6.2 Diskussion 
Här diskuteras för- och nackdelar med förbättringsförslagen. 

Arbetsmetod och verktyg 
För att utvärdera processen använde vi oss av olika analysverktyg. De har fungerat bra för att 
ge en helhetsbild över processen. Utan medverkan av dessa verktyg hade det varit svårt att 
veta vilket område och vilka delar som vi skulle fokusera på. Delvis på grund av att våra val 
hade blivit styrda av våra egna värderingar. 

 

Figur 23. Teoretisk Värdeflödesanalys före 

Figur 24. Teoretisk Värdeflödesanalys efter 



  
 

Fördelen med verktygen är att de leder användaren till ett omedvetet resultat efter flera val. 
Däremot är resultatet inte oberoende av användarens egna åsikter. I det här examensarbetet 
definierade vi problemet efter Värdeflödesanalysen och efter Ishikawadiagrammet var det 
även vi som valde vilka orsaker vi ville jobba vidare med. 

Analysverktygen har även påverkat planeringen och arbetsföljden av projektet samt styrt 
inhämtningen av fakta och information.  

Design Structure Matrix har tillämpats men har valts att uteslutas ur rapporten eftersom den 
inte tillförde ny information till det fortsatta arbetet. Det konstaterades endast att alla 
aktiviteterna som ingår i autoklavtillverkningen måste utföras i ordningsföljd, vilket inte går 
att kompromissa. Dessutom kändes ännu ett verktyg innan Värdeflödesanalysen överflödigt 
då Flödesschemat och Gantt schemat utgjorde en tillräcklig grund. 

Gantt schemat har också valts att förkortas eftersom samma händelser upprepas ända tills 
dörren och baksidan svetsas fast.  

De 5S:en bygger delvis på att man ska uppmuntra delaktighet, vilket inte riktigt fungerar med 
den Turkiska kulturen. Vi har observerat att det Hofsdete skrev om Turkarna till stor del 
stämmer. Faktumet att de 5S:en kolliderar med den Turkiska arbetskulturen är synd på grund 
att det skulle behövas, samtidigt som det påverkar arbetarna på det sättet att de inte vågar ta 
eget initiativ. Detta kan sakta ner arbetet, dels av rädsla för att göra fel och dels ifall det inte 
finns någon ledare att fråga. Eftersom de inte alltid finns tillgängliga. 

Arbetarna borde också få mer information om beslut som tas i organisationsled. De borde 
också känna att det är välkommet med synpunkter och förslag till förbättringar eftersom det 
trots allt är de som utför tillverkningen. 

Förbättringar och resultat 
Med mål att införa mer struktur, säkerhet och ergonomi samt hitta lösningar som kunde 
minska ställtiden i arbetet på fabriken utvecklades lösningsförslag. Lösningsförslagen 
utformades genom de fem orsaksområdena som Ishikawadiagrammet resulterade i. 

Hur förbättringarna kan påverka tiden förklaras nedan: 

Före: 

 Figur 25. Teoretisk Värdeflödesanalys före 
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Tiderna är både hämtade från intervjuer och uppskattade, beroende på hur mycket information 
som varit möjlig att få.  

Ställtiden för kolumn D, E, F och G inkluderar förflyttning, förvärmning och svets av 
metallbitar tillsammans med ”Fitting processen”: 

D 5+10+5 
E 17+29+46 
F 17+29+46 
G 17+29+46 
 

Genomloppstiden är beräknad för en plåt, därför är inte tiden för inspektion och trycktest 
inräknade då de är konstanta och gäller endast hela autoklavkroppen.  

Däremot är tiden för att tillverka en autoklavkropp beräknad, med monteringstid för baksida 
och dörr samt tid för inspektion och tryck test. Beräkningarna gäller en autoklav uppbyggd av 
30 cylinderdelar. Sammanlagd tid: 198,6 timmar = 23,4 arbetsdagar. För uträkningar se bilaga 
1. 

Efter implementering av förslagen uppskattas genomloppstiden för en plåt bli 156 minuter, 
inspektion och trycktest exkluderade.  

Efter: 

 

Som visas i tabellen nedan har ställtiderna minskat mycket på grund av parallellisering av 
svetsanordningar och minskade transportsträckor. Tiden för ”Fitting processen” uppskattades 
till att kunna minska med nio minuter.  

D (5+3+5)/2 
E (2+20+46)/2 
F (3+20+46)/2 
G (6+20+46)/2 
 

 

 

Figur 28. Ställtider från Figur 28. 

Figur 27. Teoretisk Värdeflödesanalys efter 

Figur 26.  Ställtider från Figur 26. 



  
 

Utvärdering av förslag 
Balanseringsförluster:  
För att öka produktiviteten och samtidigt minska genomloppstiden är det nödvändigt att 
jämna ut cykeltiderna med hjälp av parallellisering. Detta innebär en kostnad som kräver 
utförliga beräkningar för att visa om det är lönsamt på lång sikt. Vilket inte har gjorts under 
detta arbete då målet främst var att undersöka hur tillverkningen kunde effektiviseras. 

Transportsystem: 
Innebär också en ekonomisk investering men också en investering i arbetarnas hälsa och 
säkerhet. Att använda den automatiska rullbanan kan tyckas vara onödigt för en så kort 
sträcka, framförallt då det finns traverser att utnyttja för uppgiften. Den mest fördelaktiga 
lösningen är förmodligen inte att putta plåten för hand, vare sig det gäller ergonomi eller 
behovet av personal. Inte heller att använda vinsch med vajrar känns optimalt med tanke på 
nämnda aspekter.  

5S: 
Dessa skulle behöva tillämpas med eller utan ny fabrikslayout. 

Fabrikslayouten: 
Med eller utan nya maskiner skulle en omplanering som reducerar transportsträckor och lyft 
vara till stor fördel. En bra planering kan bidra till struktur i arbetet och ge enklare översikt 
över processen. 

”Fitting process”: 
Av förslagen på spår är nummer ett den som kräver minst förändring för att tillämpa då den 
har en extra vinkel att skära. Alla förslagen kräver att plåtarna organiseras så att spåren 
hamnar på rätt plats. Vi tror att det skulle underlätta med spår och ännu mer om de 
kombineras med korset. Eftersom spåren säkerställer att cylindrarna passas rätt och korset 
underlättar inpassningen. 

Tratten är inte lika exakt och kräver uppspänning.  

6.3 Rekommendation 
Vi rekommenderar att implementera de 5S:en samt reducering av transportsträckor och lyft 
med hjälp av ny layout. Även fortsatt arbete med spår nummer ett för ”fitting processen”, då 
den tar onödigt lång tid.   

Nästa steg att införa skulle vara en rullbana driven av traverserna med hjälp av block. De 
nämnda rekommendationerna skulle ge en säkrare miljö och en bättre arbetsplats. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Tiden det tar att tillverka en cylinder, tillverkad av 30 delar. 

Den totala tiden (cykeltid+ställtid) för respektive aktivitet multipliceras med antalet 
upprepade gånger aktiviteten utförs: 

 

Sammanlagd tid: 198,6 timmar = 23,4 arbetsdagar 

  



  
 

Bilaga 2 

  



 
 

Bilaga 3 
Symboler i Värdeflödesanalys. 

 

 

 

  



  
 

Bilaga 4 
Ishikawadiagram 
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