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Abstract 

Abstract 

This report is a result of the expansion phase Söderhamn Eriksson Ltd in 
Mariannelund is facing today. The increased requirements that are set on 
production companies as SEMAB/Remill has done that contact been taken with 
students on the Tekniska Högskolan in Jönköping. The task the students stood 
before is to analyze and to give proposals, which can improve the material flow 
within the activity in Mariannelund.  

The objective with this project is to improve and to render more effective current 
material flow at SEMAB/Remill. In order to achieve this objective is given 
proposals on one new, independent unit for processing of raw-material. Layout 
proposals and which requirements that come to be set on such a unit is described 
and is going to be discussed. How the activity can be improved about the situation 
that advices today is also discussed in the report.  

Studies at the two existing production units have been done in different shapes. 
The methodologies as been used is present situation description, mapping of 
material flows, interviews and a survey of the service degree in to that processing 
(welding or jarring processing) that follows after that raw-material been cut.  

The delay survey that was done on the two production units gave the result that 
SEMAB had delay on 20% of the material, while Remill had 12% delay on their 
material. Because of short survey period and some lower production rate did not 
this survey gave the assumed degree of delays that is experienced of persons within 
the organization. 

The result of those analyses and proposals as come from the wide interviews has 
been produced in a new layout with location on Remill property, and proposals on 
alternative location. How the company could improve the productivity with work 
on improvement is another part of the head weight point in the result.  

In the discussion, those proposals which have been given are treated further on. 
Advantages are weighed against disadvantages and alternative to where a new unit 
could be located. The leadership is an important part when working with 
improvements that is described and be discussed on. Proposals as come from 
employees, but not been processed will be reflected in the discussion.  

The conclusion of those analyses and interviews as been done is that it exist 
problems with the material handling within the activity. That something must be 
done in order to improve the productivity appears therefore as a matter of course.  

In order to simplify for the reader to visual create itself a picture of how it sees out 
at SEMAB and Remill has appendixes been produced on layouts and the location 
of the different units, appendixes are located at the end in the report, and also 
running in the text. 
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Sammanfattning 

Sammanfattning 

Denna rapport är ett resultat av den expansionsfas Söderhamn Eriksson AB i 
Mariannelund befinner sig i idag. De ökade kraven som ställs på 
tillverkningsföretag såsom SEMAB/Remill har gjort att kontakt tagits med 
studenter på Tekniska Högskolan i Jönköping. Den uppgift studenterna stått inför 
är att analysera och ge förslag, som kan förbättra materialflödet inom 
verksamheten i Mariannelund.  

Målet med detta projekt är att förbättra och effektivisera nuvarande materialflöde 
hos SEMAB/Remill. För att uppnå detta mål ges förslag på en ny, fristående enhet 
för bearbetning av råmaterialet. Layoutförslag och vilka krav som kommer att 
ställas på en sådan enhet beskrivs och diskuteras. Hur verksamheten skulle kunna 
förbättras om situationen som råder idag behålls diskuteras vidare i rapporten. 

Studier hos de två befintliga produktionsenheterna har gjorts i olika former. De 
metodiker som använts är nulägesbeskrivning, kartläggning av materialflöden, 
intervjuer och en undersökning av servicegraden in till den bearbetning (svetsning 
eller skärande bearbetning) som följer efter att råmaterialet kapats eller skurits.  

Förseningsundersökningen som gjordes på de två produktionsenheterna gav 
resultatet att SEMAB hade försening på 20 % av materialet, medan Remill hade 
12 % försening på sitt material. På grund av kort undersökningsperiod och något 
lugnare produktionstakt gav inte denna undersökning den förmodade graden av 
förseningar som upplevs av personer inom organisationen.  

Resultatet av de analyser och förslag som kommit fram vid intervjuerna har 
framställts i en ny layout med placering på Remillfastigheten, samt förslag på 
alternativ placering. Hur företaget skulle kunna förbättra produktiviteten med 
förbättringsarbete är en annan del av huvudtyngdpunkten i resultatet. 

I diskussionen behandlas de förslag som givits vidare. Fördelar vägs mot nackdelar 
och alternativ till var en ny enhet skulle kunna vara placerad ges. Ledarskapet är en 
viktig del vid förbättringsarbete som beskrivs och diskuteras vidare. Förslag som 
kommit från medarbetare, men inte bearbetats vidare reflekteras i diskussionen. 

Slutsatsen av de analyser och intervjuer som gjorts är att det föreligger problem 
med materialhanteringen inom verksamheten. Att något måste göras för att 
förbättra produktiviteten förefaller därför som en självklarhet. 

För att förenkla för läsaren att visuellt skapa sig en bild av hur det ser ut hos 
SEMAB och Remill har bilagor framställts på layouter och placeringen av de olika 
enheterna, dels som bilagor sist i rapporten, men även löpande i rapporten.       

 

2 



Sammanfattning 

Nyckelord 
Materialflöde • Förbättringsåtgärder • Layouter • Ledarskap  

Förord 

Detta projekt har utförts i nära samarbete med Söderhamn Eriksson AB i 
Mariannelund. 

För information och visat engagemang under projektets genomförande ägnas ett 
stort tack till följande personer på SEMAB/Remill: Sven-Olof Brorsson • Tore 
Lundin • Benny Carlsson • Torbjörn Johansson • övrig personal som involverats i 
projektarbetet. 

Ett stort tack för stöd och uppbackning ges också till handledarna på Tekniska 
Högskolan i Jönköping, Bertil Olaison och Lars-Gustav Haag. 
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1 Inledning 
Examensarbetet är en avslutande del av den treåriga maskiningenjörsutbildningen 
vid Tekniska Högskolan i Jönköping och har utförts hos, och i samarbete med 
Söderhamn Eriksson AB i Mariannelund, som består av två 
produktionsanläggningar, benämnda SEMAB och Remill i fortsättningen av 
rapporten. 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till detta projekt är att SEMAB/Remill befinner sig i ett mycket 
expansivt skede och genomför därför en rad förbättringsarbeten inom sin 
organisation. För att få in ett mer ”akademiskt tänkande” innanför väggarna togs 
därför kontakt med berörda studenter vid Tekniska Högskolan i Jönköping. 

De olika problem som kommer att belysas i denna rapport kommer att framställas 
tillsammans med produktionsledning, inköpare, materialberedare samt VD. Efter 
att problemställen i materialflödet analyserats fram kommer förslag på 
förbättringsmetoder att presenteras för SEMAB/Remill och de får möjlighet att 
genomföra dessa förslag.  

Det är dock viktigt att tillägga att inga metoder kommer att användas där det inte 
finns en teoretisk eller praktisk genomförbar lösning på problemet. Ett tänkande 
mot de Japanska produktionsmetoderna kommer att genomsyra hela projektet och 
belysas speciellt i den teoretiska bakgrunden. Även vilka fördelar respektive 
nackdelar det finns med att ha en egen fristående enhet för materialhanteringen 
kommer att belysas starkt i denna rapport. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna rapport är att analysera materialflödet och materialhanteringen 
hos SEMAB/Remill. Genom att utföra en nulägesbeskrivning och 
materialflödesanalys och därefter lokalisera problemområden kommer 
klarläggande göras av dagens situation. Med implementering av lämpliga 
produktionsmetoder och filosofier samt ett förslag på en layout för en ny, enskild 
produktionsenhet kommer rationaliseringsförslag att läggas fram. 

Att kartlägga nuläget hos SEMAB/Remill, ge förslag på förbättrande och 
rationaliserande metoder samt att ge förslag på en ny enskild enhet för hantering 
av råmaterial kommer att vara målet för detta projekt. Resultatet kommer att 
presenteras löpande och detaljerat med ett antal olika förslag på 
förbättringsområden som kommer att vara lämpliga att genomföra hos 
SEMAB/Remill. Som jämförelseobjekt kommer hela tiden den status som finns i 
verksamheten när detta projekt påbörjas att användas.  
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1.3 Avgränsningar 
Projektet behandlar enbart materialflödet inom de två produktionsenheterna i 
Mariannelund samt logistiken däremellan. De möjligheter som ges att förse 
Söderhamnsenheten med material, och vad detta skulle innebära har inte 
bearbetats vidare. Ett projekt av detta slag kräver lång tid att införas och 
analyseras, därför bygger resultat och slutsatser på undersökande metodik, och 
författarnas åsikter. På grund av den knappa tiden kommer det inte att finnas 
möjlighet till uppföljning av de förslag på rationaliseringar som presenteras. 
Resultatet kommer därför att baseras på liknande fall som utförts, samt med 
teoretiska uppskattningar på de förslag som kommer att framställas. 

1.4 Disposition 
I inledningen följer en presentation av SEMAB och Remill samt deras produkter i 
korthet. Därefter kommer ett teorikapitel relaterat till de metoder som använts i 
rapporten. Kapitlet för genomförandet innehåller beskrivningar och resonemang 
kring de undersökningar och analyser som har gjorts. En nulägesbeskrivning har 
framställts och beskrivs i ett eget stycke i rapporten. En enkel beskrivning av hur 
arbetet fortskridit följer i kapitlet för genomförande. Det resultat som författarna 
kommit fram till är beskrivna i efterföljande del av rapporten och bygger på 
slutsatser som författarna dragit. I slutsats och diskussion ges reflektioner på de 
resultat som gjorts. För att förenkla för läsare av denna rapport finns sist ett stycke 
med bilagor för att framställa bilder grafiskt. Detta har gjorts för att förenkla för 
läsaren hur läget ser ut idag, och förhoppningsvis i framtiden. 

1.5 Företagsbeskrivning 

1.5.1 Koncernen1 

Söderhamn Eriksson AB i Mariannelund är ett företag som ingår i The Cellwood 
Group. The Cellwood Group (se bild 1.1 för organisationsuppbyggnad) är en 
svensk familjeägd industrikoncern. De företag som benämns i rapporten kommer 
enbart vara de som tillverkar maskiner. 
De företag som ingår i koncernen är: 
 

• Cellwood Machinery, tillverkar och säljer maskinutrustning till massa- 
och pappersbruksindustrin (kallas CM fortsättningsvis). 

• Söderhamn Eriksson, tillverkar kundorderspecifika maskiner och 
transportutrustningar till sågverksindustrin. 

• Simson Power Tools, tillverkar kompakta, hydrauliska kraftdomkrafter. 
• Bruzaholms Bruk, gjutning i höghållfasthetsstål och värmetåliga legeringar 

som speciallitet. 
 

                                                 
1 www.cellwood.se  
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Totalt antal anställda i Cellwood gruppen är 330 personer och den gemensamma 
omsättningen för koncernen 700 miljoner SEK. 
 

 
 

Bild 1.1: Cellwoodgruppens organisationskarta2 
 
 
 

1.5.2 SEMAB och Remill3 

Söderhamn Eriksson AB har tre produktionsanläggningar i Sverige. En av dessa tre 
ligger i Söderhamn och två i Mariannelund. De anläggningar som finns i 
Mariannelund är SEMAB och Remill. Produktionsenheten i Söderhamn kommer 
inte att behandlas i denna rapport. De tre produktionsanläggningarna är helt 
fristående bolag, men enheterna i Mariannelund har ett samarbete när det gäller 
materialhanteringen. Både SEMAB och Remill AB tillverkar maskiner och 
kringutrustning till sågverksindustrin. På SEMAB tillverkas det även 
maskinutrustning till massa och pappersbruk åt CM. Söderhamn Eriksson AB i 
Mariannelund omsatte 2006/07 65 miljoner SEK och har 43 anställda.  
 

1.5.3 Produkter 

Exempel på produkter som tillverkas hos SEMAB är bandsågar och skruvpressar 
(skruvpressarna tillverkas åt CM). Tillverkningen sker ofta i små serier (1-5 
enheter) och genomloppstiderna för slutprodukterna är långa. Produkterna som 
tillverkas är oftast mycket komplexa. 
 

                                                 
2 www.cellwood.se 
3 www.se-saws.com 

http://www.se-saws.com/
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Bild 1.2: Bandsåg modell logmaster HPS, tillverkad av SEMAB. 

 
Produkterna är när det gäller bandsågar (se bild 1.2) kundspecifika och allt från 
konstruktion till montering sköts i huset hos SEMAB, tillverkningen sker efter 
kundorder. När det gäller skruvpressarna tillverkas dessa efter standardmodeller 
och även de på kundorder. 
 
Exempel på produkter som tillverkas på Remill AB är stock och 
blockinmatningsmaskiner (se bild 1.3) samt transportband. Likaså dessa produkter 
är komplexa. Även här sker den mesta produktionen mot kundorder, dock sker 
tillverkningen av transportörer 
delvis på prognos. SEMAB är 
uppbyggd som en funktionell 
verkstad medan Remill ses som en 
flödesverkstad. Stora krav på 
ordning och reda ställs för att det 
inte ska uppstå problem i 
produktionen.  
 
 
 
 
 

Bild 1.3: Stock och blockinmatningsmaskin, modell Cant turner, tillverkad av Remill AB. 
 
I Mariannelund finns även en avdelning för eftermarknad. Den uppgift de fyller är 
att förse kunder med reservdelar, montera upp nya anläggningar och utföra service 
och reparationsarbeten. Deras placering är i den fabriksenhet som SEMAB 
förfogar över.   
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Intervjumetodik 
För att kunna göra intervjuerna på ett professionellt vis är det viktigt att lägga upp 
en genomtänkt struktur som följs. ”En professionell intervju innebär i detta 
sammanhang en systematisk undersökning av det subjektiva eller av ett subjektivt 
uppfattat fenomen4”. En viktig punkt vid intervjuandet är att skapa ett gott klimat. 
Detta för att det ska skapas en förtroendeingivande situation mellan intervjuare 
och respondent, och att respondenten ska känna sig bekväm i situationen. 

2.1.1 En professionellt genomförd intervju 

Målet med en professionellt genomförd intervju är att få fram data med särskilda 
krav på användbarhet. Det är främst tre olika krav som ställs på data för att 
intervjuerna ska kunna analyseras på ett rättvist sätt5. 

• Metoden måste ge tillförlitliga resultat (reliabilitetskravet). 

• Resultaten måste vara giltiga (validitetskrav). 

• Möjligheten för andra att kritiskt granska slutsatserna måste finnas. 

Reliabilitet och validitet är begrepp som här syftar på det värdet som framställs i 
intervjun. Resultatet av sammanställd data måste vara användbara. Vad som är 
användbart skiftar i olika sammanhang och ligger många gånger som underlag vid 
beslutsfattande.  

2.1.2 Olika intervjuformer 

Intervjuer kan formas på många olika sätt och ha ett mycket varierat innehåll. 
Intervjun kan vara helt öppen eller också helt strukturerad. Det är viktigt vid val 
av intervju att veta att olika intervjuformer ger olika slags information. I ett 
smalare perspektiv kan intervjuerna delas in i fyra olika kategorier6. 

• Den öppna intervjun, här beskriver den tillfrågade helt fritt sitt sätt att se på 
ett fenomen, resonerar med sig själv och beskriver sammanhang som kan 
anses viktiga eller utgöra ett problem, respondenten beskriver ”sin bild” av 
en situation. Intervjuns upplägg börjar med en bred fråga och intervjuaren 
ställer följdfrågor för att fördjupa förståelsen av det respondenten belyser. 
Intervjuaren försöker att fördjupa sig i det respondenten anser viktigt. 

                                                 
4 Annika Lantz, Intervjumetodik: den professionellt genomförda intervjun (Lund: Studentlitteratur, 1993), 11. 
  
5 Lantz, 13. 
6 Lantz, 17. 
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• Den riktat öppna intervjun, i denna intervjuform finns ett förutbestämt 
fenomen som respondenten fritt resonerar och beskriver. Respondenten 
blir utfrågad om sitt sätt att se på ett fenomen, men är här något mer styrd 
än i den helt öppna intervjun. Upplägget på intervjun sker genom att en 
vid fråga belyses. Intervjuaren följer upp inom olika områden och 
respondenten fördjupar sig i det som intervjuaren anser ha ett högre värde. 

• Den halvstrukturerade intervjun, här har det definierats ett i förväg 
intressant fenomen, ofta av den som intervjuar eller har sammanställt 
intervjufrågorna. Intervjuaren ber respondenten beskriva sin uppfattning 
eller känsla för ett specifikt fenomen. Frågeområden löper i en bestämd 
följd och inom dessa följer följdfrågor. Intervjuaren eftersträvar att få en 
kombination av öppna och fasta svar. Respondenten (intervjuad person) 
ger sin syn på det som intervjuaren ser som meningsfullt.  

• Den strukturerade intervjun, en mer låst form av intervju där respondenten 
ofta styrs av till exempel flervalssvar. I vissa fall kan det förekomma att 
intervjuaren lägger till en möjlighet att kommentera det val som gjorts av 
respondenten. I frågeställningen söker intervjuaren kunskap om relationen 
mellan begrepp. Frågeställningen är fast och följer en bestämd 
ordningsföljd. Respondenten ger sin uppfattning om det som intervjuaren 
speglar som viktigt. Intervjuerna är jämförbara och ger en möjlighet till 
kvantitativ information. 

Vad som är syftet med de data som samlas in vid intervjuerna styr valet av 
intervjumetod och metoderna avgränsar vad som blir belyst i undersökning. 

Innan en intervjuare börjar sin frågeställning är det viktigt att använda sig av en 
kontextuell inramning. Med kontextuell inramning menas att intervjuaren 
föreslår ett antal aspekter som diskuteras. Därefter görs en överenskommelse som 
innehåller ett antal betydelsefulla synpunkter för den specifika intervjun7, bla: 

• Syftet med intervjun och intervjuns frågeställning. 

• Intervjuns innehåll, genomförande och dess upplägg. 

• Vilka förväntade resultat och slutsatser som väntas av intervjun. 

• Vilken återkoppling som ges till respondenten. 

• De etiska frågor som speglar intervjun (till exempel anonymitet). 

• Karakteristiska relationer mellan intervjuare och respondenten. 

• Ömsesidiga förväntningar på intervjun. 

                                                 
7 Lantz, 112. 
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2.1.3 Kvalitativ eller kvantitativ analys 

”En kvalitativ analys är något mer än att beskriva någon/något utifrån en eller flera 
egenskaper8”.  

För att en kvalitativ analys ska skilja sig från en kvantitativ analys måste det röra 
sig om att göra en bestämning hos flera undersökningsobjekt vilka kan skilja sig i 
sammansättning av egenskaper och förekomst. En kvalitativ analys fodrar 
uppmärksamhet på det som eventuellt uppfattas som olikartat. För att kunna 
utgöra en kvalitativ analys av de data som samlas in vid en intervju måste den vara 
beskrivande. Ofta används en allmän modell för kvalitativ databehandling, (se 
figur 2.1) Vid en kvantitativ analys behövs data som är möjliga och mäta. Oftast 
används styrda intervjuer, exempelvis enkät undersökningar när kvantitativa 
analyser eftersträvas. 

  

Figur 2.1: En allmän modell för kvalitativ databehandling9. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Lantz, 71. 
9 Lantz, 77. 
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2.2 Kartläggning av material och informationsflöden 
Metoden som Toyota tagit fram har fått namnet ”Design av värdeflöden” och kallas 
kartläggning av material och informationsflöden, den används för att beskriva det 
nuvarande och det framtida tillståndet och ibland rent av det ”ideala” tillståndet10. 
Detta är ett naturligt inslag i arbetet med att skapa ett produktionssystem som är 
resurssnålt. Det som önskas är att skapa naturliga flöden, att eliminera slöseri i alla 
dess former och att addera värdefulla egenskaper som kan tillfredställa kundernas 
behov. Det finns tre flöden som Toyota jobbade med, flöden av material, flöden 
av information och flöden i mänskliga och maskinella processer. Föra att kartlägga 
värdeflöden, arbetas det med de två första av dessa flöden och baseras på metoden 
förkartläggning av material och informationsflöden. Detta projekt behandlar dock 
enbart materialflödet. 

2.2.1 Vilken information söks? 

Det som åstadkoms med detta arbetssätt är att finna framkomliga vägar för att 
hjälpa tillverkningsföretag att tänka i flöden, istället för i avgränsade 
tillverkningsprocesser. Vilket är att utveckla kompletta system för Lean-production 
i stället för att enbart åstadkomma enskilda förbättringar. Syftet är att hitta 
bestående och systematiska förbättringar som inte bara eliminerar slöseri utan även 
hitta de faktorer som gör det möjligt för slöseri att växa. 

2.2.2 Styrning av materialflöden 

Styrning innebär11: 

• Planering av när och hur mycket produkter/material som behöver köpas 
respektive produceras och vilka resurser som krävs för detta. 

• Beordring/rapportering av planerade köp och planerad produktion. 

• Uppföljning för beordrade insatser som blir underlag för åtgärder när 
planerna ej kan följas, och för de planerade insatserna som ger ett bättre 
underlag för framtida planer. 

Målet är att styrningen på sikt ska ge bästa bidrag till företagets ekonomiska 
resultat. Följande delmål eftersträvas: 

• Maximera intäkterna via hög leveranssäkerhet, korta leveranstider, stort 
utnyttjande av trånga resurser (maskiner, personal med mera) och god 
service till kunderna (besked om tider till exempel). 

                                                 
10 Mike Rother och John Shook, Lära sig se: att kartlägga och förbättra värdeflöden för att skapa mervärden 
och eliminera slöseri: en handbok för praktisk tillämpning av metoder och verktyg för Lean produktion 
(Göteborg: Lean Enterprise Institute Sweden, 2001) 
11 Johan Andersson et al. Produktion – Strategier och metoder för effektivare tillverkning, (Norhdsteds Juridik 
AB, 1992), 226. 
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• Minska kostnaderna som påverkas av och behövs för styrningen. 

• Minskning av det kapital företaget behöver ha tillgång till för att skaffa 
material, disponera material i förråd och lager samt hålla igång 
produktionen. 

 

2.3 Att välja rätt layoutförslag 12 
Utformning och planering av produktionssystem innefattar beslut om 
produktionsprocess och layout. Målsättningen med produktionssystemets 
utseende och planering är att finna ett högt kapacitetsutnyttjande, korta 
genomloppstider och hög flexibilitet. För att uppnå ett högt kapacitetsutnyttjande 
måste kapaciteten i de olika produktionsavdelningarna anpassas väl till efterfrågan. 
Det som är viktigt är att hitta prognoser som har betydelse för detta mål, detta kan 
formuleras som låg kapitalbindning i maskiner och byggnader. Vid överkapacitet 
ska detta placeras i slutet av produktionskedjan för att skapa ett sug genom 
verkstaden, detta för att bearbetade artiklar snabbt ska komma vidare till nästa 
produktionssteg för bearbetning. 

Det som eftersträvas är att inte ha för hög kapitalbindning i material, detta gäller 
framförallt produkter i arbete (PIA). En kort tid i maskinverkstaden innebär få 
order på gång samtidigt i produktionen och liten mängd PIA. Det viktigaste för 
att inte skapa för mycket PIA är att ha materialflöden som helst är raka och inte 
korsande. En kort genomloppstid i produktionen leder oftast till en jämn 
förbrukningstakt av råmaterial och komponenter, detta i sin tur leder till att 
ledtiden för leverans till kund och färdiglager kan begränsas. 

För att uppnå flexibilitet i sin verksamhet, gäller det att kunna vara anpassningsbar 
till ändrade förhållanden. Detta innebär på lång sikt att kunna ta till sig nya 
produkter och ny produktionsutrustning i det nuvarande produktionssystemet. 
Volym och produktflexibilitet skapas på kort sikt. 

En annan företeelse som vill uppnås genom arbetet med layouter och processer är 
god leveransprecision. Det är utformningen av produktionssystemet som skapar 
olika goda förutsättningar för att operativt kunna hålla korta och säkra 
leveranstider. Med leveransprecision avses i vilken utsträckning som leverans sker 
vid de leveranstidpunkter som överenskommits med kunden. Ett företags 
leveransprecision påverkas både av hur leveranstider sätts och av vilken omfattning 
de med stöd av den operativa styrningen kan hållas. En synonym till 
leveransprecision är servicegrad. 

                                                 
12 Jan Olhager, Produktions-ekonomi,(Studentlitteratur, Lund, 2000), 111-142. 
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2.3.1 Layout 

När en produktionsprocess är bestämd ska en layout göras. Detta innebär att varje 
enskild maskin eller annan resurs ska placeras. Utformningen av layouten är en 
viktig del i de nya produktionssystemen. Många gånger krävs stora kapitalinsatser i 
form av byggnader och maskiner. 

Viktiga kriterier för utformning av produktionssystem är arbetsorganisatoriska 
aspekter, såsom goda arbetsledningsförhållanden och god arbetsmiljö. ”Nya 
fabriker” och ”Annorlunda fabriker” höjer vidare följande kriterier som 
kännetecknar bra produktionssystem: 

• Små, självständiga produktionsenheter 

• Frikoppling mellan människa och maskin 

• Engagerade arbetsroller 

• Pålitliga, snabba produktionsflöden 

En uppdelning av produktionssystemet i mindre enheter gör det möjligt att 
överlåta många beslut. De har egna resurser, även för service och administration 
och kan tillverka färdiga produkter och komponenter. Utvecklingen går mot att 
personalens arbete blir mindre bundet till enskilda maskiner. Operatörerna får 
friare arbeten och sköter ofta fler maskiner eller en större process. Det som ofta 
eftersträvas är att hitta nya arbetsuppgifter, för att erbjuda operatören omväxling 
och möjlighet att utveckla sitt kunnande. 

2.3.2 Fast position 

Denna produktion sker på plats och är knuten till en fast position (se bild 2.1). 
Används oftast för produkter som är svåra eller orimliga att flytta och som 
tillverkas i mindre antal. Exempel kan vara tillverkning av stora objekt inom 
varvsindustrin. 

 

Bild 2.1: Exempel på fast position13 

                                                 
13 www.diva-portal.org 
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2.3.3 Funktionell verkstad 

Denna produktionstyp är en maskinorienterad variant (se bild2.2). I varje 
produktionsavdelning finns maskiner och utrustning av samma slag, till exempel 
svarvavdelning, fräsavdelning, lackeringsavdelning och en monteringsavdelning. 
Det bearbetade materialet transporteras från en avdelning till en annan beroende 
på de operationer som skall utföras. 

Detta ger flexibilitet när det gäller operationsföljd. Maskinoperatörerna är skickliga 
och produktionsanläggningen är ofta mångfunktionell, för att kunna bearbeta 
många olika typer av produkter. Flexibiliteten gör det lätt att ta in nya produkter i 
produktionssystemet. När olika produkter tillverkas eller då operationstiderna 
varierar starkt är denna layout lämplig.  

 

Bild 2.2: Exempel på en funktionell verkstad14 

En nackdel med funktionellt utseende är att komplexa materialflöden skapas. 
Detta leder till köbildningar, långa genomloppstider och hög kapitalbindning i 
produkter i arbete. Detta utseende är vanligt hos mindre specialistverkstäder, där 
efterfrågan varierar i innehåll och storlek. Både maskiner och personal kan vara 
begränsande resurser, detta är den främsta anledningen till att hög beläggning 
önskas genomgående i verksamheten.  

Ett annat problem i funktionella verkstäder är att materialhanteringskostnader 
ökar, då material måste transporteras längre sträckor mellan arbetsstationer uppstår 
en icke värdeskapande aktivitet. Viktiga beslut här är hur genomtänkt placeringen 
av olika avdelningar är. 

2.3.4 Flödesgrupp 

Denna fabrikslayout anpassas efter hur den fysiska produkten tillverkas och 
monteras, detta medför kortare och enklare transportvägar. Layouten blir 
produktorienterad istället för resursorienterad (se bild 2.3). Ofta samkörs 
produkter i en flödesgrupp med liknande bearbetning.  

                                                 
14 Olhager, 119. 
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För att en flödesorienterad verkstadslayout skall lämpa sig, krävs att 
produktvariationen är liten och att efterfrågevolymerna är förhållandevis höga.  

 

Bild 2.3: Exempel på flödesgrupp15 

De främsta syftena med flödesgrupper är att korta ner genomloppstiderna och få 
en låg kapitalbindning. Kapacitetsutnyttjandet kan ibland bli ganska lågt i vissa av 
maskinerna inom flödesgruppen. Ofta är en flödesgrupp uppbyggd runt en dyrbar 
maskin, detta blir gruppens styrande maskin. Ofta är de maskiner som finns 
runtomkring av enklare och billigare typ. Kapacitetsutnyttjandet i den dyrbara 
maskinen måste därför vara högt, medan övriga maskiner kan vara underbelagda. 
Flödet av artiklar i en flödesgrupp ska gå efter hur de bearbetas enkelt och rakt, för 
att skapa ett smidigt flöde genom verkstaden. Vid placering av maskiner och 
arbetsstationer måste det tänkas på hur produkten eller produktgruppens 
operationsföljd ser ut. 

Ett hjälpmedel vid gruppering av maskiner till flödesgrupper är 
produktionsflödesanalys. Detta innebär gruppering av produkter till 
produktgrupper och samtidigt grupperas resurser till flödesgrupper. Detta utförs i 
ett relationsdiagram mellan produkter och resurser Denna analys syftar till att hitta 
ett mönster i kopplingen av produkter och maskiner. 

2.3.5 Produktionslina 

När efterfrågan är jämn och hög över en längre tid av en produkt eller 
produktgrupp med begränsad variation, kan produktionsutrustningen utformas 
helt efter denna produkt eller produktionsgrupp (se bild 2.4). Detta är vanligt vid 
massproduktion av standardiserade produkter. Resurserna som krävs för att 
färdigställa produkten placeras i den ordning som operationerna skall utföras och i 
närheten av varandra. 

Exempel på produkter som lämpar sig väl för produktion i lina är bilar och 
vitvaror. 

 

Bild 2.4: Exempel på produktionslina16 

                                                 
15 Olhager, 124. 
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2.3.6 Kontinuerlig tillverkning 

Kontinuerlig tillverkning används då produkten inte mäts i styck, utan i ton, liter 
meter eller liknande. Tillverkningen är processartad och produktionsmomenten är 
fysiskt sammanbundna. Processen är en producerande enhet med ett inflöde av 
material och ett utflöde av produkter. Olika exempel är metallindustri, 
pappersindustri, bryggeri, färgframställning. Framställning av olja, bensin och tyg 
är också vanligt förekommande. Produktsortimentet är starkt begränsat och 
produkterna har genomgående stor volym och oftast är även enskilda kundorder 
stora. 

I en renodlad processtillverkning flyter produktionen hela tiden i ett och samma 
flöde17. Vanligtvis omvandlas ett fåtal råvaror till olika produkter i ett divergerande 
flöde. Det finns inga alternativa maskiner och inte några jobb som krockar. Långa 
serier är ofta befogade av både kvalitets och kostnadsskäl. 

Inom processtillverkning mekaniseras och automatiseras hanteringen runt själva 
processen. Arbetsuppgifter är därför i stor utsträckning ställarbete, processtyrning, 
övervakning och maskinunderhåll. 

2.3.7 Jämförelse mellan produktionssystem 

De fem olika produktionssystemen har olika egenskaper vad gäller marknad, 
produktion, investering, kostnad och organisation( se bild 2.5). Dessa 
sammanfattas nedan: 

 

Bild 2.5: Sammanställning av de fem produktionsprocesserna18 

                                                                                                                                            
16 Olhager, 129. 
17 Andersson et al., 146. 
18 Olhager, 139. 
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De faktorer som framför allt styr valet av produktionsprocess är volym och 
produktvariation, det vill säga produkternas enskilda efterfrågevolymer och 
företagets totala variantflora. Utifrån varje produkt kan det fastställas vilken layout 
som är mest lämplig, främst av kostnadsskäl. 

En kostnadsjämförelse mellan fast position, funktionell verkstad, flödesgrupper, 
lina och kontinuerlig tillverkning för olika produktionsvolymer (se Bild 2.6). Med 
volym avses försäljnings- och produktionsvolym per tidsenhet. Beroende på 
relationen mellan grundinvesteringens storlek och den rörliga styckkostnaden fås 
olika intervall då de olika produktionssystemen är mest kostnadseffektiva. 

 

Bild 2.6: Kostnadsjämförelse mellan de fem produktionsprocesserna19 

 

Det går att placera produkttyper mot produktionsprocesser i en produkt/process-
matris (se bild 2.7). Produktegenskaperna har sammanställts till fyra olika grupper 
av produkttyper. Produktionsprocesserna anges i ökande grad av flödesorientering. 
Hela företag, fabriker eller enskilda verkstäder kan placeras i matrisen. 
Produktionsenheter och produkter hamnar oftast längs diagonalen från det övre 
vänstra hörnet till det nedre högra. I de andra hörnen saknas praktiska exempel. 

 

Bild 2.7: Produkt/process-matrisen20 

                                                 
19 Olhager, 141. 
20 Olhager, 142. 

19 



Teoretisk bakgrund 

20 

2.4 Förbättringsarbete 
I detta stycke ges en inblick i några olika metoder för förbättringsarbete i ett 
tillverkande företag. Genom att arbeta med dessa metoder kan företag göra stora 
förtjänster i sin verksamhet. Innan dessa metoder belyses i rapporten är det viktigt 
att påpeka att förbättringsarbete är något som måste ske under en längre period 
och med stort tålamod för att ge ett gott resultat. Motiverande ledarskap är en 
viktig hörnsten i detta arbete och kommer att beskrivas kortfattat i slutet av detta 
stycke. 

2.4.1 Kaizen 

Kaizen-rörelsen i Japan etablerades efter andra världskrigets slut. En direkt 
översättning av Kaizen är ”förbättringar i små steg”21. Kaizen ska ses som ett 
kontinuerligt förbättringsarbete som berör alla funktioner i ett företag. Det är även 
viktigt att alla medarbetare är delaktiga i arbetet, allt från företagsledning till 
produktionspersonal. Centralt i Kaizen är ett antal verktyg. Kvalitetscirklar och 
förslagsverksamhet är två viktiga beståndsdelar i Kaizen-arbetet. Redan på 1930-
talet introducerades förslagsverksamhet och under 1960-talet börjades arbetet med 
kvalitetscirklar. Dessa metoder användes i sin begynnelse, i främst storföretag (över 
5000 anställda). 

När ett företag arbetar med Kaizen delas 
arbetet in i en till processcirkel, (se bild 
2.822). Som ett första steg i kaizen arbetet 
ingår momentet planera. I detta steg, 
plan sätts en planeringsgrupp samman 
och data som ska analyseras bestäms. I 
steget implement sker arbetet mot att 
implementera verktygen i de olika 
Kaizen-grupperna. En analys och 
bearbetning av de data som mäts sker 
också.  

 

Bild 2.8: Kaizen processcirkel enligt Imecs modell.                                    

                                                 
21 Tommy Nilsson, Ständig förbättring-om utveckling av arbete och kvalitet.( Arbetslivsinstitutet, Solna, 
1999), 11. 
22 www.imec.org 
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I follow-up steget följs arbetet upp genom att kontrollera hur bra Kaizen-gruppen 
lyckats med sitt arbete. De faktiska resultaten mäts och dokumenteras och en 
processkontroll införs för att kontrollera att arbetet följs. Det sista steget i 
processcirkeln är evaluate. Här följs det aktuella arbetet upp och värderingar sker 
på vilka förbättringar som gjorts. Det gäller att i detta steg uppmuntra 
medarbetarna till att sträva mot dessa strategier som framställts. En sista uppgift i 
detta steg är att införa en ny förbättringscirkel. Figuren (se bild 3.8) är en variant 
av PDSA-cykeln som beskrivs senare i rapporten.     

2.4.2 Ständiga förbättringar(SF), den svenska synen 

SF är den Svenska varianten av Kaizen. Detta är en arbetsmetod som troligtvis 
används i 25 procent av industriföretagen (1999), enligt en undersökning gjord av 
experter på SAF och LO23. Som tillägg kan sägas att om kriteriet att hela företaget 
är involverat sjunker dock tidigare nämnd procentsats påtagligt. Enligt 
undersökningar24 som gjorts visar det sig att förbättringsarbetet i Sverige har 
antagit en annan form än den Japanska varianten, i flera avseenden.  

En av de största skillnaderna mellan de olika ländernas filosofier är att i den 
Svenska varianten har produktionsanställda större inflytande. Förutom att 
operatörerna utför manuella arbeten, produktkontroll och enklare underhåll, 
utförs även mer tjänstemannarelaterade arbetsuppgifter. Exempel på dessa 
uppgifter är produktionsplanering, programmering, viss ekonomi och externa och 
interna kontakter. Denna utveckling beror på att personalen har relativt hög 
kompetens samt att chefer i Sverige har en mer icke-auktoritär ledarstil. 

När det gäller att arbeta aktivt med modernt förbättringsarbete dröjde det ända 
fram till slutet mot 80-talet innan det fick fäste i Sverige. Arbetet började dock 
med förslagslådor på 1940-talet och på 1980-talet påbörjades arbete med 
kvalitetscirklar. En generell bild av SF belyser att det är viktigt att integrera 
förbättringsaktiviteterna i den löpande produktionen. Det är mycket vanligt att 
arbetslagen även ses som förbättringslag. 

Förbättringsarbetet utgör alltså en del av det dagliga arbetet och ses som en metod 
för att utveckla dels den totala produktiviteten, dels lagmedlemmarnas kompetens. 
Det Scania eftersträvar med detta arbete är mångkunnighet, arbetsutvidgning och 
flexibilitet. Lagmedlemmarnas arbetsutveckling följer en stegmodell när det gäller 
kompetensutvecklingen och erhåller därefter en certifiering. 

Problem som uppstår i produktionen diskuteras på lagens diskussionsmöten, och 
målen som sätts upp är hela tiden noll fel och kortare leveranstider. För att få tid 
till att genomföra dessa diskussioner har ett skiftsystem lagts upp för att frigöra 
resurser, Scania har medvetet avstått att underbemanna produktionen. 

                                                 
23 Nilsson, 17.  
24 Nilsson, 17. 
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Vidare innebär förbättringsarbetet på Scania att arbetslagen standardiserar sina 
rutiner. Denna standardisering sköts av arbetslagen. Produktion 2000 som Scania 
använder sig av är en utvecklad form av SF. Troligen är det som vid arbetets 
organisation att graden av inflytande beror på produktionens karaktär och hur hög 
kompetensen hos operatörerna är. Om det är på detta viset skulle inflytandet vara 
störst där kundorderstyrd, stationär enstycksproduktion med skärande datorstödd 
metallbearbetning utförs. Minst inflytande skulle fås där monteringen sker vid 
löpande band och produktionen har masskaraktär25. 

 

Bild 2.9: Produktion 2000, Scanias förbättringsverktyg 

Ett exempel på SF från Scania kan se ut som följer. På avdelningen för 
kugghjulstillverkning har sedan 1997 ett system använts för ständiga förbättringar. 
Systemet kallas för ”Produktion 2000” och meningen är att det ska tillämpas i alla 
avdelningar. Vid de olika avdelningarna jobbar arbetslagen och 
produktionsledaren fram ett förbättringsprogram tillsammans. Grafiskt (se bild 
2.926) visas Scanias filosofi när det gäller förbättringsarbetet. Scania använder sig av 
ett standardiserat utgångsläge för att sedan förbättra effektiviteten och kvalitén. 
Genom detta arbetssätt byggs en mer standardiserad metod upp. 

Vid en jämförelse mellan Japan och Sverige konstateras att spridningen av ständigt 
förbättringsarbete är mycket större i Japan än det är i Sverige. I båda fallen är det 
övergripande syftet att öka totalproduktiviteten. Vid en närmare titt på hur 
förbättringsarbetet skiljer sig visar det sig att den Japanska modellen använder sig 
av förslagssystem och kvalitetscirklar, medan den Svenska modellen integrerar SF i 
den löpande verksamheten. En annan viktig skillnad är att i Japanska företag utgör 
Kaizen en integrerad del av ledningsstrategin. Den Svenska SF-modellen däremot 
lever ett eget liv ute på de olika avdelningarna och det kan därmed vara svårt att få 
ledningen att inse hur stora resurser som behövs för arbetet.         

                                                 
25 Nilsson, 20. 
26 www.b4industry.com 
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2.4.3 Lean-production 

Lean-production, eller mager produktion är ett begrepp som idag tillämpas i de 
flesta tillverkningsindustrier. Begreppet Lean-production, blev populärt i början av 
1990-talet då ett antal böcker inom området gavs ut. Resultaten som lett fram till 
dessa verk är till stor del hämtade från Toyotas arbetssätt. De som anses ligga 
bakom bildandet av Toyotas framgångsrika koncept är grundaren Kiichiro Toyoda 
(1894-1952) och Taiichi Ohno (1912-1990) som på 1950-talet fick i uppdrag av 
Kiichiro Toyoda att höja Toyotas produktivitet tiofalt.  

De centrala idéerna i Lean-production är att fokus ligger på värdet för kunden. 
Allt som inte anses skapa värde för kunden ses som resursslöseri. All verksamhet 
ska utgå från kundvärdet. Det anses därför viktigt att identifiera flödet av 
aktiviteter. Därefter ska arbetet flyta på i en ostörd ström i detta värdeflöde och i 
en ström som tillfredsställer kundernas behov av de tillverkade produkterna. 

Lika viktigt som det är att förstå vilket värde som skapas för kunderna, lika viktigt 
är det att förstå hur identifiering, och eliminering av slöseri kontrolleras. Oftast 
talas det om sju olika typers ”muda” (slöseri på Japanska) inom Lean-production27. 

• Överproduktion-produkter som inte når ut till kunder, eller produkter 
som ligger och väntar på kunder, skapar inte värde. 

• Väntan-om en aktivitet måste vänta på resurser, som verktyg eller 
materialinformation, skapas inget värde. 

• Transporter och onödiga rörelser-skapar i sig inget värde. Finns möjlighet 
att eliminera en transport utan att skapa andra problem minskas 
slöseriet. 

• Felaktiga processer-en process som framställer felaktiga produkter måste 
korrigeras genast för att inte åstadkomma mer slöseri. 

• Lager-material och produkter i arbete som ligger och väntar skapar inget 
värde. 

• Producera och omarbeta defekta produkter. 

• Säkerhetsbrister-riskerar att ge skador och skapa otrygghet. Skapar 
därmed sämre och mindre effektiv arbetsmiljö. 

                                                 
27 Bo Bergman och Bengt Klefsjö, från behov till användning, (Studentlitteratur, Lund, 2007), 623.  
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Till stor del, som tidigare nämnts är idéerna kring Lean-production hämtade 
från biltillverkaren Toyota och det talas ofta om växlande om ”Lean- 
manufacturing” och Toyotas produktionssystem (TPS). Åsikterna om 
framgången anses inte bara ligga i dessa delar utan även i ledningskulturen och 
ledningsprinciperna som tillämpas inom Toyota. Dessa punkter kan delas in i 
fyra olika grupper. 

• Grundläggande filosofi-långsiktighet. Betoningen ligger på att 
långsiktigheten ska prioriteras även om det går mot kortsiktiga 
ekonomiska mål och det handlar om ett värdeskapande med kunden i 
fokus. 

• Den rätta processen skapar de rätta resultaten. Det gäller att utforma 
värdeflödet för att det ska flyta utan slöseri. Skapa en kultur att inte fixa 
problem utan att eftersträva att göra rätt från början, standardisera. Det 
gäller att få en jämn arbetsbelastning och enbart använda sig av 
beprövade metoder. 

• Addera värde till organisationen genom att utveckla människorna. Genom 
att använda sig av ett ledarskap som förstår företagets filosofi och 
undervisar andra krävs för att utveckla kompetensen hos individerna. 
Samma resonemang måste även gälla när det kommer till att utveckla 
sitt nätverk av samarbetspartners och leverantörer och hjälpa dem att 
förbättra sig. 

• Arbeta ständigt med grunderna till problemen och därmed skapa 
organisatoriskt lärande. Gå ut i organisationen för att se var problemen 
finns. Fatta beslut med långsam löptid men som ska genomföras snabbt. 
Bli en lärande organisation genom att ständigt sträva mot förbättringar. 

Framgångsrik tillämpning av Lean-production och dess regler kräver ett unikt 
och motiverande ledarskap. Det är viktigt att kunskapen om företagets processer 
finns hos dem som har ledande ställningar i företaget. Åsikter om att de 
viktigaste bitarna i ett företag inte är mätbara och att då ägna stora resurser till 
att analysera och styra med hjälp av mätbara resultat därför är slöseri. 

2.4.4 PDSA – cykeln 

PDSA-cykeln, eller förbättringscykeln (se bild 2.10) är ett förslag av Deming till en 
metodik i förbättringsarbetet28. Förbättringsarbetet delas här in i fyra steg Planera 
– Gör – Studera – Lär, (Plan – Do – Study – Act). 

                                                 
28 Bergman, Klevsjö, 238. 
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• Planera – i detta skede gäller det att hitta problemen och fastställa 
orsakerna till att de finns. Stora problem måste brytas ner till mindre och 
mer hanterbara problem. De beslut om förändringar som ska göras måste 
baseras på fakta. Att samla en grupp av människor för att utbyta tankar 
med hjälp av ”brainstorming”, (spånskiva fritt översatt på Svenska) är ett 
mycket bra sätt att börja på. 

Efter detta steg är det viktigt att de data som sammanställts verkligen ger källor till 
de problem och fel som anses finnas. I detta arbete är det viktigt att 
koncentrationen läggs på de verkliga problemen för att undvika att problemen inte 
överarbetas. Överarbetas problemen kan det bli kostsamt för företaget. 

• Gör – när den verkliga orsaken till problemet är funnit bör en arbetsgrupp 
utses. Denna arbetsgrupp får ansvaret för att åtgärderna som är föreslagna 
genomförs. Det är viktigt att hela arbetsgruppen är införstådd med 
problemen och de åtgärder som ska genomföras. 

• Studera – efter det att åtgärderna genomförts är det viktigt att mäta och 
undersöka om de genomförda förbättringarna gett resultat. Efter att 
åtgärderna konstaterats ge effekt är det viktigt att bibehålla den nya 
förbättrade handlingsplanen. 

• Lär – det gäller att hela tiden lära sig av förbättringsarbetet för att i 
framtiden förhindra att samma problem uppstår igen. Om de åtgärder som 
införts var lyckade är det viktigt att den nya, förbättrade nivån sprids och 
bibehålls. Har inte förbättringsåtgärderna gett det resultat som förväntats 
bör ett varv till i förbättringscykeln göras där lärdom tas av de problem 
som inte eliminerats. 

 
Bild 2.10: PDSA-cykeln fritt efter http://hdl.handle.net/2320/3429 
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Efter att förbättringsarbetet genomförts är det viktigt att analysera hur arbetet med 
problemlösningen fungerat, för att även sättet att lösa problem i framtiden kan 
förbättras. För att ytterligare lyckas i förbättringsarbetet kan nästa problem 
analyseras och tas upp i förbättringscykeln, eller upprepa förbättringscykeln på 
samma problem och utför ytterligare förbättringar. 

2.4.5 JIT (Just In Time) 

JIT är även den en metod för att verka mot resurssnål produktion. Den 
grundläggande filosofin är att allt som inte tillför produkten ett värde är slöseri. 
Filosofin har fått sina grunder ifrån den Japanska tillverkningsindustrin, likt de 
flesta moderna produktionsförbättringsmetoder. Till slöseri kan kopplas 
outnyttjad kapacitet, produktdefekter och kapitalbindning. En viktig 
utgångspunkt för JIT var den Japanska bilindustrin. Det var den stora skillnaden i 
efterfrågan som gjorde att en ny planeringsmetod blev aktuell. Ambitionen att 
kunna tillverka samtliga bilmodeller i takt med kundernas efterfrågan betydde att 
den Japanska bilindustrin i princip var tvungna att köra alla varianter i serier om 
ett styck. 

För att ligga i fas med kundernas efterfrågan krävs således små partier. Små partier 
är ett sätt att hålla korta ledtider, ett annat är att ha överkapacitet i billiga resurser, 
parallellt med flexibel personal som kan gripa in där det uppstår flaskhalsar. Att 
jobba med korta ledtider ger ett extremt känsligt system. Det är viktigt att 
problem åtgärdas direkt vid användande av JIT för att problemen inte ska 
fortplanta sig. Att åtgärda problemen tidigt är en förutsättning för att klara av att 
hålla en hög och jämn kvalitetsnivå. 

JIT metoden ställer höga krav på leverantörer och egna komponentverkstäder, 
vilka måste klara de korta leveranstider som krävs. Ofta blir effekten att 
lagerhållningen skjuts bakåt i processen till underleverantörer och tidigare 
bearbetningssteg. Stora företag som etablerat JIT-filosofin hjälper i regel till med 
att skapa bra förutsättningar genom direktkontakt, till exempel ett sammanlänkat 
MPS-system för underleverantörerna. Det gäller dock att begrunda att JIT bäst 
tillämpas i miljöer med nedanstående fem förutsättningar29. 

– Relativt stora kvantiteter. 

– Att arbetena är återkommande. 

– Relativt jämn förbrukning. 

– Att kvantiteter/tidsenhet är förutsägbara. 

– Korta ledtider. 

                                                 
29 Andersson et.al, 261-263. 
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2.4.6 Ledarskap för att skapa kompetenta team 

I dagens organisationer och företag ställs höga krav på ett bra ledarskap. Det 
traditionella ledarskapet har utvecklats för att passa de snabba förändringar som 
sker i dagens samhälle. Det är viktigt att skilja på olika typer av ledarskap, och de 
kan delas in i tre olika kategorier, chefen, coachen och ledaren30. 

• Chefen – syftar på en person som av en överordnad fått i uppgift att leda 
ett företag eller en organisation mot ett bestämt mål med givna resurser 
och inom bestämda ramar. Detta är alltså en roll där förutsättningarna är 
givna av någon med högre maktställning. 

• Coachen – är ett begrepp som främst förknippas med idrottslivet och har 
där varit synonymt med att leda ett lag. En bra coach är medveten om 
vilka krafter han ska styra och det är viktigt att han inser att det inte är han 
som ska göra jobbet, utan laget. Coachens uppgift är att hela tiden 
motivera och utveckla den grupp, och dess individer till att bli en starkare 
och mer sammansvetsad enhet. 

• Ledaren – syftar på en person som andra vill följa. Ledaren kan vara en 
chef men behöver inte vara det. En ledare definierar själv förutsättningar 
och ramar. Ledarskapsrollen har därför mer att göra med personliga 
egenskaper än den egentliga rollen. Ledarskapet består av två 
huvuduppgifter: Att veta vart organisationen eller företaget ska, samt att få 
människor att sträva efter att vilja dit. Detta ställer krav på ledaren att ha 
en vision, god kommunikationsförmåga och stort engagemang. En god 
ledare vill förbättra för de som leds och ett gott ledarskap förutsätter 
rörelse, att gruppen som leds rör sig i någon riktning, det vill säga 
detsamma som förändring. En annan viktig förutsättning för bra ledarskap 
är förändring, eller att skapa något som inte fanns förut, genom ett kreativt 
synsätt från ledaren.  

Vid en jämförelse mellan chefen och ledaren visar det sig att ledaren är en person 
som förändrar och chefen en som förvaltar. 

För att utveckla ett bra ledarskap finns det en viktig aspekt att poängtera. Ofta 
nämns de anställda som företagets viktigaste resurs eller att ledningen måste ha 
personalen med sig. Tyvärr konstateras det allt som oftast att detta är uttryck som 
inte förverkligas i företagen eller organisationerna. Det är ofta som ledarens utsatta 
mål och ambitioner inte får genomslag i personalens vilja och förmåga att arbeta 
tillsammans för att nå de mål som ställts upp för verksamheten. Orsakerna till 
detta varierar, men är ofta misstroende, kunskapsbrist, rädsla, osäkerhet eller 
tidigare tråkiga erfarenheter från chefer som ”svikit”. 

                                                 
30Sven-Erik Johansson och Kjell Gyllenhammar, Rådgivande ledarskap och coaching – Mänskligt ledarskap för 
att skapa kompetenta team, (IHM Förlag AB1997), Göteborg, s21. 
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Att vara chef eller ledare handlar om att arbeta med, och tillsammans med 
människor. Detta medför att situationer där känslorna styr framför förnuftet ofta 
uppstår. Under stress kan även den lugnaste medarbetare förvandlas till en arg och 
svårhanterlig individ. Det är av yttersta vikt att den som har en ledande roll i en 
organisation eller ett företag har den vilja och förmåga att ta en sådan situation på 
ett korrekt sätt. Det absolut viktigaste för en ledare är att utan en positiv grundsyn 
på ledningsgruppen, laget eller medarbetarna är utsikterna för framgångsrik 
coachning små. 

I såväl idrottslivet som i näringslivet är det ledarens uppgift att få individerna i sitt 
lag att ”spela mot samma mål”. De individer som ledaren arbetar med har alla 
olika personligheter och förutsättningar.  I ett bra lag har ledaren lyckats att få 
samtliga individer att samspela på ett effektivt sätt. Huvuduppgiften är att få 
individerna i laget att samordna sina krafter för att lagets prestationer ska bli 
effektivare. Vid intervjuer av ledare betonar de i stort sett alltid att grunden för bra 
coachning är att medarbetarna blir sedda, att det finns en ömsesidig tillit, att 
medarbetarna får vara med och ta ansvar och att det finns en fungerande dialog 
mellan ledarna och medarbetarna31. 

En viktig aspekt är att påverka medarbetarnas attityder och skapa ett positivt 
engagemang för enhetens eller gruppens uppgifter. För att få en bild av detta kan 
en modell ställas upp över hur ledaren ska jobba för att få medarbetarna att känna 
sig. För att medarbetaren ska ha en bra känsla gäller det att ligga åt vänster på 
skalan (se tabell 2.1). 

+ - 

Tänd Nervös 

Motiverad Låg motiverad 

Koncentrerad Okoncentrerad 

Självförtroende Svagt självförtroende 

Låg prestationsångest Hög prestationsångest 

Bra humör Dåligt humör 

Känna sig offensiv Känna sig defensiv 

Positivt tänkande Negativt tänkande 

Tabell 2.1: Tabell över medarbetarens attityd till gruppens uppgifter, (fritt efter Johansson, Gyllenhammar32) 

                                                 
31 Johansson, Gyllenhammar, 156. 
32 Johansson, Gyllenhammar, 155. 
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Uppföljning av hur ledarskapet utvecklas är viktigt för företag och organisationer. 
Det gäller att få samtliga medarbetare att dra åt samma håll och inte jobba på för 
sig själva, de måste få känna att någon följer upp och bryr sig om deras arbete. 
Detta kan gälla både individuella arbetsuppgifter, som en hel avdelnings uppgifter. 
För att kunna följa upp vad medarbetarna uträttar går det att använda sig av ett 
system för att mäta medarbetarnas prestationer och måluppfyllelser. 
Mätmetoderna måste vara utvecklade för att även klara en analys av svårtolkade 
och kvalitativa mått på måluppfyllelsen. 

Mål och utvärdering inför medarbetarna förekommer ofta i för liten utsträckning i 
de flesta organisationer och företag. Det är viktigt att visa för medarbetarna varför 
något lyckats eller misslyckats. 

För att skapa det kompetenta och framåtsträvande teamet i en organisation eller 
ett företag går det att använda sig av en rad studier som gjorts i framgångsrika och 
högpresterande företag. Bland annat dessa fem punkter kännetecknar sådana 
företag. 

• Ledningsteam med särskilt starka ambitioner att högproducera finns. 
Teamen använder sig av tydliga mått för att mäta prestationer och 
framgångar. Ledarna i teamen är nästan obevekliga i sin strävan att vara 
bäst. 

• Målinriktad strategi som har som mål att vara marknadsledande och ett 
ständigt arbete att förbättra sin konkurrensstrategi. 

• Det finns mycket tydliga normer för kvaliteten i utförandet av företagets 
tjänster eller produkter. Dessa normer är väl inarbetade på alla nivåer i 
företaget och påverkar kunderna starkt. En arbetsmiljö med dessa normer 
ställer höga krav på uppföljning och redovisning av hur lyckade resultaten 
är. Är det något som inte fungerar följs detta upp och förhindras snabbt. 
Det finns en stolthet och medarbetarna tar del av framgången i resultaten. 

• Företagets organisation är i det stora hela extremt fri från byråkrati och 
har en snabb beslutsprocess. Processerna är effektiva och organisationen 
tydlig. Medarbetarna har inom givna ramar fullt ansvar och fullständiga 
befogenheter. Kommunikationsvägarna är enkla och spikraka. 

• Företagens politik när det gäller de anställda är att ha stor respekt för 
individerna. Arbetar med att sätta rätt person på rätt plats, utveckla varje 
medarbetare och ge möjligheter att lyckas inom grupper och team. 
Företagsledaren är personligt engagerad i att utveckla nya talanger för 
ledande befattningar, med tonvikt på att leda team. 
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Slutsatserna av detta blir att coachingrollen i hög grad handlar om att skapa starka 
team, där en stark känsla för värdet av att arbeta tillsammans mot gemensamma 
mål finns. Där individerna kan känna sig uppmärksammade och hitta tillit, men 
även att det ställs höga krav på de enskilda individerna att inom sin kapacitet 
prestera tillfredsställande. För att skapa kompetenta team är det viktigt att 
medarbetarna får den uppskattning de behöver och att ledaren är en god 
motivationsfaktor. 
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3 Genomförande 
Initiativet till problemställningen har tagits av ansvarig person på Söderhamn 
Eriksson AB i Mariannelund. Ansvarig har uppmärksammat att det finns problem 
med materialhanteringen och materialflödet, detta gäller dels materialflödet inom 
de enskilda enheterna, samt materialflödet mellan de två 
produktionsanläggningarna. 
 
För att få en helhetsbild av hur de två enheterna ser ut och hur tillverkningen går 
till gjordes inledningsvis en rundvandring på produktionsenheterna 
(SEMAB/Remill). Där skapades en bild av materialflödet från start till färdig 
produkt. I samband med detta presenterades problemet med materialhantering 
och materialflödet inom företaget. 

3.1 Nulägesbeskrivning 
Som en inledande del av genomförandet följer en nulägesanalys av 
samarbetsföretaget. 

3.2 Dagens förutsättningar i Mariannelund 
På SEMAB finns en kapningsstation som förser denna verkstad med kapat 
material och på REMILL finns det en kapningsstation som tillhandahåller denna 
enhet med material, på REMILL finns också en gasskärningsmaskin som förser de 
båda enheterna med skurit material.  

 
Bild 3.1: Transportsträcka 2.5 kilometer, Semab-Remill33 

På kartan (se bild 3.1) är Remill markerad med en cirkel och SEMAB markerad 
med en kvadrat. Även den sträcka som transporterna sker på är inritad i kartan. 

                                                 
33 Fritt från, www.eniro.se 
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3.2.1 Layout runt kapningsstation, SEMAB 

Vid SEMAB finns det idag en kapningsstation som består av en 
klingkapningsmaskin och en bandkapningsmaskin. Dessa maskiner förser denna 
enhet med material. Bandkapningsmaskinen är den som används regelbundet, och 
klingsågen används mest för att utföra vinkelkapning i material och vid 
överbeläggning. (Se bilaga 7 för layout över SEMAB)  

Operationerna vid kapning utförs idag av en heltidsanställ. Vid överbeläggning 
som ibland uppstår hyrs personal in för att klara av efterfrågan. Stationen har sin 
plats i början av förädlingskedjan.  

I anslutning till kapningsstationen finns ett kallförråd där allt material som behövs 
för att framställa sågverksmaskiner förvaras.  I anslutning till kapen finns en bana 
som består av materialbockar med rullar som går ut i kallförrådet. Materialet läggs 
på denna bana för att sedan kunna transporteras in till kapningsstationen. 
Kallförrådet (se bild 3.2) som är 35*17 meter är utrustat med 12 materialställ för 
att kunna särskilja de olika materialsorterna och dimensionerna från varandra. Här 
finns också pallställ längs med väggarna där gjutet material som ska in i 
produktion placeras.  

  

 
Bild 3.2. Layout kallförråd och kapningsstation SEMAB. 

 

Materialet är indelat i olika avdelningar för att lätt kunna hitta det material som 
ska användas, avdelningarna är uppdelade efter, plattjärn, rundjärn, och profiler. 
Det mesta materialet som kapas här är svartstål, men även lite rostfritt och 
aluminium kapas.  Även en del av SEMAB:s egna produkter köps kapat, t.ex. 
långa och stora axlar i speciella och dyra material. 
 

För tillverkning av CM:s produkter köps det mesta materialet in, endast om det 
behövs några kompletterande plattjärn eller rundjärn kapas de i kapstationen. 
Mycket av det material som går åt för att tillverka CM:s produkter är stora och 
komplexa. Dessa blir därför billigare att köpa in kapade/skurna från 
legotillverkare. En annan orsak är att det är svårt att få ekonomi i att kapa i 
rostfritt, detta genom att det uppstår dyrt spillmaterial. 
 

32 
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3.3 Materialflöde inom SEMAB 
Det som kapas går oftast direkt ut i produktion idag. Ett mellanlager finns i form 
av ett pallställ som är placerat längs en vägg inne i verkstaden, här är tanken att alla 
operatörer eller truckförare ska kunna hämta upp sina nästkommande jobb. 
Kontrollen av det material som finns i materialstället sker genom MPS-systemet 
och arbetskort. (se bilaga 3 och 4 för materialflödet idag hos SEMAB/Remill).  

Varje fack i pallstället har ett nummer för att kunna visa var materialet finns, för 
varje pall ska det följa en arbetsorder där alla operationer är arrangerade, i 
plastmappen med arbetsordern inuti följer en grön lapp där det står ett nummer. 
Den gröna lappen följer sedan med denna mapp. Tanken med detta är att när 
truckföraren har lämnat materialet i pallstället ska denne ta med sig arbetsordern 
och placera den vid rätt arbetsstation, detta för att det ska vara lätt att spåra 
materialet när det ska användas. 

Problemet idag är att detta mellanlager ofta är fullt och att pallar får ställas 
oorganiserat på golvet. Detta medför att den tänkta truckgången blir belagd. Ett 
annat alternativ är att materialet placeras vid nästkommande operations arbetsplats 
om det finns plats. Ett annat problem med överbeläggning i mellanlagret är att 
pallstället används för att placera maskinernas utrustning och fixturer.  

3.3.1 Materialflödet från kapningsstation till färdig produkt 

När materialet är kapat körs det av truckförare eller kapningsoperatören till 
mellanlagret eller till operationen där det kapade materialet ska bearbetas. 
Operationen kan vara svarv, fräs, borr, svets eller NC-maskin. Ofta är det flera 
operationer innan en produkt är färdig för leverans till lackering eller montering. 
Samma företeelse händer här, efter att den ena operationen är färdig ska den 
placeras på ett mellanlager för vidare bearbetning. 

När detaljerna är färdigbearbetade transporteras de ut till en avsyningsstation där 
ansvarig person kontrollerar om produkten är rätt bearbetad, olika tal som mäts är 
toleranser, ytjämnhet och att det är rätt konstruerat enligt ritningsunderlag.  

När avsyningen är slutförd är produkterna färdiga för att lackeras. Lackeringen 
ligger i anslutning till avsyningsstationen. När produkterna är lackerade är de 
färdiga, antingen för leverans eller för montering. När alla detaljer är monterade 
och fått sitt rätta utseende av en slutprodukt är de färdiga för leverans ut ur 
byggnaden.  
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3.4 Problem med flödet idag 
Idag är problemet att materialet inte kommer ut i bearbetningskedjan i rätt tid och 
i rätt kvantitet. Scenariot av detta är att det ofta upplevs som 
”panikjobbssituationer uppstår”. Materialet som kapas består ofta av små batcher, 
oftast serier på en till tio stycken, detta har till följd att det går åt mycket tid till att 
hämta materialet från kallförrådet. Oftast är materialet i sexmeterslängder och blir 
därför svårt att handha. Till hjälp får då travers eller truck användas. Materialet 
ligger inte alltid i rätt ordning för att kunna transporteras direkt, utan måste flyttas 
om innan rätt dimension eller kvalité påträffas.  

Ett annat problem är att det skurna materialet som kommer från Remill till 
SEMAB oftast inte är sorterat. När materialet anländer kontrolleras och sorteras 
posterna på rätt pall, en del av materialet går direkt in i produktion och en del går 
vidare till kapningsstationen där det får plockas om för att hamna på rätt pall. 
Mycket som ska ut i produktion ska innehålla både kapat och skurit material. 

När kapningen är färdig sker samma tillvägagångssätt tillbaka. Allt detta slöseri blir 
till en icke värdeskapande kedja för produkten vilket medför att kapningsstationen 
inte blir produktiv. Det har visat sig att när två operatörer har hand om 
kapningsstationen fungerar det bättre, många gånger kan operatören som inte 
arbetar i maskinen plocka med material och förbereda inför nästa aktivitet. Detta 
är en flaskhals i nuvarande läge. Med flaskhals menas att en trång sektor uppstår. 
(Definitionen på en flaskhals är: ”en resurs som har mindre kapacitet än det behov 
som skall täckas34”.) Detta medför att en förlorad timme i flaskhalsen ger en 
förlorad timme i samtliga aktiviteter i förädlingskedjan.  

Den station som blir mest lidande av att inte materialet kommer fram är 
svetsavdelningen, mycket av SEMAB:s tillverkning går först genom 
svetsavdelningen innan den går ut för vidare bearbetning. 

3.5 Materialflöde inom Remill 

3.5.1 Kapning Remill 

På Remill börjar materialflödet genom att kapningsoperatören hämtar det material 
som ska kapas (Se bilaga 6 för Remill:s fabrikslayout).  

Här kapas enbart svartstål. Det mesta av materialet finns ute på gården (Se bilaga 8 
för layout över hela Remill:s område) och behöver transporteras med truck till 
kapningsstation. Materialet transporteras på en rullbana in till kapningsstationen. 
En del av materialet, speciellt mindre dimensioner och det material som behöver 
skyddas mot fukt finns i närheten av kapningsstationen.  

                                                 
34 http://epubl.luth.se/1404-5494/2005/38/LTU-HIP-EX-0538-SE.pdf 
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När allt material är kapat i rätt kvantitet och kvalitet för rätt arbetsorder placeras 
detta på en pall på golvet i närhet till kapningsstationen. Här hämtas material upp 
för vidare bearbetning av berörda operatörer. Denna placeringsplats används som 
ett mellanlager där operatören kan plocka upp nästkommande jobb. 

Det material som bearbetas efter kapning och som ingår i en svetskonstruktion, 
placeras på en gemensam pall för vidare transport till svetsavdelningen. Det 
material som ska bearbetas i borrmaskin, svarv eller fräs hämtas upp i mellanlagret 
och förs tillbaka när operationerna är slutförda. Antingen placeras materialet på en 
ensam pall eller ihop med övriga artiklar som ingår i arbetsordern. 

När detaljerna är färdigbearbetade tas de till lackering. Efter detta placeras 
detaljerna i ett pallställ ute i monteringshallen. Produkterna plockas sedan från 
pallstället i den ordning de behövs i montaget. 

3.5.2 Gasskärning Remill 

På Remill finns även en station för gasskärning av grövre dimensioner av plåt. 
Denna aktivitet har av författare i samarbete med ansvarig person på företaget 
analyserats fram som den huvudsakliga flaskhalsen för både SEMAB och Remill. 
Denna är placerad i början av förädlingskedjan, vilket ger en bra utgångsposition 
med tanke på genomförande av förbättringsarbete. 

Samma procedur upprepas här som för det kapade materialet. Det skurna 
materialet placeras på pall och förs vidare för bearbetning, eller till mellanlagret. 
Efter detta placeras materialet på olika pallar. Sorteringen görs efter vilken 
operation som detaljen i nästa steg ska genomgå. Efterföljande operationer kan 
vara skärande bearbetning eller svetsning. När det gäller svetsning eftersträvas att 
alla detaljer som ingår i konstruktionen placeras på avsedd pall. 

Här skärs också plåt till SEMAB. Så gott det går försöker operatören samköra det 
material, sorterat efter tjocklek, som ska skäras åt både Remill och SEMAB. 

3.5.3 Skurit material till SEMAB 

Mycket av den skurna plåt som behövs för SEMAB:s tillverkning skärs på Remill. 
En del av det skurna materialet som behövs idag skärs av underleverantörer, 
mycket på grund av att den nuvarande gasskärmaskinen inte har tillräcklig 
precision. Att låta underleverantörer skära vissa plåtar är ett led i att öka kvaliteten 
på produkterna för företaget. Dels därför att den har svårt att skära vissa material, 
speciellt tunna plåtar med god precision. Den del av Söderhamn Erikssons 
tillverkning som sker till CM (Cellwood Machinery) kräver plåtar i rostfritt 
material. Även dessa plåtar skärs av underleverantörer på grund av dyrt 
spillmaterial. 

Transporter med skurit material från Remill till SEMAB utförs idag med en lätt 
lastbil. Rapporteringen mellan enheterna utförs genom att det antingen avläses i 
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MPS-systemet eller genom telefonsamtal när den skurna plåten är färdig för 
leverans. Transporterna kan idag bli många till att inte bli några alls per dag. Som 
det är i nuläget skärs det mesta materialet för direkt användning i produktion, 
mest på grund av att denna operation är en flaskhals. 

 

3.6 Intervjuerna 
Planerade intervjuer har genomförts med personer som har en betydande koppling 
till detta arbete. De spontana samtalen har använts under hela detta arbete. 

För att skapa en bredare uppfattning i vad som kan utgöra problem och 
stoppklossar i materialflödet börjades genomförandet av intervjuerna med att tre 
respondenter med nyckelroller i produktionen intervjuades. Dessa tre personer är 
produktionsledare för montering och bearbetning hos SEMAB och 
produktionsledaren hos Remill.  

För att få högsta möjliga validitet i de data intervjuerna gav, valdes för detta fall en 
öppen intervju, delvis för att respondenterna skulle ges möjlighet att komma med 
egna åsikter om de frågeställningar som gavs samt att vissa följdfrågor antogs i 
förväg kunna uppstå. Det som ansågs viktigt att erhålla i dessa intervjuer var helt 
och hållet att få data för att kunna göra en kvalitativ analys. 

Spontana samtal har gjorts med personer som under arbetets gång har visat sig ha 
kunskap om det område som vi sökte. De fakta som sökts under de spontana 
samtalen är hur medarbetarna upplever de problemställningar som framkommit, 
och deras syn på hur en lösning skulle kunna se ut.      

3.6.1 Tillvägagångssättet 

Som förberedelse inför intervjuerna sammanställdes ett frågeformulär (se Bilaga 1). 
Vid konstruktionen av frågorna togs stor vikt vid att tänka igenom frågorna, allt 
för att frågorna skulle komma i en kronologisk ordning. För att lättare kunna gå 
tillbaka i intervjuerna och lägga koncentrationen på att skapa en bra kontakt med 
respondenten och dennes svar användes även en diktafon under intervjuerna. 
Innan varje enskild intervju, gjordes en överenskommelse och introduktion till 
ämnet för intervjuerna. Denna introduktion gjordes för att skapa en trygg relation 
mellan intervjuare och respondent.  

3.7  Lämpliga förbättringsmetoder 
För att gå vidare med projektet efter att problemställning presenterats påbörjades 
ett intensivt arbete med att söka efter lämpliga metoder för ett aktivt 
förbättringsarbete. De metoder som valts ut presenteras kort under 
litteraturstudier.  
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För att finna lämpliga metoder och verktyg har ett antal olika sökvägar använts. 
De naturliga källorna har varit litteraturstudier på högskolebiblioteket, analys av 
examensarbeten med liknande problemställning och internet. Kunskaper som 
införskaffats under utbildningens gång har även legat till grund vid sökning av 
lämpliga metoder. 

3.8   Analys av nuläge 
För att skapa en bild av hur flödet av material ser ut idag (se bilaga 4.) har 
kartläggningar gjorts på SEMAB och Remill. Denna kartläggning har gjorts 
genom att en presentation av materialflödet framställts med hjälp av olika personer 
med insyn i produktionen. Detta arbete har underlättats avsevärt genom att en av 
studenterna som genomfört projektet är anställd på SEMAB. Vid kartläggningen 
av materialflödet på Remill har information från produktionsledaren var till stor 
hjälp. Materialflödet har analyserats från råmaterial till färdig produkt och de 
aktiviteter som produkterna passerat. 

Nulägesanalys har även gjorts på det material som gasskärs på Remill åt SEMAB. 
Även transporterna mellan de olika enheterna har analyserats och kartlagts. 

3.9 Enskild enhet  
I samarbete med ansvarig gavs ide på en fristående enhet (Se bilaga 9). Förslaget 
med denna enhet är att förse SEMAB och Remill med skurit och kapat material, 
samt Söderhamnsenheten med skurit material. Denna del av projektet innebar att 
förslag på en layout för ny enhet framställdes. Platsen för denna layout kom på 
förslag från ansvarig person. En betydande del av rapporten går ut på att jämföra 
förbättringsåtgärder på den ursprungliga situationen och vilka fördelar en enskild 
enhet skulle ge. Även kraven som ställs för de olika förslagen bearbetas. En 
materialflödeskarta för den nya enheten har även arbetats fram (Se bilaga 5). Även 
ett eget förslag på placeringen av denna enhet har skapats.  

3.10 Förseningsmätning 
Förseningsmätningen har gjorts löpande under rapportens fortgående. Mätningens 
syfte är att ge en bild på hur ofta det förekommer förseningar av material in i 
tillverkningskedjan. Mätningen har i huvudsak gjorts på svetsavdelningarna inom 
de två enheterna. Ett relevant resultat har skapats genom att varje operatör, under 
ett antal veckor, fått fylla i en enkät (se bilaga 2). Resultatet som kommit fram 
genom dessa enkäter har sen analyserats och framställts i ett diagram för att ge en 
tydligare bild på resultatet.  
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4 Resultat 

4.1 Analysutfall med förändringsförslag 
Det resultat som presenteras i följande stycken bygger på förslag till förbättringar 
som framställts av författarna. De förslag som framställs i resultatkapitlet 
bygger på åsikter som författarna av rapporten har kommit fram till. Dessa 
förslag kommer att kräva vidare utredning för att kunna värderas. Rapporten 
får därför en mer analyserande och undersökande utformning. 

4.2 Intervjuutfall35 
De data som erhölls vid intervjuerna med produktionsledarna var av varierande 
slag. Dock framkom att det finns brister även om de upplevs som olika mellan de 
olika respondenterna. 

Det som upplevdes fungera idag var att flexibiliteten är god med en 
kapningsstation på varje produktionsenhet. Denna flexibilitet anses försvinna om 
en fristående enhet för denna, inledande del av materialflödet skulle förverkligas. 
Andra uppgifter som fastställdes vid intervjuerna var att den gasskärningsmaskin 
som finns i verksamheten idag utgör en flaskhals i materialhanteringen. Att 
införskaffandet av en ny plasmaskärmaskin skulle öka kapaciteten framgick som en 
självklarhet vid samtliga intervjuer. 

Andra brister idag är platsbrist för PIA. Detta medför i dagsläget att de pallplatser 
där PIA i dag förvaras är fullbelagt och pallarna placeras då var som helst i fabriken 
där det vid tidpunkten finns en ledig plats. Detta medför att det går åt mycket icke 
värdeskapande tid till att gå och söka efter material som ska vidarebearbetas.  

Att skapa en fristående enhet för att hantera råmaterialet möttes på olika sätt, här 
är variationen i uppfattning allt från helt emot till att det är en intressant tanke.  

En av respondenterna kom med förslaget att placera en skärmaskin på varje enhet 
för att minska problemen med försörjningen.  

Vid förfrågan om produktionsledarnas kunskaper om Kaizen och LEAN-
production framkom det att respondenterna inte har några kunskaper om detta. 
Synen på hur det skulle vara att tillämpa dessa metoder i verksamheten varierade 
också här. Här kom dock ett förslag på att det skulle vara intressant att anställa en 
produktionstekniker som kunde tänkas arbeta med dessa sysslor, och ständigt 
jobba med små förbättringar, men främst då i produktionen. 

Kapning av materialet var en annan sak som upplevdes som en flaskhals och måste 
förbättras för att materialflödet ämnar optimeras. 

                                                 
35 Intervju av produktionsledare (Acc. 2008-03-26). 



Resultat 

39 

Medarbetarnas engagemang, såväl uppåt som neråt i organisationen anses idag vara 
bra enligt samtliga produktionsledare och anses därför inte ligga som bakgrund till 
några problem, dock belystes det att en viss förbättringspotential finns. 

Anledningen till att det idag uppstår ”panikjobbssituationer” beror på att 
kapaciteten i början av förädlingskedjan är för låg, detta anser samtliga 
respondenter. Andra problem som gör att dessa situationer uppstår är den långa 
genomloppstiden för produkterna. Detta medför att situationer uppstår under 
ledtiden, som från första början inte är medräknade. Brister i framförallt 
konstruktion och beredning är problem som kan orsaka förseningar i 
förädlingskedjan. 

En del som kan bli bättre är de transporter av skurit material som sker idag. På 
grund av att oförutsedda händelser uppstår läggs det här mycket onödig, och icke 
värdeskapande tid. Här finns det en förbättringspotential som kan spara både tid 
och pengar, vilket samtliga respondenter var eniga om. 

4.3 Ny enskild enhet 
Ett av förslagen på en förbättringsåtgärd som föreslås är att skapa en ny, enskild 
enhet för kapning och skärning av material. I följande stycken följer förslag på hur 
denna enhet skulle kunna se ut och fungera. Även de krav som är en förutsättning 
för framgång presenteras. Den nya enheten är tänkt att placeras i en byggnad som 
redan idag finns på Remillfastigheten (se bilaga 8 för byggnadens placering). Denna 
byggnad utgör idag en oisolerad plåtbyggnad som används för diverse förvaring. 

4.3.1 Utformning 

Den nya föreslagna enheten har givits en utformning som följer förutsättningarna 
efter en funktionell layout. Valet av layout kommer att ge den flexibilitet som 
behövs hos SEMAB och Remill. Med den funktionella verkstaden ges även en bra 
möjlighet att kunna bearbeta en stor variation av artiklar, vilket får anses som ett 
krav för verksamheten. En presentation av utformningen av den nya layouten ges i 
bilaga 9. Måtten på enhetens olika avdelningar följer i tabell 4.1. 

Avdelning Mått: (m) Yta: (m2) 

Kallförråd 35x30 1050 

Maskinverkstad 40x30 1200 

Skärmtak 75x15 1125 

Blästring 15x6 90 

Tabell 4.1: Mått på enhetens olika avdelningar. 
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I den nya enheten kommer en komplett maskinanläggning att finnas för att kunna 
förse de båda enheterna i Mariannelund med kapat och skurit material. När det 
kommer till det skurna materialet kommer kapaciteten att öka genom investering 
(se längre fram under resultat) i ny maskin. Detta gör att det finns tankar om att 
förse även enheten i Söderhamn med skurit material. 

I maskinverkstaden (ny enhet för skärning och kapning) har hänsyn tagits till att 
det ska finnas gott om utrymme för materialhantering inom byggnaden. Detta är 
en viktig del för att kunna komma fram med till exempel de truckar som kommer 
att behövas för transporten av plåt och pallar. Lokaliseringen av maskinerna är 
noga genomtänkt för att ge ett bra ”flyt” i materialet och de olika 
bearbetningsstegen som kommer att krävas. Stång- och profilmaterial som kapas är 
i sexmeterslängder vilket medför komplikationer när det kommer till 
kapmaskinerna. Detta problem löses genom att det finns ett hål i väggen för 
materialet, med rullbanor på båda sidor väggen. Stänger och profiler placeras på 
rullbanorna med hjälp av exempelvis en travers som löper i taket. Placeringen av 
profiler och stänger kommer att läggas under befintligt skärmtak. 

Plåten är även den placerad under skärmtaket. Transporten som krävs för att få 
plåten från materialställen in till skärmaskinen görs med truck. För att kunna lyfta 
tunga och komplexa detaljer från skärmaskinen krävs att en travers finns i taket 
ovanför skärmaskinen. Denna travers ska vara utrustad med en magnet för att 
underlätta hanteringen av plåtarna. Traversen ska löpa över hela lokalen för att 
kunna underlätta vid slipning och blästring av de skurna detaljerna. Mellanlagret 
används för förvaring av materialsatser innan de kompletterats (med detta menas 
att materialsatser inte ska lämna maskinverkstaden innan allt kapat och skurit 
material finns på samma pall).  

Kallförrådet som ligger i anslutning till maskinverkstaden kommer att fungera som 
förvaring för färdiga materialsatser. Den delen av enheten kommer inte att behöva 
någon uppvärmning, men det kommer att ställas krav på att det är avfuktat. Detta 
för att korrosion ska förhindras. Längs väggarna i kallförrådet placeras pallställ där 
färdiga materialsatser placeras. I mitten finns gott om utrymme för att placera 
blästrade konstruktioner i väntan på lackering. 

Transporten mellan lager, blästring och maskinverkstad kommer att skötas med 
truck. 

4.4 Placering ny enhet 
Den föreslagna enheten har fått sin placering på Remillfastigheten (se bilaga 8). 
Denna placering har kommit fram genom ett förslag från ansvarig person. Då 
denna fastighet innehåller ett stort antal byggnader, och ett stort markområde ses 
det lämpligast att placera den här. Den byggnad som har föreslagits används idag 
för diverse förvaring. Byggnaden är idag uppbyggd som ett plåtskjul utan isolering. 
Golvet består av en asfalterad yta. 
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4.5 Förutsättningar 
Under nästkommande rubriker följer förslag på förutsättningar för att den nya 
enheten ska fungera optimalt. I bilaga 11 följer en mer detaljerad lista på maskiner 
som skulle behöva nyinvesteras och hur bemanningen i den nya enheten skulle 
vara. 

4.5.1 Investeringar 

Som ett första steg i detta projekt gäller det att få byggnaden funktionsduglig. En 
naturlig förutsättning är därför att först och främst isolera byggnaden och skärma 
av för kallagret med en vägg. Här kommer även nya, isolerade portar krävas 
(ansvarig på företaget har redan undersökt och erhållit offert på denna del av 
projektet). På de platser där maskiner placeras ställs även krav på gjutna 
fundament i golvet. För att underlätta materialhanteringen kommer det att finnas 
ett behov av en travers under skärmtaket och en över den del som kommer att 
fungera som maskinverkstad. 

De maskiner som kommer att behövas finns till stor del i verksamheten idag, dock 
finns långtgångna planer på att investera i en ny skärmaskin(offert på lämplig 
maskin finns hos ansvarig på företaget). Den nya skärmaskinen som det finns 
offert på är en kombinerad plasma-/gasskärmaskin. Maskinen kommer även att 
vara av den storleken att bordet ska klara två stycken plåtar med dimensionen 2x3 
meter. Detta ger möjlighet att plocka de skurna detaljerna från den ena plåten 
under tiden den andra är under ingrepp. Kombinationen mellan plasma och gas 
ger även möjlighet att skära tunnare plåt än vad som ges med en konventionell 
gasskärmaskin. Här kommer att finnas möjlighet att ”plocka hem jobb” som idag 
ligger utlagda hos underleverantörer. En jämförelse mellan gas- och 
plasmaskärning följer på följande sida(se bild 4.1 sid42).  

Övriga investeringar som kommer att behövas är framförallt kompletteringar av 
material- och pallställ. Kontor, kapmaskiner, arbetsbänkar, slipmaskiner, verktyg 
med mera finns idag i verksamheten och dessa anses kunna användas även i den 
nya enheten. 
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Bild 4.1: Jämförelse mellan plasma och gas.36  

                                                 
36 Fritt från www.hypertherm.com 
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4.5.2 Bemanning 

Det läge som råder idag när det gäller bemanningen är att vid normal beläggning 
går det åt en operatör vid varje kapmaskin, en vid varje borrmaskin, två vid 
skärmaskinen och slipning samt en vid blästring. På varje enhet finns idag en 
kapmaskin och en borrmaskin och på Remill finns skärmaskinen och blästringen. 
Detta ger en total bemanning på sju personer. Detta skulle kunna reduceras till en 
bemanning på fyra till fem personer beroende på hur beläggningen ser ut. 
Placeringen av dessa medarbetare kommer att se olika ut beroende på var behovet 
finns. Flexibilitet och ansvar kommer att vara nyckelord när det gäller personalens 
kompetens. Eftersom att en del av bemanningen idag tillsätts med hjälp av 
bemanningsföretag kommer inte detta betyda att personal kommer att behöva 
sägas upp.  

4.5.3 Transportsystem 

Den logistik som sker mellan byggnaderna på Remill kommer att skötas med 
truck. När det kommer till mindre materialsatser kan även det system som 
används idag på Remill med vagnar att kunna användas. 

När det gäller logistiken mellan SEMAB och Remill sköts denna idag med en 
mindre lastbil. Turerna sker när behovet finns och kan bli många varje dag. Detta 
system kommer att bli mer styrt i och med den nya enheten. Med detta menas att 
ett förslag skulle kunna vara fastställda tidpunkter då materialsatser hämtas, till 
exempel två fasta tidpunkter per dag. Ett annat alternativ skulle kunna vara att 
styra transporterna med MPS-systemet, dock kvarstår problemet med många 
transporter troligtvis i detta fall. 

Planer finns att även försörja Söderhamn med skurit material. Den logistik som 
kommer att krävas häremellan kommer dock inte bearbetas i denna rapport.      

4.5.4 Krav 

För att ett projekt som detta ska kunna fungera tillfredsställande kommer givetvis 
kraven att öka. Det kommer att krävas en arbetsledare som motiverar sina 
medarbetare för att det ska vara möjligt att sköta materialhanteringen på föreslaget 
sätt. Samtliga medarbetare måste känna att de är delaktiga till det resultat enheten 
presterar. För att effekten ska kunna mätas måste enheten styras med eget 
resultatansvar. För att resultatet ska kunna mätas skulle debitering kunna ske för 
det arbete som utförs.  
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När det kommer till hanteringen av material kommer planeringen av kap- och 
skäroperationer kräva stort engagemang. Det gäller att planera för att samtidigt 
kunna bearbeta likartade dimensioner och materialkvaliteter, oavsett om 
slutprodukterna ska till SEMAB eller Remill. Kraven som ställs på konstruktion 
kommer även de att öka. För dessa medarbetare gäller det att tänka igenom det 
arbete som görs med ritningar. Att tänka i ett steg mot att jobba med moduler i 
konstruktionerna skulle underlätta arbetet för personal i hela organisationen. Det 
är även viktigt att huvudplaneringen när det gäller beredning och inköp 
koordineras för de olika enheterna. Planeringen gäller för de resurser och 
aktiviteter som innefattas av den nya enheten. 

Kommunikationen mellan samtliga enheter kommer att spela stor roll för optimal 
funktion. Denna kommunikation skulle kunna förbättras med ett mer avancerat 
MPS-system.     

4.5.5 Förändringar 

Det kommer att ske vissa förändringar när den nya enheten tagit plats. På SEMAB 
innebär det att yta skapas där kapmaskinen var placerad innan. Detta skulle kunna 
användas för att ha ett extra mellanlager för PIA, eller utnyttja ytan för 
maskinplacering. Råmaterialet minskas genom att lagring enbart kommer att 
krävas på ett ställe. Borrmaskinen försvinner även den och detta skapar mer yta för 
den redan trångbodda verksamheten. Kallförrådet kommer inte att användas i lika 
stor skala som förut och detta innebär att det finns goda förutsättningar för 
framtida utbyggnad av svetsavdelningen eller maskinverkstaden.  

På Remill innebör flytten av borr och kapmaskin att yta skapas för att utöka 
svetsavdelningen med en till två svetsplatser. Den plats skärmaskinen har idag 
skulle kunna utnyttjas för att utöka monteringen. I övrigt kommer inga större 
förändringar att ske på Remill då den nya enhetens placering kommer att vara på 
fastigheten. 
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4.6 Förseningsundersökning 
Enkätundersökningen gjordes för att ta reda på hur ofta förseningar uppstod som 
är relaterade till materialhanteringen. Enkätundersökningen gjordes under en kort 
period av detta arbete. Undersökningen gjordes på svetsavdelningen på de båda 
produktionsenheterna på grund av att det oftast är här som det får störst 
konsekvenser om stillestånd uppstår. Det är både kapat och skurit material som 
kan fattas. Resultatet av undersökningen visade att på SEMAB (Se diagram 4.1) 
försenades 20 % av det material som skulle bearbetas vidare på svetsavdelningen. 
Samma undersökning på Remill (Se diagram 4.2) gav en försening på 12 %. En 
mer fullständig redovisning av resultatet från enkäten som delades ut till 
involverad personal ges i diagrammen nedan (se bilaga 2 för de olika alternativen). 
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Diagram 4.1, förseningar SEMAB. 
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Diagram 4.2, förseningar Remill. 
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4.7 Utveckling av dagens förutsättningar 
Som ett alternativ till att flytta all materialhantering till ett ställe skulle en 
utveckling av dagens förutsättningar kunna göras. Denna utveckling skulle kunna 
vara att implementera Kaizen, ständiga förbättringar enligt Scanias modell 
(Produktion 2000), LEAN- production, PDSA arbete och JIT. En förutsättning 
för att uppnå ett gott resultat med dessa metoder är att ha ett starkt och 
motiverande ledarskap genom alla nivåer i hierkin inom organisationen. 

Ett första steg skulle vara att hela företaget skulle jobba med PDSA-cykeln. 
Genom att jobba med denna metod skulle det automatiskt gå att få in både 
ständiga förbättringar och LEAN-production. För ett företag som SEMAB/Remill 
skulle ständiga förbättringar enligt Scanias modell vara mer lämpligt än Kaizen. 
Detta grundar sig på det mjukare synsätt som finns inom den Svenska modellen, 
och skulle därmed vara betydligt lättare att implementera. Detta arbete kommer 
att kräva att personalen delas in i förbättringsgrupper, med eget ansvar för de 
förbättringar som ska göras. I dessa grupper ska en ansvarig utses, en 
förbättringsledare som ska motivera de andra i gruppen till att hela tiden leta efter 
objekt, och metoder att förbättra. Arbetet skulle delas in efter PDSA-cykelns 
metodik. I ett första steg gäller det att fastställa vilka problem som är viktigast att 
åtgärda. När orsaken till problemet fastställts kan en lämplig grupp av personer 
sättas samman för att jobba med problemlösningen. När gruppen sen jobbat med 
problemen ett tag är det viktigt att de mäter och analyserar utfallet av det resultat 
de kommit fram till. Som ett fjärde och sista steg är det viktigaste att ta till sig det 
som gjorts under resans gång och verkligen ser till att jobba för att de nya, och mer 
funktionella metoder som framkommit etableras i verksamheten. Det är viktigt att 
ta hänsyn till att arbete med föreslagna metoder måste göras med stort 
engagemang och framförallt med ett oerhört tålamod. 

När SEMAB/Remill väl lyckats med förbättringsarbetet kan ett ytterligare steg tas 
för att förbättra flödet i rörelsen. I detta skede skulle JIT-filosofin kunna fungera 
som en ytterligare, förbättrande metod i företaget. För att det ska vara lämpligt att 
börja med JIT är det dock en hel del arbete som bör göras först. Strukturerade 
arbetssätt är viktigt att ha i samtliga aktiviteter innan JIT förverkligas.  

Genom att jobba med dessa metoder skulle den befintliga lösningen kunna 
fortsätta existera, men med betydligt bättre utfall än idag. Kraven som ställs på 
medarbetarna kommer att vara högre, men det kommer inte att ställa till med 
problem, bara det accepteras att förändringar måste göras. Det är i denna situation 
som ledarskapet ställs på prov. Fungerar inte denna del, och är motiverande och 
acceptabel för personalen kommer det inte vara lönt att jobba med dessa metoder. 
Det är viktigt att alla personer som har någon form av ledande position i företaget 
är villig att ta till sig metoderna, tro på dem och kunna motivera sina medarbetare 
till att jobba för metoderna, inte emot dem. För att kunna motivera personal och 
ledare med att arbeta med dessa metoder skulle ett incitamentsystem kunna införas 
som är baserat på resultatet av förbättringsarbetet.        
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5 Slutsats och diskussion 
SEMAB/Remill är idag i ett skede med kontinuerlig expansion. Verksamheten 
investerar idag i maskinparken för att öka tillverkningskapaciteten. Detta medför 
att kraven på materialhanteringen ständigt ökar. Med bakgrund till detta togs 
initiativ till detta arbete av ansvarig person. För att ett projekt av detta slag ska 
kunna genomföras krävs grundliga och tidskrävande studier. Då detta 
examensarbete löper under en begränsad tidsram har rapporten fått undersökande 
och förslagsgivande karaktär. De förslag och exempel som tas upp i rapporten kan 
ses som förslag på var företaget skulle kunna börja arbetet med förbättringar av 
materialflödet. 

Fortsättningen till slutsats och diskussion kommer att innehålla kommentarer 
kring resultatet. I övrigt kommer alternativa förslag att diskuteras mycket ytligt. 

5.1 Intervjuerna 
Som en inledande del av detta arbete valdes att genomföra ett antal intervjuer. 
Detta gjordes för att få en inblick i hur olika personer i verksamheten upplevde 
problemen. Detta gav ett varierande resultat. Den information som förväntades att 
komma fram av intervjuerna blev inte alltid som förväntades. Detta ledde till att 
informationssökandet försvårades i vissa lägen vilket mynnade ut i att vid flera fall 
egna slutsatser fått ligga till grund för lösningarna. 

Det som upplevdes som besvärligt med dessa intervjuer var att det var olika syn på 
de frågor som ställdes. Gemensamt för samtliga respondenter var att det finns 
problem med materialhanteringen, dock skilde sig åsikterna i vad som var orsaken 
till problemen. Ett bättre resultat skulle kanske erhållits med andra frågor eller om 
respondenterna erhållit frågeformuläret i förväg och kunnat tänka igenom hur de 
upplever problemen. Samma frågeformulär skulle ha kunnat användas på fler 
berörda personer. Som ett alternativ till intervjuerna skulle ett brainstormingmöte 
kunnat utföras med berörda personer. Detta kunde ha lett till att samma problem 
hade bearbetats av samtliga berörda. 

Intervjuerna kan ha påverkats av att en av författarna är anställd på företaget. 

5.2 Nya enheten 
Ett förslag har gjorts på ny enhet på Remillfastigheten efter förslag från 
uppdragsgivare på företaget. Lämplig layout har föreslagits och framställts grafiskt. 
Ansvariga för rapporten har koncentrerat sig på de fördelar som skulle uppstå med 
denna nya enhet. Under samtal med personal har dock tveksamheter med detta 
projekt kommit fram. Även placeringen av nya enheten har ifrågasatts. Den stora 
fördelen med den nya enheten är att kapaciteten skulle öka avsevärt, dock gäller 
det att samtliga personer som är involverade i materialhanteringen känner ansvar 
för arbetsuppgiften. Om detta ska fungera optimalt kommer det att vara viktigt att 
det inte uppstår några brister någonstans i processen. 
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En offert på vad som behövs göras med byggnaden för att få den funktionsduglig 
finns, men författarna ställer sig tveksamma till att den är tillräckligt komplett. 
Som det diskuterats i tidigare skede av rapporten kommer det att behövas bland 
annat ett anpassat golv och traverser för materialhantering. Detta skulle 
förmodligen också innebära att bärande konstruktion skulle behövas byggas om. 
En annan tveksamhet som kommit fram är den befintliga takhöjden i den 
byggnad som föreslagits. En fördel med denna placering är att logistiken med 
ingående och utgående transporter är att det fungerar bra logistiskt. 

De nackdelar detta förslag skulle kunna medföra och som medarbetarna påpekat är 
till stor del att flexibiliteten försvinner. Viktigt att tillägga här är dock att det 
kommer att finnas en klingkapningsmaskin på vardera produktionsenheten samt 
en liten materialsats för kompletteringar.  

En viktig aspekt att påpeka i detta fall är att inga personalnedskärningar kommer 
att vara aktuella. Den skillnad som kommer att uppstå är att personalen kommer 
att användas på ett annat och mer flexibelt sätt. 

5.3 Undersökning av förseningar 
För att få ett mått på hur förseningarna av skurit och kapat material påverkar 
förädlingskedjan gjordes en förseningsmätning på båda enheterna. Denna 
undersökning påbörjades en bit in i projektet. För att skapa en mer rättvis mätning 
finns tankar om att den borde ha startats tidigare. Ett annat förslag som gavs var 
att punktmätningar kunde ha gjorts under exempelvis ett års tid. Efter diskussion 
med involverade medarbetare och ansvarig person på SEMAB och Remill 
upplevdes resultatet ge en rättvis bild av hur förseningarna varit under tiden för 
undersökningen.  

Resultatet kunde framställas på ett bra sätt tack vare ett stort engagemang från de 
medarbetare som medverkat vid undersökningen. Det ska poängteras att det varit 
något lugnare i produktionen under undersökningsperioden. I övrigt arbetades det 
med stora konstruktioner med lång genomloppstid under mätningens 
genomförande varför resultatet upplevdes som något tveksamt. Ofta uppstår 
problemen med förseningar när konstruktioner med kortare genomloppstid 
bearbetas. 

5.4 Förbättringsarbete 
Som ett alternativ till om företaget väljer att ha kvar den lösningen som finns idag 
med materialhanteringen är att arbeta med olika förbättringsmetoder. Ledarskapet 
på alla positioner kommer att vara av betydande mening för att nå framgång med 
dessa metoder. En reflektion som författarna gjort är att personalen skulle kunna 
delas in i arbetsgrupper med olika ansvarsområden där de själva skulle få leda 
gruppens ansvarsmål.  
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För att dessa grupper ska fungera gäller det att den personal som innehar en 
ledande roll arbetar för att skapa motivation hos personalen. Det är viktigt att 
medarbetarna ser ledarna som förkämpar i dessa förbättringsarbeten. Detta gäller 
all personal med en ledande befattning genom hela organisationen. 

När företaget känner att medarbetarna arbetar på ett motiverat sätt kan de olika 
föreslagna metoderna börja implementeras i verksamheten. Än en gång vill 
författarna poängtera att tålamod är nyckeln till framgång med förbättringsarbete. 

5.5 Alternativ för placering av ny enhet 
Som ett alternativ till placering av ny enhet på Remill-fastigheten har en ny layout 
gjorts på SEMAB. Denna nya enhet har fått sin placering där idag kallförrådet är 
placerat. Måtten på kallförrådet är 35*17 meter(se bilaga 10). Även detta utrymme 
kommer att kräva isolering, ombyggnad och viss investering. 

Blästringsavdelningen har fått plats i anslutning till svetsavdelningen, när 
svetskonstruktionerna är klara kan de enkelt ledas ut i blästeravdelningen. 
Kapningsmaskinerna har fått plats bredvid varandra, detta innebär att den 
kapmaskin som finns på SEMAB kan stå kvar, den andra har fått plats på andra 
sidan dörren. Framför dessa kapmaskiner har en radialborrmaskin placerats 
(alternativt en fleroperationsmaskin). Även skärmaskinen och dess 
programmeringsrum har fått en logisk placering i denna layout. 

Ett tält som är avfuktat har placerats bredvid den nya enheten för att utöka 
lagringskapaciteten. Förslaget med detta tält är att det skulle kunna användas som 
ett mellanlager för PIA, här kan även material som behöver skyddas mot korrosion 
placeras.  

5.5.1 Jämförelse, placeringsförslag 

De exempel som föreslagits på layouter av ny enhet har både för- och nackdelar. 
Om placering av ny enhet hamnar på Remill fås fördelar med bland annat 
logistiken och goda lagringsutrymmen. Det som upplevs som nackdel är att det 
kan bli kostsamt. 

Om valet av placering skulle bli på SEMAB kommer andra för- och nackdelar in. 
Fördelarna med denna placering är att denna lokal har högt till tak och är utrustad 
med travers. En annan fördel med denna placering är att den får en plats i början 
av förädlingskedjan. Nackdelen är att utrymmet för materiallagring är betydligt 
mer begränsat än på Remillfastigheten samt att logistiken blir mer komplicerad 
med denna placering. 
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5.6 Övriga reflektioner 
Under arbetet med detta projekt har författarna uppmärksammat vissa intressanta 
idéer som dock inte vidarebearbetats, men bör nämnas. Ett förslag som kommit 
fram är en alternativ placering av ny enhet som en tillbyggnad på 
Remillfabriksbyggnaden. Detta förslag skulle bygga på en tillbyggnad utanför 
svetsavdelningen. 

Ett annat förslag som kommit upp är att anställa en produktionstekniker. Denna 
medarbetare skulle kunna arbeta med produktionsförbättringar på de båda 
produktionsanläggningarna i Mariannelund. Detta skulle medföra en avlastning 
på dagens arbetsledare.  
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8 Bilagor 
Bilaga 1. Frågeformulär vid intervjuer. 

Intervjufrågor: 
 

 
1) Hur tycker du att materialflödet fungerar idag? Finns det något som du upplever som 

är bra hos just er respektive mindre bra? 
 
2) Hur fungerar logistiken mellan produktionsenheterna idag? Eventuella synpunkter 

samt förbättringsförslag om det fungerar dåligt. 
 

3) Hur fungerar rapporteringen och informationsflödet mellan avdelningarna idag? 
 

4) Av det material som kapas och skärs, hur mycket bearbetas vidare direkt, och hur stor 
del läggs som mellanlager? 

 
5) Vad anser du att de största slöserierna, i t.ex. spillmaterial, tid, transporter osv. i 

materialhanteringen finns? 
 

6) Hur väl stämmer måttangivelser och batch-storlekar med efterfrågad kvantitet och 
ritningsunderlag? 

 
7) Vad kan vara anledningen till att det förekommer avvikelser som i föregående 

fråga(6)? 
 

8) Följs tidsplaneringen tillfredsställande idag eller finns det brister i detta som har till 
följd att ”pankíkjobbssituationer” uppstår? 

 
9) Har du någon uppfattning om var, och hur stora tidsförlusterna är idag och vad de kan 

bero på? 
 

10) Hur stor roll har respektive medarbetares engagemang, och upplevs det som att det 
kan finnas brister i detta idag? 

 
11) Tycker du att det finns gensvar från övriga medarbetare om du kommer med 

förbättringsförslag? 
 

12) Om du upplever att det finns problem, jobbar du då för att lösa dessa även att 
problemet kanske inte ligger på ditt bord? 

 
13) Hur är dina kunskaper om alla de nya, moderna produktionsmetoder och filosofier, 

som exempelvis LEAN, Kaizen, 5s etc. som tillämpas inom tillverkningsindustrier 
och vad tror du om att tillämpa dessa metoder hos er? 

 
14) Vad tror du om att ha en fristående enhet för materialberedning? Fördelar? 

Nackdelar? 
 

15) Vad anser du hade varit den optimala lösningen som det ser ut i dagsläget med 
hänsyn tagen till vad du svarat i tidigare frågor? 
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Bilaga 2. Undersökningsformulär för servicegrad. 

 
Förseningsundersökning SEMAB 

 
För att få reda på hur servicegraden ser ut på SEMAB/Remill har en undersökning 
som består av fem frågor gjorts. Undersökningen är tänkt att användas på utvalda 
aktiviteter inom SEMAB/Remill.  
 
I nedanstående rutor fyller operatören i vilken aktivitet som används och i vilken 
produktionsenhet som undersökningen gjorts (SEMAB/Remill). 
 
För att denna undersökning ska vara relevant är det viktigt att operatören är noggrann 
med att fylla i tabellen. Samtliga inblandade i undersökningen kommer att hanteras 
anonymt. 
 

Aktivitet:  
Produktionsenhet:  

 
Förklaring:  
 
Fråga 1) Dra ett streck om du kunde påbörja aktiviteten som var tänkt. 
Fråga 2) Dra ett streck om du inte kunde påbörja jobbet eller om du fick 
avbryta. 
Fråga 3) Dra ett streck om du fick avbryta jobbet på grund av att material 
saknades. 
Fråga 4) Dra ett streck om orsaken var att material saknades (skurit/kapat). 
Fråga 5) Dra ett streck om orsaken till att du inte kunde ta jobbet är något 
annat, ex maskinhaveri. 
Dra streck vid start av nytt jobb.  
 
Om du drar streck i ruta 1 behöver ej någon orsak ges utan följden blir enbart ett 
streck. Om du drar ett streck i ruta 2 eller 3 glöm inte att ange orsaken till att jobbet 
fick avbrytas i ruta 4 eller 5.   
 
1) Kunde det tänkta jobbet påbörjas?  

2) Fick det tänkta jobbet avbrytas?  

3) Påbörjat jobb som fick avbrytas.  

4) Orsak: Avsaknad av material.  

5) Orsak: Annat.  

 
 
Denna undersökning är en del av ett examensarbete som görs på Jönköpings Tekniska 
Högskola av Johan Stigbäck och Markus Hedenfeldt. 
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Bilaga 3. Symboler och förkortningar, flödesscheman. 

 
 
 
 
 
 
 Symbolen står för hantering: 
 
 
 
 
 Symbolen står för operation: 
 
 
 
 Symbolen står för lagring: 
 
 
 
 Symbolen står transport:    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I materialflödesschemat37 förekommer förkortningar, förklaringar till dessa följer av 
tabellen nedan. 
Förkortning: Beskrivning: 
KAP Kapningsstation 
GASS Gasskärningsstation 
LAG Mellanager 
SKÄR Skärande bearbetning 
SVETS Svetsning 
LACK Lackering 
MONT Montering 
MPS MPS-system 
KORT Arbetskort 
 
 
 
 
  
                                                 
37 Se separat dokument 
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Bilaga 4. Materialflöde, nuläge. 

 
Nulägesflöde38:      Beredning 
       MPS 

 
 
 
    Inköpare 
    MPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KAP 
SEMAB  
Kort 

KAP 
Remill 
Kort 

GASS.  
Remill  
Kort 

LACK 
SEMAB  
Kort 

SVETS 
SEMAB 
Kort  

SKÄR 
SEMAB  
Kort
 

MONT. 
SEMAB  
Kort 

Lag. 

Lag. 

Lag. 

SKÄR 
Remill 
Kort 

Lag. 

Lag. 

Lag. 

Lag. 

MONT 
Remill 
Kort 

LACK 
Remill 
Kort 

SVETS
Remill 
Kort 

Lag. 

                                                 
38 Förklaring av symboler och förkortningar på separat bilaga 
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Bilaga 5. Materialflöde med ny enhet. 

 
Framtidsläge39:      Beredning 
       MPS 

 
 
 
    Inköpare 
    MPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KAP 
Stat.2 
MPS 

GASS.  
Remill  
MPS 

LACK 
SEMAB  
Kort 

SVETS 
SEMAB 
Kort  

SKÄR 
SEMAB  
Kort
 

MONT. 
SEMAB  
Kort 

Lag. 

Lag. 

Lag. 

Lag. 

SKÄR 
Remill 
Kort 

Lag. 

Lag. 

Lag. 

Lag. 

MONT 
Remill 
Kort 

LACK 
Remill 
Kort 

SVETS
Remill 
Kort 

KAP 
Stat.1 
MPS 

 
                                                 
39 Förklaring av symboler och förkortningar på separat bilaga 
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Bilaga 6. Layout, Remill fabriken. 

 

1. Bandkapningsmaskin 
2. Svetsbord 
3. Radialborrmaskin 
4. Svarvar 
5. Fräsmaskiner 
6. Slipbord 
7. Gasskärmaskin 
8. Programmeringskontor 
9. Klingkapningsmaskin 
10. Arbetsbänkar 
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Bilaga 7. Layout, SEMAB fabriken. 
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Bilaga 8. Layout,  fabriksområdet, Remill. 

 

 

 

 

 

 
 

Gårdsplan

Fabrik, Remill 

Förslag ny enhet 
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Bilaga 9. Förslag på layout för ny enhet. 

 

 
 
 
 

1. Bandkap 
2. Arbetsbänkar 
3. Radialborrmaskin 
4. Kontor/programmering 
5. Gas/Plasmaskärmaskin 
6. Slipbord 
7. Bandslipmaskin 
8. Blästerskåp 
9. Mellanlager 
10. Pallställ 
11. Materialställ 
12. Materialställ 
13. Rullbanor till kapar 
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Bilaga 10. Förslag på alternativ placering av ny enhet. 
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