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ABSTRACT
The thesis was executed at Kynningsrud Prefab AB in Uddevalla. The company produces
precast elements within the construction industry. Currently, the company is not fully
satisfied with the internal communication or the flow of material or finished products. Thus,
Kynningsrud is planning to create a production system, KPS, in order to keep in pace with
their current sales expansion.
Through deliberations and discussions regarding the issue together with the company, a
decision was made to focus on the manufacturing of the concrete walls. The conclusion came
down to the purpose of the thesis would be to analyze and identify opportunities of
improvement and to develop proposals targeted lean production.
To eliminate non-value adding time as well as working to standardize operations and make
the internal communication more efficient the two theories The seven wastes+one and the 5S
tool was elected as theoretical framework. The necessary information about each step of the
manufacturing process was collected by observing, interviewing and participation in the
working process. The information was assembled to six current state descriptions of the
production and describes every operation in each step of the processes. Finally, the
description was analyzed according to the theoretical framework.
The analysis resulted in eight improvement proposals that together would eliminate waste
with a total time of approximately 12 hours a day for all analyzed operations combined. It
meant a cost reduction of about 3,500 Swedish crowns per day. The compilation of the
information collected was illustrated through a gap analysis.
The time duration that was used for the saving calculations were estimated values through
observations and interviews with staff members. When calculating the time possible to save
the lowest estimated time duration were used and the results may therefore contain numbers
of unknown cases. It makes the calculations the theoretically lowest savings that can be made.
In reality, the cost reduction could be greater if the improvement proposals were
implemented.
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Sammanfattning
Examensarbetet utfördes på Kynningsrud Prefab AB i Uddevalla som tillverkar
prefabricerade betongelement till byggindustrin. I dagsläget är företaget inte helt tillfredsställt
med material-, produkt-, information- eller kommunikationsflödet i verksamheten.
Kynningsrud vill därmed skapa ett eget produktionssystem, KPS, för en fortsatt expansion.
Genom diskussion med företaget beslutades att arbetet skulle fokusera på tillverkningen av
väggelement. Syftet med arbetet är att analysera och identifiera förbättringsmöjligheter samt
ta fram förbättringsförslag med förhållningssättet lean produktion.
För att eliminera icke värdeadderad tid, standardisering av arbetsmoment samt
informationsspridning valdes de sju slöserierna+en och 5S verktyget som teoretiskt ramverk.
Information om verksamheten samlades in genom observationer, intervjuer och deltagande.
Genom en nulägesbeskrivning av väggproduktionen med tillhörande stödprocesser beskrevs
arbetsmoment i processerna. Beskrivningen analyserades sedan efter det teoretiska ramverket.
Analysen resulterade i åtta förbättringsförslag som tillsammans skulle eliminera slöserier med
en total tidsåtgång på ungefär 12 timmar om dagen. Det innebar en kostnadsreduktion på cirka
3,500 kr per dag. Sammanställning av den insamlade informationen åskådliggjordes genom en
GAP-analys.
Vid tid- och kostandsberäkningar används den lägst uppskattade tidsåtgången från
observationer och intervjuer med personalen som därmed kan innehålla mörkertal. Det gör att
de beräkningar som redovisas är i teorin lägsta besparingen som kan genomföras.
Kostnadsreduceringen kan i verkligheten vara större vid en implementering av
förbättringsförslagen.

Nyckelord: Lean produktion, TPS, Slöserier, Muda, 5S, Prefab, Betong
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1. Introduktion
Examensarbetet utgör den avslutande uppgiften av maskiningenjörsutbildningen vid Jönköpings
Tekniska Högskola och har utförts hos Kynningsrud Prefab AB i Uddevalla.

1.1 Bakgrund
Kynningsrud Prefab AB i Uddevalla, vidare enbart benämnt som Kynningsrud, tillverkar
prefabelement till byggindustrin. Prefabelement innebär prefabricerade eller förtillverkade
betongprodukter och betyder att fabriken tillverkar betongelement som enkelt och snabbt kan
monteras samman. Idag är det cirka 210 anställda inklusive inhyrd personal i
Uddevallafabriken och 2014 omsatte verksamheten ungefär 370 miljoner kronor. Enligt
fabrikschefen har företaget som ambition att vara det naturliga valet för kunden som ställer
ständiga krav på snabbare och effektivare produktion. Detta speglas även i företagets
affärsidé;
“Kynningsrudgruppen skall vara en av Skandinaviens ledande aktörer inom områdena
Prefab, Grundläggning och Fastighet. Vår styrka skall vara resursanvändning och
fokus på ett brett samarbete på den skandinaviska marknaden” [1].
Enligt verksamhetens utvecklingschef har företaget sedan starten 1997 expanderat i såväl
fabriksarea som omsättning. För fortsatt möjlighet till expansion så skall företaget se över sin
produktion och dess flöde för att skapa ett standardiserat produktionsystem.
För att ett företag skall kunna utvecklas och uppnå goda resultat krävs mer än att ha kontroll
på verksamhetens externa material- och produktionsflöde. Företaget måste även ha god
kontroll på sina interna flöden för att inte tappa kapacitet och kunskap om sin egen
verksamhet [2, pp. 19-21]. Detta leder till att produktionsstandard och uppbyggnad av de
interna flödena är avgörande för vad som är möjligt att utföra för de externa flödena [2, p. 32].
Förhållningssättet Lean Produktion, vidare benämnt Lean, används ofta för att effektivisera
och standardisera olika former av tillverkning. Företag strävar alltid efter att effektivisera sig
både kostnads- och produktivitetsmässigt [2, p. 13]. Enligt Kynningsrud handlar begreppet på
kort sikt om att företag skall lägga sitt fokus på att eliminera icke värdeadderande tid,
kassationer och överflödiga kostnader. Det är även viktigt att kunna standardisera olika
arbetsmoment så att all personal jobbar på samma sätt och ständigt ökar kundvärdet. På längre
sikt handlar Lean om att förändra tankesätt och arbetssätt hos chefer och anställda för att alla
skall förstå och sträva mot samma mål. I arbetet med att effektivisera sin verksamhet
utvecklar företag ofta egna ”Lean-system” genom att kombinera olika teorier och metoder för
en anpassning till sin verksamhet. Enligt företagets utvecklingschef är Kynningsrud inget
undantag, och de vill till följd av detta skapa produktionssystemet Kynningsrud Production
System, KPS.
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1.2 Problembeskrivning
I dagsläget är företaget inte helt tillfredsställt med material-, produkt-, information- och
kommunikationsflödet i verksamheten. Kynningsrud vill därför skapa ett eget
produktionssystem, KPS, för att effektivisera och standardisera de nämnda flödena samt
underlätta fortsatt expansion.
Företaget klargjorde att väggavdelningen var i störst behov av effektivisering i och med
snabbt växande produktion av väggelement som fått till följd att det idag råder oordning
gällande material, verktyg och produkter. Avdelningens stationer anpassas efter varje ny
beställning. En ny order innebär en ny typ av produkt, vilket bland annat medför att
gjutformar måste byggas, gjututrustning iordningställas och betong blandas [3, p. 52].
Begreppet produktflöde definieras i rapporten som processen från det att personalen mottagit
produktionsritningen på produktionsavdelningen, till det att produkten lämnar
tillverkningshallen.
Genom att upprätta en nulägesbeskrivning och analys av väggtillverkningen med tillhörande
stödprocesser kan icke-värdeadderande tid samt slöserier lokaliseras och förhoppningsvis
elimineras. Arbetet kommer innefatta fem produktionsflöden i väggtillverkningen. Dessa är
snickeri, armering, lager, blandarstation och väggtillverkning i hall 4 som då kommer
behandla ett grundarbete för framtida KPS väggproduktion.
1.3 Syfte och problemfrågor
Syftet med examensarbetet är att identifiera möjliga förbättringar i dagens produktion av
väggelement. Detta för att lägga en grund till framtida arbete med KPS. De identifierade
förbättringsmöjligheterna skall bedömas genom rationaliseringsmöjligheter för produktionen i
form av tid- och kostnadsreduktion.
För att effektivisera produktionen krävs en förbättring av nuvarande processer. Första
frågeställningen för rapporten är:
1. Vilka förbättringsmöjligheter kan identifieras?
Examensarbetet skall resultera i förbättringsförslag som möjliggör en reducerad
tidsåtgång i arbetsprocesserna. Andra frågeställningen för rapporten är:
2. Hur mycket icke värdeadderande tid kan elimineras?
Arbetets förbättringsförslag skall även resultera i minskad produktionskostnad. Tredje
frågeställningen för rapporten är:
3. Vilka kostnadsreduktioner kan åstadkommas?
1.4 Avgränsningar
I samråd med företaget har arbetet avgränsats till tillverkningen av väggelement i hall 4.
Arbetet kommer inte att behandla layouten i fabriken då stationerna är fixerade. Det flöde som
kommer studeras är från det att produktionsavdelningen fått produktionsritningar till det att
produkterna transporteras ut ur hall 4 (se Figur 1 Produktionsbeskrivning idag). För att
komplettera arbetet beskrivs även stödprocesserna snickeri, armering, lager och
blandarstation. Dock kommer inte beskrivningen att vara en värdeflödesanalys då fokus inte
är på den totala ledtiden för väggtillverkning utan enbart effektiviteten för respektive
delprocess. Arbetet kommer inte heller att behandla betongrecept eller underhåll på maskiner
och utrustning. Eftersom arbetet är tidsbegränsning så kommer inte de olika
2

förbättringsförslagen att kunna implementeras, utredas eller följas upp. Resultatet kommer
därför att bestå av uppskattningar och teoretiska beräkningar av de förslag som läggs fram.

Figur 1 Produktionsbeskrivning idag[3]

1.5 Företagsbeskrivning
1.5.1 Historia
Efter den tyska ockupationen under andra världskriget skulle Norge byggas upp igen. Både
städer och dess infrastruktur skulle rustas upp vilket gav goda sysselsättningsmöjligheter för
entreprenadföretag runt om i Norge [4]. Bjarne Kynningsrud såg då sin chans att etablera en
bygg- och grävverksamhet. 1946 grundades företaget Kynningsrud som då bestod av
mobilkranar, grävmaskiner och träarbetare. Företaget växte snabbt och blev under 70-talet en
mer renodlad verksamhet inom kran, montage av betongelement samt pålnings- och
spontarbeten. För att kunna bli en komplett stomentreprenör etablerades 1997 även en egen
tillverkning av betongelement, Kynningsrud Prefab AB, vidare enbart benämnt som
Kynningsrud, i Uddevalla [5] [6].
3

1.5.2 Kynningsrud AS - Glädje är att vara till nytta
Kynningsrud i Uddevalla ingår i Kynningsrud AS, som är ett norsk familjeägt företag som
innefattar de fyra divisionerna prefab, grundläggning, fastighet och kran [7, p. 3](se Figur 2
Kynningsrud AS organisationskarta). Idag har koncernen ca 350 medarbetare och 2014
omsatte Kynnigsrud AS 1,1 miljarder kronor. Kynningsrudsgruppens vision är;
“Glädjen är att vara till nytta - Den som får vara med om att utveckla och modernisera
samhället upplever sitt arbete som meningsfullt och sig själv som privilegierad.” [1].
1.5.3 Kynningsrud Prefab AB
Företagets fabrikschef berättade att även om Kynningsrud i Uddevalla bara är en av tre
divisioner i Kynningsrudgruppen så utgör fabriken cirka 60% av alla anställda inom gruppen
och ungefär 34% av gruppens omsättning. Idag är fabriken en av Sveriges största och
modernaste för tillverkning av prefabricerade betongelement och tillverkar cirka 200 000 ton
betongprodukter per år. Företagets utvecklingschef förklarade Kynningsrud Prefab:s vision;
“Skandinaviens högst ansedda samarbetspartner inom stomentreprenader”.

Figur 2 Kynningsrud AS organisationskarta [8]
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1.5.4 Produkter
Kynningsrud tillverkar olika produkter för kompletta byggnationer av olika byggnader.
Beroende på vilken produkt som skall tillverkas varierar seriestorlekarna. Företaget
producerar efter kundorder, exempel på produkter är håldäck, TT-element, väggelement,
pelare och balkar. Ett håldäck är ett prefabricerat planparallellt betongelement med
längsgående hål utmed elementet. Hålen bidrar med viktminskning utan att förlora sin goda
bärförmåga och spännvidd. Kunden har möjlighet att välja längd och höjd på håldäcket,
såvida inte hållfastheten förändras mot de krav som ställs. I övrigt är tillverkningen helt
standardiserad [9]. TT-elementens uppgift är likande och har likande egenskaper som håldäck
men en längd på 25 meter [9].
En av de produkttyper som ökat i försäljningen de senaste åren är väggelement. De
prefabricerade väggelementen levereras monteringsklara från fabriken vilket innebär snabb
och smidig montering på byggarbetsplatsen. 2004 startades väggproduktionen och under året
tillverkades totalt 66 kvadratmeter jämfört med 2014 då företaget producerade 58,300
kvadratmeter, en ökning med cirka 883 gånger så mycket. Företaget har ett brett sortiment
vad gäller form, färg och funktion på väggarna som ger en stor valmöjlighet för kunden. Detta
medför att väggtillverkningen har en hög flexibilitet, men dock är svår att standardisera [10].
1.5.5 Företagets mål
Examensarbetet skall vara en grund för Kynningsruds framtida förbättrings- och
rationaliseringsarbete. Det skall påvisa en verklig bild av fabriken i dagsläget samt förslag på
eventuella förbättringsområden. Dessa förbättringsförslag kan senare testas av Kynningsrud
för att utvärdera om de kan vara en grund för KPS. Vidare skall även en GAP-analys
sammanställas som visar var företaget är idag, vilka förbättringar som kan vara aktuella och
vad förändringsförslagen skulle innebära rent teoretiskt.
1.6 Disposition
I rapportens inledning får läsaren en bild av arbetets syfte, vilka problem som fanns på
företaget och vilka mål som förväntades uppnås. I det andra kapitlet ges läsaren en
djupgående beskrivning av både kopplingen mellan valda frågeställningar och arbetets
teoretiska ramverk. Metodkapitlet förklarar hur arbetet på Kynningsrud har genomförts. I
metodkapitlet återfinns även arbetsprocess, tidsplan och tillvägagångssättet avseende
insamling av information. Kapitlet avslutas med en kort diskussion om informationens
trovärdighet. I kapitlet nulägesbeskrivning kommer läsaren ges beskrivningar över hur de
olika avdelningarnas arbetsprocesser är i dagsläget. Därefter följer kapitlet nulägesanalys där
beskrivningen analyseras utefter det teoretiska ramverket. I resultat och analys presenteras
arbetets förbättringsförslag som därefter analyseras och leder till att frågeställningarna
besvaras. Sedan följer ett kapitel av diskussion och slutsats där hela arbetet diskuteras.
Avslutningsvis presenteras förslag på fortsatt arbete för verksamheten samt referenslista och
bilagor.
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2. Teoretiskt ramverk
Detta kapitel presenterar de teorier och begrepp som utgjort grunden för examensarbetet.
2.1 Kopplingen mellan frågeställningar och teori
Lean produktion är ett samlingsnamn för olika verktyg gällande resurshantering, vars syfte är
att identifiera och eliminera faktorer som inte adderar värde för kund. De sju slöserierna + en
är ett välanvänt verktyg för identifiering av icke värdeskapande tid. Teorin är känd inom
tillverkningsindustrin och valdes då den ger möjlighet att lokalisera olika faktorer och
moment som inte bidrar till ökat kundvärde. Vidare är 5S är ett av de mest använda och
välkända verktygen för att skapa ordning och struktur på företag. 5S kan kombineras med
tidigare teori genom att vid användandet av 5S kan företag tydligt synliggöra lokaliserade
slöserier och motverka att dessa uppstår i framtiden.
De valda teorierna ansågs relevanta för arbetet då syftet är att identifiera möjliga
förbättringsmöjligheter i dagens produktionsflöde. Alla teorier beskrivs utförligt i respektive
kapitel.

Frågeställningar

Teori

Lean

Nulägesbeskrivning

Slöseri

Standardisera

Gap-analys

Figur 3 Koppling mellan frågeställningar och teori

2.2 Lean Produktion
Att jobba med Lean Produktion innebär att företaget skall använda sina resurser effektivare än
tidigare. Ett Lean tänk innebär inte en resursminimering utan en resurseffektivisering. Lean
skall gälla för samtliga av företagets resurser så som människor, maskiner, kapital och tid.
Begreppet används idag inom flera olika verksamhetstyper som ett samlingsbegrepp för
förbättringsarbete [11]. Fokus ligger på att skapa värde för kund och allt som inte är
värdeadderande är ett potentiellt slöseri. Därför är det viktigt att identifiera och analysera
flödet av aktiviteter som skapar kundvärdet genom nulägesbeskrivning med efterföljande
nulägesanalys [12, p. 622].
2.2.1 Historia
Lean härstammar från den japanska biltillverkaren Toyota och produktionssystemet TPS,
Toyota Production System. Det var på sent 1800-tal som uppfinnaren Sakichi Toyoda började
tillverka och sälja vävstolar i Japan på ett mycket effektivare sätt än tidigare. Innan hans
6

bortgång 1930 övertygade han sin son Kiichiro Toyoda att överge vävstolsindustrin och
istället satsa på bilindustrin. 1935 rullade den första bilprototypen ut från Toyoda garaget och
1937 grundades Toyota Motor Corporation [13, p. 39][14, s39]. Företaget levde vidare tack
vare kusinen, Eiji Toyoda, som några år efter andra världskrigets slut valde att besöka
amerikanska biltillverkare för att få nya idéer till företaget. Produktionen i Amerika var dock
inte alls lik den i Japan i aspekterna, tillväxt och förtjänst. Eiji Toyoda såg att ett kontinuerligt
flöde användes och att det då bör vara förbrukningen som fungerar som ett styrande system
för produktionen [13, p. 40]. Toyota blev därför ett lärande företag som alltid siktade på att
utveckla sina medarbetare och ständigt växa. Även om produktionsfilosofin Lean användes
flitigt inom olika industrier i Asien så dröjde det tills 90-talet innan västvärlden förstod och
anammade metoden [13, p. 46].
2.3 Nulägesbeskrivning
En process är en serie av aktiviteter som tar in material, adderar värde och släpper ut en
produkt. Nulägesbeskrivning används för att beskriva en verksamhets olika processer och
genomförs för att nå en ökad förståelse samt för att tydliggöra potentiella
förbättringsområden. Beskrivningen sker genom undersökning och beskrivning av viktiga
delar i en process. Nivån kan variera beroende på företagets syfte men utförs vanligtvis i
följande tre steg [14]:
1. Identifiera produkter, tjänster och tillhörande processers start och slutpunkt.
2. Insamling av information.
3. Skapa en visuell presentation av flödet för att identifiera icke värdeskapande
aktiviteter, väntetider och flaskhalsar.
Genom att beskriva en eller flera processer och se hur dess aktiviteter hänger samman skapas
en tydlig bild av hur väl en process fungerar. Fokus är att enbart beskriva dagens arbetssätt
och inte hur det varit eller kommer bli [15]. Sett ur ett Lean perspektiv så leder det många
gånger till en värdeflödesanalys. I denna rapport kommer dock inte en värdeflödesanalys
upprättas då fokus inte kommer att vara den totala ledtiden för väggtillverkning utan enbart
effektiviteten i respektive delprocess.
2.4 Slöseri
Att arbeta med Lean kan i många fall innebära att minska eller eliminera slöserier av olika
slag. Det kan vara allt ifrån att behöva leta efter verktyg eller onödiga rörelser till att en
produkt måste kasseras. Inom Lean används Toyotas benämning, Muda som är japanska för
slöseri. De moment som räknas in till muda är de som inte är värdeadderande för kund [13,
pp. 26-28]. Toyota definierade att slöseri kan delas in i sju olika kategorier som nu mera är
kända som “de sju slöserierna”. På senare tid har även ett åttonde slöseri tagits i beaktning,
outnyttjad kompetens hos de anställda, vidare kallat “de sju slöserierna + en” och kommer
beskrivas i kapitel 2.4.1 [2, p. 95]. Dessa slöserier behöver givetvis inte enbart gälla
tillverkning utan kan innefatta andra processer hos företag [13, pp. 26-28].
2.4.1 De sju slöserierna + en
1. Överproduktion
Med överproduktion menas att företaget tillverkar mer produkter än vad som har
efterfrågats. Detta innebär att produkter måste vänta på att få gå ut till kund och skapar
bundet kapital i företaget. Det är inte bara det att produkterna kostar pengar att
tillverka utan även transport samt lagerhållning måste då räknas in i överproduktion
och som ett direkt slöseri [13, p. 50] [12, p. 623]. Vidare innebär detta att när företaget
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spenderar tid och pengar på överproduktion så försvinner tid och pengar från vad som
egentligen borde producerats [13, p. 50].
Väntan
Väntan innebär att tid går men att produkter inte förändras och ökar heller inte i värde
för kunden. Hit räknas även om personal måste vänta på nödvändigt material,
information m.m.. Orsaken till väntan uppstår vid flaskhalsar i produktionen [12, p.
623]. Det kan vara uteblivna instruktioner till personal, platsbrist, låg maskinkapacitet
m.m. [13, p. 51].
Transport och onödiga rörelser
Vanligtvis adderar aldrig en transport något värde till en produkt och bör därför
undvikas om möjligt [13, p. 51]. Onödiga transporter sker både internt och externt
samt består allt som oftast av förflyttningar då produkten flyttas onödigt långa sträckor
eller förflyttas onödigt många gånger mellan olika stationer. Dessa transporter gäller
inte enbart själva produkten utan även material, verktyg och personal [13, pp. 118119] [12, p. 623]. När det gäller transport av information så finns risken att vid för
många förflyttningar så kan informationen förändras beroende på tolkningar och
missuppfattningar mellan anställda.
Felaktiga processer
Felaktiga processer eller överbearbetning innebär att fler moment än nödvändigt har
använts för att skapa produkten vilket kan bidra till större risk för fel. Slöseriet ökar
ledtiden för produkten utan att addera mer värde för kund och kan leda till försening
av leverans [12, p. 623]. Det kan också vara att felaktiga verktyg eller maskiner
används och extra moment måste till för att åtgärda felaktigheterna [13, p. 51].
Användandet av högre kvalitet än vad kunden efterfrågar eller betalar för är en form
av överbearbetning [11, p. 92].
Lager
Att ha uppdaterad vetskap gällande sin lagerhållning är viktigt för att undvika
överlagring av detaljer [12, p. 623]. Det finns flertalet orsaker till att ett företag får
överlager t.ex. produkter i arbete (PIA). Innebörden av begreppet PIA är att det bildas
lager mellan de olika stationerna i produktionen. En annan orsak till överlager kan
vara problem med kommunikation mellan lager och produktionsavdelning. Vilket kan
leda till ökad genomloppstid, lagrings- och transportkostnader [13, p. 51].
Onödiga arbetsmoment
Ett onödigt arbetsmoment kan vara allt mellan att leta efter verktyg till att inte ha
tillräckligt med plats så att material blir utspritt. Ofta kan dessa moment elimineras
genom städning samt ordning och reda [13, p. 51].
Felaktiga produkter
Om en verksamhet skulle tillverka defekta produkter innebär det extra kontroller,
letande av felkällor och återkallning av produkter för att rätta till felet [13, p. 120].
Detta innebär extra hantering och tidsåtgång för produkten utan att addera värde [13,
p. 51].
Outnyttjad kompetens
Alla människor är olika och besitter olika kunskaper, kreativitet och sätt att
kommunicera på. Om inte verksamheten utnyttjar detta är det ett indirekt slöseri. Att
kommunikationen är god mellan personal och chefer är viktigt för att kunna ta tillvara
på idéer och förslag samt att öka personalens engagemang [13, p. 51].
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2.5 Standardisera
Den standard som behandlar manuella processer kallas metodstandard. I en metodstandard
skall det beskrivas hur ett arbete skall utföras men inte hur produkten skall vara utformad. Det
finns främst tre orsaker till att utveckla en metodstandard: säkerhet/ergonomi, kvalitet samt
effektivitet. Det medför en jämnare kvalitetsnivå vilket är viktigt ur ett Lean perspektiv.
Metodstandarden skall beskriva det bästa och smidigaste sättet känt att utföra arbetet på. Om
samtliga genomför arbetet utefter standarden skulle arbetets tempo bli jämnare samt
effektivare jämfört med individuella metoder [2, p. 72].
En standard kan definieras som en överenskommelse om hur en verksamhet skall bedrivas [2,
p. 69]. Standardisering möjliggör noteringsmöjligheter gällande avvikelser och är därmed en
förutsättning för att kunna eliminera slöseri [2, p. 70]. Vid utveckling av en standard är det
viktigt hur den arbetas fram samt vilka som deltar i arbetet. Det blir lätt konflikter mellan
fabrikspersonal och ledning om den innehåller för strikta regler men samtidigt måste
standarden ge tydliga instruktioner för hur arbetet skall utföras. Standarden måste hela tiden
utvecklas och förnyas och det är viktigt att personal ges chansen till påverkan i form av egna
idéer som kan tas tillvara och utveckla en standard. Det medför även att självförtroendet hos
personalen stärks när idéer kan påverka och leda till förbättring [13, p. 185].
2.5.1 5S
5S grundidé är att skapa en välorganiserad och funktionell arbetsplats samt införa rätt
beteende och attityd som genomsyrar hela organisationen. För att standardisera arbetet krävs
en organiserad arbetsplats [13, p. 190]. I en massproduktion som inte använder 5S modellen
kan slöserier byggas upp genom åren. Dessa slöserier döljer problemen och skapar ett
accepterat men dåligt fungerande arbetssätt. 5S skapar en process för ständiga förbättringar av
arbetsmiljö och definieras enligt följande [13, p. 187]:
1. Sortera: Gå igenom vad som finns på arbetsplatsen och skilj på verktyg som används
dagligen och de som sällan eller aldrig används.
2. Systematisera: Märk verktyg som sällan används och förflytta dessa utanför
arbetsplatsen. Bestäm permanenta platser för verktygen efter hur ofta de används.
3. Städa: Alla har ansvar att städa sitt område och den utrustningsom använts. Samt
kontrollera av huruvida verktygen är i behov av underhåll [11, p. 458].
4. Standardisera: Skapa regler så de första tre S:en upprätthålls [13, p. 187]. Använd
tavlor med produktionsplaner och uppföljning.
5. Säkra systematisk översyn: Gör ovanstående punkter till en vana. Genomför
regelbundna kontroller och ständiga förbättringar [11, p. 458].
5S är ett verktyg som används för att synliggöra problem där flera personer använder samma
utrustning. Används 5S på ett smart sätt kan det bli en del i ett välplanerat lean-system [13, p.
189].
2.6 GAP-analys
Ordet “GAP” är en förkortning för orden “good”, “average” och “poor” som hänvisar till att
mäta vad som är bra, medelmåttigt och dåligt. GAP-analys är ett verktyg som används av
företag för att kunna jämföra och vidta åtgärder mot de gap som uppstår mellan det aktuella
och det eftertraktade scenariot [12, p. 361]. För att företaget skall kunna växa och utvecklas så
måste dessa gap kortas ned så mycket som möjligt. Det som ofta mäts i analysen är hur
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mycket tid, pengar och mänskliga resurser som måste investeras för att ta företaget till
önskvärt läge [12, p. 362].
Företagsanalytikern och konsulten Tejasvi Chandrarkar Addagada skriver i sin artikel “Do we
need a mature GAP-analysis?” att en GAP-analys skall byggas på fyra steg:
1. Att förstå verksamhetens målsättning, policy och uppdrag är mycket viktigt i en GAPanalys. Sedan skall även företagets uppdrag och mål analyseras, t.ex. vad företaget står
för, målet för företaget och målet med GAP-analysen.
2. Nästa steg är att förstå hur den faktiska processen ser ut i företaget, var företaget står
idag. Viktigt att samla in relevant data om det område som skall studeras samt se hur
resurser hanteras inom området. Om arbetet inte har någon tidsbegränsning kan olika
förändringsförslag och aktiviteter testas i praktiken för ett mer konkret resultat.
3. Steg tre är att målet/målen som finns ska analyseras och studeras, där vad som kan
behövas för att komma dit kan framgå. Att t.ex. jämföra var företaget är idag och vart
det vill nå. Denna jämförelse skall bygga upp en plan som skall beskriva hur företaget
skall nå sina utsatta mål.
4. Avslutningsvis skall de tidigare stegen sammanställas och visar då hur dagsläget
förhåller sig till önskat scenario. Detta genom att jämföra de olika lägena med
situationsanpassade gränser och sammanställa gapen mellan dessa [16].
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3. Metod
I detta kapitel beskrivs vilka metoder som använts i examensarbetet.
3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod
Examensarbetets frågeställningar syftar till att åskådliggöra förbättringsmöjligheter hos
företaget och hur dessa förbättringar kan reducera tidsåtgång och kostnader. För att finna
potentiella förbättringsområden och förslag på förbättringar utfördes hela examensarbetet på
företaget i Uddevalla. Det gavs därmed goda möjligheter att genomföra en
nulägesbeskrivning genom intervjuer och observationer.
För att få en tydlig uppfattning om tillverkningsprocesserna i dagsläget upprättades en
nulägesbeskrivning där väggtillverkningen och dess stödprocesserar beskrevs i detalj. Vidare
genomfördes en litteraturstudie för ökad kunskap, förståelse och tolkning av insamlad
information. Väsentlig litteratur analyserades och utgjorde grunden i det teoretiska ramverket.
För att identifiera möjliga förbättringsområden i produktionen analyserades sedan
nulägesbeskrivningens information i en nulägesanalys. Informationen analyserades genom det
teoretiska ramverk som valts och genererade förbättringsförslag till företaget. För att visuellt
åskådliggöra nuläget och eventuellt framtida läge upprättades en Gap-analys.
Frågeställningar

Metod

Informationsinsamling

Nulägesbeskrivning

Nulägesanalys

Gap-analys

Figur 4 Koppling mellan frågeställningar och metod

3.2 Arbetsprocess
I samråd med företaget och skolan upprättades en detaljerad tidsplanering för arbetet i form
av ett Gantt-schema. I schemat planerades alla delmoment i arbetet, se figur 3.
Vidare beslutades även att arbetet skulle fokusera på väggavdelningen med tillhörande
delprocesser. Därefter skrevs en problembeskrivning som uppfyllde företaget och skolans
krav. För att få en introduktion till fabriken och dess personal genomfördes deltagande på ett
lagledarmöte för en första kontakt med personer som kunde vara relevanta för arbetet. Efter
en säkerhetsgenomgång och en rundvandring i fabriken påbörjades observationer och
intervjuer. Observationerna startade med deltagande på väggproduktion och dess
stödprocesser för att sedan övergå till samtal med personalen på de olika avdelningarna.
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Under arbetets gång har en veckorapport lämnats in med information om hur arbetet fortgått.
Rapportmallens syfte var att strukturera och följa tidsplanen enligt gantt-scheamat. I
rapportmallen beskrivs vad som pågår under veckorna, vad som skall göras nästkommande
veckor samt om några problem har uppstått, se bilaga 1.

Figur 5, gantt-scheama

3.3 Informationinsamling
För att besvara examensarbetets frågeställningar har information samlats in via företagets
verksamhetshandbok, deltagande i produktion, observationer, intervjuer/samtal med personal,
deltagande på produktionsmöten, P-plan samt litteraturstudie.
3.3.1 Litteraturstudie
Litteratur som berörde teorier inom Lean produktion var fokusområdet för examensarbetet.
Litteraturstudien genomfördes via sökningar efter lämplig litteratur och publikationer genom
högskolans bibliotek. I samråd med företaget och hjälp från handledare valdes de teorier som
ansågs lämpade för arbetet. Utifrån valet av teorier utformades sedan gemensamma frågor till
personalen samt observationspunkter för samtliga avdelningar.
De sökord som användes var: Lean production, Lean produktion, Slöseri, De sju
slöserierna+en, muda, 5S, Toyota Production System (TPS), Nulägesbeskrivning,
Nulägesanalys, Gap-analys, Standardisera.
3.3.2 Observationer
Observationerna skedde på fabriken i Uddevalla och innefattade deltagande i de
arbetsuppgifter som finns på snickeri-, armerings-, bland-, lager- och väggavdelningen. Dessa
observationer gav möjlighet till ökad insyn och förståelse för hur det faktiska arbetet utförs.
Under observationer genom deltagande i arbete och samtal med personal, undersöktes
följande frågor:
 Hur kommer material och verktyg till stationen?
 Finns allt på sin plats?
 Har de anställda all information de behöver och hur får de det?
 Vilka moment skall utföras på stationen?
 Kan väntetider identifieras?
 Hur hanteras spill och kasserat material samt hur mycket?
 Hur hanteras produkten när stationen är klar?
 Transport till nästa station?
 Jobbar avdelningen konsekvent med förbättringsarbete?
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3.3.3 Verksamhetshandboken
För att få en grundläggande förståelse för de olika avdelningarnas arbetsmoment så studerades
företagets verksamhetshandbok. All text i verksamhetshandboken granskades och följdes av
fördjupning i de olika kapitel som var relevanta för arbetet.
3.3.4 Intervjuer
För att kunna ta del av personalens åsikter och erfarenheter gällande väggproduktion och
tillhörande stödprocesser så genomfördes enkla ostrukturerade intervjuer med personal i den
faktiska produktionen.
3.3.5 P-plan
P-plan är ett planeringssystem som skapats av företagets utvecklingschef. Med systemet kan
företaget planera hela produktionen i fabriken. Systemet är en databas med all information
gällande produktionen i fabriken sedan programmet startades. Programmet använder ett Excel
gränssnitt med olika rutor för datum, produkternas plats i fabriken och produktens beteckning.
Systemet används som ett visuellt verktyg, då det är enkelt att se vilket väggelement som skall
tillverkas vid vilket gjutbord. P-plan har även den funktionen att de anställda kan registrera
avvikelser vid de olika kontrollerna som genomförs i produktionen vilket även innefattar
revidering (korrigering) av ritningar. Denna information användes för att kunna styrka
eventuella förbättringsförslag med nödvändig historik.
3.4 Nulägesbeskrivning
För att möjliggöra identifikation av förbättringsmöjligheter så behövde de olika processerna
studeras. Detta skedde genom en nulägesbeskrivning. Tillämpningen av nulägesbeskrivningen
skedde genom att studera berörda avdelningar och dess arbetsmoment. Avdelningarna
behandlades separat och informationen samlades in via observationer, samtal med personal,
verksamhetshandboken och deltagande i produktion samt möten. De olika arbetsmomenten
för stationerna sammanställdes i listor för att öka förståelsen för de olika stegen i
tillverkningsprocessen. För att få en visuellbild av flödet för avdelningarna upprättades
separata flödeskartor.
3.5 Nulägesanalys
I nulägesanalysen studerades och analyserades nulägesbeskrivningen efter valda teorier, de
sju slöserierna + en och 5S. Precis som i nulägesbeskrivningen så studerades varje station
separat. Nulägesanalysen används för att identifiera slöserier och hur produktionen ser ut idag
gällande 5S verktyget. Anlaysen innehåller även vad de olika slöserierna innebär tidsmässigt
och kostnadsmässigt för företaget.
3.6 GAP-analys
För att enkelt kunna åskådliggöra nuläget på de olika stationerna så upprättades en GAPanalys. Analysen genomfördes för att granska Kynningsrud Prefab AB:s nuvarande situation
på de olika avdelningarna och deras förbättringspotential. Analysen baserades på den
information som samlats in via observationer, verksamhetshandboken, intervjuer och P-plan.
Vidare bedömdes samtliga stationer utefter rapportens syfte gällande förbättrings- och
rationaliserings möjligheter. GAP-analysens gränser sattes till hur väl de uppfyllde
beskrivningarna av De sju slöserierna+en samt 5S som återfinns i det teoretiska ramverket.
Istället för Good, Average och Poor så användes Kynningsruds benämningar Uppfyllt,
Påbörjat och Ej uppnått/Saknas/Bristfälligt.
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Exempel på hur GAP-modellen kommer att se ut:





Grön-Uppfyllt, företaget undviker det angivna slöseriet
Gul-Påbörjat, det angivna slöseriet finns delvis
Röd- Ej uppnått/Saknas/Bristfälligt, slöseriet är påtagligt

För att öka tydligheten gällande vilket slöseri eller 5S steg som hör till de olika
benämningarna, markeras rutan med slöseriets eller stegets nummer som de blivit tilldelat i
det teoretiska ramverket.
3.7 Trovärdighet
Reliabiliteten för studien minskar då samtliga värden i nulägesanalysen och
kostnadsberäkningen är uppskattade. För att öka reliabiliteten har minst fem personer
tillfrågats vid varje uppskattning. När personal tillfrågades och gav sina tidsuppskattningar
valdes den lägsta tidsåtgången för att senare beräknade siffror inte skulle ses som överdrivna.
Möjligheten för en tidsstudie utesluts då produktionen är en stycksproduktion med unika
produkter från dag till dag. Tidsstudien skulle generera olika resultat från olika dagar och ge
en liknande uppskattning som personal, förmän och driftchefer har beskrivit.
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4. Nulägesbeskrivning
I detta kapitel ges en beskrivning av nulägessituationen på de berörda avdelningarna i
fabriken. De olika arbetssätten med kompletterande text beskrivs i korthet för att ge läsaren
en introduktion.
4.1 Snickeriavdelning
När ett väggelement skulle gjutas behövdes en form att placera armering, ingjutningsgods och
betong i. Vidare behövdes ursparningar för dörrar och fönster. För god flexibilitet gällande
formväggar och ursparningar så hade företaget en egen snickeriavdelning som tillverkade
dessa detaljer. Snickeriavdelningen bestod av en förman, sju medarbetare och var uppdelad i
två avdelningar, ett finsnickeri för ursparningar samt ett grovsnickeri där formväggarna
tillverkades.
4.1.1 Finsnickeri
Finsnickeriet tillverkade ursparningar för dörrar, fönster m.m.. För att enkelt kunna placera
och sedan avlägsna dessa så tillverkades produkterna av trämaterial, 60% av alla ursparningar
tillverkas av spånskiva och 40% av plyfamaterial. Ursparningarna gjöts fast i gjutgodset och
förmannen uppskattade att 90% av alla formar kasserades efter en gångs användning (om de
tillverkades av spånskiva). Spånskivan absorberade vätska från betongen vilket medförde att
den fastnade i formen under härdningsprocessen. Utöver att majoriteten av ursparningar
tillverkades av spånskiva så var även triangelstag för ursparningarnas insidor samt distanser
och komplement till ingjutningsgods av spånskiva.

Figur 6 Finsnickeriets materialflöde

Tillverkning av ursparningar:
1. Förmannen lämnar ut ritningarna till snickeripersonalen.
2. Väsentliga mått markeras på ritningen av medarbetarna.
3. Detaljer med samma dimensioner markeras för att minska omställningen av sågbordet.
4. Materialet sågas i rätt dimensioner.
5. Materialet förflyttas till arbetsbänken där det skruvas och limmas ihop.
6. Formen stabiliseras med tvärgående reglar.
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7. Till sist märks ursparningen med produktnummer och placeras på golvet bredvid
porten till väggavdelningen.
8. Ursparningarna hämtas av väggpersonal på morgonen efter.
När förmannen lämnade ritningarna till personalen markerades väsentliga mått. Detta för att
öka ritningarnas tydlighet. Personalen kunde då enkelt se vilka ursparningar som hade
liknande dimensioner och kunde sedan såga ut dessa samtidigt vilket sparade tid och
trasnport. De verktyg som behövdes fanns upphängda över arbetsbänken eller i ett skåp
anslutande till arbetsbänken. När materiallagret blev lågt hämtades nytt vid grovsnickeriet
med hjälp av en truck. Trucken användes av snickeriet, grovsnickeriet och till viss del hall 4.
Därefter markerades ursparningarna med produktnummer och placerades på mellanlager vid
porten mot hall 4. Det material som blev över i oanvändbara storlekar kasserades och slängdes
i en mindre container som sedan kördes ut med truck till återvinningscontainrar utanför
fabriken.
När ett fel uppstod och en ursparning skulle korrigeras i efterhand gavs den första prioriteten
för att säkerställa att väggproduktion kunde fortsätta. Majoriteten av korrigeringarna skedde
på avdelningen men dagligen lånade väggpersonal verktyg från finsnickeriet för att korrigera
mindre fel direkt vid gjutbordet.

Figur 7 Finsnickeriet
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4.1.2 Grovsnickeri
Vid gjutning av väggelement använde Kynningsrud till största del inställningsbara stålformar
som var fixerade vid tre av fyra sidor på gjutborden. För att möjliggöra att fler än en vägg åt
gången kunde tillverkas per gjutbord så fanns även en snickeriavdelning för tillverkning
av situationsanpassade formväggar.
Tillverkning av formvägg:
1. Förmannen får ritningarna över vad som skall gjutas nästa dag av planläggaren.
2. Förmannen summerar samtliga ritningar till ett A3 ark och förenklar dessa så endast
formväggarnas innermått finns med.
3. Personal hämtar nödvändigt material(formplyfa) på hyllor nära belägna till
arbetsbänken.
4. Materialet mäts och sågas på sågbordet.
5. Formplyfan placeras därefter på arbetsbänken och skruvas fast på metallskenor
6. Formväggen markeras med produktnummer.
7. Tillsist placeras de på hylla eller golv utanför snickeriavdelningen och hämtas av
väggpersonal med vagn klockan 05.00 morgonen därpå.
Förmannen ansvarade för all snickeriproduktion och att avdelningen minst skulle vara en dag
före väggavdelningen. När förmannen fick ritningarna från planläggaren summerades och
förenklades denna för hand. Detta medförde minskad pappersåtgång, högre tydlighet samt
förenklat arbete för personalen på grovsnickeriet. På de förenklade ritningarna syndes enbart
nödvändiga mått för formväggarna.
Verktyg, material samt sågbord fanns placerat intill arbetsbänken och material fylldes på med
samma truck som för finsnickeriet. Eftersom gjutborden i hall 4 var av metall så fixerades de
mobila formväggarna med hjälp av magneter. Magneterna gav en god stabilitet samt var enkla
att fixera och sedan ta bort. Formväggarna tillverkades av materialet formplyfa som var en
plywoodskiva med ett laminerat ytskikt som bidrog till att materialet inte tog upp vätska från
betongen och därmed inte fastnade vilket innebar att formväggarna kunde återanvändas.
Eftersom formplyfan inte besatt magnetiska egenskaper så skruvades en metallskena på dess
yttersida. Den fungerade dels som en förstärkning samt underlättade fixering och avformning
av gjutväggarna. Innan formväggen placerades på mellanlagret markerades den med
ritningens produktionsnummer så att väggpersonalen enklare kunde hitta rätt formvägg.
För att minska resusanvändningen så var ett smidigt och effektivt sätt att bygga formväggarna
av materialet formplyfa som kunde återanvändas upp till två månader enligt personal. Om
formen inte längre var brukbar men att materialet inte var utslitet så demonterades formen och
sågades till andra storlekar. Om en produkt visades vara felaktig gavs den första prioriteten
för att ständigt upprätthålla en effektiv produktion i hall 4. Spill och annat material som blev
över placerades i mindre containrar, intill arbetsbänken, som sedan kördes ut med truck till
återvinningscontainrar utanför fabriken.
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Figur 8 Grovsnickeriet

4.2 Armeringsavdelning
Armeringsstål användes i tillverkningen av samtliga produkter från Kynningsrud. Armeringen
bestod av stålstänger som placerades i gjutformarna innan betongen. Stängernas form och
storlek kunde variera men dess funktion var den samma d.v.s. ge bättre hållfastegenskaper.
Om betongelement enbart innehöll betong skulle det spricka vid förflyttning eller belastning.
Eftersom väggarnas storlek och tjocklek varierade för varje nytt projekt så hade Kynningsrud
en egen avdelning där all armering färdigställdes i form av rätning, kapning, bockning,
svetsning och najning. Najning innebar att armeringen tvinnades ihop med ståltråd. Den
armering som företaget använde sig av var storlekarna 6,8,10,12,16,20,25 samt 32mm i
diameter. Vid diameter över 16mm så klippdes och bockades armeringen manuellt.

Figur 9 Armeringsavdelningens materialflöde

Nedan följer generella steg vid armeringstillverkningen:
1. Driftchefen får ritningen av planeringsansvarig på morgonen dagen innan armeringen
skall användas.
2. Driftchefen vidarebefodrar ritningen till förmannen på armeringsavdelningen
3. Förmannen använder sig av P-plan för att se vad dagens produktions är samt om något
uppdateras eller flyttas under dagen.
4. Nödvändiga mått och flera ritningar med samma dimensioner markeras.
5. Förmannen delegerar ut arbetsuppgifter, vanligtvis utför personalen likande
arbetsuppgifter varje dag.
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Sedan skiljde sig processen åt, stål med diametern 16 och mindre rätades ut och bockades i en
maskin, medans dimensionerna 20,25 och 32 bearbetades manuellt. Stålen från 16mm och
nedåt levererades på rullar medans de större stålen var raka när de anlände till företaget.
Automatisk:
6.
Bygelmaskinen anpassas efter vilken dimension som skall tillverkas.
7.
Maskinen rätar ut stålet som tidigare varit placerat på rulle.
8.
Beroende på om det är rakstål eller vinklar som skall tillvekas bockar maskinen
vinklarna.
9.
Stålet klipps av till rätt längd.
10.
Armering som är avsedd till samma vägg placeras på samma vagn.
11.
Vagnen ställs på ett mellanlager.
12.
Vagnen med den färdiga armeringen transporteras till gjutbordet innan
dagskiftet på väggavdelningen börjar.
Manuell:
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Personal hämtar rätt dimension på stålet från ett lager i anslutning till
armeringsavdelningen.
I anslutning till lagret finns en klippmaskin där stålet kapas till rätt längd.
Stålet bockas, om ritningen kräver det.
Armering som är avsedd till samma gjutbord läggs på samma vagn.
Vagnen ställs på ett mellanlager.
Vagnen med den färdiga armeringen transporterats till gjutbordet innan
dagskiftet börjar produktionen på väggavdelningen. Om armeringen är för stor
för att transporteras på vagnar förflyttas de med truck till avsett gjutbord.

För att väggen skulle klara av högre belastning krävdes det ibland större
armeringskonstruktioner. Avdelningen tillverar då ”korgar” som tillverkades manuellt på
armeringsavdelningen av olika rakstål och vinklar som svetsades samman. Korgarna kan
liknas med, oftast, kubformade stålkonstruktioner som fördelar belastningen på större
områden.
1.
2.
3.
4.

Rakstål och vinklar tillverkas enligt ovan.
Materialet svetsas samman till konstruktionen
Korgen läggs på en vagn som ställs på mellanlager
Vagnen transporteras till gjutbordet innan dagskiftet börjar produktionen på
väggavdelningen

På ritningen markerades vilken storlek, längd och form armeringen skulle ha samt hur de
skulle sitta ihop. Förmannen markerade även de väggelement som skulle ha armering av
samma dimensioner för att minska omställningsarbetet av den automatiska klipp- och
bockmaskinen, vidare kallad bygelmaskin.
Armeringsmaterialet av storleken 16mm och nedåt var på rullar som placerades på lager
bakom bygelmaskinen och lyftas fram med travers när det skulle fyllas på i maskinen.
Maskinen kunde hantera fem rullar med armering samtidigt, detta medförde att maskinen
direkt kude växla mellan de olika storlekarna utan att förflytta något material. De material
som var större än 16mm låg på ett lager utanför avdelningen i direkt anslutning till den
manuella klippmaskinen.
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Figur 10 Ameringsavdelningen(pågående påfyllnad av armeringsrullar)

Armeringsvagnarna hade två uppgifter, att underlätta förflyttning av materialet samt
underlätta att organisera till vilken vägg armeringen skulle. Vagnarna placerades på
mellanlagerparkering med utmarkerade platser för att motverka att vagnarna reducerade
personalens arbetsyta. Därefter transporterades de ut till väggavdelningen på morgonen
klockan 06.00 innan väggpersonalen påbörjade produktionen. Vid misstag av personalen eller
sena revideringar kunde nästan all armering återanvändas genom att den ombearbetades via
kapning-, svets- och najningsarbete. Det spill eller eventuella kassationer som uppstod från de
olika stationerna samlades i en mindre container. När den var fylld transporterades den ut från
fabriken med truck och tömdes i en större återvinningscontainer.
4.3 Lager
När ett betongelement skulle gjutas var det inte enbart armering, betong och ursparningar som
behövdes. För att möjliggöra hantering, förflyttning och transport av de färdiga väggarna
placerades ingjutningsgods i gjutformen. Godset kunde vara allt mellan upphängningar och
isoleringsstöd till plaströr för kabeldragning. Alla dessa detaljer medförde ett stort
materialflöde både in och ut i fabriken och företaget upprättade därför ett lager som
distribuerade godset. Lagret bestod av en förman och tre medarbetare. Utöver
ingjutningsgodset så organiserades och distribuerades även montagegodset som skickades
med betongelementen till byggarbetsplatserna. Vidare använde sig företaget ofta av
standardiserade detaljer vilket underlättade beställning och hantering av detaljerna. När en
detalj inte fanns inne eller skulle specialanpassas beställdes denna separat av en svetsfirma i
Uddevalla.
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Figur 11 Lagrets materialflöde

När ingjutningsgodset skulle plockas samman utfördes de generella stegen nedan:
1. Lageransvarig får ritningar för väggproduktionen från planeringsansvarig.
2. Med första ritningen bifogas en plocklista för hela projektet.
3. Plockansvarig på lagret får ritningar samt plocklista för enskild vägg.
4. Han plockar ihop väggarnas ingjutningsgods i en egen låda.
5. Lådorna ställs på pallar brevid armeringsvagnarna.
6. I lådorna placeras plocklista samt ritning.
7. Personal som transporterar armeringsvagnarna till hall 4 transporterar även lådorna
med ingjutningsgods till gjutborden.
När ingjutningsgods anlände till Kynningsrud placerades det på golvet och det var sedan
lagerpersonalens uppgift att placera detaljerna på hyllor. Fanns det inte plats i hyllorna
placerades pallarna på golvet framför hyllorna. Detaljer med hög användningsfrekvens
placerades närmast porten mot väggproduktionen för att underlätta utkörningen och detaljer
med lägre användningsfrekevens placerades längre in på lagret. Det var plockansvariges
uppgift att ständigt ha en överblick när påfyllnad av detaljer skulle ske.

Figur 12 En del av lagret
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4.4 Blandarstation
För att upprätthålla en hög kvalité på väggarna krävdes en förstklassig betong som kunde stå
emot alla de påfrestningar som ett väggelement kunde utsättas för. I branschen var det också
viktigt att kunna variera färg och material i betongen vilket innebar att kundanpassningen var
på en hög nivå. För att ständigt hålla uppe en hög standard gällande både kvalité och
flexibilitet så hade Kynningsrud en egen blandarstation där betong till hela fabriken
blandades. På blandarstationen arbetade fyra personer samt en förman. Deras uppgift var att
blanda och övervaka de 13 betongrecept företaget hade upprättat för väggproduktionen samt
att sköta tillhörande utrustningen. De vanligaste recepten var den billigare varianten ”Kalle”
och den dyrare ”Erik”.“Erik” innehöll högre mängd cement samt kemikalier som genererade
bättre egenskaper i form av hållfasthet, bränntid och ytfinish gentemot receptet “Kalle”.
På stationen förvarades även allt material till betongblandningarna. Det fanns totalt tio silos
med sprängsten, vidare kallat ballast, som användes vid tillverkning av vanlig gråbetong. Fyra
av de tio silosen klarade upp till 100 ton material och fyra stycken fem tons silos med färgad
ballast och sten. Ballasten köptes och levererades från en lokal leverantör som levererade 15
lastbilsflak om dagen med den vanligaste grå ballasten. Materialet förflyttades sedan från
lastbilen och in i fabriken med hjälp av ett transportband. Ballasten för den färgade betongen
levererades i en tons säckar och lagrades på golvet vid blandstationen innan de placerades i
silosen. Silosen för den färgade betongen fylldes på via en travers då det inte fanns
transportband till dessa.

Figur 13 Blandarstationens materialflöde
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Vid ny beställning av betong skedde följande steg:
1. Personalen beställer betong från blandarstation via radiokommunikation.
2. Blandpersonalen startar blandningen av betongen via ett datorsystem.
3. Betongen blandas och är klar på cirka fyra minuter.
4. Ansvarig vid kontrollrummet kontrollerar manuellt första och andra satsen med
betong.
5. Materialet tippas över i ett transportkärl, vidare kallat conflex.
6. Betongen transporteras till utläggningsmaskinen av conflexen som rör sig längs ett
spår i takhöjd.
7. Betongen töms i utläggaren av arbetare vid väggstationen
Utläggningsmaskinen i hall 4 hade en maxkapacitet på två m3 betong per omgång. Därför
upprepades steg 2-8 för att möjliggöra att beställd betong levererades. Kontrollrummet som
var personalens utgångspunkt var beläget i mitten av fabriken, där personalen hade radio- och
visuellkontakt med de som ansvarade för utläggningsmaskinen. För att undvika maskinhaveri
så rengjordes blandarna, conflex och utläggaren två till tre gånger per dag och ytterligare en
gång innan och efter att färgad betong hade blandats.
Företagets driftchef beskrev betongen som ett “levande” material och att det varierade mycket
på grund av ballastens fuktighetsgrad och temperatur. En fuktig ballast var svår att få bra
genom att följa standard recepten samt att kall ballast hade längre bränningstid än en varm.
Även om recepten var standardiserade så kunde konsistensen hos två satser av samma recept
ha stora variationer. För att motverka variationen så hölls kontinuerlig kommunikation mellan
väggpersonalen och blandpersonal via komradio. Det medförde att recepten kunde korrigeras
till nästa omgång för att få de önskade egenskaperna. Utöver kommunikationen via radio så
kontrollerade blandarpersonal hur betongen var ute i hall 4 en gång om dagen. Personalen tog
då olika prover för att säkerställa kvaliteten av betongen och prata med väggpersonalen om
hur de upplevde betongen. Det spill som blev vid överproduktion tömdes i containrar och
krossades sedan för att återanvänds i produktionen.

Figur 14 Datorerna i blandarstationen som kontrollerar blandarna
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4.5 Väggavdelning
Väggproduktionen hos Kynningsrud var placerad i två av lokalens hallar, hall 3 och 4. I hall 4
bestod produktionen av tio gjutbord i stål, fyra lag med ca sju till nio personer inklusive en
lagledare och avslutningsvis en förman som utförde slutkontroll av samtliga väggar. Alla
väggar som tillverkade var individuellt anpassade för sina projekt vilket även medförde att
produktionen behövde anpassas inför varje tillverkning.

Figur 15 Material/produktflöde i hall4

Nedan följer en generell arbetsbeskrivning med steg som gällde för tillverkning av enkla
väggelement i gråbetong (se bilaga 2 för kompletterande bilder):
1. Lagledarna hämtar ut morgondagens ritningar klockan 15.00.
2. Morgonen där på rengörs gjutborden om inte nattskiftet hunnit.
3. Morgonpersonal hämtar formväggarna för respektive vägg och börjar forma dessa.
4. Gjutformens mått kontrolleras av kontrollant.
5. Lagen hämtar därefter ursparningar för dörrar, fönster m.m.
6. Ingjutningsgodsets platser markeras.
7. Därefter kontrolleras att rätt armering är vid gjutbordet, annars hämtas detta på
armeringsavdelningen. Samma gäller ingjutningsgodset som annars hämtas på lagret.
8. Lagen placerar ingjutningsgods i formerna samt monterar lyftkuddars fästanordning,
vidare kallat bläck.
9. Ursparningarna mäts och placeras i formen samt fixeras med trästag.
10. Gjutbord, ursparningarna samt formväggarna oljas in.
11. Distanser för armeringsnät placeras på bordet.
12. Armeringsnät klipps och placeras i gjutformen följt av övrig armering.
13. Näten och övrig armering najas ihop.
14. Distanser för nästa lager armering, vidare kallat “ormar”, placeras över första lagret
och najas fast.
15. Ingjutningsgods för övre lagret placeras ut och fixeras.
16. Armeringsnät klipps ut och placeras på ormarna samt fixeras med naj.
17. Formen fylls med betong.
18. Betongen fördelas grovt i formen med hjälp av krattor.
19. Borden vibreras för att fylla alla eventuella fickor samt fylla ut porer som bildats.
20. Formen stockas för att jämna till ytan.
21. Därefter används glättare samt putsbräde för att förfina väggens yta.
22. Som sista standard ytbearbetning så används svärd för att höja ytfinishen.
23. Beroende på hur blöt betongen är kan ytan även behöva rollas med en fuktig roller.
24. Till sist skall betongen bränna i minst sju timmar.
Arbetslagen hade en egen bänk, skåp och verktygstavla där det skulle finnas två hammare, två
släggor, distanser, fyra till sex najmaskiner, fyra till sex laddningsstationer för dessa, tre
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skruvdragare, tre limpistoler, tre saxar för armering samt oljehink med mopp. Lagen hade
även en egen färg som verktygen målades efter för att minimera att lagen lånade verktyg av
varandra.
Lagledaren började dagen med att kontrollera så ritningarna var genomförbara. Upptäcktes fel
eller att ritningen ej var komplett försökte lagledaren åtgärda detta på bästa möjliga sätt efter
eget initiativ. Lagledarna ansvarade för två till tre bord var och varje dag tillverkades två till
tre väggar per bord. När alla formväggar och mått stämde skulle ingjutningsgods och
ursparningar kontrolleras och därefter placeras i formarna. För att kunna lyfta väggarna
placerades alltid lyftanordningar längs en sida. För att dessa skall fungera får de inte täckas
med betong. Därför monterades lyftkuddar på lyften som sedan fixerades i formväggen med
ett bläck. Bläckens uppgift var att hålla lyften samt lyftkuddarna på plats. Vidare så skulle
även ursparningar fixeras. Detta skedde med hjälp av spånskivestag som limmades fast på
både ursparningen och gjutbordet. Det senaste årets fakturor visade att på ett gjutbord i hall 4
användes tio stycken spånskivestag per dag. Därefter oljades gjutformen och gjutbordet med
en olja för att underlätta avformningen när väggelementet var klart.
Nu skulle distanser och armeringsnät placeras ut i formen. Armeringsnäten stod utplacerade
vid två ställ i hallen och köptes in i storleken 5x2.3m, som sedan klippdes efter ritningens
krav. Överblivet material kastades i en container som var placerad vid armeringsnäten. Nätet
lades i formen och najades ihop med övrig armering, för att säkerställa att armeringen skulle
förbli orörlig när formen fylldes med betong. Därefter lades nya distanser in i formen men
denna gång kallade “ormar” som skapade ett utrymme mellan armeringsskikten. Till sist så
fixerades ingjutningsgodset som skulle vara i den övre delen av formen och det sista lagret
armeringsnät ovan på dessa.
Väggavdelningen hade en ansvarig kontrollant som mätte och kontrollerade att formarna
följde sina ritningar. Kontroll skedde vid tre tillfällen, mottagningskontroll, förkontroll och
efterkontroll. Vid mottagningskontrollen kontrollerades ritningen för fel eller om den var
komplett. Förkontrollen utfördes av kontrollanten då det kontrollerades om formen följde
ritningen. Efterkontrollen innebar att förmannen kontrollerade att väggelementet hade rätt
dimensioner och att ytan av betongen var godkänd. Det var kontrollantens uppgift att
godkänna formen innan den fick gjutas. Vid problem eller fel försökte han lösa problemet
genom att kontakta konstruktören eller genom eget beslut. Avvikelser från ritning,
avdelningarna eller formen rapporterades in till P-plan som sedan kunde bli statistik för de
olika lagen.
När formen blev godkänd skulle den fyllas med betong. I hall 4 kunde 20 m3 betong per
timme transporteras ut till formarna. Betongen leverarades från blandarstationen i en conflex
och placerades sedan i utläggaren som fördelade ut betongen hängande i en travers. När
formen var fylld med betongen var det viktigt att få den jämnt fördelad i formen. Detta skedde
genom att personalen använde krattor för att flytta runt betongen och göra en första grov
fördelning. När betongen hade krattats ut vibrerades bordet för att fördela betongen ytterligare
samt att fylla ut eventuella porer. Efter vibrationen stockades bordet vilket innebar att en balk
drogs över formen för att få betongen i rätt nivå. Nu skulle ytbearbetningen påbörjas.
Personalen använde putsbräden, glättare och tillsist svärd samt roller för att ytan skall bli de
kundet önskade. En glättare är ett verktyg med en roterande skiva som jämnar till ytor.
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Figur16 Färdiga väggelement på transportvagn

För att tillverkningen skulle vara så effektivt som möjligt arbetade tre personer under natten
med att lyfta de gjutna väggarna och iordningställa gjutborden för dagpersonalen. Efter att
betongen hade fått bränna minst sju timmar skulle nattpersonalen iordningsställa
väggelementen för lyft och placering på transportvagnar. Nedan följer de generella stegen
som följdes av personalen vid iordningställande av väggelement och gjutbord.
1. Magneter som stabiliserar formväggarna tas bort, rengörs från betong och placeras på
förvaringsvagn.
2. Formväggarna bryts bort med hjälp av en kofot.
3. Formväggarna placeras på golvet intill bordet.
4. Bordens fasta kortsidor skruvas loss.
5. Lyftkuddarna knackas loss från elementen och lyftdonen skrapas rena.
6. Bläcken lämnas kvar på formsidorna eller placeras intill gjutbordet.
7. Plastskydd för övrigt ingjutningsgods skruvas eller knackas bort.
8. Ursparningar bryts loss från betongen.
9. Väggelementets kanter slipas jämna.
10. Extra kontroll för lyft av väggelementen.
11. Lyftanordning fäst in väggen.
12. Bordet tiltas.
13. Väggen lyfts av med travers och placeras på vagn för transport ur fabriken.
14. Gjutbordets sidor skrapas rent.
15. Bordets yta rengörs med stål- och gummiskrapa.
Därefter bröts ursparningar och skyddande detaljer för ingjutningsgodset ut ur betong.
Spånskivorna efter ursparningarna, stag samt ingjutningsgodsskydd placerades i en container.
Borden tiltas och väggen lyftdes av med hjälp av en travers. Väggen placerades på en
transportvagn där förmannen sedan kunde märka ut vilken vägg som var vilken samt
genomföra efterkontrollen och noterar om efterbearbetning krävdes. Om väggen var i behov
av enklare efterbearbetning utfördes det antingen på plats i hall 4 men vid mer omfattande
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arbete så transporterades väggelementet till en separat efterbearbetningsbyggnad. Väggen var
därefter klar att lämnas på färdigvarulager och invänta transport till montageplats.
4.6 Information och kvalitétsarbete
Dagligen hade Kynningsrud två driftmöten gällande fabrikens totala produktion. Mötena
skedde inne på kontorsavdelningen i ett mötesrum som var utrustat med såväl
whiteboardtavlor som projektor. Whiteboardtavlorna möjliggjorde att information och
aktuella problem tydligt kunde visualiseras.
Vid första produktionsmötet för veckan samlades samtliga driftchefer och förmän, förutom
håldäck, för att gå igenom dagens produktion och diskutera akuta ärenden. Möte nummer två
skedde på förmiddagen samma dag där fabrikschef, driftchefer, planerare, kontrollanter samt
förmän deltog. Detta möte behandlade dagsaktuella produktionsfrågor från varje område i
produktionskedjan.
Utöver dessa två möten fanns även ett lagledarmöte på måndagar för hall 4:s driftchef, förman
och lagledare. Mötet hanterade frågor som rör den kommande veckans produktion och olika
punkter som lagledarna önskade svar på. Förutom detta möte skedde även ett kvalitetsmöte
där fabrikschef, utvecklingsansvarig, driftchef, förmän och kontrollanter deltog. Mötet var
nystartat och tanken var att det skulle behandla frågor rörande externa- och internaavvikelser,
hur de uppstod och hur felet skulle undvikas i framtiden.
Avslutningsvis så skedde även ett informationsmöte för hela personalen direkt ifrån ledningen
angående kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbetet, försäljning samt produktionen.
Informationsmötet hölls varje onsdag i matsalen i samband med frukosten så all personal
skulle få tillgång till förstahandsinformation från ledningen.

Figur 17 Informationsrum
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5. Nulägesanalys
Här analyseras insamlad information efter teorierna De sju slöserierna+en och 5S verktyget.
Tidsåtgången för arbetsmomenten är en uppskattning i samråd med personal där den lägsta
uppskattningen har använts. Vidare sammanfattas varje avdelning i en GAP-analys efter
varje kapitel och kapitlet avslutas med en kostnadsberäkning för såväl stödprocesser som
huvudprocessen.
5.1 Slöserier
I detta kapitel identifieras de åtta slöserierna på de olika avdelningarna. Analysen använder
nulägesbeskrivning som underlag. Vid beräkning av tidsåtgång antogs personalen arbeta 227
dagar om året och information från P-plan är tidsperioden 15/3-15/6.
5.1.1 Snickeri
Eftersom snickeriet var uppdelat i två avdelningar så behandlas dessa separat.
5.1.1.1 Finsnickeri
1. Överproduktion
I Nulägesbeskrivning(kap. 4.1.1) beskrevs att 90% av samtliga ursparingar av
spånskivematerial kasserades. Enligt förmannen på avdelningen var det nödvändigt med ett
billigt och lätthanterligt material eftersom produkterna situationsanpassas för varje projekt.
Nästan varje ursparning som tillverkades var unik och användes endast ett fåtal gånger. Det
innebar att det inte tillverkades fler ursparningar än vad som krävdes och slöseriet
överproduktion kunde undvikas. Vidare beskrevs att även om ursparningarna kunde
standardiserats skulle lagerhållningskostnaden öka vilket i sin tur hade inneburit stora
investeringskostnader i både lager och material. Företaget hade testat att tillverka ursparningar
av stål men som visats sig ta mer tid än vad som sparades samt att med dagens lokaler blev
det svårt att lagerhålla flera ursparningar av samma storlek. Verksamheten skulle även förlora
sin kundanpassning och därav många kunder. I samråd med personal och förman behandlades
inte detta slöseri vidare från denna avdelning.
2. Väntan
För att undvika icke värdeadderande tid hade Kynningsrud som mål att all form av
snickeriprodukt skulle vara färdiga cirka två dagar innan de användes. Vid observation
frångicks målet och avdelningen låg istället en dag före. Enligt personalen var orsaken att det
sällan fanns ritningar för mer än en till två dagar vilket försvårade att nå önskat mål. Vidare
beskrev förmannen att rådande platsbrist på avdelningen gjorde det mycket svårt att tillverka
med två dagars försprång. Platsbristen skulle försvåra tillverkningen och öka osäkerhet kring
vart ursparningarna placerades. Både förmannen och personalen ansåg att produktionen
fungerade bra trots att de två dagarna inte uppfylldes. Därför kunde målet ifrågasättas och
kanske borde detta korrigeras. Utöver att eliminera väntan för väggpersonalen så hade även
väntan för finsnickeriet eliminerats. Vid observation uppmärksammades att material och
verktyg var nära placerade till arbetsytorna och personal behövde sällan vänta på något
arbetsredskap. Företaget bedömdes undvika detta slöseri.
3. Transport och onödiga rörelser
Enligt förmannen skedde få förflyttningar av material, verktyg och personal på avdelningen.
Den enda transport som kontinuerligt pågick var påfyllnad av material. Dock tillades att
påfyllnaden skedde innan materialet var slut och avdelningen undvek därmed
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produktionsstopp. Personalen beskrev att många onödiga rörelser elimineras även när
ritningar, verktyg, material och arbetsbänk är i anslutning till varandra.
Vidare beskrevs att förmannen sammanställde ritningarna för dagsproduktionen för både finoch grovsnickeri. Anledningen var att personalen sedan kunde markera de ritningar vars
ursparningar hade likadana dimensioner och då reducera onödig upprepning av att hämta
samma material flera gånger. Tiden som lades på sammanställningen av personal
uppskattades vid observation samt samtal med personal till en minut per ritning. I snitt
tillverkades mellan 20 till 25 väggar i hall 4 per dag och ger tidsåtgången 20-25 minuter för
sammanställning av ritningar. Under ett år skulle det genera mellan
227dagar*20/60h=76timmar och 227dagar*25/60h= 95timmar. Dock tillade personalen att
om denna åtgärd inte utförts så skulle det ta uppskattningsvis minst 20 minuter extra per dag
på att ändra inställningar på sågbord m.m. vilket även förmannen konstaterade. Avdelningen
eliminerade således 20 minuter per dag som innebar 227dagar*20/60h=76 timmar per år på
onödiga rörelser och transport av material. Slöseriet transporter av material och information
på denna avdelning sågs därför inte som ett problem och behandlas inte vidare i detta arbete.
4. Felaktiga processer
De tillfällen då överbearbetning inträffade var vid sen revidering av ritning och ursparningen
skulle korrigeras. Givetvis förekom även misstag från personal men att de inträffar betydligt
färre gånger än ritnings revidering menade förmannen. Under observation och deltagande i
väggproduktionen samt samtal med personal från avdelningarna uppskattades att 95% av
ursparningarna var korrekta och vid fel korrigerades de antingen av snickeri alternativt
väggpersonal beroende på dess svårighetsgrad. Informationen konstaterades även av P-plan:s
avvikelserapportering där det under de senaste tre månaderna hade varit 20 avvikelser, med
direkt koppling till ursparningarna. På grund av den låga anmärkningsprocenten ansågs
företaget undvika detta slöseri på avdelningen.
5. Lager
Förmannen beskrev att avdelningen tillsammans med grovsnickeriet hade ett materiallager
med material för ungefär två veckors produktion. På grund av branschens
produktionsvariation så säkerställde detta lager att produktionen inte stördes samt att
avdelningarna klarade av större och fler produkter. Lagerhållningen var nödvändig för båda
snickeriavdelningarna och eftersom lagret var placerat utanför stationen så påverkades inte
personalens arbetsyta.
Vidare beskrevs även att på grund av avsaknaden av ett ordnat mellanlagersystem så
placerades ursparningar där det fanns plats. Dagligen spenderade personal ungefär tio minuter
för att hitta en plats till ursparningarna. Totalt blev det 227dagar*10/60h=38 timmar per år.
Anledningen till avsaknaden av ett lagersystem var enligt förmannen att lokalen för
finsnickeri var liten och ursparningarna placeras där plats finns. För att undvika slöseriet bör
företaget ha ett ordnat system för mellanlagret.
6. Onödiga arbetsmoment
Vid observation uppmärksammades att väggpersonalen dagligen lånade verktyg för att
korrigera felaktiga ursparningar. Anledningen till felen nämndes i punkt fyra felaktiga
processer och innebar att snickeripersonal behövde leta efter sina utlånade verktyg för att
fortsätta sitt arbete. Slöseriet onödiga arbetsmoment existerade delvis på avdelningen. Enligt
förmannen gällde det främst nitpistol, vinkelslip och sticksåg vilket även konstaterades av
personalen från de båda avdelningarna. Vidare så uppskattade peronalen att de letar efter
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dessa verktyg tio minuter per dag. På ett år genererade det 227dagar*10/60h=38 timmar som
motsvarade en dryg arbetsvecka. Om slöseriet skulle undvikas skall företaget se till att inga
verktyg lämnar snickeriavdelningen.
7. Felaktiga produkter
I P-plan rapporterades avvikelser från produktionen vilket även innefattade
väggtillverkningen och dess ursparningar. Beräknat av de väggarna med minst ett fel, 164
stycken, under en tre månadersperioder. Exempelvis om väggarna hade totalt 279 fel
exklusive konstruktionsfel så stod finsnickeri för 20/279=7,2% av felen. Orsaken till felen var
sena revideringar och misstag från personal. Med tanke på att det tillverkades ungefär 500
väggar i månaden och totalt cirka 1500 stycken på tre månader så ansågs inte slöseriet
felaktiga produkter som ett problem. Dock tilläggs det att använda siffror kunde innehålla
stora mörkertal enligt både förman och driftchef för väggtillverkningen. Vid avsaknad av
ursparning och delar till ursparningar påtalade eller hämtade väggpersonalen sjäva detaljerna
utan att rapportera till P-plan.
8. Outnyttjad kompetens
Vid observation uppmärksammades att företaget hade “förslagsboxar” på samtliga
avdelningar. Enligt personalen var tanken god men att förslagen istället lyftes direkt till
förmannen. De menade att den direkta responsen med fysisk kontakt var ett snabbare och
trevligare tillvägagångssätt. Personalen beskrev även både förman och driftchef som lyhörda
för nya idéer och responsen från de båda var god. Vidare beskrevs att de båda ger sin personal
chansen till att påverka vilket därmed innebar att företaget tar tillvara på personalens
kompetens.
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Tabell 1; GAP-analys av finsnickeriets slöserier

5.1.1.2 Grovsnickeri
1. Överproduktion
Grovsnickriet eliminerade överproduktion eftersom formväggar aldrig tillverkades för att
enbart användas en gång. Eftersom varje formvägg tillverkades av trämaterialet plyfa kunde
de användas upp till två månader. Även om en sen revidering inträffade så kunde materialet
användas till en annan formsida istället för att kasseras enligt avdelningens förman.
2. Väntan
Även grovsnickeriet strävade efter att producera formväggar minst två dag före
väggproduktionen, men enligt personal blir det oftast en dag i förväg. Även om inte målet
nåddes menade personalen att systemet fungerade bra. Vidare beskrev förmannen att enda
gången väntetid uppstod var vid revidering. Men situationen uppstod sällan och sågs inte som
ett problem av varken grovsnickeriet eller väggpersonalen. Personalen beskrev att väntan
aldrig uppstod eftersom verktyg, material och lager fanns bredvid arbetsbänken.
Observationer kunde konstatera att personalens och förmannens uttalanden var korrekta och
därför ansågs inte slöseriet väntan som påtagligt.
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3. Transport och onödiga rörelser
Som tidigare nämndes i Nulägesbeskrivning(kap. 4.1.2) kunde plyfan återanvändas för mer än
ett väggelement. Detta innebar att formväggarna kunde behållas vid gjutborden och användas
igen om nästkommande vägg hade samma dimensioner. Kunde formen användas flera gånger
reducerades transporter till och från grovsnickeriet och personalen kunde fokusera på
produktion. Varken personalen eller förmannen på avdelningen såg transporter som ett
problem vilket även konstaterades vid observation.
Utöver materiell förflyttning så skedde även förflyttning av information genom ritningar.
Eftersom grovsnickeriet enbart behövde väggarnas yttermått till sin tillverkning så
summerades samtliga ritningar av förman för att underlätta för personal. Förmannen utförde
summeringen på 30 minuter då han förhand rita ut vilka gjutbord som skulle ha vilka väggar
samt dess yttermått. Utan summeringen uppskattade personalen att det skulle tagit en timme
för dem att gå igenom ritningarna.
4. Felaktiga processer
Både personal och förman var överens om att överarbete av formväggar enbart skedde vid
sena revideringar. Informationen konstaterades genom de få anmärkningar som fanns
registrerade i P-plan. Under en tre månaders period utgjorde grovsnickeriet ungefär 10% av
de totalt registrerade anmärkningarna exklusive revideringar från konstruktionen och på de
totalt 1,500 tillverkade väggarna blev det 1.8%.
5.Lager
Tillsammans med finsnickeri hade avdelningen som tidigare beskrevs ungefär material för två
veckors produktion. Grovsnickeriet hade även ett eget lager för nytillverkade och begagnade
formsidor som förvarades på lagerhyllor runt arbetsytan som bidrog till god överblick av
lagret. Mellanlagret var placerat nära stationen men saknade ett lagersystem precis som den
andra snickeriavdelningen vilket innebar att även denna avdelning delvis hade ett lagerslöseri.
Enligt personalen spenderades ungefär fem minuter per dag på att hitta ledig plats åt nya
formar samt fem minuter för väggpersonalen att hitta dem(kap. 2.2.1 p5). Detta gav en tid på
tio minuter per dag och blev cirka 227dagar*10/60h=38 timmar per år. Företaget bör ordna ett
system för mellanlagret för att eliminera slöseriet.
6. Onödiga arbetsmoment
Avdelningen var utformad för att minska onödiga arbetsmoment. Detta innebar att alla
verktyg hade sin plats under eller vid arbetsbänken och medförde att personalen inte behövde
leta efter dem. Materialet som användes förvarades även de intill arbetsbänken och blev på så
vis lättillgängligt att fylla på med truck. Totalt sett undvek personalen på avdelningen onödiga
arbetsmoment.
7. Felaktiga produkter
Personal samt förman beskrev att det är få produkter som blev feltillverkade och P-plan
visade att under en tre månaders period anmärktes 28 formväggar där nästan samtliga var
revidering som inträffat efter att formväggen tillverkats. Dock bör det även här tilläggas att
siffrorna kan innehålla stora mörkertal enligt både förman och driftchef i hall 4. Vid avsaknad
av formvägg eller delar till formvägg påtalade eller hämtade väggpersonal detaljerna själva
utan att rapportera till P-plan. Även om produkterna ibland blev feltillverkade gick materialet
att använda till andra formväggar och medförde inga större extrakostnader för företaget.
Materialet behövde dock ombearbetas vilket var en form av överbearbetning men var enligt
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personalen inget som störde den totala tillverkningen av formsidor(kap. 2.2.1 p4) och därmed
ansågs avdelningen undvika slöseriet.
8. Outnyttjad kompetens
I samtal med personalen fick både förman och driftchef beröm för god kontakt med
personalen. En anställd påpekade vikten av att chefer skall visa sig bland sin personal, delta
och lyssna vilket deras chefer gjorde. Precis som vid finsnickeriet fanns förbättringsförslagsboxarna som var till för att personalen skulle lämna förslag till företaget men precis som vid
finsnickeriet användes inte dessa då personalen föredrog direkt kontakt med förman eller
driftchef. Totalt sett ansågs dock detta slöseri eliminerat via den goda direktkontakt som fanns
på avdelningen.
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5.1.2 Armering
1. Överproduktion
Eftersom produktionen av väggelement var situationsanpassad, minskade därmed även risken
för överproduktion av armeringsdetaljer. Det var endast två detaljer som garanterat och
kontinuerligt återkom till samtliga väggar, lyftstål och vinkelstål. Därför producerades dessa i
förväg och placerades på pallar vid porten till hall 4. Eftersom dessa fanns vid porten blev det
enkelt för armeirngspersonalen att senare placera detaljerna på vagnarna samt att
väggpersonal enkelt kunde hämta detaljer om det fattades eller behövdes extra.
Även om armeringsavdelningen i sig kunde undvika större kassationer samt överproduktion
så måste även väggavdelningens armeringsnät räknas till avdelningen och dess kassationer.
Näten köptes i standardstorlek och klipptes till önskade storlekar vid produktionen av en ny
vägg. Resterna av nätena kasserades och såldes som stålskrot. Allt stålmaterial hamnade i
samma container och det blev därför svårt för företaget att veta exakt hur mycket av de olika
armeringssorter som kasserades. Förmannen i hall 4 menade att metallskrot är den största
kassationen i hallen och i snitt kasserades två ton per månad(se bilaga 3). Varje nät vägde
ungefär 35kg och på 227 dagar blev den totala kassationen ungefär 57 stycken nät varje
månad. Under ett år blev det ungefär 15 ton d.v.s. 426 stycken nät. Enligt företagets VD
kommer företaget inom en snar framtid investera i en armeringsrobot som skall reducera
armeringsspillet. Roboten kommer eliminera slöseriet men fram tills dess att roboten är klar
ses detta slöseri som delvis existerande.
2. Väntan
Även armeringsavdelningen strävade efter att tillverkningen skulle vara två dagar före
väggproduktionen. Det medförde att väntan på armering eliminerades helt för väggpersonal.
Vid observation var armeringen en dag före väggproduktion och enligt personalen var det
svårt att tillverka för två dagar på grund av den rådande platsbristen på avdelningen. I samtal
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med personalen på både armering- och väggavdelningen så fungerade produktionen även om
dessa två dagar inte uppfylldes. Vidare beskrev armeringspersonalen att det sällan sker någon
väntan på den egna avdelningen då nödvändigt material och verktyg fanns till samtlig
personal vilket innebar att avdelningen eliminerade slöseriet.
3. Transport och onödiga rörelser
Likt snickeriavdelningen fanns även här relativt små transporter av material, verktyg och
personal på avdelningen. Vid observation transporterades material både på rulle samt rakstål
in med truck vid behov. När en armeringstyp var klar för dagen placerades den direkt på
tillhörande vagn och transporterades till mellanlager. Vagnarna och dess parkring bidrog till
att armeringen enkelt kunde transporteras och till ökad ordning på mellanlager som
minimerade onödiga rörelser.
Precis som i finsnickeriet förflyttas information med hjälp av ritningar. Avdelningen fick en
egen ritning över enbart armering i ett väggelement och vilka armeringsdetaljer som skall
ingå. När avdelningen tog emot ritningarna sorterades de efter vad som skulle tillverkas från
ritningens checklista. Enligt personal bidrog checklistorna till att minimera tidsåtgången för
att förstå ritningen och produktionen kunde snabbt komma igång vilket minskade onödiga
transporter av information. Sammanställningen minskade även risken för misstag och
åskådliggjorde viktig information. Vidare beskrev personal att detta slöseri inte är något
problem och kommer därför inte diskuteras vidare i arbetet.
4. Felaktiga processer
I punkten överproduktion nämndes hur avdelningen undvek överproduktion genom
ombearbetning av detaljerna. Ombearbetning av armeringen ses även som en felaktig process
som inte adderade något värde för kund. Enligt personalen sker omarbetningen maximalt två
gånger per vecka vilket också kunde konstateras via observationer.
Vidare observerades även att personalen inte använde bygelmaskinens automatiska
tillverkningsfunktion. Maskinen hade samtliga ritningar i sin mjukvara och kunde automatiskt
tillverka all armering från en ritningsfil. Anledningen till att systemet inte användes var att det
gick snabbare för personalen att programmera maskinen manuellt och styra över vad som
skulle tillverkas samt i vilken ordning. Personalen menade att den automatiska tillverkningen
enbart skulle färdigställt en ritningsfil åt gången och då blanda diametrar vilket hade inneburit
mycket omställningstid. Dock tillade företagets utvecklingschef att bygelmaskinens brist var
en fråga om mjukvara vilket kan korrigeras. Kan denna korrigeras så att maskinen arbetar
automatiskt med samma tidsåtgång som manuellt kan slöseriet ses som eliminerat men fram
tills dess är det delvis existerande.
5. Lager
Avdelningen har valt att flytta ut all form av armering över diametern 16mm från lokalen och
placerade den i ett anslutande tält. Anledningen var att platsbristen var påtaglig och tältet var
en enkelt och snabb lösning. Personalen beskrev detta lager som väl fungerande och aatt
armeingen var lätt att hämta. Eftersom armeringsstorlekarna är standardiserade och användes
kontinuerlig beställdes armering med jämna mellanrum för att säkerställa ostörd produktion.
Vidare hade avdelningen all armering under 16mm på bygelmaskinens insida. Detta
genererade också mer plats på avdelningen samt smidigare påfyllnad när rullarna var slut. Vid
observation och samtal med personalen beskrev de att lagernivån var lätt att kontrollera samt
att det var väl organiserat. Detta slöseri på avdelning behandlades därför inte vidare i arbete.
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6. Onödiga arbetsmoment
Avdelningens väsentliga stationer som svets, bockning, bygelmaskin och vagn fanns i
anslutning till varandra vilket reducerade onödigt letande efter verktyg. Personalen beskrev
sin arbetsplats som välorganiserad och med alla väsentliga verktyg nära till hands.
7. Felaktiga produkter
I Nulägesbeskrivning(kap. 4.2) beskrevs att vid felaktig armering, oavsett orsak, kunde
detaljen omarbetas och behövde varken kasseras eller placeras på tillsvidarelager. Vidare
beskrev personal att felaktiga detaljer fick första prioritet och korrigerades direkt för att
undvika förseningar av väggjutning. P-plan visade att under en tidsperiod på tre månader hade
29 anmärkningar från avdelningen vilket blev ett genomsnitt på ungefär två per vecka eller
totalt 10.4% av de 279 anmärkningar. Även dessa siffor innehåller mörkertal då personalen
beskrev att det inte alltid rapporterades om avvikelserna då personalen på eget initiativ kunde
lösta problemet. Vid inträffade av fel kunde det oftast åtgärdas med hjälp av bultsax,
svetsning eller najsmaskin.
Även om armeringen var korrekt tillverkad uppstod problem innan den kom till gjutborden. I
samtal med både vägg- och armeringspersonal konstaterades att armeringsvagnarna ej var
kompletta när de transporterades till respektive gjutbord. Därför kunde inte armeringen ses
som en färdig produkt vid leverans. Det som nästan alltid fattades på vagnarna var vinkel- och
lyftstål som finns på separata pallar. Anledningen till problemet var att personal inte utförde
sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. Detta slöseri ses som påtagligt men kunde vara väldigt
enkelt att eliminera om de dokumenterade arbetsrutinerna stämmer överens med de verkliga
arbetsrutinerna.
8. Outnyttjad kompetens
Personalen på avdelningen beskrev att de var nöjda med hur företaget tog tillvara på förslag
och förbättringar. När ett förslag presenteras till förman eller driftchef så diskuteras förslaget
direkt mellan berörda personer. Dock önskade personalen att förslag fick bättre återkoppling
som skulle resultera i ökad förståelse. Personalen önskade även att förbättringsförslagen gick
vidare på så sätt att de diskuterades mellan driftchefer, produktionsledning och deras chefer i
sin tur. Under observation uppmärksammades även att avdelningen inte använde boxarna för
förbättringsförslag och enligt personalen var orsaken att de hellre tog upp idén direkt med
förman eller driftchef. Slöseriet anses delvis eliminerat och förbättrande av kommunikationen
mellan personal och chef blir ett måste för en total elimination.
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Tabell 3; GAP-analys över armeringsavdelningens slöserier
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5.1.3 Lager
1. Överproduktion
Det fåtalet gånger lagret kunde överproducera var om fler detaljer plockades ihop än vad som
krävdes. Något som personalen beskrev endast skedde ett fåtal gånger i månaden och nästan
alltid berodde på sen ritningsrevidering. Informationen kunde även konstateras ifrån P-plan.
Via samtal med personal på lagret och väggavdelningen konstaterades att överproduktion inte
är ett problem för avdelningen.
2. Väntan
Även lagret arbetade efter att ingjutningsgodset skall vara klart minst en dag innan de skulle
användas i väggproduktionen. Lådorna transporterades ut samtidigt som armeringsvagnarna
och väggpersonalen behövde ej vänta extra på ingjutningsgodset. Dock kunde väntan uppstå
om ritningarna blev reviderade efter att detaljerna hade plockats. Personalen på både
väggavdelningen och lagret ansåg att lådsystemet fungerade mycket bra och skulle det uppstå
fel eller att detaljer saknades löstes problemet genom att väggpersonalen själva hämtade
detaljerna eller meddelar lagerpersonal. Därför ses inte detta som ett problem av varken
förman eller personalen på avdelningen.
3. Transport och onödiga rörelser
Avdelningen saknade ett datorstyrt system för lagerförning av artiklar samt hade ett begränsat
lagerutrymme. Detta medförde att nya detaljer placerades i hyllor där de fanns plats. När alla
platser i hyllorna var fyllda placeras pallarna på golvet framför hyllorna. Enligt personlen
förflyttades dessa pallar med truck för att kunna plocka detaljer på hyllorna. Vidare beskrevs
även att personalen spenderade minst en timme per dag med förflyttning av pallar som står på
golvet framför hyllplatserna. Per år blev det totalt 227dagar*1h=227 timmar. Detta anses vara
ett påtagligt slöseri och företaget bör se över sitt lager för att kunna öka effektiviteten kring
hyllanvändningen.
4. Felaktiga processer
För underlättande av hanteringen gällande skrymmande detaljer valde personalen att placera
detaljerna på golvplatserna i hyllorna. Personalen kunde därför fylla plocklådorna utan att
använda truck. Det innebar att inte fler moment än nödvändigt används vilket också betydde
minimerad risk för att fel skulle uppstå. På så vis undvek avdelningen därmed detta slöseri.
5. Lager
Vid observation uppmärksammades att lagerpersonalen hade ett eget utarbetat lagersystem.
Det innebar att de detaljer vars åtgång var mest frekvent fanns placerat på samma hylla.
Systemet var enligt personalen bra men saknade dokumentation och systematisering. Vidare
observerades även att samtliga pallplatser var märkta med en streckkod, det fanns därmed
förutsättningar för att implementera ett system för systematiserad och standardiserad
lagerföring. Detta slöseri eliminerades delvis men avdelningen anses vara i behov av ett
system som kan visa hur mycket produkter som finns där och när beställning skall ske.
6. Onödiga arbetsmoment
Som tidigare beskrevs placerades ingjutningsgods med hög användningsfrekvens på hyllor
närmast porten mot hall 4, för att minska onödiga arbetsmoment. Detaljer som användes
mindre frekvent placerades dock där det fanns plats. Det bör tilläggas att personalen på
avdelningen hade koll över sitt lager så länge materialet fick en hyllplats. På grund av rådande
platsbrist blev ofta hyllorna fulla och detaljer placerades på golvet vilket innebar att materialet
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blev utspritt och svårt för personalen att finna vid behov. Slöseriet ansågs därmed delvis
existernade.
7. Felaktiga produkter
Lagerpersonalen hade, enligt sig själva och väggpersonalen, trots avsaknaden av ett
datorstyrtlagersystem god översikt över vad som skickades till väggavdelningen och undvek
på sett att det blev fel i produkterna. Detta kostaterades även av P-plan och avdelningen
undvek även detta slöseri.
8. Outnyttjad kompetens
Avdelningen hade förslagsboxar men precis som föregående avdelningar användes inte dessa.
Personalen föredrog att istället föra en dialog direkt med förmän samt driftchef och ansåg att
de lyssnade bra samt lämnade konstruktiv kritik och därför ansågs slöseriet vara eliminerat.
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5.1.4 Blandarstation
1. Överproduktion
Enligt blandarstationens driftchef levererades 60m3 betong per dag till hall 4 och ungefär 1%
d.v.s. 0.6m3 blev spill. Dock frångicks detta flertalet gånger vid observation då det var ungefär
1,5m3 vid upprepade tillfällen. Vidare beskrev driftchefen att överproduktionen aldrig kunde
bli noll eftersom beställning alltid sker i avrundade volymer vilket innebar en viss
överproduktion. Dock blev samtliga bord garanterat fyllda och personalen undvek att
spendera tid på att vänta på nya beställningar. Överproduktionen hos företaget var mycket lågt
för branschen konstateras av både förman samt driftchef och ansågs inte som ett problem.
2. Väntan
Som beskrevs i Nulägesbeskrivning(kap. 4.1.4) var betong ett levande material som varierade
beroende på ballastens fuktighetsgrad och temperatur. Om ballasten levererades blöt och kall
blev betongen blöt och kall. Bränning- och bearbetningstid förlängdes och personalen
behövde vänta för att komma igång med att bearbeta väggelemetens ytor. Som kompensation
för den långa bränningstiden och för tidigare påbörjade av ytbearbetning valde personalen
och förmannen att beställa “Erik”. Även om “Erik” hade högre tillverkningskostnad än den
korrekta betongen så påpekade både driftchef och förman att företaget reducerade kostander i
form av mindre bearbetning, kortare bränntider, minskad jourkostnader samt att slutresultatet
blev bättre. Ett önskvärt läge hade enligt driftchefen varit om ballasten levererades med
konstant fuktighetsgrad och temperatur. Vidare beskrev driftchefen att problemet är svårt att
åtgärda samt att det skulle kräva stora investeringar utan garanterat goda resultat.
Kynningsrud har testat olika uppvärmningsmetoder i form av varmluft och vattenånga men
ingen av idéerna gav önskat resultat samt att dess kostnader ej var försvarbara. Problemet var
därför mycket svårt att åtgärda men ansågs inte ha eliminerat slöseriet helt.
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3. Transport och onödiga rörelser
Under observation och intervju med personal, förman och driftchef så klargjordes att både
ballasten och betongen inte genomgick några onödiga transporter eller förflyttningar. Detta
berode på att de båda anlände med lastbil, tömdes och förflyttades med transportband så
snabbt som möjligt samt att den mänsklig påverkan var låg innebar det ett effektivt system för
inslussning av materialet. Väl i fabriken förflyttades inte materialet mer än när blandning och
utläggning av betongen skedde. Avdelningen eliminerade därför alla former av onödiga
transporter.
4. Felaktiga processer
Vid undersökning av anmärkningar på färdiga väggelement, i P-plan, uppmärksammades
upprepande rapportering av porer på väggelemetens ytor. Orsaken till problemet var tvetydigt.
Blandarpersonal menade att personal i hall 4 hanterade betongen felaktigt medans personalen
i hall 4 påstod att blandarpersonalen inte hade tillräcklig kunskap om betong. Oavsett orsak så
innebar porerna att väggelementet var tvunget att efterbearbetas. Vid enklare fel spacklade
och slipade personalen över porerna. Var det mer omfattande porer så skickades väggen på
efterbearbetning. Enligt hall 4:as förman skickades ungefär två väggar per dag d.v.s. cirka
10% på efterbearbetning av de mer omfattande porskadorna. Enligt P-plan utgjorde porer 66
av 279 anmärkningar de senaste tre månaderna vilket innebar 24%. Slöseriet ansågs vara
påtagligt men då orsaken till problemet ej var klargjort samt att arbetet var tidsbegränsat så
behandlades inte slöseriet mer djupgående.
5. Lager
Via observationer och intervjuer gavs information om att blandarstationen inte hade en
kostsam lagerhållning. Avdelningens driftchef beskrev att eftersom företaget hade en hög
användningsfrekvens på ballasten så låg lagret på en stadig nivå för att klara det som krävdes
för en kontinuerlig produktion. Därför ansågs inte lagerföringen vara ett slöseri.
6. Onödiga arbetsmoment
Personalen beskrev sin arbetsplats som organiserad och med tydliga arbetsmoment. Vid
observation konstaterades att material hade en tydlig plats i silos och blev ännu tydligare med
skyltar angående innehållet i silosen. Personalen hade reparationsverktyg, städ-och
blandningsutrustning placerat i närheten av kontrollrummet. Det innebar att personalen aldrig
behövde gå långt eller leta efter sina verktyg. Dock fanns det en indirekt koppling till onödiga
arbetsmoment, efterbearbetning av väggelementen. Precis som på punkt fyra felaktiga
processer så ansågs efterbearbetning som ett onödigt arbetsmoment som skulle kunna
undvikas om orsaken till problemet hittade. Eftersom orsaken till problemet inte var klargjort
var det svårt att lägga efterbearbetningen som ett onödigt arbetsmoment direkt riktat mot
blandarstation. Dock är det en eventuell koppling till stationen och ansågs därför inte som helt
eliminerad.
7. Felaktiga produkter
Det var som tidigare nämnt svårt att påvisa om porerna berodde på betongen, hanteringen
eller en kombination. Även detta slöseri sågs som delvis eliminerat. Därför fördjupades inte
arbetet i frågan på grund av tidsåtgången för ett sådant fördjupningsarbete.
8. Outnyttjad kompetens
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Vid samtal med personal på stationen så beskrevs att kommunikationen mellan personal,
förman och driftchef var mycket god. Detta bidrog till snabb och effektiv hantering av förslag,
idéer och problem. Däremot beskrevs att kommunikationen med personalen från
väggavdelningarna kunde förbättas. En ökad kommunikation hade underlättat arbetet i form
av att personalen direkt skulle få reda på om betongen inte höll den klass som önskades av
väggpersonalen.
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Tabell 5; GAP-analys över blandstationens slöserier

5.1.5 Väggavdelning
1. Överproduktion
Som beskrevs i Nulägesbeskrivning(kap. 4.5) så tillverkades väggelementen mot projektets
montageordning. Detta innebar att eftersom väggarna var projektanpassade så undvek
Kynningsrud slöseriet överproduktion av väggelement. Däremot uppmärksammades, genom
observation, att stagen som användes i ursparningarna kasserades efter enbart en användning..
Anledningen var att det skulle kosta företaget mer att rengöra stagen istället för att använda
nya. Även avdelningens driftchef intygade att kostnaderna för att rengöra stagen inte var
försvarbart emot att använda nya.
Observationerna uppmärksammade även att varje gjutbord hade minst en ursparning och att
dessa ursparningar innehöll i genomsnitt 25 stag. Då tiden för observationerna var begränsad
så kontrollerades även fakturorna för stagen under ett års tid. Observationerna visade sig inte
stämma överens med fakturorna. Vid antagande att hall 4 och hall 3 förbrukade lika många
stag per år så använde hall 4 i genomsnitt enbart tio stag per bord. Orsaken kan vara att vid
observationstidpunkten var stagsåtgången högre än årssnittet. För att skapa en uppfattning
över vad stagen kostar hall 4 så beskrev personalen att det tog ungefär tio sekunder att limma
och placera ett stag. Med tio stag per bord blev det 10*10=100 sekunder per bord och totalt på
ett år blev det 227*100*10/3600=63 timmar och kostade företaget 18,000 kronor. Detta
innebar att hall 4 kostar ungefär 18,000+140,000/2=88,000 kronor om året. Beräkningen
innefattade inte tidsåtgången för att riva ur stagen vid väggflyft och inte heller kostanden för
transport av träavfall.
2. Väntan
Enligt Nulägesbeskrivning(kap 4.5) skulle väggpersonalens gjutbord vara tömda från
gårdagens produktion samt att formväggar och armering skall vara vid borden när
dagpersonalen började klockan 07.00. Under observationstiden avvek produktionen delvis
från målet. Av de tio bord som fanns i hall 4 var det mellan ett till två bord per dag som inte
var helt klara. Orsaken var att nattpersonalen inte hunnit klart sitt arbete och berodde på
tidsbrist. Som åtgärd införde företaget att nattpersonalen började klockan 23.30 istället för
03.00 med att lyfta väggarna.
Som beskrevs i Nulägesbeskrivning(kap. 4.5) så hade samtliga arbetslag egna verktyg. Dessa
verktyg skulle vara placerade på bestämda platser i skåp eller på verktygstavlor för att
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säkerställa ordning och reda. Dock frångicks detta under större delen av observationstiden.
Verktygen låg istället på varierande platser både när väggpersonalen började och slutade sina
arbetsdagar. Orsaken till oordningen var, enligt personalen, att verktygen
användningsfrekvens var hög under dagarna och för att inte gå fram och tillbaka så placerades
de på närmsta plats intill gjutborden.
I samma kapitel beskrevs även att lagen hade en egen färg för att tydliggöra vilka verktyg som
hörde till vilket lag. Enligt personalen fungerade både ordning- och färgsystemet dåligt och
varje enskild anställd spenderade ungefär 15 minuter per dag på att vänta eller leta efter
verktyg. Under ett år blev den totala tidsåtgången 227dagar*15/60h=57 timmar d.v.s. nästan
en och en halv arbetsvecka per person.
Avslutningsvis gällande väntan uppståd det även, som nämndes i Nulägesanalys(kap. 5.1.4),
när betongen innehöll för mycket vätska. För mycket vätska innebar att personalen behövde
vänta innan ytbearbetningen kunde påbörjas och låg produktionen efter i schemat för dagen så
behövde personalen arbeta över d.v.s. jourtid. Totalt summerades slöseriet som påtagligt i hall
4.
3. Transport och onödiga rörelser
Att leta efter verktyg och formväggar eller hämta ursparningar och armeringsvagnar innebar
inte bara väntan utan även onödiga transporter, enligt De sju slöserierna+en(kap. 2.4.1 p3),
som inte adderade värde för kund. Personalen beskrev att varje dag fick en till två personer
från arbetslagen gå fyra gånger till snickeriavdelningen och fem gånger till armeringen för att
hämta detaljer, fråga om något eller låna ett verktyg. I genomsnitts tog ett besök ca tre
minuter oavsett avdelning och innebar att totalt lade varje lag minst 4*227dagar*3/60h=45
timmar och 5*227dagar*3/60h=57 timmar per år på onödiga rörelser. Personalen var överens
om att slöseriet var påtagligt för avdelningen och upptog mycket tid samt att det många
gånger blev ett irritationsmoment mellan avdelningarna.
Som beskrevs i Nulägesbeskrivning-Väggavdelning(kap 4.5) lyftes väggelementen med en
travers och placerades på vagnar för transport till färdigvarulagret. När dagpersonalen startade
arbetsdagen klockan 07.00 utförde förmannen en kontroll av väggelementen. Detta för att
kontrollera dimensioner och om det behövdes efterbearbetning. Denna kontroll samt
efterbearbetning tog cirka två timmar och vagnarna beräknades vara ute ur hall 4 omkring
09.30. Vagnarna var stora och tog upp mycket yta i hallen vilket medför onödiga transporter
och rörelser under dessa två och en halv timme när personalen skulle förflytta eller hämta
ursparningar och armering.
4. Felaktiga processer
I Nulägesanalys(kap. 5.1.4 p4,6&7) beskrevs att de många gånger uppstod porer i de färdiga
väggelementen vilket sedan innebar efterbearbetning. Eftersom det inte var klarlagt vad som
låg till grund för problemet så anses inte slöseri inte vara eliminerat förrän det konstaterats
vad som ligger bakom porbildningen.
5. Lager
Lagerna ansvarade själva för varje stations mellanlager av distanser, ormar, skyddande
plastdetaljer för hylsor, verktyg och liknande. Dessa lager såg olika ut hos varje lag och det
fanns inget fungerande standardiserat system som gällde för samtliga lag. Detta ledde till att
detaljerna många gånger blev utspridda och materialvolymer ojämna. Ofta innebar det att
personalen fick leta efter eller vänta på material. Vidare ledde det till att arbetet stannade av
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och i sin tur genererade att de olika tillverkningsstegen tog längre tid än vad som behövdes.
Problemet diskuteras vidare i kommande slöseri, onödiga arbetsmoment. Dock ansågs
slöseriet som delvis eliminerat då varje lag hade ett mellanlager av material men dålig
överblick gällande hur mycket och vart materialet befanns sig.
6. Onödiga arbetsmoment
Under ett år spenderade personalen ungefär tre hela arbetsveckor per lag på att leta eller vänta
på material eller verktyg. Orsaken till problemet var avsaknaden av ett fungerande
ordningssystem gällande verktyg och material plats. Enligt personalen hade Kynningsrud
tidigare försökt utveckla verktygstavlor med specifika platser för verktyg och att lagen fick en
egen färg då verktygen skulle vara lätta att känna igen. Dock tillades att systemet brast då
företaget inte haft någon uppföljning och att personalen aldrig fick som vana att använda
tavlorna fullt ut.
Det var inte bara dagpersonalen som utförde överbearbetning eller onödiga arbetsmoment.
När gjutformarna fylldes hände det ofta att betong rann över formväggarna vilket innebar att
nattpersonalen sedan spenderade tid på rengörning av magneter och formväggar från
betongspill. Enligt nattpersonalen tog det cirka fem minuter per bord. Vidare behövde även
personalen knacka fram de ingjutningsgods som skulle finnas vid väggelementets yta men
som täckts av betong. Även detta tog ungefär fem minuter per bord(kap. 2.2.1 p6) och totalt
spenderade nattpersonalen alltså tio minuter extra per bord och natt på att åtgärda dessa
problem. På ett år blev det 227dagar*10/60h=38 timmar. Anledningen till problemen var
enligt både natt- och dagpersonalen att det inte fanns stående rutiner för hur arbetet skulle
utföras. Samma anledning återfanns när nattpersonalen tog bort lyftkuddar samt bläck som
skyddade lyften från att fyllas med betong. Kuddarna slängdes på golvet intill gjutborden
vilket skapade onödiga arbetsmoment och väntan för dagpersonalen då de behövde leta efter
kuddarna följande morgon. Enligt dagpersonalen spenderades ungefär fem minuter på att leta
efter lyftkuddar och bläck per gjutbord och på ett år blev det 227dagar*5/60h=19 timmar.
Om inte natt- och morgonpersonalen färdigställde gjutborden fick väggpersonalen börja med
att antingen rengöra föregående dags formväggar eller hämta nya från grovsnickeriet.
Rengörning eller hämtning av nya tog ungefär tio minuter samtidigt som en anställd rengjorde
gjutbordet vilket också tog cirka tio minuter. Eftersom arbetsytan kring gjutborden var
begränsad, särskillt vid lyft av vägg, så kunde inte armeringsvagnarna placeras ut.
Väggpersonalen behövde då själva leta reda på sin vagn samt ta med tillhörande
ingjutningsgods. Samtidigt hämtades även ursparningarna från finsnickeriet och placerades i
formen. Totalt behövde personalen spendera 25 minuter på att förbereda sitt gjutbord. Vid
observation uppskattades att ungefär ett gjutbord varje morgon ej var helt klart och på ett år
blev det totalt 227dagar*25/60h=95 timmar.
Utöver att eventuellt färdigställa gjutbord skulle även väggpersonalen hämta de urspaningar
som var avsedda för varje gjutbord och dess väggar. I samtal med personalen från samtliga
lag uppskattades att personalen spenderades ungefär tre minuter per vägg att hämta
ursparningar. Om avdelningen antogs tillverka mellan 20-25 väggar per dag blev det mellan
60-75 minuter per dag som spenderades på att leta och hämta ursparningar. Det blev totalt
mellan 227-284 timmar. Dessa onödiga arbetsmoment ansågs, i samråd med personalen, som
ett påtagligt slöseri.

40

7. Felaktiga produkter
Om väggarna inte uppfyllde kraven på ytfinishen behövdes, som tidigare nämt,
efterbearbetning. Vid mindre skador utfördes detta direkt i hallen efter att väggen hade lyfts
men vid mer omfattande skador så transporterades väggarna till en efterbearbetningslokal som
fanns placerad utanför fabriken. Det anses då vara felaktiga produkter och ger ökade ledtider
samt kostnader för att färdigställa produkten. Elementen behövde då transporteras till lokalen
och sedan tillbaka till färdigvarulagret. Dessa transporter kunde ses som onödig transport
(kap. 2.2.1 p3) samt felaktig process i form av överbearbetning(kap. 2.2.1 p4). Anledningen
till anmärkningarna på ytfinishen var många gånger på grund av porbildning på väggens yta.
Som tidigare nämndes så fastställdes aldrig orsaken till problemet men vid samtal med
personal på både blandarstationen och i hall 4 så kunde orsaken vara blandningen av
betongen, vibrationen av gjutborden eller smutsiga gjutbord. Därför var detta slöseri ej
avklarat förrens en orsak hade funnits och eliminerats.
8. Outnyttjad kompetens
Nattpersonalen beskrev att förståelsen från övrig produktion var nästan obefintlig och att de
mycket sällan såg sin driftchef eller förman. Detta hade försvårat kommunikationen mellan
natt- och dagpersonal som i sin tur ledde till problemlösningsarbetet försvårades och i många
fall uteblev. Även dagpersonalen upplevde att kommunikationen var dålig mellan dem och
nattpersonalen samt önskade att den kunde bli bättre. Precis som på tidigare avdelningar hade
även hall 4 “förbättringsförslagsboxar” som inte användes. Personalen tog istället upp frågor
direkt med lagledare eller förman. Dock saknades motivation att ge förslag på förändringar då
personal upplevde att de sällan fick återkoppling på förslagen. Slöseriet ansågs, i samtal med
personal, påtagligt och företaget borde se över rutinerna gällande återkoppling av förslag eller
problem.
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5.2 Total kostnad slöseri
I detta kapitel sammanställs nulägesanalysens slöserier i form av kostnader gällande de sju
slöserierna+en. Det var 34 anställda på tio gjutbord i hall 4 och de anställda förväntades
arbeta 227 dagar om året samt att kostaden för en anställd är 285kr per timme.
5.2.1 Kostnadstabeller
Nedan visas tabeller över tidigare beskrivna slöserier, deras tidsåtgång samt vad det idag
kostar företaget. Den uppskattade tiden är den lägst angivna tidsåtgången från personalen.
Siffrorna kan därför innehålla mörkertal då en del personal angivit dubbelt eller trippelt så
mycket tidsåtgång än vad som valts att använda. Tabellerna innehåller samtliga avdelningar
förutom blandarstation och armering. Anledningen till att blandarstation fattas är att
författarna inte fann något slöseri med direkt koppling till avdelningen och skulle isådana fall
inneburit osäkra och eventuellt felaktiga beräkningar. Även armeringen saknas i tabellerna då
det slöseri som identifierats gällande ej kompletta vagnar drabbar väggavdelningen och står
under dess beräkning.
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Finsnickeri
Slöseri
Tid per dag Tid per år Kostnad per dag Kostnad per år
Hitta plats för ursparningar
10min
38h
48kr
10,800kr
Leta efter verktyg
10min
38h
48kr
10,800kr
TOTALT
20min
76h
96kr
21,600kr
Tabell 7; Tabell över tid och kostnader för Finsnickeriet

Grovsnickeri
Slöseri
Placera formar
TOTALT

Tid per dag Tid per år Kostnad per dag
Kostnad per år
10min
38h
48kr
10,800kr
10min
38h
48kr
10,800kr

Tabell 8; Tabell över tid och kostnader för Grovsnickeriet

Lager
Slöseri
Onödiga transporter
TOTALT

Tid per dag Tid per år Kostnad per dag Kostnad per år
60min
227h
285kr
64,700kr
60min

227h

285kr

64,700kr

Tabell 9; Tabell över tid och kostnader för Lagret

Väggavdelning
Slöseri
Leta och vänta på verktyg(34
anställda)
Gå till snickeri(fyra lag)
Gå till armering(fyra lag)
Leta efter lyftkuddar(tio bord)
Förbereda gjutbord(1-2 gjutbord per
dag)
Göra rent magneter
Knacka fram ingjutningsgods(10
gjutbord)
Hämta ursparningar till 22 väggar
Limma och placera stag(10
ursparningar)
TOTALT

Tid per
Tid per Kostnad per Kostad per
dag
år
dag
år
510min
1930h
2,400kr 549,900kr
48min
60min
50min
25min

182h
227h
189h
95h

228kr
285kr
238kr
119kr

51,800kr
64,700kr
53,900kr
27,000kr

50min
50min

189h
189h

238kr
238kr

53,900kr
53,900kr

66min
17min

250h
64h

314kr
81kr

71,300kr
18,400kr

876min

3,315h

4,141kr

944,800kr

Tabell 10; Tabell över tid och kostnader för Väggavdelningen hall 4

Slöseri

Totalt för alla
slöserier(avrundat)

Tid per
dag

Tid per
år

970min

(Reservation för avrundning)
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3660h

Kostnad per
dag
4,570kr

Kostad per
år
1,041,900kr

Tabell 11; Totala slöserier för samtliga avdelningar

5.3 5S
Ordning och reda kan vara den absolut enklaste och tydligaste metoden för att organisera ett
företag(2.1). Ett verktyg som utvecklades för att organisera och standardisera olika moment
och processer är 5S verktyget (kap. 2.3.1). Detta kapitel behandlar hur långt fabrikens olika
avdelningar har kommit enligt teorin.
5.3.1 Snickeri
Fin- och grovsnickeri hade organiserade stationer och detta med hjälp av ordning och
tydlighet. I Nulägesbeskrivning(kap. 4.1.1) beskrevs att verktyg var nära till hands, hur
materialet förflyttades och att produktionen var en dag före väggavdelningen. Detta ledde till
att avdelningen hade kommit relativt långt gällande teorin 5S(kap. 2.3.1). Verktyg och
material var sorterade samt hade bestämda platser. De verktygen med hög
användningsfrekvens placerades närmare stationerna än de med lägre frekvens. Stationerna
uppnådde därmed första steget i metodiken, sortera.
Verktygen hade dock inga utmarkerade platser i sina hyllor, skåp eller bänkar men hade trots
detta ändå “permanenta platser”. Enligt personalen var det en “tyst överenskommelse” och att
det skulle märkas om ett verktyg hade placerats fel eller saknades. Den enda stationerna som
saknade denna överenskommelse var mellanlagren. Men i stort sett så påvisade avdelningarna
att det fanns potential för att förbättra andra S:et systematisering.
Vidare uppfylldes däremot det tredje S:t, städa. Avdelningarnas förman beskrev att samtliga
skall hållas ansvariga för att stationen och verktygen skall underhållas och kontrolleras.
Avdelningarna saknade dock dokumentation och skrivna regler för att upprätthålla tidigare
stegen i 5S. Därför fanns inga skrivna standarder och det blev då svårt att genomföra
kontroller samt att ha en helhetssyn över avdelningarna(kap 2.3.1). Därför måste regler skapas
och standarder dokumenteras för de tredje S:et samt säkra en systematisk översyn för att
uppnå fjärde och femte steget.
1
1. Sortera
3. Städa

3

2
2. Systematisera

4

5

4.Standardisera
5. Säkra systematisk översyn

Tabell 12; GAP-analys över 5S hos Snickeriavdelningarna

5.3.2 Armering
Enligt Nulägesbeskrivning(kap. 4.2) hade avdelningen sin väsentliga utrustning som
bygelmaskinen, manuell avbitare, vagnar, armering, svetsar och svetställningar på bestämda
platser och majoriteten av utrustningen var stationär. Detta bidrog till att avdelningen fick en
tydlig grundsortering genom att verktygen återfanns på samma plats varje dag. Stationen
uppfyllde därmed första S:et som är sortera. Personalen hade även skapat ett system gällande
de mindre verktygen. Tidigare hade verktyg som hyllsnycklar, spärrskaft m.m. försvunnit från
sina platser på grund av avdelningens avsaknad gällande en smidig och kontinuerlig
förvaring. Istället förvarades nu allt hos lageransvarig. Verktygen kunde hämtas ut på begäran
och lämnades tillbaka när arbetet var klart.Systemet innebar extra moment för personalen på
båda avdelningarna men samtidigt visste båda parter vart verktyg var och vem som använde
de senast. Armeringsavdelningen uppfyllde därför även det andra S:t i teorin,
systematisera(kap. 2.3.1).
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Personalen hade eget ansvar på att hålla sin arbetsplats städad, vid problem löstes detta i
samråd med förman eller kollegor. Observationerna konstaterade att avdelningen skötte detta
bra och minskade risken för avbrott i produktion. Avdelningen uppfyllde därmed tredje S:et
städa. Precis som vid snickerierna så saknade avdelningen regler och dokumentation över
förhållningssätten på avdelningen samt att kontinuerligt kontrollera om det fungerade. Därför
uppfylldes inte standardiseringskravet och inte heller systematiserad översyn.
1

2

3

1. Sortera
2. Systematisera
3. Städa

4

5

4. Standardisera
5. Säkra systematisk översyn

Tabell 13; GAP-analys över 5S hos Armeringsavdelningen

5.3.3 Lager
Personalen placerade de vanligaste detaljerna på närliggande hyllor och nära porten till
väggavdelningen. Avdelningen hade därför ett tillvägagångssätt att organisera och
standardisera arbetet. I Nulägesbeskrivning(kap. 4.3) beskrevs hur lagret saknade ett datorstyrt
lagersaldo för detaljerna men avdelningen ändå hade en tydlig grundsortering ut efter
detaljernas användningsfrekvens. Därför ansågs lageravdelningen uppfylla den första punkten
enligt 5S modellen, sortera.
Nackdelen med avsakaden av ett datorstyrt lagersaldo var att den person som placerade
detaljerna på hyllan var även den enda person som exakt kunde veta vart materialet var
placerat. För att undvika att material försvann placerade personal lappar vid varje hylla som
beskrev hyllplatsen där nästa pall fanns. Dock så dokumenterades inte hyllplatserna och
avdelningen uppfyllde därför bara det andra S:et, systematisera, delvis.
Tredje punkten, städa, uppfylldes till viss grad då avdelningen var städad och utrustning
underhölls kontinuerligt av personalen. Dock var truckarnas framkomlighet begränsad då
pallar med material fanns på golvet. Eftersom de föregående två punkterna i 5S metodiken
enbart uppfylldes delvis så kunde inte avdelningen följa upp sitt arbete för att standardisera
eller säkra systematisk översyn.
1
1. Sortera

2

3
2. Systematisera
3. Städa

4

5

4. Standardisera
5. Säkra systematisk översyn

Tabell 14; GAP-analys över 5S hos Lagret

5.3.4 Blandarstation
Arbetet som utfördes på blandarstationen var standardiserat och styrdes oftast via datorer, t.ex
starta blandning, recept eller rengöring av blandarna. Exempel på hur avdelningen hade jobbat
med att standardisera var att betongrecepten tilldelades egna namn som användes i fabriken
istället för dess id-nummer vilket förbättrade den intern och extern kommunikationen. Vidare
sköttes blandarnas rengörning automatiskt från kontrollrummet men kunde även utföras
manuellt. Personalen hade ansvaret att kontinuerligt genomföra rengörning och underhåll av
utrustningen. Stationen uppfyllde då första tre S:en som är sortera, systematisera och städa
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eftersom samtliga verktyg för betongblandning fanns sorterade och systematiserade i datorer
eller vid maskinerna samt att personalen kontinuerligt städade stationen och dess utrustning.
Vidare hade stationen en whiteboard-tavla för information gällande uppgifter,
felanmärkningar samt uppföljning av fel. Avdelningen genomförde kontroller av betongen
varje vecka för dess hållfasthetsegenskaper som säkertställer kvalitén. Avdelningen hade även
skapat vanor och en systematisk uppföljning samt återkoppling av kontroller vilket ledde till
ständig förbättring. Blandarstationen uppfyllde således även kraven för att standardisera och
systematisk översyn.
1

2

3

4

5

1. Sortera
2. Systematisera
3. Städa
4. Standardisera
5. Säkra systematisk översyn
Tabell 15; GAP-analys över 5S hos Blandstation

5.3.5 Väggavdelning
Avdelningens mest nödvändiga verktyg fanns oftast placerade vid eller runt gjutborden för att
minimera onödiga rörelser för personalen. Arbetslagen hade, som nämndes i
Nulägesbeskrivning(kap. 4.5), egna bänkar, skåp och verktygstavlor för att organisera verktyg
och material. De anställda hade därför möjlighet att skapa systematiserad ordning men som
enligt personalen inte fungerade på grund av bristande rutiner. Istället placerades nästan alla
verktyg där det “passade” lagen bäst. Tanken var god och personanpassad sortering innebar
att personalen enkelt kunde finna varje enskilt verktyg vid sin station. Dock brast systemet om
personal behövdes på andra gjutbord än sitt egna. Företaget uppfyllde därför delvis det första
steget, sortera, i 5S eftersom lagen hade en egen sortering.
De icke eldrivna verktygen var tänkta att placeras på tavlor där verktygen hade en egen
uppmärkt plats. Detta skulle underlätta arbetet och medföra att personalen snabbare kunde
finna verktygen. De eldriva verktygen(najmaskin, skruvdragare m.m.) förvarades i skåp
tillsammans med nödvändig laddningsutrustning. Vid observation frångick majoriteten av
lagen att aktivt använda dess tavlor och skåp, vilket innebar att verktyg placerades där det
fanns plats. När sedan nästa person skulle använda verktyget behövde personalen leta efter
verktyget igen. Som tidigare beskrevs i Nulägesbeskrivning(kap. 4.5) hade de olika lagen var
sin färg på samtliga verktyg som skall underlätta ordning mellan lagen. Dock förklarades
senare i nulägesanalys - slöserier(5.1.5) att ordning- och färgsystemet brast då färgen aningen
skavts bort från verktyget eller att det inte var målat från början. Hall 4 uppnådde delvis det
andra steget i 5S verktyget, systematisera, då ett system fanns men användes inte.
Nästa punkt i 5S var Städa(kap. 2.3.1 p2). När ett väggelement tillverkades skapades alltid
spill i form av t.ex. armering, betong och trämaterial. Detta främst vid klippning av
armeringsnät eller när nattpersonal rev ut ursparningar från väggelementet. Avdelningen hade
en städansvarig som städade runt gjutborden på morgonen och fram till lunch. Dock så fanns
önskan av dagpersonalen att nattpersonalen skulle förbättra sin städning för att underlätta
framkomligheten i hallen under förmiddagen. Avdelningen uppfyllde därmed delvis kravet
om städning enligt 5S modellen, men det kunde varit bättre för att underlätta famkomligheten
för samtlig personal på avdelningen.
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På väggavdelningen fanns det tre stycken whiteboard-tavlor med information om hur
väggelementen skulle placeras på gjutborden, vilka som är sjuka samt foton på personer i
laget. Tavlornas uppgift var att åskådliggöra viktig information för de anställda vilket
uppskattades av personalen. Dessa tavlor borde utvecklas med mer information exempelvis
nuvarande produktion, vad som blev bra, vad som blev mindre bra. Avdelningen uppfyllde
dock inte det fjärde S:et som var standardisera eftersom det saknades regler för att
upprätthålla de tidigare tre S:en. Inte heller det femte S:et uppnåddes på grund av att
föregående punkt inte var godkänd.
1

2

3

1. Sortera
2. Systematisera
3. Städa

4

5

4. Standardisera
5. Säkra systematisk översyn

Tabell 16; GAP-analys över 5S hos Väggavdelningen hall 4

5.4 GAP-analys
I detta kapitel sammanställs GAP-analyserna för de olika avdelningarna som finns angivna i
slöserier(kap.5.1) och 5S(kap. 5.3) .
Avdelningar/Slöserier
Finsnickeri
Grovsnickeri
Armering
Lager
Blandarstation
Vägg

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tabell 17; Sammanställd GAP-analys för avdelningarnas slöserierer enligt De sju slöserierna(2.4.1)

Avdelningar/5S
Snickeri
Armering
Lager
Blandarstation
Vägg

1.

2.

3.

4.

Tabell 18; Sammanställd GAP-analys efter avdelningarnas nuvarande 5S läge.
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5.

7.

8.

6. Resultat och analys
I detta kapitel kommer de tre frågeställningarna besvaras och de förslag som presenteras
beräknas att ha 100 % utnyttjandegrad.
6.1 Vilka förbättringsmöjligheter kan identifieras?
Efter att ha listat slöserier och hur företaget förhåller sig till 5S så kommer detta kapitel att
presentera förbättringsmöjligheter för väggproduktionen med tillhörande stödprocesser. De
förslag som tagits fram är i samråd med personal samt att de är fullt realiserbara.
6.1.1 Sammanfattning förbättringsförslag






Snickeri
o Förbättringsförslag 1: Ursparningsutkörning samt plocklista
Armering
o Förbättringsförslag 2: Rapporteringsrutin
Lager
o Förbättringsförslag 3: Förflyttning av montagegods
Blandarstation
o Förbättringsförslag 4: Ökad kommunikation
Väggtillverkning
o Förbättringsförslag 5: Aluminiumstag
o Förbättringsförslag 6: Ordning och reda
o Förbättringsförslag 7: Väggkontroll
o Förbättringsförslag 8: Informationsspridning

6.1.2 Snickeri
Förbättringsförslag 1: Ursparningsutkörning samt plocklista
I Nulägesbeskrivning(kap. 4.1.1) och Nulägesanalys(kap. 5.1.1) beskrevs att båda
snickeriavdelningarna, framförallt finsnickeri, saknade ett mellanlagersystem. Därför föreslås,
precis som för armering och grovsnickeri, att samtliga ursparningar skall vara utplacerade på
gjutborden innan klockan 07.00. Det hade inneburit att en anställd skulle börja klockan 06.00
på finsnickeriet och med hjälp av vagnar köra ut samt placera samtliga ursparningar vid rätt
gjutform.
Placeras dessa på gjutborden påverkas inte heller framkomligheten för övrig personal. Då
storleken varierar kraftigt från dag till dag föreslås även att avdelningen har tillgång till ett
antal vagnar som ursparningarna kan transporteras på. Vagnarna skulle spara tid för
snickeripersonal gällande transport och hantering av materialet. Förslaget hade totalt sett
inneburit att väggpersonal inte skulle behöva leta efter sina ursparningar och
besöksfrekvensen skulle reducerats kraftigt på avdelningen. Att en anställd börjar en timme är
en kostnad på 285 kr per dag men kompenseras med att vägpersonal skulle reducera besöken
till snickeri med tre minuter om dagen per vägg d.v.s. 3*22=66minuter.
För att reducera besöken ytterligare föreslås även att alla snickeridetaljer skall återfinnas vid
gjutborden t.ex. de trädetaljer som används för att skydda ingjutningsgodset. Det
rekommenderas att snickeriet, precis som armeringen, skall ha egen “snickeriritning” med
vilka trädetaljer som krävs för ingjutningsgodset. Förslaget skulle innebära en standardlista
över vilka detaljer som krävs för ingjutningsgods, ursparning och formvägg. Resultatet
kommer bli att finsnickeriet ges en plocklista över de trädetaljer som krävs, placera dessa på
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vagnarna och transportera ursparningar, detaljer samt listan vid gjutborden. På så vis kan även
väggpersonal försäkra sig om att alla detaljer är levererade och onödiga ärenden till
snickeriavdelningen skulle undvikas.
Företaget skulle då delvis elimininera slöseriet gällande lager på finsnickeriet och minska
besöksfrekvensen på avdelningen. Dock hade förslaget inte hjälpt avdelningen gällande det
fjärde S:et, standardisera, i 5S då förslaget inte skuule bidra till regler för att upprätthålla de
tidigare S:en.
6.1.3 Armering
Förbättringsförslag 2: Rapporteringsrutin
Att armeringsvagnarna inte var kompletta när de transporterades ut till väggavdelningen
innebar att personal från väggavdelningen behövde komplettera dessa själva vilket beskrevs i
Nulägesanalys(kap. 5.1.2 p7). Därför föreslås att verksamheten inför en rapporteringsrutin
som gäller för att samtliga lag. Rapporteringsrutinen skulle innebara att personalen alltid
rapporterar till kontrollant om det saknas detaljer. Avvikelsen noteras och tas upp vid
morgonmöte med samtliga driftchefer och förmänn. Det är sedan förmännens uppgift att i
samråd med driftchefer genomföra uppföljning av problemet och se till att det inte inträffar
igen. Förslaget om rapporteringsrutin skulle t.ex. eliminera de fem besök som väggpersonal
genomför dagligen på armeringsavdelningen. Och exempel som ofullständiga
armeringsvagnar skulle försvinna. Vidare skulle även slöseriet felaktiga produkter från
armering elimineras och onödiga transporter på väggavdelningen reduceras kraftigt. Det
skulle också innebära att avdelningen skulle blivit tydligare med regler på avdelningen och
standardisera arbetet mot det fjärde S:et i 5S. Dock så uppnås inte det fjärde S:et helt då inga
skrivna regler upprättas.
6.1.4 Lager
Förbättringsförslag 3: Förflyttning av montagegods
I Nulägesanalys-Slöseri(kap. 5.1.3) beskrevs att montagegodset förvarades på
lageravdelningen. På grund av det begränsade utrymmet placerades godset delvis i hyllor och
resterande på golvet framför hyllorna. Därför bör företaget montera ett tält eller mindre
garage för montagegodset på utsidan av lagret, likt det som fanns för ameringsstål över 16mm
i diameter. Förslaget hade inneburit att pallarna på golvet hade fått en hyllplats och frigjort yta
för truckarna. Idag tar monteringsgodset ungefär 25 hyllplatser som istället skulle kunna
användas till ingjutningsgods. Därmed hade företaget eliminerat det tidigare nämnda slöseriet
onödiga transporter och arbetsmoment på lagret. Vidare skulle även förslaget hjälpa
avdelningen att systematisera och städa vilket är ett stor steg i 5S verktyget.
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6.1.5 Blandarstation
Förbättringsförslag 4: Ökad kommunikation
I dagsläget, enligt Slöseri(kap. 5.1.4), varierade betongens konsistens mellan varje beställning.
För att minska variationen föreslås ökad kommunikation mellan avdelningarna. Förslaget
innebär införandet av rutiner för hur kommunikationen skall skötas mellan blandarstation och
väggproduktion. Väggpersonalen skall via komradio direkt rapportera när det dyker upp
oklarhet eller problem med betongen så blandpersonal får chansen att antingen korrigera
blandningen eller förklara hur betongen bör hanteras. Det är även önskvärt om den fysiska
kontakten mellan avdelningarna kunde öka genom att blandarpersonal genomförde fler besök
i hall 4 för att faktiskt se hur betongen hanteras. Vidare skulle det även snart kunna visas när
och vart problemet med porer i väggelementen och därmed reducera slöseriet felaktiga
processer.
Vid ett fel föreslås att avvikelsen dokumenteras och förs in i P-plan för att senare kunna
genomföra uppföljning när och varför variationen sker av betong kvalité. Upprättas
dokumentationen skulle orsaken snabbt lokaliseras och förklaras samt hur företaget och
personal bör arbeta för att undvika problemet. Frågorna bör innefatta:

Vad har hänt?

När hände det?

Varför hände det?

Hur kan problemet undvikas i framtiden?
Personalen från båda avdelningarna skall gemensamt besvara frågorna. Detta förslag hade
förhoppningsvis kunna klarlägga vad som skapar porer och kanske eliminerat slöserierna
felaktiga processer, onödiga arbetsmoment samt felaktiga produkter från både blandarstation
eller väggavdelningen. Blandarstation är redan godkänd på samtliga S i 5S men hade bidragit
ytterligare till att standardisera stationen genom att underlätta uppföljning och generera regler
eller rutiner på hur arbetet med porer skall fortgå.
6.1.6 Vägg
Förbättringsförslag 5: Aluminiumstag
Åtgången av triangelstag i spånskiva som nämns både i Nulägesbeskrivning(kap. 4.1.1) och
Nulägesanalys(kap. 5.1.5 p 1) är ett stort slöseri i hall 4. Företaget rekommenderas att se över
möjligheterna att använda sig av stag som kan återanvändas. För att komma igång och testa
tanken kan företaget, förslagsvis, utnyttja material som redan finns inköpt. Det skulle
inneburit att det aluminiumstag som finns för hall 3 kunde fixerats med skruv på en träskiva
med urspårning för magnet och sedan fästas vid gjutborden. Möjligheten att välja antal stag
per meter kvarstår samtidigt som personal skulle spara tid gällande placering och borttagning
av ursparning. Vidare kunde även olika storlekar kunna köpas in och därmed även klara av
varierande väggtjocklek.
Ett stag av denna typ kostar ungefär 27 gånger så mycket som ett av spånskiva men det skulle
enligt förman och driftchef i hall 4 krävas mindre än hälften så många aluminiumstag som
trästag för att klara samma belastning. Även om stagen, plyfmaterialet och magneterna skulle
innebära en investeringskostnad kan dessa användas flera gånger. Samtidigt hade det även
gått snabbt för både dag-och nattpersonal att montera och demontera stagen i ursparningarna.
De nya stagen borde även tillverkats i varierande storlekar som kunde fungera i olika
ursparningar samt ha en hylla där de kan förvaras med tillhörande magneter.
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För att undvika stora kostnader och garantera att det fungerar innan implementation bör detta
testats under en månads tid på enbart ett lag i hall 4 och för att se hur det fungerar. Förslaget
skulle ha inneburit att hall 4:as överkonsumtion reduceras kraftigt men inte eliminerats helt
eftersom avdelningen överproducerar annat material(betong). Vidare skulle även förslaget
inneburit att städningen av stationerna för nattpersonalen hade fungerat smidigare och
snabbare vilket gör att avdelningen eliminerar stora delar av städandet.

Figur 18 Ett enkelt förslag på ett återanvändbart stag & Figur 19 spånskivestag jämfört med aluminium

Förbättringsförslag 6: Ordning och reda
I dagsläget var ingen av lagens verktygsplatser eller materiallager standardiserade och
utförandet varierade från lag till lag. Som tidigare beskrevs i Nulägesanalys(kap 5.1.5 p6)
hade företaget försökt med att införa verktygstavlor och att lagen hade olika färger för att
organisera verktygen, vilket inte fungerade på grund av utebliven uppföljning.
Förbättringsförslaget är därför att införa ett standardiserat ordningssystem för samtliga lag.
Systemet behövs därför inte byggas från grunden då hyllor, lådor och verktygstavlor redan
finns samt att varje lag redan har en egen färg som tydligt visar vems verktyg är. Förslaget
skulle inneburit att distanser, ormar, formväggar, bläck, lyftkuddar, ingjutningsgods detaljer
och verktyg skulle ha en bestämd och utmarkerad plats med tillhörande namnlapp. Oavsett
om det gällde hyllor, lådor eller verktygstavlor. Förslagsvis bör förman och driftchef
inspektera varje lags arbetsområde för att lokalisera de lag med det i dagsläget, bästa
systemet. Därefter, i samråd med personal, komma överens om ett system som skulle fungera
både kostnads-och funktionsmässigt. Det hade inneburit att både onödiga arbetsmoment hade
eliminerats samt att lagen hade haft bättre koll på sina materiallager.
Det är sedan viktigt att ha uppföljning och kontinuerligt utveckla samt höra vad lagen tycker
om systemet. Till en början borde det vara uppföljning dagligen för att sedan övergå till en
gång per vecka. För att säkerställa att systemet fungerade och att allt var komplett skulle
verktygstavlor, lådor och hyllor ses över klockan 07.00 samt 16.00 som en kontroll på att allt
var där det skulle. Förslaget skulle med tiden även eliminera slöserierna väntan.
Vidare borde samtliga lag ha tillgång till egna nitpistoler, vinkelslipar och sticksågar. I
Nulägesanalys(kap. 5.1.5) uppmärksammades att verktyg och som nitpistol, sticksåg och
vinkelslip lånades dagligen av väggpersonal från snickeriavdelningen. Om varje lag hade
dessa verktyg skulle de aldrig behöva låna verktygen från snickeri. Tillsammans med
förbättringsförslag 1 skulle de eliminera majoriteten av besök på snickeriavdelningen och
letande efter verktyg, lyftkuddar och bläck. Det skulle även eliminera frågetecken kring att
sortera och standardisera i 5S som då blir gula, delvis avklarade.
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Förbättringsförslag 7: Väggkontroll
I Nulägesbeskrivning(kap 4.5) och Slöseri-Väggavdelning(5.1.5 p3) beskrevs att det
genomfördes en efterkontroll av väggelementen när de var placerade på transportvagnar.
Kontrollen samt utkörning av vagnarna tog cirka två och en halv timme. Under denna tid
förhindrade vagnarna framkomligheten för personal när ursparningar och armering skulle
hämtas till gjutborden. För att reducera detta slöseri måste vagnarna transporteras ut ur hall 4
innan dagpersonalen börjar produktionen. Därför föreslås att efterkontrollen skulle
genomföras under nattskiftet då väggarna lyfts från gjutborden. I samtal med förman och
driftchef i hall 4 beskrevs att företaget hade diskuterat att nattkontrollanten kunde utföra en
snabbkontroll av väggen som ett första urval om väggarna var godkända eller ej. Om väggen
verkade vara godkänd placerades den på en “godkänd-vagn” och om inte placerades den på
en”icke godkänd-vagn”. Därefter kunde kontrollanten snabbare genomföra den grundliga
kontrollen gällande mått och anmärkningar på morgonen.
I Nulägesbeskrivning(kap. 4.5) beskrevs det om väggelementet behöver efterbearbetning
utfördes den vid möjlighet i hall 4, annars transporterades vagnen till en
efterbearbetningslokal på andra sidan fabriken. För att vagnarna skulle kunna transporteras ut
ur produktionshallen innan produktionen startade klockan 07.00, var även förslaget att
efterbearbetningspersonal påbörjade sitt arbete tidigare för att hinna innan dagpersonalen
började på morgonen. Detta hade inneburit att vagnarna sedan var klara innan dagpersonalen
skall börja sitt pass och kunde köras ut innan produktionen startade. Det skulle öka
framkomligheten för samtliga i hallen och förenkla städning av gjutborden för städpersonal
enligt 5S samt reducerar slöseri gällande transporter av armeringsvagnar, ursparningar,
formsidor och armeringsnät till väggpersonalen.
Förbättringsförslag 8: Informationsspridning
I Nulägesbeskrivning(Kap. 4.6) beskrevs att företaget genomför olika informationsmöten
gällande produktionen. Förutom informationsmötet som hölls på onsdagar i matsalen hade de
anställda i produktionen inte så stor insyn i vad som diskuterades på de övriga mötena. För att
informationen enklare skulle kunna nå ut till samtliga anställa är förbättringsförslag 8 att alla
avdelningar borde ha whiteboardtavlor där informationen kunde skrivas upp. Informationen
borde innefatta produktionenskvalitet och uppföljning av felaktiga produkter.Med tavlorna
skulle det bli möjligt för de olika arbetslagen att snabbt samlas på morgonen och enkelt gå
igenom gårdagens produktion så eventuella fel kunde rättas till.
Företaget hade möjlighet att rapportera samtliga avvikelser till P-plan. Via programmet kunde
sedan informationen kopplas till respektive avdelning och vara som underlag för eventuell
uppföljning. Om en avdelning eller ett lag på väggavdelningen hade flera avvikelser av
samma karaktär kunde det påpekas genom checklistor över frekventa problem som en
påminnelse att vara extra noggrann vid det arbetsmomentet. Tavlorna skulle öka insikten för
personalen samt hjälpa företaget att följa upp brister i produktionen. Informationen skulle vara
till grund för att skapa en återkoppling och tydligt visa om något är fel. Detta kunde i sin tur
leda till att regler eller nya arbetsrutiner kunde införas och genererar ständig förbättring.
Förslaget hade förhoppningsvis lagt grunden för samtliga stationer att uppfylla
standardisering i 5S verktyget.

51

6.2 Hur mycket icke värdeadderande tid kan elimineras?
Genom att införa samtliga åtta förslag skulle företaget uppskattningsvis eliminera totalt 2777
timmar om året. Vid uppskattningen valdes att inte räkna med förslag fyra, fem, sju eller åtta.
Anledning var att dessa förslag är svåra att påvisa tidsbesparande innan de har testats.
Siffrorna innehåller stora mörkertal då personalen gav olika uppskattningar som i vissa fall
varierande med den dubbla eller trippla tiden jämfört med de som användes i beräkningarna.
Förslag
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 6
Totalt

Tidsreduktion per dag
54min
60min
60min
560min
734min

Tidsreduktion per år
204h
227h
227h
2119h
2777h

Tabell 19; Sammanställning av total tidsreduktion

6.3 Vilka kostnadsreduktioner kan åstadkommas?
Genom att införa samtliga åtta förbättringsförslag skulle företaget uppskattningsvis eliminera
totalt 791,800kr. Dock valdes att inte räkna med förslag fyra, fem, sju eller åtta. Anledning
var, precis som tidigare, att dessa förslag var svåra att påvisa besparingar innan de har testats.
Som tidigare beskrevs är siffrorna i underkant och innehåller troligen stora mörkertal.
Beroende på vem i personalen som tillfrågades kan dessa siffror dubblas eller tripplas.
Förslag
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 6
Totalt

Kostnadsreduktion per dag
257kr
285kr
285kr
2660kr
3500kr

Tabell 20; Sammanställning av total kostandsreduktion
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Kostnadsreduktion per år
58,300kr
64,700kr
64,700kr
603,800kr
791,500kr

6.4 GAP-analys jämförelse
I detta kapitel jämförs GAP-analyserna från nuläget mot implementation av
förbättringsförslagen.
Slöserier nuläge
Avdelningar/Slöserier

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

7.

8.

Finsnickeri
Grovsnickeri
Armering
Lager
Blandarstation
Vägg
Tabell 17; Sammanställning av de sju slöserierna+en GAP-analyserna före förbättringsförslagen

Slöserier efter förbättringsförslag
Avdelningar/Slöserier

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Finsnickeri
Grovsnickeri
Armering
Lager
Blandarstation
Vägg
Tabell 21; Sammanställning av de sju slöserierna+en GAP-analyserna efter förbättringsförslagen

5S nuläge
Avdelningar/5S
Snickeri
Armering
Lager
Blandarstation
Vägg

1.

2.

3.

4.

5.

Tabell 18; Sammanställning av 5S GAP-analyserna före förbättringsförslagen

5S efter förbättringsförslag
Avdelningar/5S
Snickeri
Armering
Lager
Blandarstation
Vägg

1.

2.

3.

4.

Tabell 22; Sammanställning av 5S GAP-analyserna efter förbättringsförslagen
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5.

7. Diskussion och slutsats
I kapitlet sammanfattas och diskuteras arbetets resultat. Vidare beskrivs även arbetets
implikationer, begränsningar, slutsatser och avslutningsvis rekommendationer för hur
företaget skall fortsatta arbetet.
7.1 Resultat
Arbetets syfte var att identifiera möjliga förbättringar i dagens produktion av väggelement.
Syftet med tillhörande frågeställningar uppnåddes genom de valda metoderna: deltagande,
observation, intervju samt kompletterande information via P-plan. Förbättringsförslagen
utarbetades med hjälp av teorierna de sju slöserierna+en samt 5S verktyget. Genom det
teoretiska ramverket kunde åtta förbättringsförslag presenteras och tillsammans skulle
förslagen reducera ungefär 12 timmar om dagen som innebär en kostnadsreduktion på cirka
3,500 kr per dag.
7.1.1 “Vilka förbättrings möjligheter kan identifieras?”
Efter att ha genomfört observationer, intervjuer och litteraturstudie kunde åtta
förbättringsförslag identifieras och användas för arbetets övriga två frågeställningar. De åtta
förslagen är:






Snickeri
o Förbättringsförslag 1: Ursparningsutkörning samt plocklista
Armering
o Förbättringsförslag 2: Rapporteringsrutin
Lager
o Förbättringsförslag 3: Förflyttnings av montagegods
Blandarstation
o Förbättringsförslag 4: Ökad kommunikation
Väggtillverkning
o Förbättringsförslag 5: Aluminiumstag
o Förbättringsförslag 6: Ordning och reda
o Förbättringsförslag 7: Väggkontroll
o Förbättringsförslag 8: Informationsspridning

Genom intervjuer och samtal gavs personal, förmän och driftchefer möjlighet att påverka och
uppmärksamma problem i verksamheten ur sitt eget eller lagens perspektiv. Med deras åsikter
i kombination med p-plan, teoretiskt ramverk samt egna observationer kunde dessa åtta
förbättringsförslag presenteras. Vi känner därför att förslagen är tillförlitliga och skulle ha en
positiv påverkan för både personalen och företaget.
7.1.2 “Hur mycket icke värdeadderande tid kan elimineras?”
Skulle företaget införa samtliga förslag och att dessa skulle fungera till 100% skulle tiden för
slöserier som presenteras i nulägesanalysen uppskattningsvis reduceras med 76%, se tabell
19. Även om siffrorna som används vid beräkning är tagna i underkant så kommer
reduceringsprocenten vara oförändrad. Vi anser att reduceringen är fullt rimlig då inget av
förbättringsförslagen skall byggas från grunden eller innebära stora investeringar.
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7.1.3 “Vilka kostnadsreduktioner kan åstadkommas?”
Svaret till föregående frågeställning används sedan för att beräkna vad förslagen skulle
innebära i kostnadsbesparingar. Om samtliga förslag fungerade optimalt skulle 791,500 kr
kunna reducerats från den totala summan på 1,041,900 kr, se tabell 20. Då företagets mål är
fortsatt expansion så kommer kostnadsreduktionerna innebära att verksamhetens befintliga
produktion blir mer effektiv vilket frigör kapital för nya investeringar.
7.2 Implikationer
Skulle företaget implementera förbättringsförslagen skulle verksamheten ha goda möjligheter
till att eliminera olika slöseri på avdelningarna samt att 5S verktyget hade hjälpt till att
standardisera de olika arbetsmomenten. Den tid-och kostnadsreducering förslagen kan
generera skulle resultera i en effektivare produktion och förhoppningsvis reducera jourtiden
för personalen. En ”win win” situation för både företaget och personalen. Företaget har som
mål att skapa ett egenutvecklat produktionssystem, KPS, och detta arbete visar, ut efter valda
teorier, vart verksamheten bör lägga sitt fokus.
Genom att implementera förslagen om Väggkontroll(nr7) och Ursparningsutkörning samt
plocklista(nr1) kan väggpersonal fokusera på sina arbetsuppgifter istället för att inte kunna ta
sig fram med eller att hitta sitt material. Vidare skulle tillverkningen fungerat bättre genom
förslaget Ordning och reda(nr6) då både natt- och dagpersonalen skulle veta vart verktyg
befinner sig, vart de skall placeras när de inte används och att de alltid nära tillhands. Det
sistnämnda förslaget är också de förslag som enskilt skulle spara mest gällande tid och pengar
per år på grund av dess omfattning. Förslaget är de förslag som vi anser skall ha första
prioritering och bör implementeras först.
Förbättringsförslagen Rapporteringsrutin(nr2), Ökad kommunikation(nr4) och
Informationsspridning(nr8) innebär i praktiken relativt enkla förslag som skall genomföras
via rutiner och uppföljning men har stor betydelse gällande personalens trivsel i fabriken.
Anledningen är att dessa tre förslag skulle minska irritationsmoment och samtidigt sprida
information samt öka förståelse mellan avdelningarna. Framtida problem kommer upptäckas
snabbare än tidigare och det blir enklare att införa åtgärder så problemen inte uppstår igen.
Vidare hade förslagen Aluminiumstag(nr5) och Förflyttnings av montagegods(nr3) inneburit
att berörda avdelningar hade kommit längre i 5S genom att standardisera åtgången av stag
samt hyllplatser på lagret. Båda förslagen har reducerat tid och kostnadsåtgång på båda
avdelningarna.
Vi sammanställer här i vilken ordning vi anser att förslagen bör prioriteras vid
implementering:
1. Ordning och reda
2. Informationsspridning
3. Ökad kommunikation
4. Rapporteringsrutin
5. Väggkontroll
6. Ursparningsutkörning samt plocklista
7. Förflyttning av montagegods
8. Aluminiumstag
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Samtliga förbättringsförslag kräver engagemang från samtliga berörda parter. Det krävs att
ledningen bestämmer hur arbetet skall läggas upp, att produktion- och driftchefer styr hur
arbetet skall utföras, att förmän förmedlar upplägg, uppgifter och information till personalen
som sedan skall testa samt utvärdera och avslutningsvis att ledningen har uppföljning på
samtliga förslag.
7.3 Begränsningar
Eftersom Kynningsruds väggproduktion är enstyckstillverkning blir därmed möjligheterna att
observera en generell produktion begränsad i jämförelse med serietillverkning. Därför är de
tider som används i beräkningarna uppskattade värden som troligen innehåller mörkertal.
Anledningen till de antagna mörkertalen är att de tidsvärden som används i beräkningarna är
de lägsta tider personal har angivit för ett visst arbetsmoment och kan i verkligheten
,eventuellt, vara högre. Orsaken är att vi vill undvika att beräkningarna uppfattas som
överdrivna då beräkningarna i många fall skulle kunnat dubblas eller till och med tripplats. Vi
undviker även att använda ett medelvärde då arbetets tidsbegränsnings och storlek inte gav
oss möjlighet att fördjupa oss i varje arbetsmoment för att säkerställa medeltider.
Resultaten av de åtta förbättringsförslagen i form av tids- och kostnadsreduktion endast är
baserade på uppskattningar av personalen samt observationer av oss så kan detta ses som en
svaghet då personalen kände till att vi skulle observera och delta i arbetsmomenten.
Anledningen till svagheten är att personalen kan vid observationstillfällena arbeta effektivare
än vanligt för att undvika förändringar som kan “drabba” dem. På grund av att arbetet varit
tidsbegränsat har inte observationerna kunnat upprepas flera veckor i rad. Men med tanke på
att personal från olika lag och avdelningar har uppgett liknande uppgifter så är det rimligt att
dra slutsatsen att även liknande resultat skulle fås vid fortsatta observationer.
Eftersom vi inte hade någon tidigare kunskap från byggindustrin tog det tid för att förstå
termer, detaljer och utförande av arbetsmoment. Hade vi haft kunskap inom området sedan
tidigare hade arbetet kommit igång snabbare samt att förståelsen för vad som sker hade varit
större.
7.4 Slutsatser och rekommendationer
Att lista områden med förbättringspotential är den enkla delen av arbetet. Men att börja i rätt
ände är svårare. Skall alla förbättringsförslag fungera till fullo krävs en god kommunikation
mellan ledning och personal samt en kontinuerlig återkoppling på allt som sker. Det är även
viktigt att företaget aldrig ser sig färdigt med förbättringsarbetet kring sin produktion och
ständigt är öppna för förslag och idéer. Vi rekommenderar företaget att testa samtliga förslag i
mindre skala för att pröva deras funktionalitet i praktiken. Slutsatsen blir att det finns goda
möjligheter för Kynningsrud att spara både tid och pengar genom att utveckla ett eget
produktionssystem.
7.5 Vidare arbete/forskning
För att möjliggöra fortsatt utveckling bör företaget testa och utvärdera samtliga
förbättringsförslag. Om högre reliabilitet efterfrågas bör kontinuerliga observationer och
kontroller genomföras. Det skulle även medföra att generaliserbarheten för arbetsmomenten
skulle öka och stärka resultatens validitet. Vidare anser vi att företaget skall jobba för att öka
kommunikationen mellan avdelningarna. Kommunikationen hade påvisat avvikelser innan de
blir problem och förbättringsarbetet skulle bli allt mer självgående om personalen fick ökad
förståelse för resterande avdelningar.
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I tabellen nedan har vi sammanställt det mest återkommande anmärkningarna i
väggtillverkningen. Informationen är en sammanställning av P-plan gällande avvikelser
mellan 15 mars-15 juni. Vid sammanställningen åskådliggjordes att fler avvikelser i
produktion var angående väggarnas yta. I dagsläget är det oklart om det är blandarstation,
hantering i hall 4 eller en kombination som orsakar avvikelserna. Företaget bör arbeta vidare
med problemet för att kunna finna dess orsak.
Typ av
anmärkningar

Antalet
anmärkningar

Totala antalet
anmärkningar

Procentsats%

Ursparning

20

279

7.2%

Formvägg

28

279

10%

Armeringsstål

29

279

10.4%

Yta

66

279

23.7%

Tabell 23; Sammanställning av P-plan information perioden 15mars-15juni 2015

Vi har valt att inte räkna med konstruktionsavvikelserna då de befinner sig utanför arbetets
avgränsningar. Men vid granskning av P-plan återfanns flertalet anmärkningar gällande
konstruktion som även konstateras vid observation och intervju med personalen.
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9 Bilagor
Bilaga 1 Veckorapport

Veckorapport Examensarbete “Rubrik”
Vecka XX 2015
 Projekt Plan, Aktuell & Prognos
Aktivitet

Plan

Aktuell status

Prognos

“aktivitet 1”

“Datum”

Ej påbörjad/Pågår/Klar

“Datum”

“aktivitet 2”

“Datum”

Ej påbörjad/Pågår/Klar

“Datum”

“aktivitet 3”

“Datum”

Ej påbörjad/Pågår/Klar

“Datum”

“aktivitet 4”

“Datum”

Ej påbörjad/Pågår/Klar

“Datum”

“aktivitet 5”

“Datum”

Ej påbörjad/Pågår/Klar

“Datum”

“aktivitet 6”

“Datum”

Ej påbörjad/Pågår/Klar

“Datum”

 Framsteg och genomförda aktiviteter senaste veckan


“kort beskrivning av det som gjorts”

 Planerade aktiviteter kommande veckorna



Vad skall göras närmaste tiden framöver?



 Problem, störningsmoment


“Störningar som kräver åtgärd”.

Datum: ÅÅMMDD
NN och ZZ (exjobbare)
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Bilaga 2 Väggtillverkning
1. Gjutbord

2. Formvägg som fixerats med magnet

3. Inoljad form med distanser

61

4. Finsnickeriets mellanlager för ursparningar

5. Dörrursparning som fixerats med spånskivestag

62

6. Armeringsavdelningens mellanlager för vagnarna

7. Lådor med ingjutningsgods

63

8. Första lagret med armeringsnät samt övrig armering

9. Najmaskin

64

10. Najning som håller ihop armering

11. Gjutform med ursparningar, armering och ingjutningsgods

65

12. Utläggaren

13. Grovutjämning av betongen, kallas stockning

66

14. Putsbräde, glättare(bild) och svärd används sedan för att förfina ytan

15. Borden tiltas för att möjliggöra lyft av väggarna

67

16. Med hjälp av travers lyfts väggarna på vagnar där de sedan kontrolleras och
transporteras ut

68

Bilaga 3 Statistikrapport – Diagram tippavgifter
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