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Sammanfattning 
Globaliseringen som fortgår i världen idag påverkar många av de små- och 
medelstora företagen (SMF). De påverkas framförallt inom området konkurrenskraft 
då stora företag ligger i framkant avseende teknologi vilket idag värdesätts högt. 
Konstruktionsindustrin omgärdas av problem med bl.a. låg produktivitet. 
Effektivisering blir också allt viktigare att titta på för företag, för att kunna 
tillfredsställa kunder så mycket som möjligt.  

Syftet med studien var att öka förståelsen kring hur produktionen utav betongväggar i 
prefabriceringsbranschen kan effektiviseras. Studien har gjorts i samarbete med Finja 
Prefab i Hultsfred som är en del av Finja-koncernen.  

Genom att först samla in grundläggande teori och sedan inhämta företagsspecifika 
fakta kom författarna till insyn att det inte enbart råder problematik rörande 
produktionen, utan också med den inledande projekteringen och den avslutande 
efterbearbetningen, vilket berörts i en pilotstudie. Den huvudsakliga delen av studien 
bygger på insamlande av teori samt genomförande av intervjuer, kartläggning och 
tidtagning. Resultatet påvisade framförallt olika former av slöseri.  

Genom tidmätningar framkom det att drygt 70 % av arbetstiden på Finja är tid som 
läggs på både värdeskapande aktiviteter, nödvändiga aktiviteter samt slöseri. Då den 
siffran är väldigt hög har det i diskussionen presenterats grundläggande orsaker till 
det, där en anledning visade sig vara förekomsten av stora tidsvariationer bland olika 
arbetsmoment. Förslag att avsätta tid på 5S-arbete samt införande av visuell- och 
daglig styrning har gjorts. Det för att på sikt minska tid lagd på icke värdeskapande 
aktiviteter. Närmare 60 minuter varje dag består av väntande på betong och kontroll 
innan gjutning. Här har förslag presenterats på vad den här tiden kan användas till för 
att effektivisera produktionen. En modell på hur Finja bör arbeta med förbättringar 
har också tagits fram där fokus legat på medvetenhet, vilja att förbättra, utvärdering 
och uppföljning.  

Studien ligger som en grund till att få Finja att vilja förändra och effektivisera sin 
produktion. Om implementering av förbättringsförslagen sker ser författarna risk att 
andra dolda problem kommer upp till ytan men författarna ser också potential att nya 
möjligheter och förbättringar kan tas fram och implementeras.  
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Summary 
The continous globalization throughout the world affects many of the small and 
medium sized enterprises (SME). They are mainly affected within the area of 
competitiveness where the large enterprises have access to front edge technology, 
which is highly valued. Manufacturing industries today are affected by problems, 
such as low productivity. Continuous development becomes a relevant factor for 
enterprises to satisfy customer needs. 

The purpose with this study is to increase the knowledge of how the production of 
concrete walls within the prefabrication industry could improve. The study has been 
conducted together with Finja Prefab in Hultsfred, a part of the Finja group. 

By collecting fundamental data and afterwards specific company facts the authors 
came to the result that there existed problems, not only regarding the production but 
also within the production planning and the post production of the product. This part 
has been discussed in a seperate pilot study. The main part of the study focuses on 
collecting data, performing interviews, mapping and time studies. The result showed 
issues regarding different types of wastefulness. 

By conducting time studies the authors concluded that roughly 70 % of the work time 
at Finja consisted of value enhancing activities, required support activities and waste. 
In the discussion, the authors have performed analysis regarding the relatively high 
percentage value and reasons for that. One of the reasons turned out to be the large 
variations of time amongst different operations. Suggestions to use time for 5S work 
and implementing visual and daily control has been made. This to minimize time 
spent on non-value adding activities. Nearly 60 minutes every day consists of waiting 
for concrete and a final check before moulding. Suggestions have been made to what 
this time could be spent on instead to improve the production. A model of how Finja 
should work with improvements have also been developed where the main areas of 
the model focuses on awareness, willingness to improve, evaluation and to follow up.  

This study is done to present valid grounds for Finja why they should change and 
improve their production. If the suggestions are implemented the authors foresee a 
potential risk that other concealed problems may emerge, but also the potential that 
new possibilities and improvements can emerge and be implemented.  
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Abstract 
Syftet med studien är att öka förståelsen kring hur produktionen utav betongväggar i 
prefabriceringsbranschen kan effektiviseras. Genom insamlande av teori, framförallt 
inom LEAN, och empiriskt material har information kunnat analyseras och 
förbättringsförslag inom ramen för förbättringsarbete, 5S och visuell styrning har 
belysts. Tidmätningar har gjorts för att se hur mycket tid som i dagsläget är 
värdeskapande och hur tid som inte är det ska hanteras. 

Nyckelord: LEAN, PDCA, 5S, Visuell styrning, Daglig styrning, Slöseri, Kaizen, 
Värdeflödesanalys, Spaghettidiagram 
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Förord 
Arbetet har skrivits som en avslutande del av de tre författarnas studietid på 
Linnéuniversitetet i Växjö. En av författarna har studerat Industriell ekonomi och de 
andra två har studerat Maskinteknik med inriktning mot produktion. 

Arbetet har genomförts i samarbete med Finja Prefab i Hultsfred. Under arbetets 
gång har vi fått otroligt mycket hjälp från alla anställda på Finja, vilket vi tackar 
mycket för. Ett extra stort tack önskar vi rikta till vår handledare på Finja, Erik 
Sandberg för hans vilja att hjälpa till, trevliga bemötande och goda råd.  

Vi önskar också tacka vår handledare på universitetet, Tobias Schauerte som hjälp 
oss genom hela arbetet genom att undsätta tid till oss och komma med betydelsefulla 
råd och insikter om arbetet. 

Vi vill också tacka Mirka Kans, vår examinator, som kommit med råd och hjälp 
under alla delseminarier. Slutligen vill vi också rikta ett tack till Darmin Zdenac och 
Adam Olsson för att de till varje delseminarium läst vårt arbete och kommit med 
feedback och kritik under alla seminarierna.  

 

Växjö, 22 maj 2017 
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1. Introduktion 

I följande kapitel redogörs de inledande aspekterna till studien och slutar 
med en problemformulering, ett syfte och avgränsningar. De aspekter som 
berörs är bakomliggande samhällsförankrade sådana för att påvisa varför 
studien har relevans i dagens samhälle. 

1.1. Bakgrund 

I takt med att globaliseringen fortgår i världen gynnas många länder av de 
andras och ens egen framgång och utveckling. Framförallt stora företag drar 
nytta av globaliseringen. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv påvisar många 
företag idag bättre ekonomiska resultat, där en förklaring kan vara 
globaliseringen (Horta et. al. 2016).  

Globaliseringen skapar dock problematik för många företag runt om i 
Europa. Framförallt för små och medelstora företag (Clark et. al. (2004). 
Korrelationen mellan globaliseringen och konkurrenskraft inom Europa har 
lett till att små och medelstora företag (SMF) påverkas negativt, framförallt 
inom området konkurrenskraft. Det till följd av att stora företag ligger i 
framkant mot de SMF:en inom teknikområdet vilket värdesätts mer än 
traditionellt manuellt arbete. Kostnader för anställda är generellt också lägre 
på vissa ställen i Europa än andra vilket i kombination med ny teknik 
konkurrensutsätter de små- och medelstora företagen. 

Betongindustrin påverkar CO2 utsläppen till följd av cementtillverkning, 
vilka uppgår till 2–3 % av Sveriges totala koldioxidutsläpp (Svensk betong 
2013). Betong har egenskapen att den precis som träd absorberar CO2, vilket 
leder till att alla betongbyggnader i Sverige upptar cirka 15–20 % av allt 
utsläpp. Genom nyskapande metoder med inriktning på återvinning efter 
rivning finns det goda möjligheter att den här siffran kan öka avsevärt 
(Andersson et. al. (2013). Även CO2 utsläppen från transporter måste 
beaktas. Enligt Svenskt Trä är dock trä mer miljövänligt än bl.a. betong. 
Betong kommer inte från förnyelsebara råvaror och det krävs mer energi för 
att framställa det än vad det krävs till trä. Utsläppen av koldioxid är också 
högre för framställning av betong än vad de är för trä (Svenskt Trä). 

Enligt Statistiska centralbyrån (2017) ökar befolkningsmängden i Sverige 
kontinuerligt, ser man tillbaka 250 år i tiden har befolkningen ökat från 2 
miljoner till att nu i början av 2017 vara 10 miljoner. I den här takten 
kommer Sveriges invånare vara 13 miljoner redan 2060. SCB presenterar att 
anledningen till den här ökningen är att mer människor föds än dör och att 
tillståndet i världen just nu gör att väldigt många flyktingar söker sig till 
Sverige. En naturlig följd av det här är att behovet av bostäder ökar.   
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En ny befolkningsprognos från Statistiska centralbyrån (SCB) har fått 
Boverket att tänka om angående sin nationella byggbehovsprognos. Enligt 
en rapport från Boverket kommer det fram till 2025 krävas 710 000 nya 
bostäder (Boverket 2016). Den här rapporten uppskattar också att så mycket 
som 440 000 bostäder behöver stå redo redan 2020 vilket innebär att det 
behövs byggas 88 000 bostäder om året. Enligt indikatorn för 
bostadsbyggande uppskattas det av Boverket att det ska byggas 67 000 nya 
bostäder under 2017 (Boverket 2016). Ser man till siffrorna så ligger 
Sverige långt i underkant mot vad som måste produceras. Sverige står 
således för en stor utmaning framöver, att effektivisera bostadsproduktionen 
så mycket att möjligheten att skapa en sådan volym av bostäder inte är en 
osannolikhet.  

1.2. Problemformulering 

En fallstudie av Ikuma, Nahmens & James (2011) behandlar två stora 
problem inom konstruktionsindustrin, vilka är låg produktivitet och hög 
mängd av arbetsrelaterade skador. Med hjälp av Kaizen, ett verktyg inom 
Lean, och job safety analysis ökade produktiviteten samtidigt som 
arbetsrelaterade skador minskade. Det här stärker hypotesen om att verktyg 
inom Lean kan bidra till en ökad produktivitet och således en ökad 
produktoutput. 

En artikel av Walas-Trebacz belyser hur viktigt det är att veta om de rådande 
omständigheterna för att skapa så mycket värde för ett företags kunder som 
möjligt. Författaren syftar till att genom att skapa medvetenhet och 
kännedom kan och bör företag satsa på effektivisering för att kunna möta 
kunders behov. Genom att se över företagets värdeflöde och genom det se 
var det kan skapas mervärde och således utrymme för effektivisering och 
förbättring (Walas-Trebacz, 2015). Kopplat till de rådande omständigheterna 
gällande globalisering och den ökade konkurrensen som gror från det kan det 
skapa incitament för små- och medelstora företag (Clark et. al. 2004). 

Mellan åren 2007 och 2014 så tillverkades det mer lägenheter i betong än i 
något annat material (Lindblad, 2017). Gjutningen av betong kan gå till på 
två olika sätt, antingen platsgjutning eller prefabricering som går ut på att 
man gjuter betongelement i fabrik som sedan levereras till byggen (Svensk 
betong). Tillverkning i prefabriceringsbranschen omfattar projektering, 
produktion, leverans och montering. Med det i beaktande kan det finnas 
incitament för bostadsbranschen att genom olika metoder öka sin 
produktionsoutput, exempelvis genom produktionseffektivisering. 
Frågeställningen för den här studien lyder således: 

Hur kan produktionen av prefabricerade betongväggar effektiviseras? 
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1.3. Syfte 

Syftet är att öka förståelsen kring hur produktionen utav betongväggar i 
prefabriceringsbranschen kan effektiviseras. Genom både teoretiska och 
empiriska insamlade data delge en studie som påvisar om det går att öka 
produktiviteten till följd av produktionseffektivisering i 
prefabriceringsbranschen. 

1.4. Avgränsningar 

• Områden som berörs i den här studien är produktionseffektivisering i 
betongindustrin. Studien är inriktad på enbart 
prefabriceringsindustrin. Studien utelämnar så gott som den 
inledande projekteringen som infaller innan produktionsstadiet. 

• Det som görs efter att betongen är gjuten och har börjat härda samt 
den efterbearbetning som görs i ett senare skede utelämnas också i 
stora drag i studien.  

1.5. Studiens disposition 

Nedan, i figur 1, återfinns en illustration över studiens upplägg. 

 
Figur 1 - Studiens disposition 

•Bakgrund,	problemformulering,	syfte	&	avgränsningar1.	Introduktion

•Vetenskapsteorier	och	författarnas	metodval2.	Metodologi

• Teoretiska	utgångspunkter	med	fokusområde	LEAN-produktion
3.	Teoretiska	

utgångspunkter

• Företagsfakta4.	Finja

• Finjas marknadsposition	&	efterbearbetning5.	Pilotstudie

•Processbeskrivning,	 rörelser	i	produktionen,	5S,	slöseri,	visuell	styrning,	
förbättringsarbete,	betongblandning	&	tidmätningar

6.	Nulägesbeskrivning	&	
analys

•Egenkonstruerad	modell	för	förbättringsarbete7.	Generella	resultat

•Visuell	styrning,	icke	värdeskapande	rörelser	och	aktiviteter,	förhållandet	
mellan	värdeskapande- och	icke	värdeskapande	tid	&	väntetider	i	fabrik

8.	Diskussion	&	
förbättringsförslag

•Avslutande	rekommendationer	 till	företaget	och	samhällsförankrade	slutsatser,	
samt	återkoppling	till	problemformulering	och	syfte

9.	Rekommendationer	&	
slutsatser
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2. Metodologi 

I kapitel 2 benämns olika begrepp inom området vetenskapsteori. Det syftar 
till att tillgodose läsaren förståelse för arbetets syn- och tillvägagångssätt. 

2.1. Vetenskapligt synsätt 

Vetenskapsfilosofi är en del i det vetenskapliga synsättet med utgångspunkt 
att förklara vad som är en vetenskaplig metod, vad som skiljer en bra sådan 
från en dålig, om det går att lita på vetenskapliga resultat och varför 
människan ska syssla med vetenskap. Det finns flera centrala begrepp inom 
området vetenskapliga metoder, två av dem är hermeneutiken och 
positivismen (Backman et. al. 2014). 

Hermeneutiken används mycket inom områdena humaniora och 
samhällsvetenskap. Det hermeneutiska vetenskapliga synsättet grundar sig i 
att försöka förstå verkligheten från ett subjektivt perspektiv. En 
hermeneutiker söker nödvändigtvis inte sanningen med ett absolut svar, 
antingen rätt eller fel. De väjer istället att söka förklaringar till varför saker 
ter sig på olika sätt (Kans, 2008). 

Att använda en positivistisk vetenskapsmetod innebär att fenomen beskrivs 
objektivt och neutralt med förhoppningen att undersökaren påverkar eller 
stör undersökningen så lite som möjligt. En vetenskapsman som utgår ifrån 
ett positivistiskt angreppssätt ser teorier om verkligheten som antingen 
korrekta eller felaktiga. Något mellanting existerar inte, till skillnad från 
hermeneutiken. Positivismen är den traditionella vetenskapliga metoden 
inom naturvetenskap även om den har använts inom det 
samhällsvetenskapliga området tillika (Kans, 2008). 

Val av synsätt: 
Den här studien utgår ifrån en blandning av bägge synsätten. Observationer 
kommer göras för att kunna sätta teorin i praktisk tillämpning och sedermera 
analysera och diskutera kring varför saker är som de är, vilket indikerar mot 
ett positivistiskt synsätt. Intervjuer med berörd personal har också gjorts för 
att skapa förståelse för de rådande omständigheterna och bakomliggande 
orsaker till dem. Det här indikerar på ett hermeneutiskt synsätt då målet inte 
nödvändigtvis behöver vara att finna den absoluta sanningen. Det kan 
snarare vara att försöka förstå varför saker beter sig som de gör till följd av 
de rådande omständigheterna. 
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2.2. Vetenskapligt angreppssätt 

När data är insamlad och bearbetad måste man ställa sig frågan vad man 
skall göra med all den insamlade data. Vad går det att dra för slutsatser från 
insamlade data som är nyttig utifrån den studie som skall utföras. Tre olika 
sätt att dra slutsatser från insamlade data är deduktion, induktion och 
abduktion (Backman et. al. 2014). 

Deduktiva slutsatser grundar sig i att man inom vetenskap har en eller flera 
teorier. Det deduktiva angreppssättet är att man inom vetenskap ska försöka 
genomföra observationer som inte stämmer överens med de teorier man har. 
Visst det går att genomför en sådan observation kan teorin förkastas och om 
inte är teorin giltig tillsvidare (Backman et. al. 2014). 

Hypotetisk-deduktiv metod är en subkategori till den deduktiva metoden i 
sin helhet. Den går ut på att en hypotes formas för att sedan på ett deduktivt 
sätt härleda testbara konsekvenser från sin hypotes för att på ett empiriskt 
sätt försöka testa konsekvenserna. Om det går att utläsa något som ej 
stämmer överens med konsekvenserna förkastas hypotesen, i annat fall 
bifalles den (Backman et. al. 2014). 

Till skillnad från deduktion där slutsatsen är sann om premisserna är sanna 
är det inte likadant vad gäller induktion. Logiken vad gäller induktion är att 
angreppssättet bygger på att teorin bör vara sann om premisserna är sanna. 
Det är dock betydligt mer osäkert att dra induktiva slutsatser än deduktiva 
sådana. Ett par exempel på induktiva slutsatser är att solen går upp imorgon 
då den alltid har gjort det och således bör göra det imorgon. Vad är det dock 
som säger att det måste vara så. Ett annat exempel är att alla svanar är vita 
eftersom man har observerat 1000 stycken olika svanar där alla var vita. Det 
här är dock långt ifrån sanningen då svarta svanar kan existera på ett annat 
ställe än där observationen gjordes, bl.a. i Australien (Backman et. al. 2014). 

Abduktion kan liknas vid en konstellation av både deduktion och induktion 
som sedan utvecklas på ett speciellt sätt för att vara abduktion. Initialt går 
det att likna slutsatsbildande efter n antal observationer inom abduktion med 
induktion. Sedan kan abduktion liknas med deduktion då teorin testas för att 
sedermera jämföras med empiri (Patel & Davidson, 2011). Det går att 
beskriva abduktion som att många olika slutsatser analyseras för att de 
tillsammans bildar en slutlig teori om fallet i fråga (Backman et. al. 2014). 
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Val av angreppssätt: 
Den här studien utgår ifrån en abduktiv ansats. Studien kommer gå ut på att 
göra observationer och mätningar på fallföretaget i fråga för att efter det 
använda befintliga teorier för att förklara varför saker är som de är. Den 
abduktiva ansatsen kan anses vara en logisk följd när det kommer till att 
man skriver en fallstudie. Trots att problemformuleringen i den här studien 
är ämnad att vara allmän så är olika fabriker uppbyggda på olika sätt vilket 
gör att en konsekvens av en förbättring på den här studiens fallföretag inte 
behöver vara likadan till 100 % på ett annat företag.  

2.3. Forskningsmetod 

För att uppnå ett starkt forskningsresultat behöver man insamlande data och 
kunskap. En viktig faktor för att uppnå det är val av metod eller metoder. 
Det finns många olika metoder men de två vanligaste är kvantitativ eller 
kvalitativ metod. De har bägge sina egna styrkor och svagheter och passar 
möjligen bäst till olika forskningsfrågor. Istället för att konkurrera med 
varandra kan ofta metoderna kombineras eller komplettera varandra för att 
ge mer djup inom forskningsfrågan (Holme et. al. 1997). 

Kvantitativ metod används för att på ett systematiskt sätt samla in och 
studera mätbara data, vilket även kan kallas kvantifierbara data. Insamlandet 
görs vanligen genom enkäter, experiment eller intervjuer. Det vanligaste 
användningsområdet till den här metoden är att tolka hur mycket eller hur 
många det finns av någonting. Insamlade data visualiseras ofta i statistisk 
form vilket gör det viktigt att allting skall kunna presenteras i siffror. In till 
mitten av 1900-talet var kvantitativa metoder standarden inom 
samhällsvetenskaperna. För att få ett bredare perspektiv och bättre resultat 
blev det vanligt förekommande att kombinera eller komplettera med ett 
kvalitativt arbetssätt (Nationalencyklopedin, kvantitativ metod samt Bell & 
Waters, 2016). 

Kvalitativ metod är inriktad på insamlande av data som utmärker kvalitativa 
egenskaper, det kan t.ex. vara hur någonting beter sig eller vilka specifika 
egenskaper någonting har. Inom kvalitativ forskning interagerar forskaren 
med den reella världen, vilket medför att data samlas in och analyseras 
samtidigt. Ett centralt begrepp inom den här metoden blir därför hur saker 
och ting tolkas till skillnad från kvantitativ insamling av data där mätbara 
data är en grundsten (Nationalencyklopedin, kvalitativ metod samt Bell & 
Waters, 2016). 

  



15 
Juliusson, Hultgren & Sabic 

Val av forskningsmetod: 
Den här studien utgår ifrån kvalitativt insamlande av data. Många 
observationer och mätningar kommer göras vilket i sig skulle kunna liknas 
vid en kvantitativ metod vad gäller datainsamling, men då studien riktar sig 
mot ett specifikt företag och alla data kommer samlas in från just det 
företaget leder det till att studien blir av kvalitativ art. Den insamlade data 
som tillgodoses av företagsbesöken och intervjuerna med de anställda 
kommer ställas mot presenterad teori för att sedan jämföras och analyseras. 

2.4. Fallstudie 

Enligt Bell & Waters (2016) har man inom fallstudier chansen att gå på 
djupet inom ett område som är noga avgränsat mot ett problem. Projekten 
brukar oftast innehålla en begränsad tidsram men det finns också fall där 
studien fortgår under längre tid. Fallstudiemetoden har fler än ett 
användningsområde, den kan t.ex. användas som ett komplement i en 
surveyundersökning med syfte att tillföra mer djup och förståelse. Det är 
dock allra vanligast att den används som ett självständigt projekt. Forskaren 
urskiljer en företeelse som t.ex. kan vara installationen av en ny lina eller ett 
nytt arbetssätt på ett företag, information skall sedan systematiskt insamlas 
och bedömas, tillvägagångssätt för utförandet av studien ska alltid planeras 
metodiskt. Det finns även kritik riktat mot fallstudier där de belyser vissa 
problem och nackdelar med den här varianten av metod. Vissa menar att det 
inte finns något högre syfte att belysa enstaka händelser eller enheter, de 
anser att information kan bli problematisk att kontrollera och inte bli 100 
procent tillförlitlig vilket därför kan bidra med förvridna resultat (Bell & 
Waters, 2016). 

I den här studien kan fallstudie anses vara det bästa tillvägagångssättet. Dels 
till följd av tidsramen som råder vilket indikerar på att en fallstudie kan vara 
bra om den tillgängliga tiden för ett arbete är begränsad. Fallstudie lämpar 
sig också bra då den här studien är ämnad att besvara problemformuleringen 
utifrån ett ganska allmänt perspektiv men ändå kräver att teorier verifieras i 
verkligheten. Modeller kommer att utvecklas från gjorda observationer och 
analyseras gentemot fallföretaget för att kunna studera huruvida de förslag 
som belyses i studien fungerar bra eller ej. 
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2.5. Datainsamling 

Insamling av data kan ske genom bl.a. böcker, tidskrifter, rapporter, enkäter, 
intervjuer, observationer och experiment. Alla sju varianter av datainsamling 
kan dock variera vad gäller huruvida de är av varianten primär- eller 
sekundärkälla. Ytterst viktigt är att data som samlas in skall kunna styrkas, 
det som skrivs måste också refereras till i någon form. Slutsatser och 
argument om saker och ting kan därför inte dras utan att man har hänvisat 
till relevant information som styrker det (Backman et. al 2014). 

Insamlade data kan delas upp i primära och sekundära källor. Distinktionen 
av primära och sekundära källor är dock inte alltid självklar och det som 
ibland är en sekundärkälla kan andra gånger vara en primärkälla. Det beror 
på hur den tolkas och används. En primärkälla kan exempelvis vara ett 
protokoll från ett möte som ägt rum under studiens arbetsgång. En 
sekundärkälla är en tolkning av diverse skeenden som ägt rum under studien 
som i sin tur baseras på en primärkälla. Det kan t.ex. vara en historiebok om 
Gustav Vasa som baseras på anteckningar från honom själv eller människor 
runt omkring honom (Bell & Waters, 2016). Problemet med sekundära 
källor kan således bli att den influerats av diverse tolkningar vilket kan 
spegla händelser på ett icke objektivt sätt. 

Forskning är skapad av tidigare forskning, för när man refererar till en källa 
hänvisar man till den tidigare fakta som beskrivs. Egentligen kan man säga 
att nästan all text som går att finna, så länge den är relevant, kan användas 
som information till en studie. Databaser, uppslagsverk, vetenskapliga verk 
och hemsidor är några exempel på textkällor som kan användas. I slutändan 
genomsyras resultatet av textkällorna som valts i arbetet, det är således vitalt 
att läsa dem med ett källkritiskt öga. Till skillnad från textkällor är intervjuer 
en muntlig utfrågning, antingen antecknas svaren man får, eller spelas de in 
och skrivs sedan ner. Strukturerad intervju är när man ställer samma frågor 
till alla som deltar, det kan vara bra när man skall jämföra svar och dra 
slutsatser. Annars är ostrukturerad intervju att föredra om man skall kunna 
gå djupare i ämnet och ställa följdfrågor (Backman et. al 2014). 

Observationer är ungefär som okontrollerade experiment, genom att aktivt 
eller passivt observera något som sker utan att själv ha iscensatt det. Till 
skillnad från observationer är renodlade experiment en regisserad 
undersökning där man studerar hur vissa parametrar beror på andra. Den 
oberoende variabeln är den som justerar den beroende variabeln. Utslaget 
som den beroende variabeln får är därmed direkt sammanlänkad med hur 
experimentledaren väljer att kontrollera den oberoende variabeln (Backman 
et. al 2014). 
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Val av datainsamlingsmetod: 
I studien går det att återfinna många olika varianter av 
datainsamlingsmetoder. Metoderna varierar lite beroende på vilket avsnitt i 
studien som läses. Introduktionen och bakgrunden utgår ifrån sekundära 
källor som tillgodosetts genom textkällor i olika form. I det här avsnittet 
användes Linnéuniversitetets biblioteksportal Onesearch mycket för att hitta 
vetenskapliga artiklar inom det beröra ämnesområdet. Sökningen 
begränsades av att söka på olika nyckelord, publiceringsår samt att artiklarna 
var tvungna att vara peer-reviewed. Metodteorin utgick också från sekundära 
källor med olika litteratur som inläsningsmaterial. De valdes med stor 
hänsyn till området och litteraturens syfte. Teorin har lästs in genom både 
användande av litteratur och vetenskapliga artiklar. Likt introduktionen och 
bakgrunden har viss information i teorin också hämtats från Onesearch med 
begränsningar av nyckelord, titel, publiceringsår och att de var tvungna att 
vara peer-reviewed. Vad gäller den litteratur som använts har den valts med 
hänsyn till ämnesområde och publiceringsår. I och med val de val som gjorts 
av datainsamlingsmetoder i teoriavsnittet är de av sekundär art. Empirin 
utgår ifrån observationer, mätningar och intervjuer på fallföretaget, vilka är 
primära källor till skillnad från tidigare avsnitt.  

2.6. Källor 

Källor till en akademisk studie är ett sätt att verifiera de teorier man har eller 
har skaffat sig. Det går således att säga att källor används som ett sätt att 
styrka den information och data som presenteras i studien för att ge den 
kredibilitet (Bell & Waters, 2016). 

Enligt Bell & Waters (2016) är det för en forskare väldigt viktigt att på ett så 
objektivt sätt som möjligt ta ställning till om de resultat han fått fram är 
legitima, samt att bedöma dem utifrån olika kriterium. Exempel på fyra olika 
frågor som kan vara bra att ställa sig själv när det kommer till källkritik är: 

• Finns det endast källor i studien som stödjer ens hypotes eller finns 
det också sådana som inte gör det? 

• Har det gjorts en grov ansträngning för att kritiskt granska det 
skrivna materialet? 

• Är instrumenten som använts för datainsamlingen passande mot 
ändamålet och består undersökningen av en lämplig design? 

• Går det att utläsa tecken av partiskhet och/eller skevhet i studien? 

       (Bell & Waters, 2016) 
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Val av källor: 
Studien har haft som syfte att försöka presentera olika åskådningssätt 
gällande många områden. Det tyder på att det finns källor som både stödjer 
och belyser negativ kritik mot de presenterade teorierna. Då ett noga urval 
av vilka källor som använts i studien har gjorts indikerar det på god 
kännedom om källkritik och vad det är. Med det menas exempelvis 
noggrannheten gällande litteratursökning och datainsamling. De instrument 
som har använts i undersökningen är tidtagarur vars syfte har varit att klocka 
processtider på fallföretaget. Då noggrannheten inte behöver vara speciellt 
stor gällande tidtagning kan det anses vara ett tillräckligt tillförlitligt 
instrument för studien. Intervjuer och frågor har också genomförts med olika 
anställda på företaget. Genom stor betänksamhet kring vilka frågor som 
ställts och vilka som blivit frågade har studien haft som syfte att försöka 
minimera tecken av partiskhet och skevhet. Dock är det till 100 % väldigt 
svårt att undkomma vilket hafts i åtanke under studiens gång. 

2.7. Studiens trovärdighet 

När information till en studie samlas in gäller det att ta hänsyn till 
tillförlitlighetsgraden för att sedan välja en lämplig metod att arbeta med 
utefter de kriterierna. Två parametrar på vilka det går att granska 
tillförlitlighetsgraden av information är reliabilitet och validitet (Bell & 
Waters, 2016). 

Enligt Bell & Waters (2016) är reliabilitet ett mått på hur trovärdiga data 
eller information är utifrån observationer vid flera olika tillfällen men under 
liknande omständigheter.  

Validitet är ett mått på om en frågeställning mäter eller beskriver det den ska 
göra. Bell & Waters har hämtat ett citat från Sapsford & Judd (2006) som 
enligt dem förklarar validitet på ett bra sätt. Citatet är ämnat att beskriva hur 
viktigt det är att data uppfyller följande: 

”Verkligen mäter eller beskriver det som författarna påstår och att 
tolkningarna verkligen bygger på data. Strukturen i forskningsinformationen 
styr de slutsatser som kan dras utifrån dem och – minst lika viktigt – de 
slutsatser som man inte kan dra utifrån dem.” 

(Bell & Waters, 2016, s. 134) 

Om den fråga ställd i en studie inte är reliabel är den inte heller validerad. 
Dock behöver inte validiteten vara hög om reliabiliteten är det. Ett exempel 
är att en fråga kan ge så gott som samma svar eller mot förmodan exakt 
samma vid olika mättillfällen, den behöver dock inte mäta det som är avsett 
att mätas (Bell & Waters, 2016). 
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Det som skrivits om ovan avseende validitet kallas ibland också för intern 
validitet. Extern validitet är också ett begrepp som diskuteras i vetenskapen. 
Extern validitet är till den grad en undersökning kan generaliseras och 
användas för flera ändamål. Det kan beskrivas ungefär som allmännyttan i 
en undersökning (Trochim, 2006). 

Val av dataverifiering: 
För att säkerställa en hög grad av reliabilitet och validitet har flera aspekter 
och moment hafts i åtanke. De dokumentationer som gjordes av företagets 
processer och de klockade tiderna hade inte gjorts innan men med stöd av 
presenterad teori har de kunnat verifieras för att skapa en hög reliabilitet. 
Teorierna har operationaliserats för att kunna styrka de resultaten 
presenterade i studien. När tiderna togs var alla författare samstämda 
angående vad som skulle klockas och hur momenten skulle klockas. Alla 
hade tillgång till nödvändiga instrument, i form av tidtagarur samt penna och 
papper. Diskussion författarna sinsemellan fördes under tidtagningen för att 
kolla hur det gick och om något oplanerat hände. Genom den samstämdhet 
och tillgång till de instrument som författarna hade säkerställdes en hög grad 
av reliabilitet. Validiteten säkerställdes huvudsakligen genom att noggrann 
planering utfördes innan tidtagningen skedde. Frågor som diskuterades 
behandlade vad som skulle mätas och vad syftet av mätningarna var. I 
efterhand anser författarna att kompletterande tidmätningar behövts. Det då 
vissa data presenterad i diskussionen inte blir 100 % rättvisande. Till följd 
av tidsbristen var det dock något som ej kunde genomföras. Den externa 
validiteten säkerställs genom dels problemformuleringen som är ämnad att 
vara relativt allmän. Modellutvecklingen som gjorts i arbetet kan också 
anses stärka den externa validiteten då den ej är specifik för fallföretaget 
som studien gjorts på.  

Om inte samtliga så har merparten av de anställda varit med i processen 
genom intervjuer och dylikt för att delge adekvat information för studien. 
Det för att kunna sammanställa information om rörelser, moment och tider 
med relevans för studien. Det medförde en högre reliabilitet i sig. 
Tillgodosedd information har alltid dokumenterats genom anteckningar och 
illustrationer i anknytning till mätningarna och observationerna vilket 
eliminerar risken att saker glöms bort eller förbises vilket också påverkar 
reliabilitetsgraden.  

Avgränsningarna som gjorts utifrån problemformuleringen och syftet har 
satt spår vad gäller validiteten. Genom att noggrant fundera kring dem och 
hur de påverkar fallstudien har en hög grad av validitet säkerställts.  
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2.8. Metodval 

Nedan, i figur 2, presenteras en sammanfattning av de valda metoderna 
studien utgått ifrån. 

 
Figur 2 – Metodval 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Följande avsnitt visar de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för 
studien. De har valts med utgångspunkt för att i senare avsnitt kunna 
analysera och diskutera kring hur aspekter ter sig på fallföretaget i 
jämförelse med de teoretiska utgångspunkterna. Vissa modifieringar har 
gjorts för att anpassa teorierna mot fallstudien i fråga. En viss del teori är 
ämnad för pilotstudien och resterande för den huvudsakliga. 

3.1. Lean production 

Toyota och deras bilindustri var de som myntade konceptet Lean production. 
Under 1980-talet visade det sig att japansk kvalitet och effektivitet var något 
utöver det vanliga. Toyota låg i framkant vad gäller produktion av bilar 
inom bl.a. de här sektorerna. Lean production, känt som resurssnål 
produktion eller The Toyota Production System (TPS), har under senare tid 
tagit världen med storm och fått så gott som alla industrier i världen att 
använda konceptet när det kommer till tillverkning och leverans (Liker, 
2009). 

Lean production kan anses vara ett arbetssätt som kommer ifrån den kultur i 
Toyota och deras TPS. TPS är det som till stor del är språngbrädan till det 
som idag kallas Lean production och de delar som det inkorporerar. Det vill 
säga det paradigm som många tillverkningsindustrier har anammat (Liker, 
2009). Lean production kan beskrivas som en verksamhetsstrategi med syfte 
att skapa mervärde för kunden och eliminera slöserier i en verksamhet 
genom motiverad och bemyndigad personal (Bjurström, 2016). Dennis 
(2007) skriver om att nyckeln till att förstå och kunna implementera Lean 
som arbetssätt i verksamheter är att etablera olika verktyg, metoder och 
tankesätt. Det för att göra Lean greppbart och möjligt att införa i olika 
verksamheter. Dennis belyser parametrar så som 5S, Kanban och Muda 
varav alla kommer beskrivas senare i följande avsnitt. Bjurström (2016) 
skriver mycket i sin bok om hur viktigt det är med en god arbetskultur, 
motiverade medarbetare och diverse verktyg och tankesätt för att lyckas med 
Lean, också något som kommer beskrivas senare i rapporten. 

3.1.1. TPS och de 14 ingående principerna i Toyota Way 

En framgångsfaktor för Toyota är deras produktionssystem TPS. Det har 
hjälpt dem att behålla sin goda kvalitet och fortsätta vara konkurrenskraftiga 
på marknaden. TPS är inte bara en samling verktyg som implementeras och 
förväntas att fungera, det är även en helhet av alla delar där organisationen 
oavbrutet utmanas och utvecklas för att alltid vara i ständig rörelse framåt. 
För att det ska vara möjligt lutar sig TPS emot The Toyota Ways 14 
principer (Liker, 2009): 
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• Basera dina ledande beslut på långsiktig hållbarhet även om det 
innebär konstandsförluster på kort sikt.   

• Skapa kontinuerliga processflöden för att få upp dolda problem till 
ytan. 

• Använd ett dragande system för att undvika överproduktion. 

• Jämna ut arbetsbelastningen  

• Börja bygga för en arbetskultur där kvalitet byggs in i processen från 
början istället för att åtgärda brister under processens gång.  

• Standardiserade processer och arbetssätt är grunden för att kunna 
arbeta med ständiga förbättringar och utvecklande av människor. 

• Användning av visuella hjälpmedel hjälper till att belysa dolda 
problem 

• Använd enbart teknologi som är pålitlig och bevisat fungerande för 
att underlätta för medarbetare och processer. 

• Utbilda ledare som brinner för sitt arbete och filosofi, för att sedan 
kunna lära ut detta till medarbetare.  

• Låt organisationen utbilda och utveckla enastående människor som 
följer företagets filosofi 

• Respektera dina partners och leverantörer. Försök att utmana och lära 
er av varandra för att alltid jobba emot ständiga förbättringar. 

• ”Gå och se” för att verkligen förstå den rådande situationen. 

• Ta beslut långsamt och i samförstånd, överväg alla möjliga 
alternativ. Implementera beslutet med hastighet. 

• Bli en organisation för lärande igenom ständigt reflektering och 
arbete emot ständiga förbättringar. 

(Liker, 2004) 

När man använder sig av TPS finns det inget som säger att man måste 
använda alla 14 principer. Men kan man kombinera verktygen inom TPS 
och principerna kommer man vara en stark och konkurrenskraftig 
organisation med vilja att vara i framkant (Liker, 2009). 

Genom att observera Finjas verksamhet önskas ovanstående begrepp kunna 
diskuteras för att se hur Finja arbetar. 
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3.1.2. Slöserierna Muda, Mura och Muri 

Muda, det japanska ordet för slöseri, syftar till aktiviteter på arbetsplatsen 
som kunderna inte önskar betala för. Arbete som en medarbetare gör på 
arbetsplatsen kan delas upp i tre olika kategorier (Dennis, 2007): 

• Direkt värdeskapande arbete – Rörelser och arbetsmoment som 
skapar direkt värde för en produkt. 

• Stödjande arbete – Rörelser och arbetsmoment som stödjer det 
direkta värdeskapande arbetet. Det kan till exempel vara att plocka 
ihop verktyg som kommer behövas eller förbereda en maskin för 
arbete. 

• Muda – Rörelser och arbetsmoment som ej skapar något värde för 
kunderna.  

Muda kan sedermera delas in i åtta olika kategorier för att lättare kunna 
förstå och se vad som skapar mest Muda på en arbetsplats. Den första är 
rörelse vilket syftar till brister i ergonomin som i sin tur påverkar 
medarbetarna och deras arbete. Den andra är väntande eller dröjsmål som 
syftar till när material inte finns på plats när det behövs vilket leder till 
onödigt väntande på material. Nästa är materialforslingsproblematik vilket 
beror på problematik med arbetsplatslayouten. Den fjärde är omarbete som 
sker när en produkt behöver korrigeras i efterhand till följd av fel tidigare i 
produktionen. Den femte är onödigt arbete som uppkommer när företaget 
överarbetar en produkt genom att till exempel tillsätta kostsamma funktioner 
som inte kunden önskar ha. Den sjätte är lager som syftar till onödigt stora 
lager av råmaterial, delkomponenter och produkter i arbete (PIA). Det 
sjunde slöseriet är överproduktion som sker när företaget producerar eller 
gör mer än vad som är efterfrågat. Det åttonde slöseriet är 
kommunikationsbrister vilka uppkommer när företaget har svårt med 
antingen intern eller extern kommunikation, eller till och med båda (Dennis, 
2007). 

Dennis skriver också i sin bok om slöserierna Mura och Muri. Mura är när 
det förekommer ojämnheter i produktionen, vilket ofta beror på fluktuerande 
produktionsplaner. Muri betyder ”svårt att göra” och kan orsakas till följd av 
bl.a. variationer i produktionen, dålig ergonomi, dålig passform bland 
komponenter, brist på verktyg samt otydliga specifikationer eller ritningar 
(Dennis, 2007).  

Genom studier av processflödet på Finja kommer slöseri av ovanstående art 
identifieras för att sedermera analyseras och diskuteras med målet att 
minska dem. 
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3.1.3. Kaizen 

Kaizen är en central del inom konceptet Lean. Kaizen är japanska och 
betyder ständiga förbättringar. Kaizen bygger på att perfektion aldrig kan 
uppnås och således finns utrymme för förbättringar alltid. Kaizen är ett 
arbetssätt som bygger på att alla medarbetare på alla nivåer i företaget hjälps 
åt genom att hela tiden söka sätt att förbättra driften (Macpherson et. al. 
2015).  

Kaizen kommer genomsyra en stor del i diskussionen där en modell 
presenteras för hur Finja kan arbeta med ständiga förbättringar.  

3.1.4. 5S 

5S är ett verktyg vars syfte är att stödja konceptet Kaizen. 5S är konstruerat 
för att skapa och främja effektivitet, hög prestanda samt för att bistå med 
kontinuerlig utveckling i hela företaget och alla dess avdelningar (Randhawa 
& Ahuja, 2017). De 5S:en står för: 

• Sortera 

• Strukturera 

• Städa 

• Standardisera 

• Skapa vana 

(Liker, 2009) 

Likt operationaliseringen av slöseri kommer arbetssättet för 5S vara 
detsamma. Analys av hur Finja kan arbeta mer med 5S som verktyg kommer 
göras för att sedan diskutera fördelarna med det i deras situation.  

3.1.5. PDCA 

PDCA (plan, do, check, act) blir på svenska; planera, genomföra, följa upp, 
standardisera och förbättra. Det är ett sätt att utföra problemlösning på ett 
systematiskt sätt, se figur 3, som Walter Deming introducerade för 
japanerna. Det är likt 5S också en central del när det kommer till Kaizen 
(Liker, 2009). 
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Figur 3 - Egen illustration av Demings PDCA-cykel 

I strävan att införa ett tänk av ständiga förbättringar på Finja ska PDCA-
cykeln influera kreationen av modellen presenterad senare i arbetet. 

3.1.6. Dragande och tryckande system 

När det kommer till produktion finns det två olika system för vilket 
produktionen kan ligga inom. Antingen kan material flöda enligt ett 
dragande eller tryckande system, eller ibland enligt bägge (Lyonett & 
Toscano, 2014). Ett tryckande system bygger på att material flödar framåt i 
fabriken och produceras utefter tidigare gjorda försäljningsprognoser. 
Hänsyn tas inte till efterföljande station, vilket betyder att om stationen efter 
ens egen ligger lite efter i produktionen skickas ändå produkter från den 
tidigare vilket riskerar att bygga upp mellanlager (Bjurström, 2016). 

Ett dragande system bygger till skillnad från ett tryckande system på att 
material endast kommer till efterföljande station i produktionslinan när de 
uttryckt behov av material. Om nästkommande avdelning ligger efter i 
produktionen skickas en signal bakströms med indikation att stoppa arbetet 
för tillfället. På så sätt kan de mellanlager som riskerade att byggas upp 
genom användning av ett tryckande system elimineras. Tiden och resurserna 
som frigörs vid uttryckt behov av produktionsstopp kan användas på olika 
sätt att med syfte att förbättra saker, städa i fabriken m.m. (Bjurström, 2016). 

Teorierna ovan kommer användas för att kunna kartlägga enligt vilken 
princip Finja producerar i dag.  

Planera

Genomföra

Följa	upp

Standardisera	&	
förbättra
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3.1.7. Kanban 

Kanban är ett visuellt hjälpmedel, vanligtvis i form av ett rektangulärt kort 
med information om olika faktorer. Vad som står på kortet kan variera från 
fabrik till fabrik och likaså hur det används. Det är ett kort som bemyndigar 
att antingen producera eller hämta ut behövt material. Exempel på vad som 
kan stå på kortet kan vara leverantör av råvara/produkt, vem kunden är, hur 
det ska transporteras, ritningar och specifikationer av ingående komponenter 
m.m. (Dennis, 2007). 

Kanbanteori kommer att användas för att se hur Finja arbetar med den här 
aspekten och hur det påverkar deras produktion, positivt eller negativt. 
Analys och diskussion kommer föras för mer eller mindre användning av 
det. 

3.1.8. Spaghettidiagram 

Spaghettidiagram är ett visuellt verktyg med syfte att illustrera rörelser och 
transporter på exempelvis en arbetsplats. Då det är enkelt att konstruera och 
på ett tydligt sätt visualiserar det som det är ämnat för används det flitigt i 
syfte att optimera arbetsplatslayouten på diverse sätt. Det går till exempel att 
konstruera ett spaghettidiagram utifrån en operatörs perspektiv på en 
produktionslina, vilket återfinns nedan i figur 4. Det går då att se alla hans 
rörelser under en till exempel en arbetsdag. När diagrammet är gjort går det 
oftast, relativt enkelt, att utläsa slöseri i form av rörelse och möjligheter att 
eliminera eller minska slöserierna, så kallade Muda (Tanco et. al. 2013). 

 
Figur 4 – Egenkonstruerat exempel på spaghettidiagram 

Spaghettidiagram kommer användas för att kunna kartlägga rörelser 
medarbetare gör under sitt arbete. Genom att koppla ihop det med 5S och 
slöseri kommer förslag presenteras för att minska onödiga rörelser. 
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3.1.9. Visuell styrning 

Enligt Bjurström (2016) är visualisering ett omfattande begrepp som kan 
tillämpas i många olika användningsområden, det kan vara t.ex. ett ljud- 
eller ljussignal som påkallar uppmärksamhet, en tavla med information eller 
en rapport med siffror. Tillämpningsområden kan alltså vara en varning eller 
uppdatering av information.  

Bjurström skriver också att tillgång till information och fakta är en väsentlig 
del i alla företag, det är därför grundläggande att enkelt ha tillgång till 
nödvändig information. Att ha essentiell information i form av 
visualiseringar vid olika ställen på arbetsplatsen är därför ett starkt 
hjälpmedel, inte minst för att kunna utföra sitt arbete korrekt utan även för 
att få bild av det nuvarande läget. Det finns inget som är rätt eller fel i det 
här avseendet och hur man visualiserar ut informationen måste begrundas 
och tillämpas på det sättet som fungerar bäst för just sin organisation.  

Med arbete av visualisering på en arbetsplats uppstår en del problem, vanligt 
förekommande är att man inte vet hur mycket information man ska 
publicera. Att publicera onödigt mycket information medför ett tidskrävande 
arbete att sålla ut och tolka vad som är viktigt och vad som inte är det. Att 
publicera för lite information kan i sin tur medföra att man inte får ut något 
alls. 

Ett erkänt visuellt verktyg som används av organisationer i hela världen är 
daglig styrning. Det är enstaka verktyg som ger så mycket tillbaka till 
verksamheten som daglig styrning gör. Daglig styrning är ett rutinmöte som 
inträffar varje arbetsdag och vanligtvis pågår i 10–15 minuter. En utsedd 
person leder mötet och går metodiskt igenom den dagliga agendan framför 
en tavla. Meningen är att få kontroll på vad som: 

• Händer för tillfället? 

• Vad inträffade igår? 

• Hur skall vi gå tillväga för att lösa situationen/situationerna som har 
uppstått? 

Att kommunicera och diskutera kring de här aspekterna bidrar med en 
mängd fördelar. Dolda komplikationer kommer upp till ytan och alla 
delaktiga blir involverade i en process för att lösa problemen. Det lägger 
grund för en god företagskultur och en början för daglig coachingcykel. 
Beslutsprocesser kring problem kommer påverkas och kortas då problemet 
kommer att upprepas dagligen tills det är löst (Bjurström, 2016). 

Genom att på fallföretaget undersöka hur visuell styrning används idag 
kommer förslag ges på hur en ökad implementation kan bidra med 
förbättringar rörande kommunikation, produktionsplanering och samspel. 
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3.2. Variation 

Variation finns i alla industrier och i väldigt många olika former. Om ett 
företag undersöks tillräckligt noga går det alltid att finna tendenser till olika 
former av variation. Om variationerna är stora påverkar det kostnaden 
gentemot företagets kunder mycket. Desto högre grad av variation, desto 
högre kostnader. Variation rotar sig väldigt sällan i människans fel, det 
förekommer betydligt oftare till följd av systemfel. Deming har uttryckt en 
erkänd regel, 94/6-regeln, vilken innebär att 94 % är systemets fel och de 
resterande 6 % är människans. Att eliminera variation kan vara väldigt svårt, 
dock är det desto viktigare att den känns till och kan hanteras. Variation kan 
delas in i tre olika former, varav en av de tre är variation i efterfrågan 
(Bjurström, 2016). 

Variation i efterfrågan: 
Variation i efterfrågan är den variation som förekommer till följd av kunders 
uttryckta behov och hur företaget anpassar och ställer sig till dem. 
Variationen kan förekomma till följd av bl.a. konjunkturskiftningar och små 
eller stora order. Att arbeta mot ett enstycksflöde kan ses som ett sätt att 
bättre kunna hantera variationen, samtidigt som processtider minskas. För att 
känna till variationen gäller det bl.a. att ha kontroll och insyn gällande 
kostnader av vad den här formen av variation kan kosta. Ett exempel kan 
vara att en beställning från kund inte alltid behöver vara lönsam för 
företaget, de måste se till vad som kan hända i produktionen och planeringen 
visst de väljer att acceptera den och vilka eventuella kostnader som kan 
inträda i form av slöseri, förseningar och kvalitetsbrister m.m. (Bjurström, 
2016). 

Teorier rörande variation kommer att användas för att se vad för slags 
variation som återfinns på Finja. Likväl kommer det analyseras och 
diskuteras kring hur den påverkar implementering av de förbättringar som 
önskas göra. 

3.3. Kvalitet & produktivitet 

Kvalitet kan definieras på många olika sätt, och det kan spåras ända bak till 
antiken då den romerske politikern Cicero (106–43 f Kr.) använde ordet. 
Själva ordet ”qualitas” har sitt ursprung i latinets språk och det betyder 
ungefär ”beskaffenhet”. ISO 9000:2000 är en definition på kvalitet och lyder 
”Den grad till vilken inneboende egenskap uppfyller krav, dvs behov eller 
förväntning som är angiven, i allmänhet underförstådd eller obligatorisk.” 
(Bergman & Klefsjö, 2007). 

Kvalitet och lönsamhet är två begrepp som är nära sammankopplade. Det 
finns en rad olika element som ger en direkt eller indirekt påverkan på att 
om kvaliteten blir högre blir även lönsamheten högre. Ökad intern kvalitet 
bidrar till kortare ledtider, färre omarbetningar, justeringar & kassationer 
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och mindre störningar. Det bidrar i sin tur till lägre kostnader och mindre 
buffertlager, alltså mindre bundet kapital och större vinstmarginal. Det leder 
till att priset på produkten kan sänkas och således kan större 
marknadsandelar erhållas (Bergman & Klefsjö, 2007). 

Det är viktigt att i dagens globala och konkurrensutsatta marknad ha ett 
kontinuerligt förbättringsarbete gällande kvalitet. För att säkra en bra 
kvalitet måste kvalitetskontroller utföras. Kvalitetskontrollen säkerställer att 
man möter de etablerade kvalitetsmålen och att man kan upptäcka avvikelser 
från den planerade kvalitetsnivån i rätt tid (Bjurström 2016). 
Kvalitetsbristkostnader i svensk industri når ända upp till 30% av den totala 
omsättningen i vissa fall och visar därmed att det finns utrymme för ökad 
kvalitet hos de flesta tillverkande företagen (Bergman & Klefsjö, 2007). 

Det finns flera olika definitioner som alla speglar vad produktivitet är. Ett 
exempel på vad produktivitet är, hämtat från Bergman & Klefsjö (2007) 
återfinns i figur 5 nedan. 

 
Figur 5 - Egen illustration, hämtad från Bergman & Klefsjö (2011) 

En annan definition av produktivitet är antal produkter producerade per 
arbetstimme (Steindel & Stiroh, 2001). 

Varje justering, kassation och omarbetning påverkar produktiviteten 
negativt. Om förbättringar skapas redan vid konstruktion och utveckling 
under produktionsprocessen av en produkt erhålls en högre kvalitet. Det 
leder till att produktiviteten också förbättras (Bergman & Klefsjö, 2007).  

Analys och diskussion kommer göras kring hur implementering av de 
metoder och verktyg som önskas kommer bidra till en ökad kvalitet och 
produktivitet och i långa loppet ökad lönsamhet för Finja. 
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3.4. Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys är en beskrivning av ens nuvarande tillstånd. Den visar 
hur alla delprocesser inom systemet fungerar just nu. Poängen med en 
värdeflödesanalys är att få full kontroll över den nuvarande situationen, det 
är därför essentiellt att verkligen beskriva hur situationen är för tillfället och 
inte hur den är planerad att vara. En värdeflödesanalys är ett visuellt verktyg 
som berör den rådande processen från planering till leverans. Den kan även 
kallas för nulägesbeskrivning (Bjurström, 2016).  

Det är alltså en värdeflödeskarta där man på ett enkelt visuellt sett kan se en 
kartläggning av hela förloppet, se figur 6. Kartläggningen delas upp i 
värdeskapande aktiviteter, icke värdeskapande aktiviteter och nödvändiga 
icke-värdeskapande aktiviteter. Exempel på värdeskapande aktiviteter är 
bearbetning av råmaterial samt montering. Det är aktiviteter som måste 
utföras för att produkten ska kunna färdigställas. Exempel på icke 
värdeskapande aktiviteter kan vara transporter och lagring. Det vill säga 
aktiviteter som ej skapar värde för produkten och som kunden egentligen ej 
önskar betala för, se också avsnitt 3.1.2. Nödvändiga aktiviteter kan vara 
exempelvis produktionsplanering och prognostisering. Nödvändiga 
aktiviteter är således processer som ej raffinerar produkten i sig men gör så 
att den går att raffinera (Olhager, 2013). Med den här information går det att 
erhålla kontroll över det nuvarande läget. Det är inte förrän man uppnått full 
kontroll som det går att utmana mot ett framtida tillstånd där målet är att nå 
den kortaste ledtiden, den högsta kvalitén samt den lägsta totalkostnaden 
(Bjurström, 2016). 

 
Figur 6 - Exempel på nulägeskarta 

Figur 6, ovan, illustrerar hur en värdeflödesanalys av ett nuvarande tillstånd 
kan se ut. Enligt exemplet sitter produktionsplaneringen i toppen av kedjan 
och tar emot kundorder, lägger beställning av råmaterial till leverantör samt 
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delger veckoplanerare adekvat information om veckans produktion. 
Leverantören skickar sedan material till fabriken och ställer det på ett lager, 
som i figuren är i form av en triangel och betecknas ”L”. Materialet går från 
lagret till station ett som i figuren är klippning av materialet. Sedan 
mellanlagras det för att så småningom passera vidare till station två som är 
montering. Från den stationen går det sedan vidare till gjutning genom 
ytterligare ett mellanlager. Efter gjutningen och mellanlagringen går det till 
härdningsprocessen. När det är klart går den färdiga produkten in i ett 
färdigvarulager för att skeppas ut till kund. Under hela produktionsprocessen 
har veckoplanerarna kommunikation med operatörerna i de olika 
processerna och delger dem väsentlig information. 

Beroende på hur utförlig värdeflödeskartläggning som görs presenteras olika 
mängd data i den. Något som ofta presenteras och återfinns ovan (figur 6 i 
de streckade linjerna under processerna) är ledtid. Ledtid kan definieras: 
”Med ledtid avses den tid som förlöper från det att behovet av en aktivitet 
eller grupp av aktiviteter uppstår till dess man har vetskap om att aktiviteten 
eller aktiviteterna har utförts” (Olhager, 2013, s. 28). Hur man definierar 
ledtid beror på i vilket syfte aktiviteten skall användas, det finns tre olika 
exempel.  

• Ledtid för utveckling av ny produkt. 

• Ledtid för leverans utifrån kundens perspektiv. 

• Ledtid(er) i produktionen utifrån det producerande företagets 
perspektiv. 

          (Olhager, 2013) 

En produktion består av en eller flera förädlingssteg vilket råmaterialet 
färdas igenom, från lageruthämtning till slutproduktslager eller leverans till 
kund. Produktionsledtiden är den tid det tar för råmaterialet att färdas 
igenom de processerna. Man kan säga att produktionsledtiden består av fem 
komponenter, kötid, ställtid, bearbetningstid per enhet/parti, väntetid (på 
transport) och transporttid, summan av tiden på de fem deltiderna blir 
därmed produktionsledtiden. Av de fem är två kapacitetskrävande, ställtiden 
och bearbetningstiden, övriga tre kräver inte att råmaterialet skall stå stilla 
(Olhager, 2013).  

En annan parameter som ofta återfinns är cykeltid. Cykeltiden hänvisas till 
den tiden som går mellan två färdigarbetade enheter, varje 
produktionsstation har en egen cykeltid. Därför skall varje 
produktionsstation ha relativt lika ställtider för en produktionslina med ett 
fungerande flöde, då olika ställtider ger ojämn produktion. Ställtid är precis 
som cykeltid en ofta presenterad parameter. Ställtiden är den tid omställning 
av produktionens utrustning tar från en produkts inställningar till en annans. 
”Mer precist definieras ställtiden som tiden den sista korrekta enheten i ett 
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parti till den första korrekta enheten i nästa parti.” (Olhager, 2013, s. 135). 
Ställtiden är en kapacitetskrävande process just för att under tiden man gör 
en omställning kan man inte producera samtidigt. Således ger reducering av 
ställtid en ökad tillgänglig kapacitet. Stycktid, operationstid och takttid är 
också data som kan framgå. Stycktiden är den tid det tar för en 
produktionsenhet att bearbetas tills de att den är färdigställd och 
operationstiden är stycktiden multiplicerat med antalet enheter per batch. 
Den totala operationstiden är stycktiden multiplicerat med antal enheter per 
batch adderat med ställtiden. Framställning av tiderna får man genom 
arbetsstudier då man mäter tiden det tar (Olhager, 2013). Takttiden, även 
kallad kundtakt, är kundens efterfrågan på en gruppering av produkter som 
produceras i en produktionsprocess (Rother, 2013). Nedan återges en 
ekvation som används för att räkna ut takttid. 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =
𝐷𝑒𝑛	𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛	𝑝𝑒𝑟	𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡	𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟	𝑑𝑎𝑔
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑠𝑜𝑚	𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑛	𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑟	𝑝𝑒𝑟	𝑠𝑘𝑖𝑓𝑡	𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟	𝑑𝑎𝑔  

Formel 1: Beräkning av takttid 
(Rother, 2013, s. 105) 

Hur en värdeflödeskartläggning ser ut beror på väldigt många parametrar. 
Hur många och vilka processer som finns, hur ledningsstrukturen ser ut, hur 
kommunikationen fungerar, vilken data som presenteras i form av 
exempelvis ledtider, cykeltider, ställtider m.m., har man ett dragande eller 
tryckande system samt om det exempelvis finns kanbankort eller ej. Ju 
utförligare och mer systematisk presentationen är desto enklare är den att 
förstå. Det finns olika standardiserade tecken och beskrivningar för hur man 
ritar ut olika saker och vad man bör rita ut. En kartläggning av ens 
nuvarande tillstånd kan sedermera användas för att optimera produktionen 
och förbättra den på olika vis (Rother & Shook, 2001). 

Teori om värdeflödesanalys ska användas för att författarnas kunskap och 
analysförmåga ska öka avseende fallföretagets nuvarande situation. 
Information från det här avsnittet har använts för beskrivning, analys och 
diskussion i både pilot- och den huvudsakliga studien. 

3.5. Flaskhalsar 

Output från ett produktionssystem är en funktion av hela produktionslinan 
och inte bara de enskilda processerna. När man analyserar i 
produktionssystemet går det att finna att den output som fås är en funktion 
av systemets svagaste länk, kallad systemets flaskhals. Således är det 
väsentligt att koordinera och optimera flaskhalsen på bästa möjliga sätt för 
att hela systemet ska må bra och garantera största möjliga output. Dock 
påverkar flaskhalsen som sagt hela systemet med alla dess delprocesser, 
vilket gör att optimering av flaskhalsar inte är det lättaste att göra. Det gäller 
att ha god kännedom om ens processer och system, vad som är möjligt och 
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inte samt olika sorters kostnader. Theory of constraints (TOC) är en välkänd 
metodik att arbeta med för system- och processoptimering. Det finns inom 
TOC fem stycken fokussteg för att optimera flaskhalsar, vilka är: 

1. Identifiera flaskhalsen. 

2. Fatta beslut för maximal utnyttjning av flaskhalsen. 

3. Synkronisera och underordna alla aktiviteter mot flaskhalsen. 

4. Maximera flaskhalsens prestationsförmåga. 

5. När stegen ovan är gjorda, börja om från början med steg 1 för att göra 
samma sak med nästa flaskhals. 

Inom massproduktionsindustri anses det vara relativt enkelt att finna 
flaskhalsar, genom att titta och undersöka var i produktionen det finns mest 
produkter i arbete och mest eftersläpningar. Problemet med industrier som 
har anammat och kommit långt inom Lean är att flaskhalsar redan bör vara 
optimerade. Således behövs ett annat förhållningssätt för att finna 
flaskhalsen/flaskhalsarna. Det finns för närvarande fyra stycken olika sätt att 
identifiera flaskhalsar inom Lean-industrier. Att leta efter den maskin/process 
som är aktiv längst utan störningar är ett sätt. Ett annat är att försöka finna 
den maskin eller process med störst procentandel cykeltid. Ett tredje sätt är 
att identifiera den maskin eller process med högst andel produkter i arbete 
där stationen efter får vänta länge på produkten. Ett sista sätt är att lokalisera 
maskinen eller processen med högst utnyttjandegrad (Sims & Wan, 2017).  

CONWIP och drum-buffer-rope är två vedertagna verktyg för 
flaskhalsoptimering. CONWIP som står för constant work in process är ett 
arbetssätt som styr antalet produkter i arbete i ett flöde eller delflöde. Det gör 
att antalet produkter i arbete är lika för hela flödet men kan variera mellan 
process till process. Drum-buffer-rope är ett verktyg med tre innebörder: 

• Drum – Produktionssystemets takt bestäms av flaskhalsen. 

• Buffer – Flaskhalsen ska alltid ha möjlighet att producera sett till 
materialtillgång. 

• Rope – Produkter produceras och frigörs enbart i den takt flaskhalsen 
är kapabel till att producera. 

     (Fredendall, Ojha & Patterson, 2010) 

Teori om flaskhalsar har använts för att tillgodose författarna förståelse för 
hur flaskhalsar upptäcks och hur det går att arbeta för att reducera eller 
eliminera dem. 
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3.6. Engineering- och make-to-order-sektorn 

Företag som befinner sig inom segmenten engineering- eller make-to-order 
(ETO, MTO) producerar produkter som ofta har en komplex struktur och 
relativt låg produktionsvolym (Hicks & Braiden, 2000). Företag som 
producerar enligt engineering-to-order producerar komplexa produkter där 
kundorderpunkten ligger väldigt tidigt. Företaget är involverade från så gott 
som steg ett, de börjar med att konstruera en ritning för produkten för att 
sedan planera, producera och slutligen leverera den (Grabenstetter & Usher 
2014 & Hicks & Braiden, 2000). Företag som producerar enligt make-to-
order har sin kundorderpunkt strax efter de som producerar enligt 
engineering-to-order. Make-to-order bygger på att kunden kommer med 
ritningar som sedan tas emot av företaget. Företaget planerar sedan utefter 
kundens önskemål vilket mynnar ut i produktion och slutligen leverans (Li, 
Zhang & Willamowska-Korsak 2014 & Hicks & Braiden, 2000). Hicks och 
Braiden beskriver i sin artikel hur företag som verkar inom make- och 
engineering-to-order använder sig av olika fomer av planeringsverktyg. 
Vissa har valt att bruka olika former av traditionella, icke datoriserade, 
projektplaneringsverktyg medan andra valt att implementera olika lösningar 
av MRP-system, material requirement planning, eller på svenska 
affärssystem. De huvudsakliga ingående uppgifterna i dels 
tillverkningsindustrier och företag tillverkande enligt ETO och MTO är 
design, tillverkning och konstruktion. Skeenden och aktiviteter som också 
ingår är planerings- eller projekteringsstadiet samt eventuell efterbearbetning 
och lagerhållning av både förädlade produkter och råmaterial. Företag inom 
sektorerna ETO och MTO har gemensamt att de tillverkande produkterna 
produceras i låga volymer och är väldigt kundanpassade. Det medför att 
ingående material kan vara av komplex grad gällande både teknologi och 
känslighet i diverse områden medan det förstås också kan finnas material av 
mer standardiserad och enkel variant. Det resulterar i att den inledande 
planerings- eller projekteringsfasen är av stor vikt för att produktionen ska 
kunna fungera effektivt.  

Artikeln av Hicks och Braiden påvisar också att företag verkande inom ETO 
och MTO-sektorn jobbar mycket mot väl mogna marknader där 
överkapacitet ofta råder. Efter att de intervjuat flertalet företag inom ETO 
och MTO-sektorn visade det sig att något som var viktigt för dem att mäta 
var resursutnyttjande och produktionsoutput. Lagerhållning och 
lagerstorleken på det samt leveransprecision mättes också, men mindre 
frekvent. Då lågt pris, korta ledtider och leveransprecision har blivit av allt 
större vikt i den globala marknaden med all konkurrens som råder menar 
Hicks och Braiden att det är faktorer som också bör tas i beaktande. Inte 
minst p.g.a. det faktum att avgifter ofta tas ut för sen leverans. Författarna 
föreslår också att mer fokus bör läggas på förståelse av interna kostnader och 
kostnadsställen. Att veta vilka aktiviteter som kostar och hur mycket de 
kostar är av stor vikt för företag inom diskuterad sektor.  
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Mängden av aktiva kontrakt inom ETO och MTO-sektorn varierar mycket 
till följd av hög osäkerhetsgrad gällande specifikation, efterfrågan, ledtider 
samt processtider. Det gör det svårt för företag att planera och koordinera 
projekt och balansera produktionen p.g.a. naturliga begränsningar. Historiska 
data för användning till projektplanering är ofta minimal i de här sektorerna 
samt att den kan vara väldigt missvisande och inte passande till det 
nuvarande läget. Det kan också vara svårt att tillgodose relevant information 
baserad på aktiviteter från produktionen. Således kan det vara svårt för 
företag inom ETO och MTO-sektorn att utföra effektiv projektplanering 
(Hicks & Braiden, 2000). 

Teorin i det här avsnittet har använts för att kunna föra analys och 
diskussion rörande fallföretagets situation på marknaden och hur de 
påverkas av den sektor de befinner sig i. Den analys och diskussion återfinns 
i pilotstudien. 
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4. Finja 

I detta avsnitt presenteras grundläggande fakta om fallföretaget. 

Finja grundades år 1957 av Kaj Andersson, en bonde som det året råkade få 
betalt för en tjänst i form av ett grustag. Företaget växte väldigt sakta, fram 
till 1989 då Kajs dotter Gull-Britt Jonasson tog över som VD för företaget. 
Idag driver Gull-Britt företaget tillsammans med sin familj och de är 
verksamma på flera orter i Sverige. Finja är en koncern med två olika 
affärsområden, Finja Betong och Finja Prefab. Finja Prefab fokuserar på att 
fabriksgjuta färdiga betongelement i form av framförallt väggar och bjälklag 
till både privat- och offentlig sektor. Finja Betong är riktat mot konsumenter 
och säljer framförallt torrbruk, lättklinker, cellplast och 
golvavjämningsprodukter via byggvaruhandeln.  

Nedan återfinns fakta om koncernen Finja: 

• Grundades år 1957 av Kaj Andersson. 

• VD Gull-Britt Jonasson. 

• Cirka 600 anställda. 

• Årlig omsättning á cirka 1,5 miljarder SEK. 

• Verksamhetsorter: Borensberg, Göteborg, Habo, Hultsfred, 
Hässleholm, Katrineholm, Oslo, Strängnäs, Upplands Väsby, Vara 
och Östra Grevie. 

• Affärsidé: Finja utvecklar, tillverkar och levererar betong i dess mest 
förädlade form. 

Finja Prefab i Hultsfred: 
Finja Prefab i Hultsfred är den största, och var 2016 den mest lönsamma, 
enheten bland de i den östra regionen. Enheten i Hultsfred motsvarar 10 % 
av den totala Finja Prefabs andel av Finjakoncernen. I Hultsfred är de totalt 
48 stycken anställda, varav 10 av de är tjänstemän. 2016 omsatte de 75 
miljoner SEK. Under året 2016 producerade Hultsfredsenheten 13 459 ton 
betong vilket då motsvarade 33 585 m2 produktyta.  
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5. Pilotstudie 

Efter inledande intervjuer och besök på företaget visade det sig att det inte 
enbart råder problematik inom produktionen. Som följd har en liten del av 
studien haft som syfte att klargöra vissa andra problem som råder på Finja i 
Hultsfred. De problemen belyses nedan, i pilotstudien. 

I Finjas fall börjar produktionskedjan med ett projekteringsstadie som 
fastställer startdatum och slutdatum för tillverkningsprocessen och allt 
material som kan behövas från ritningar till komponenter. Det är väsentligt 
att projekteringen fungerar och synkroniserar med nästa steg i processen, så 
att den kan planeras och utföras på ett så effektivt sätt som möjligt. 
Efterföljande steg i processen kan såldes vara tillverkningsprocessen, vilket 
är stadiet i produktionen där alla komponenter sammanställs till en produkt. 
Efter produkten är sammanställd är det möjligt att den kan behöva 
efterbehandlas elller bearbetas. Färdigställda produkter skickas sedan ut till 
lager eller transport till kund. 

5.1. Finjas marknadsposition 

Finja befinner sig i sektorn ETO samt MTO. Beroende på projekt får de 
antingen färdiga ritningar och specifikationer från kund eller konstruerar 
Finja själva ritningar och specifikationer i samråd med kund. Finja använder 
sig mer av en traditionell projektplanering, där inte allt för mycket är 
datoriserat. Precis som det ETO och MTO innebär, se avsnitt 3.6, influeras 
Finja av order i relativt låga volymer där alla av dem är tydligt anpassade 
mot kund – inget väggprojekt är det andra likt. Det medför precis det som 
teorin visar; ingående material kan vara av komplex grad gällande teknologi 
och känslighet för tryck samt att ingående gjutgods kan vara av spröd 
karaktär. Det finns också många ingående komponenter som är av mer 
standardiserad art, till exempel isolering och cellplast. Med det sagt är det av 
stor vikt för Finja att kunna projektera och planera sin produktion på ett så 
effektivt sätt som möjligt. Det för att minska störningar, materialbrist och 
sena leveranser. Det går att finna likheter med teorin gällande vad som 
prioriteras att mäta och läsa av samt vad som är mer underprioriterat. Finja 
framställer frekvent siffror som visar på deras nuvarande produktionsoutput 
sett till bl.a. producerad vikt betong samt volym. Något som i dagsläget 
verkar vara av mer bristfällig karaktär är nuvarande storlek på lager. I 
dagsläget besitter Finja ett färdigvarulager som enligt dem själva efter 
intervjuer, samt vad som går att observera från en utomståendes ögon, är för 
stort för dem. Det kan enligt dem bero på den rådande högkonjunkturen men 
i dagsläget är realiteten så att de får flytta runt väggar tillfälligt för att 
överhuvudtaget kunna lagra något. Det är ett problem i sig som bör 
struktureras på ett bättre sett så att de i framtiden kan möta kommande 
högkonjunkturer lättare. Likt det som Hicks och Braiden belyser i sin artikel, 
se avsnitt 3.6, uttrycker Finja problematik rörande de korta ledtider som 
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råder i deras industri. Det medför att projekteringen i många fall riskerar att 
dra ut på tiden vilket i ett senare skede påverkar produktionen. Som följd av 
korta ledtider kommer ofta order in sent vilket gör att projektering och 
planering tenderar att dra ut på tiden. Anledningen till att monteringsdatum 
blir problematiskt är att det är ett heligt datum som inte får rubbas. Således 
ska alla aktiviteter planeras utefter monteringsdatum. Om planeringen och 
projekteringen då drar ut på tiden till följd av sent inkommande order och 
bristfälliga data i dem blir produktionen senarelagd. Produktionen måste 
dock rätta sig efter det heliga monteringsdatumet vilket gör att tiden de har 
på sig att tillverka väggarna minskar. Det medför att det kan bli svårt att 
både i det inledande projekteringsstadiet samt produktionsplanering planera 
så att det går att utnyttja produktionshallen så mycket som möjligt, sett till 
bl.a. anläggningsutnyttjande. Det tenderar ibland också att leda till 
ineffektivitet i produktionen gällande diverse slöseri, vilket kommer 
diskuteras senare i rapporten.  

5.2. Efterbearbetning på Finja 

Betongindustrin är hårt bunden till härdningstiden av betongen. Produkten 
kan därför inte färdigställas och således börja efterbearbetas förrän 
härdningen är klar, i Finjas fall ungefär ett halvt dygn efter gjutningen. 
Under efterbearbetningen skäggas betongelementen, eventuell cellplast tas 
bort, eventuella sprickor som har uppstått lagas med hjälp av spackel. 
Beroende på vilket utseende elementet skall ha så utförs det målning eller 
andra former av ytkorrigering, exempelvis slipning.  

Finjas efterbearbetning är inget undantag, efter härdning transporteras 
betongelementen in i efterbearbetningshallen där olika bearbetningsmetoder 
utförs för att färdigställa produkten för utskeppning till kund. I dagens läge 
är Finjas efterbearbetningshall underdimensionerad, vilket medför trängsel 
för arbetare och tillfällig förvaringsplats för betongelementen är bristande. 
Andra problem som uppstår är tillfälliga och bristfälliga lösningar för 
bearbetningsmoment som inte bör utföras i samma lokal, såsom t.ex. 
slipning och målning. Med det här i beaktande finns det svårigheter att 
expandera tillverkningsprocessen då efterbearbetningsprocessen i dagens 
läge inte kan ta hand om mer betongelement. 

5.3. Illustrationer 

Nedan, i figur 7, återfinns en illustration över hur processen grovt fungerar i 
dagsläget från det att kund kontaktar Finja och lägger en beställning till det 
att produktionen börjar, efterbearbetning påbörjas och slutligen väggen blir 
färdig. Som figuren visar tenderar projekteringen att dra ut på tiden beroende 
på projekt vilket senarelägger och skapar problem för produktionen. Figuren 
är konstruerad som en tidsaxel som börjar längst ut till vänster och slutar 
längst ut till höger. 
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Figur 7 - Kartläggning av nuvarande läge från beställning av kund till färdig vägg 

Nedan, i figur 8, återfinns en konstruktion av en tidsaxel en anställd på Finja 
presenterade. Det han menar är att om tidsaxeln över projekt skulle se ut mer 
likt den nedan så skulle inte produktionen bli lika lidande som den är i 
dagsläget. Genom att börja med vissa delar i projekteringen i ett tidigare 
stadie bör de kunna komma så pass långt att de kan börja med 
produktionsplanering och även produktion i ett tidigare stadie.  

 
Figur 8 - Finjas önskade läge från beställning av kund till produktion och färdig produkt 

5.4. Slutsatser 

För att sammanfatta pilotstudien är slutsatsen att det råder viss problematik, 
mer eller mindre omfattande, genom alla delar i värdeflödet. Projekteringen 
är ett problem i sig som illustrerats och diskuterats ovan. Om 
projekteringsfasen blir bättre riskerar det att skapa mer problem ute i 
produktionen än vad som råder idag. Härdningen kan anses vara den största 
flaskhalsen. Finja skulle kunna vinna mycket pengar på att finna ett sätt att 
minska härdningstiden eller effektivisera härdningen på olika sätt. Dock blir 
det en så pass omfattande investeringsfråga, samt att det blir ett så pass stort 
förarbete, att det inte är rimligt för det här examensarbetet med hänsyn till 
den tidsram som råder. Det är ett arbete och ett investeringsbeslut på 
koncernnivå. Efterbearbetningshallen är som nämnt även ett problem i sig. 
Intervjuer och observationer har visat att Finjas nuvarande 
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efterbearbetningshall är underdimensionerad. I dagsläget är den 
överbelamrad med betongelement och flera, som ovan diskuterat, olämpliga 
moment görs i samma hall.  

Det har mynnat ut i att examensarbetet inriktar sig mot att genom LEAN-
metoder och tankesätt förbättra förhållandena i produktionsstadiet. Det för 
att förbereda för eventuella förbättringar i projekteringsstadiet, investeringar 
i efterbearbetningshallen samt en potentiell investering i 
härdningsprocessen. Likväl för att inte produktionen skall hamna på 
efterkälken den dagen projekteringsstadiet och efterbearbetningen fungerar 
bättre än den gör idag. 
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6. Nulägesbeskrivning & analys 

I följande avsnitt presenteras det nuvarande läget rörande hur produktionen 
ser ut och fungerar på Finja Hultsfred idag. Nuläget har också analyserats 
utifrån valda teorier och lagt grund för vidare diskussion och 
förbättringsförslag till följande kapitel. Det här och följande kapitel är de 
som utgör den huvudsakliga studien. 

Finja Prefab i Hultsfred gjuter huvudsakligen väggar, bjälklag och balkonger 
i betong. De arbetar i projektform mot många olika kunder. Det medför, 
vilket belysts i pilotstudien, att inget projekt är det andra likt vilket skapar en 
hög grad av variation i produktionen. Beroende på vilka projekt de arbetar 
med och komplexiteten av de är olika många projekt igång samtidigt. Den 
existerande variationen leder också till att processtider och arbetsmoment ser 
väldigt olika ut från dag till dag. Nedan, i figur 9, återfinns en nulägeskarta 
över hur processen ser ut på Finja i Hultsfred från beställning av kund till 
färdig produkt. 

 
Figur 9 - Nulägeskarta över processerna hos Finja Prefab i Hultsfred 

Som figuren visar börjar processen med att en kund lägger en order. Ordern 
kommer in till Finja där den processas och det börjar planeras för hur den 
ska tillverkas. Under det här skedet har Finja nära kontakt med kunden, 
ritningar framställs av Finja själva eller tillhandahålls av kund och det 
planeras för hur, när och på vilka gjutbord i produktionen projektet ska 
göras. Kontinuerligt har Finja kontakt med leverantör för att beställa 
råmaterial och ibland speciella ingjutningsgods till speciella projekt. 
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6.1. Processbeskrivning i produktionen 

Varje morgon, kl. 05.00, börjar med att en del av personalstyrkan kommer 
för att slussa ut de färdighärdade väggarna från gårdagen ut till 
efterbearbetningshallen. Personalen börjar med att plocka bort fastsvetsade 
bultar och pinnar för att få loss väggarna från gjutborden. En travers körs 
fram till borden, ett i taget, och väggarna kopplas på traversen. Bordet lutas 
och lyfts upp och traversen drar i väggen samtidigt som den lutas upp ända 
tills den är frilagd. När det är gjort körs väggarna ut till 
efterbearbetningshallen, en och en.  

Klockan 07:00 börjar den största delen utav personalen; formbyggare och 
gjutare. Arbetsledarna delegerar ut dagens arbete och visar vad alla ska göra 
och var de skall jobba, större väggar kräver mer arbetskraft medan enklare 
väggar kan bearbetas av en person. Formbyggarna ansvarar för de yttre 
gränserna på ritningarna, de mäter, kapar och svetsar längder i stål för att 
bygga formen till väggen. Vissa formar byggs också i andra material, 
exempelvis trä. Det är ytterst viktigt att väggtjockleken är rätt då man inte 
kan gjuta en vägg till hälften, utan det skall gjutas ända upp till kant. 
Formbyggarna kan också ibland få slipa bordet rent om det är en ny vägg 
som skall gjutas på bordet. Gjutarna ansvarar för de inre gränserna på 
ritningen, allt som skall in i formen. Ritningen är upphängd på väggen precis 
jämte det aktuella bordet, och en låda innehållande speciellt ingjutningsgods 
har blivit plockad och placerad på det aktuella bordet. Olja sprutas i formen 
som ett glidmedel och sen torkas formen ren. Isolering och armeringsnät 
kapas i rätt storlek för att sedan monteras in i formen. Distanser monteras 
också in mellan armeringsnäten. Ibland får de hämta färdiga 
armeringsdetaljer i armeringshallen och ibland får de samarbeta med 
elektriker som skall montera elledningar i väggen. Ibland monteras också 
speciella ingjutningsgods i formarna.  

Alla moment fortgår mer eller mindre simultant, det finns ingen satt ordning 
på att formbyggarna ska börja montera en viss variant av gods och sluta med 
en annan. Oftast arbetar formbyggarna inte själva på sina formar och då 
hjälps de åt med att färdigställa formen genom att göra olika sysslor 
samtidigt. Det är formbyggarnas jobb som tar längst tid. När allt är monterat 
på plats gör arbetsledaren en sista kvalitetskontroll utav hela väggen och 
rättar till eventuella fel eller ger klartecken för att det är okej att börja hälla 
ner betong i formarna och gjuta. När formarna gjuts är gjutarna närvarande 
och krattar ut betongen så bra som möjligt så att alla håligheter försvinner 
och gör att betongen kommer som ett jämnt lager. Sedan skakas bordet så att 
all betong ska plattas till så gott som möjligt. Beroende på vilken yta kunden 
har beställt finns det olika metoder gjutarna får jobba med för att ge den sista 
finishen på ytan. När ytan har fått rätt behandling så ligger väggen kvar över 
natten och härdar till morgonen när avformningen börjar. 
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6.2. Rörelser i produktionen 

I dagsläget är det mycket spring och gång i produktionshallen för att hämta 
olika verktyg, klippa armering, såga isolering och cellplast, hämta olika 
varianter av ingjutningsgods samt kommunicera med olika personer vid 
olika tillfällen. Som följd av få verktyg tenderar gjutarna att låna varandras, 
vilket gör att det blir mycket spring fram och tillbaka Nedan, i figur 10 och 
11, återfinns två spaghettidiagram konstruerade efter observationer i 
produktionen som illustrerar de rörelser två olika gjutare gjorde under en 
dag. Som går att utläsa är det mycket gång mellan bordet gjutaren arbetar 
vid och andra ställen i produktionshallen. De röda strecken illustrerar 
rörelser från bordet och de blå illustrerar rörelser tillbaka till bordet. 
Rörelserna ut i armeringshallen, det utstickande rummet till höger ovanför 
kontoret, är för att hämta olika bitar armering till formen. Alla rörelser till 
andra bord skedde till följd av att gjutarna var tvungna att hämta verktyg 
som de inte hade vid sina bord. Som figur 10 och 11 illustrerar är inte endast 
promenaderna långa vilket kan vara ett problem i sig. För att få en 
uppfattning av hur långa sträckor gjutarna går är det värt att poängtera att 
bord nummer 10, bord ”X” i figurerna, är 5x15 meter. Stora och onödiga 
rörelser anses enligt teori vara ett slöseri vilket det kan ses som på Finja. Sett 
till de tider det tar att röra sig mellan olika ställen i fabriken, som återfinns i 
bilaga 1, är upprepningen av alla promenader den mest bidragande faktorn 
till slöseri vad avser rörelse. Som figurerna illustrerar är det många vändor 
fram och tillbaka mellan samma ställe. Det kan vara, som nämnt, antingen 
för att det lånas verktyg av varandra mycket eller för att all armering och 
isolering inte kan hämtas på en vända. Anledningen kan vara att ingen 
skottkärra finns tillgänglig, eller att det helt enkelt inte går att komma fram 
med en till följd av allt material och skräp i gångarna. Om vissa aspekter 
inom begreppet 5S hade använts mer hade det i många fall gått att få med 
sig all isolering och armering på en eller två vändor, då det möjliggjort att 
använda skottkärra oftare. Om problemet med material och skräp i gångar 
hade varit mindre hade färre promenader behövts, vilka i dagsläget är en 
form av slöseri rörande materialforsningsproblematik.  
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Figur 10 - Spaghettidiagram 1 över gjutare 
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Figur 11 - Spaghettidiagram 2 över gjutare 
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6.3. LEAN på Finja 

Finja arbetar i dagsläget inte utifrån ett helhjärtat LEAN-tänk. De beskriver 
själva hur de önskar att implementera mer LEAN-tänk och arbetsmetoder 
inom ramen för det arbetssättet i deras industri. Vissa metoder och försök 
har gjorts att börja och använda sig av vissa delar, vilka kommer diskuteras 
nedan. 

6.3.1. 5S 

Sortera: Armeringsnät är sorterat på så sätt att de finns utplacerat på tre 
bestämda platser beroende på vilken storlek man ska ha ute i fabriken. 
Isolering finns att hämta vid två olika stationer i fabriken. Det finns också en 
del stationära verktyg som är utplacerade på bestämda platser i form av en 
luftdriven bultsax och två stycken bandsågar, det finns också utplacerade 
svetsmaskiner vid varje gjutbord. Resterande verktyg är inte sorterade på 
något speciellt sätt efter hur man använder dem, men alla verktyg har sin 
speciella plats på antigen en vagn eller på väggen jämte gjutborden. All 
personal ute i fabriken har också vissa personliga verktyg, så som 
najbandsverktyg, lasermätare och vinkelslip. Traversen är ett gemensamt 
verktyg som antigen kan användas för att flytta härdade väggar, 
färdigbyggda former och blandad betong för gjutning. Traversen kan enbart 
användas till ett syfte år gången. Det som är nödvändigt att använda har 
ingen större prioritet än det som är mindre nödvändigt, alla verktyg och 
material är sorterade som att de har lika stor prioritet i fabriken. 

Strukturera: Det är strukturerat på så sätt att verktyg som används ofta skall 
finnas lättillgängligt på utplacerade vagnar i fabriken, på vagnarna finns det 
en lista där det står vad som skall finnas tillgängligt på vagnen, se figur 12 
och 13. Uppföljningen på att vagnarna sköts är bristande, då det inte finns 
någon utsatt tid på arbetsdagen då det skall följas upp. Material i form av 
isolering och armeringsnät är utplacerade på bestämda platser men 
placeringen av bl.a. isolering och armeringsnät upplevs som jobbiga. Det då 
avstånden är stora och vissa av näten är tunga att bära med sig. Sett till den 
nivå av städning som existerar i fabriken skapar det också problem att gå 
längre sträckor med material. Platserna med stationära verktyg tenderar 
ibland att ha samma problematik som med isoleringen och armeringsnäten, 
vilket bidrar till att det exempelvis ofta blir köbildning till bandsågarna. 
Överblivet material i form av stål, isolering eller plast slängs ofta tillfälligt 
direkt vid borden på lediga ytor till följd av att det inte finns så många 
soptunnor utplacerade strategiskt i fabriken. Även om vissa verktyg och 
material har en given placering i fabriken finns det också visst material och 
verktyg som saknar sin givna placering. 
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Figur 12 - Verktygsvagn 

 
Figur 13 - Lista på vagn 

Städa: Det är meningen att det skall städas lite varje dag efter att dagens 
arbete har blivit färdiggjutet, det blir dock att ingen har tid med att göra det 
för det finns andra saker som anses viktigare. Städningen blir lidande då det 
finns andra sysslor som prioriteras högre, så som att färdigställa väggar och 
förberedandet för nästa dags arbete, vilket gör att det tenderar att se ut som 
illustrerat i figur 14 och 15. 
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Figur 14 – Fabriksgång, bild 1 

 
Figur 15 – Fabriksgång, bild 2 

Standardisera: Personalen i fabriken saknar en tydlig att-göra-lista, som steg 
för steg förklarar hur verktyg, maskiner och lokalen skall vårdas och 
behandlas. Arbetsledarna delegerar muntligt ut var all personal ska jobba 
under dagen, det antecknas också på en tavla mitt i fabriken. Lokal, maskin 
och verktygs vård utförs enbart i den mån det finns tid. 

Skapa vana: Det finns en medarbetare som har fått ett uttalat ansvar för att 
vara den som skall se till så att ordning hålls och att alla de övre punkterna 
följs, eller att de obefintliga att-göra-listorna skall uppdateras och revideras. 
Dock fungerar det bristfälligt i dagsläget. En anledning kan vara att det är 
för mycket att göra för den personen. Det blir svårt att följa upp och se till 
att allt sköts och förbättras i rätt riktning. Även om det kanske är upp till var 
och en och allihopa att ansvara för det här så saknas det en utsatt tid för att 
kunna jobba vidare med det, det står stilla på samma läge och annat arbete 
prioriteras före förbättringsarbetet.  

6.3.2. Slöseri 

Slöseri i olika former är något som förekommer på Finja idag. Muda i olika 
former existerar i form av följande. Både gjutare och formbyggare rör sig 
mycket mellan olika ställen i fabriken. De förflyttar sig mellan olika platser 
för att hämta verktyg, hämta material, bearbeta vissa material och 
kommunicera relevant information till olika medarbetare. Det har lett till att 
mycket tid går åt till vad teorin säger, onödiga och icke värdeskapande 
aktiviteter. Det förekommer också väntande på material till sin arbetsstation. 
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Det sker med mer eller mindre stora tidsintervall när formen är färdigbyggd 
och gjutarna väntar på att få betong till sin station. En annan form av Muda 
som återfinns på Finja är materialforsningsproblematik till följd av 
anläggningen, dess layout och dess renhållning. Till följd av trånga passager 
och mycket material och verktyg spridda på framförallt golvytor är det 
svårigheter att både hämta och röra sig runt i fabriken med material från och 
till sin arbetsstation. Att förflytta material med skottkärra vilket i en del fall 
är nödvändigt tenderar att ta lång tid då det finns vissa ställen i 
produktionshallen som är för trånga för att passera med en skottkärra. 
Omarbete, som är en annan slöseriform, är dock en slöseriform som inte är 
vanlig på Finja. Det kan hända att små saker behöver göras om men då 
tidsåtgången för att fixa dem är väldigt liten och det inte sker ofta är det inte 
av väsentlig del. Onödigt arbete är något som inte existerar. Till följd av den 
nära kontakt Finja har med kund under hela projekterings- och 
tillverkningsstadiet och de ritningar som finns går det ej att återfinna likheter 
med onödigt arbete i deras produktion. Överproduktion existerar inte, 
troligtvis till följd av den sektor och den produktionsform Finja befinner sig 
i. Kommunikationsbrister uppstår med jämna mellanrum i produktionen. De 
uppstår till viss del inom samma avdelning men ofta då med smärre 
problematik. De större kommunikationsbristerna är mellan de olika 
avdelningarna. Till följd av brister i kommunikationen mellan bl.a. gjutare 
och formbyggare tenderar det att råda oförståelse för varandras arbete. Det 
har lett till att gjutare och formbyggare inte riktigt kommer överens stundtals 
gällande hur vissa arbetsmoment ska göras, hur lång tid momenten tar samt 
vad som krävs av varandra för att underlätta efterkommande steg i 
produktionsprocessen.  

Den variation som råder i Finjas industri, framförallt variation i efterfrågan, 
kan anses bidra till många av de slöseri som förekommer. Som följd av att 
efterfrågan och storlek på order pendlar både upp och ned i takt med 
konjunkturskiftningar leder det till att inte produktionsplanering hinns med. 
Att inte produktionsplanering hinns med anser Finja själva vara en stor 
bidragande faktor till många av de slöserier som förekommer. När inget är 
planerat brister kommunikationen och om problem uppstår löses de oftast 
tillfälligt för att hinna med produktionen. Finja släcker i dagsläget många 
tillfälliga bränder utan att fokusera på vad som är roten till de problem som 
förekommer. En kultur och ett arbetssätt med ständiga förbättringar, Kaizen, 
och anpassade PDCA-cyklar kan hjälpa dem att lära sig se vad som är de 
stora problemen och hur de kan arbeta för att lösa dem.  
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6.3.3. Visuell styrning 

Finja använder sig i dagens läge av tavlor som sitter uppsatta vid varje 
gjutbord. På tavlorna finns CAD-ritningar som innehåller vad det är för 
variant av konstruktion som skall tillverkas och väsentliga mått. Det finns 
även en innehållsförteckning på komponenter som konstruktionen skall 
innehålla såsom armering, vajrar och lyft. Tavlorna bidrar med tydlig visuell 
information som alla operatörer kan ta del av. Ser man till ritningarna är de 
till största del kompletta, det kan uppstå problem med måtten vilket medför 
att operatören får ta kontakt med ansvarig konstruktör. De allra flesta 
komponenter som behövs för att tillverka produkten har även plockats ner i 
en låda som operatören sedan får hämta. Det kan även tillkomma 
kompletterande detaljer under tillverkningsprocessen som inte finns i 
innehållsförteckningen.   

Finja har även en tavla som innehåller information om vilken formbyggare 
som har hand de olika gjutborden. Tavlan är placerad centralt i 
produktionshallen. En samlingspunkt där alla kan ta del av vilken 
formbyggare som är tilldelad vilket bord är även betydande visuell 
information. Det är något som underlättar för berörda operatörer, dels för 
formbyggare att de på ett enkelt sätt kan se vad de är tilldelade att arbeta 
med och dels för gjutare som vet vilken formbyggare de skall ta kontakt med 
vid eventuella fel.  

På väggen bakom varje station finns avbildningar av verktyg som skall 
hänga där, de används dock inte längre. Avbildningarna användes förr i syfte 
att veta var verktyg och dylikt skall vara placerade. Avbilderna hänger kvar 
men har blivit ersatta av städvagnar som ska ha samma syfte men är inte 
placerade vid alla bord utan används gemensamt för några stycken. 
Avbildningarna har därför missvisande visuell information.  

Runt omkring produktionshallen finns inga former av visuella indikatorer 
med syfte att uppmärksamma eller varna. Det finns ingen form av visuell 
information som berör produktionen mer än ritningarna. 

Finja är en tung betongindustri med bullrig och dammig miljö. Att inte ha 
några visuella indikatorer av något slag kan leda till arbetsrelaterade skador. 
De största faktorerna som kräver hänsyn är traverserna och det kraftfulla 
vibrationsljudet som råder när gjutborden utsätts för starka vibrationer för att 
få betongen utjämnad i formarna. De allra flesta operatörer har hörselskydd 
och märker därför inte av om traversen rör på sig. Den ljudsignal som finns 
installerad på traversen med mening att fungera som en varningssignal kan 
således bli svår att höra. Tanken må vara god men sett till vad som belyses i 
teorin kan en visuell styrning i form av ljussignal vara mer lämpligt. 
Vibrationsljudet som operatörerna utsätts för kommer plötsligt, är väldigt 
intensivt och högt. Operatörer har hörselskydd och är därför skyddade till 
största del från det plötsligt ljudet, men av olika anledningar har man inte 
alltid på sig sina hörselskydd. Ser man till annat folk som kan vara i rörelse i 
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produktionen såsom personal från andra avdelningar eller besökare så kan 
även de utsättas för det plötsliga ljudet. 

När det kommer till visuell information angående annat än ritningar och vem 
som ska ta hand om vilket gjutbord så är det bristfälligt. Det finns ingen 
visuell information om hur produktionen har fungerat under en viss period, 
inget angående arbetsskador, inget angående vilka mål som förväntas m.m. 
Operatörer måste därför ta kontakt med ledning för att få någon form av 
produktionsrelaterad information. Det gör det svårt för operatörer att veta i 
vilken riktning företaget går samt att få en bild av hur produktionen ser ut 
för tillfället. Dolda problem som avvikelser, variationer och fel förblir därför 
dolda tills någon i ledningen informerar om dem. Att inte ha någon form av 
produktionsrelaterad information bidrar också att kommunikationsbarriären 
mellan gjutare, formbyggare, betongblandare och efterbearbetare kvarstår. 
Att ta hänsyn till andra avdelningars arbetsuppgifter blir svårt att göra när 
ingen sorts information om dem finns tillgängligt på ett enkelt sätt. 

6.4. Förbättringsarbete 

I dagsläget arbetar Finja med förbättringsarbete med hjälp av möten 
kvartalsvis. På mötena närvarar så väl ledningen som kollektivanställda samt 
tjänstemän. Under mötena tas diskussioner upp angående vad som ligger på 
förslag till förbättringsmöjligheter samt att agendan består av 
kommunicering ut till produktionen av stora kommande händelser samt 
företagets mål och visioner.  

Något som till viss del går in i förbättringsarbete är Finja i Hultsfreds 
graderingsskala som är en skala applicerbar mot produktion, 
förbättringsarbete samt vision och mål. Den innehåller sex stycken nivåer 
varav nivå ett är den sämsta tänkbara och nivå sex är den tvärtemot. Dock är 
skalan konstruerad på så sätt att Finja önskar att ligga på nivå fyra hela tiden 
som översätter till ett läge kallat ”bra”. Det för att inte överanstränga 
produktionen och arbetet till en sådan grad att det blir kontraproduktivt. Att 
för Finja försöka ligga på nivå fyra hela tiden överensstämmer också med 
deras vision och mål om att alltid ligga i framkant sett till industrin men att 
dock aldrig behöva vara bäst på det de gör. Finja har också poängterat att 
vad som är nivå fyra kan ändras med tiden sett till hur både företaget 
utvecklas internt samt vad som händer i industrin. Det vill säga om Finja 
ligger på nivå fyra idag behöver de nödvändigtvis inte göra det imorgon. 
Hur Finja mäter och vad som avgör om de ligger på nivå 4 eller inte baseras 
på olika former av mätetal samt gemensamma möten med ledning och 
produktionspersonal. 
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6.5. Betongblandning 

Betongen blandas idag på två ställen i fabriken, vilket görs av en operatör 
anställd som betongblandare. Blandarna skiljer sig på det sättet att den ena 
är en frifallsblandare som fungerar ungefär som en tvättmaskin medan den 
andra är en tvångsblandare vilken fungerar som en elvisp. Båda blandarna 
rymmer ca. 3 m3 betong men skiljer sig åt i andra aspekter. Frifallsblandaren 
tar alltid lika lång tid på sig att blanda betongen oberoende volym, vilket tar 
cirka sju minuter utan krångel, medan tvångsblandaren kan göra mindre 
satser snabbare. Blandarna styrs från två olika platser i fabriken vilket 
medför att operatören måste byta plats beroende på vilken betongblandare 
som skall användas. Är det bara grå betong går det att blanda den i båda 
bland ärarna men om det både vit och grå betong kör den ena vit betong 
medan den andra kör grå betong. Det är viktigt med rengöring så 
betongsorterna inte kommer i kontakt med varandra.  

Operatören har ett schema för hur mycket betong varje gjutbord kommer 
behöva varje dag. Det ger honom en överblick att planera hur mycket som 
skall blandas och när. Operatören vill helst att gjutare ska gjuta samtidigt så 
en full sats betong kan blandas hela tiden. Görs ingen betong i blandarna på 
en stund måste insidan rengöras så att betongen inte fastnar. Det görs med 
högtryckstvätt, sten och vatten.  

Att betongen måste blandas från två olika ställen i fabriken medför mycket 
springande för både operatör och gjutare som behöver betong. Det är svårt 
att veta var operatören befinner sig för tillfället eftersom kommunikation 
hela tiden måste göras via personlig kontakt. Det är svårt för operatören att 
veta när alla gjutbord behöver betong, problemet att alla vill ha betong 
samtidigt kan därför uppstå och medföra lång väntetid, allt mellan fem 
minuter upp till närmare två timmar. Se bilaga 1.4 för mer detaljerade tider. 

Operatören vill helst blanda fulla satser betong beroende på att det kan bli en 
extra rengöring om man blandar en sats betong och sedan inte behöver 
blanda en till på ett tag. Det är ett dilemma som i dagens läge kan medföra 
långa väntetider på betongen. 

6.6. Tidmätningar 

Efter observationer har det observerats och tagits olika former av 
processtider. De har gjorts på tre olika formar där tre olika väggar gjutits. 
Tiderna återfinns under bilaga 1. Tidmätningarna gjordes en gång av 
författarna samt en gång av medarbetarna på Finja. Den gången Finja gjorde 
mätningarna var författarna ej på plats men gav tydliga instruktioner hur 
mätningarna skulle göras.  
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7. Generella resultat 

Följande avsnitt demonstrerar resultat från studien utifrån en generell 
synvinkel. En modell har utvecklats av författarna med syfte att påvisa hur 
olika företag i prefabriceringsbranschen kan effektivisera sin produktion 
genom förbättringsarbete. 

7.1. Modellutveckling 

Som nämnt tidigare i rapporten kan man säga att LEAN är en 
verksamhetsstrategi som utrustar företag med ett specifikt ramverk och en 
rad olika principer med syfte att identifiera och eliminera variationer och 
slöseri. Enligt Bokhorst & Slomp (2010) har studier visat att implementering 
av LEAN-principer i både små och stora tillverkningsindustrier har bidragit 
med en ökad produktivitet. En simulation bevisar i artikeln att företag som 
befinner sig i låg volym hög variation sektorn kan få en positiv output 
genom att använda sig utav LEAN-element. Således kan sägas att 
implementering av LEAN-principer på ett strategiskt sätt hjälper en 
organisation att förbli konkurrenskraftig och ständigt jobba med 
förbättringsarbete. En implementation av LEAN är ett svårt och tidskrävande 
arbete som kräver disciplin. Det är enkelt att försöka ta genvägar och gå flera 
steg i förväg vilket kommer leda till att man förvillar bort sig och konceptet 
faller samman. Att använda sig av modeller som är utvecklade för att passa 
sin organisation kan därför användas som en kompass för vilka steg som bör 
utföras först och var fokus bör ligga. 

Studien har problemformuleringen: Hur kan produktionen av prefabricerade 
betongväggar effektiviseras? Formulering har formats med syfte att utifrån 
fallföretaget undersöka om och i sådant fall var det finns utrymme för 
förbättringspotential med målet att skapa möjlighet till förbättringar. 
Förbättringar med förhoppning att de i framtiden ska kunna leda till ökad 
produktionsvolym per mantimme. Anledningen till att en egen modell 
utvecklats är att många av de existerande utgår från stora företag samt att 
fallföretaget i fråga befinner sig i en speciell bransch som belyst i förstudien, 
nämligen i ETO- och MTO-sektorn. Modellen kan liknas vid en PDCA-
cykel med syfte att den ska vara lätt att förstå och använda sig av. Målet med 
modellen är att den ska vara användbar för att kunna förbättra 
kommunikation, eliminera slöseri i produktion och skapa medvetenhet om 
sin egen produktion. Att arbeta med förbättringar är ett arbete som aldrig kan 
anses som färdigt. Modellen ska illustrera och visa ett tillvägagångssätt som 
företag kan använda sig av. Det är dock viktigt att man söker och har en 
ständig drivkraft att finna potential till förbättringar. Ordet och innebörden 
av Kaizen är en nyckel i sammanhanget.  
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7.2. Modellutförande 

Modellen bygger i grund och botten på den modell av en PDCA-cykel 
presenterad i examensarbetet av Dorian Lange och Peter Larsson från 2015. 
Genom att undersöka och tolka deras modell har modellen i det här arbetet 
byggt på liknande aspekter. Det som skiljer är att modellen i det här arbetet 
har modifierats så att den passar mer mot fallföretaget och branschen i fråga.  

7.2.1. Steg 1: Dokumentera och skapa medvetenhet om sina processer 

För att kunna arbeta med och förbättra en produktion krävs det ett antal 
förkunskaper om de produkter som produceras samt kunskap om 
produktionen och processerna i det. Om produktionen utgår ifrån en tydlig 
standard som förklarar i vilken ordning saker ska göras, hur de ska göras 
m.m. är det steget lättare att förstå och utföra än om det inte finns standard. 
Precis som fallföretaget i fråga arbetar inte de efter en tydlig standard kring 
ovan nämnda områden. Det kan göra det svårt att skapa en medvetenhet 
kring processerna men desto viktigare att försöka göra det. Steg 1 har som 
syfte att enbart förstå, dokumentera och skapa medvetenhet om processerna 
för att kunna sakteliga identifiera ett problemområde. När det är gjort är det 
dags att gå vidare till steg 2. 

7.2.2. Steg 2: Öppna ögonen mot flödet 

Det här steget har som syfte att skapa sådan medvetenhet och information 
kring produktionen så att det går att reda ut vad som orsakar problemet, 
alternativt problemen, samt hur de orsakas. Således kan det här steget liknas 
vid en sorts problemformulering. I det här steget är det också lämpligt att 
använda sig av olika verktyg för att kunna mäta och kvantifiera problemen. 
De verktyg som föreslås utifrån studien och den tidsram som hafts är 5S, 
spaghettidiagram och visuell styrning. Innan verktygen börjar att användas 
måste dock observationer och intervjuer göras för att ta reda på vad det är 
som orsakar problemen och hur de orsakas. Ett essentiellt steg i det är att 
öppna ögonen och titta efter aktiviteter i produktionen som inte skapar värde 
för företaget eller slutprodukten. Här gäller det att vara väldigt krass och 
verkligen se till allt. En vanligt förekommande faktor som har observerats i 
studien är icke värdeskapande rörelser och väntetid i produktionen. 
Kommunikationsproblem har också observerats i studien och tenderar att 
förekomma i organisationer. Kommunikationsproblemen kan leda till många 
olika varianter av slöseri. Ett sätt att kvantifiera slöseri är att klocka alla 
former av stillestånd och väntetider. 5S kommer i modellen att rikta sig mot 
att skapa ordning och struktur i produktionen för att minimera tid på olika 
former av slöseri. Spaghettidiagram har som syfte att i modellen användas 
för att illustrera rörelser i produktionen för de som arbetar där. 
Spaghettidiagrammen kan sedan användas för att på ett tydligt sätt se hur en 
arbetare rör sig, hur långt han går och vilka rörelser som är nödvändiga och 
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värdeskapande och de som inte är nödvändiga och således icke 
värdeskapande. Visuell styrning har som syfte att föra upp problem till ytan 
och genom att använda sig av bilder, illustrationer och/eller ljudsignaler 
varna och hjälpa arbetarna i deras dagliga arbete. Daglig styrning som är en 
del av konceptet visuell styrning tas också upp i modellen med syfte att 
skapa medvetenhet om de problem som råder så att de i framtiden går att 
undvika eller eventuellt förutse och således planera kring. Det har också som 
syfte att förbättra kommunikation i produktionen som i sin tur kan minska 
olika former av slöseri.  

7.2.3. Steg 3: Utvärdera och uteslut 

Utifrån den insamlade data tillgodosedd i steg 2 bör man nu kunna utvärdera 
vilka moment som bidrar med slöseri, ineffektivitet och ej värdeskapande 
tid. Genom att titta på och granska de observationer, mätningar och 
intervjuer som gjorts bör problemen kunna analyseras, varför de uppstår och 
hur de påverkar produktionen i verklighet. När det är gjort bör också 
moment uteslutas för att konkretisera problemen så att de anses som rimliga 
att reda ut och arbeta med sett ur både kunskapssynpunkt, ekonomisk 
synpunkt och tidsmässigt.  

7.2.4. Steg 4: Identifiera rotorsaken 

När utvärdering och uteslutning gjorts är det dags att identifiera och 
lokalisera rotorsaken, alternativt rotorsakerna, till varför problemen uppstår. 
Det bör göras för att rikta fokus mot de mest betydande områdena. Likaså 
för att veta att de förbättringar man sedan genomför påbörjas i rätt ände så 
att inte bara tillfälliga bränder släcks som sedan uppstår igen. De mest 
betydande områdena är också de som innebär störst fara för företaget, de 
som tenderar att påverka mest ur en negativ synvinkel. Det här arbetet bör 
ske med både ledning och medarbetare som arbetar ute i produktionen för att 
tillgodose så mycket olika kunskap som möjligt samt olika tankar och idéer. 
När alla rotorsaker har funnits börjar arbetet med de som har mest betydande 
vikt.  

7.2.5. Steg 5: Utvärdera förbättringsmöjligheter och modeller 

Genom att återkoppla till tidigare steg är det nu dags att utvärdera vilka 
förbättringsmöjligheter som finns och vilka modeller som är lämpliga att 
använda för att råda bot på problemen. De modeller och alternativ som 
slutligen väljs ska inte enbart ha som syfte att slå ut problemen. De ska 
också ha som syfte att göra produktionen till det bättre, sett ur ergonomi, 
kostnadsmedvetenhet och lönsamhet. Om de åtgärder man önskar utföra 
kräver en ekonomisk investering blir det också väsentligt att utföra en sorts 
återbetalningskalkyl på om investeringen är lönsam och hur lång tid det tar 
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innan den kan räknas som avbetalad. I det här steget är det också viktigt att 
medarbetare från alla delar i verksamheten är involverade för att bredda 
kunskapskretsen så mycket som möjligt samt att veta så att alla är med på de 
förändringar som kommer att ske.  

7.2.6. Steg 6: Implementera förändringarna 

Nu är det dags att tillämpa de förändringar och modeller som man kommit 
överens om i de tidigare stegen. Implementeringarna bör göras stegvis för att 
inte skapa oklarheter och risk att man tappar spåret och blir vilse i arbetet. I 
den här fasen är det essentiellt att ledningen är engagerade och leder och 
kontrollerar utvecklingen och hur den mottages och används av 
medarbetarna i produktionen. 

7.2.7. Steg 7: Uppföljning 

När implementeringen eller tillämpningen av förändringarna gjorts är det nu 
viktigt att följa upp hur det gick. Det bör ske genom kontinuerliga kontroller 
ute i produktionen för att se om problemen som tidigare fanns inte existerar 
längre och hur medarbetarna upplevde förändringarna. Det är ett långsiktigt 
arbete som kräver disciplin då det behöver göras under en lång tid. Det kan 
vara så att de förändringar man gjorde löste problemen tillfälligt men inte i 
det långa loppet. Det är också viktigt att dokumentera under det här steget så 
att ledningen kan ta del av arbetet och skaffa sig insikt som kan vara av nytta 
vid kommande förbättringsarbete.  

7.2.8. Steg 8: Återupprepa 

När alla steg ovan är gjorda och förändringarna har skett och följts upp är 
det nu dags att börja om arbetet på nytt. Identifiera ett nytt problem för att 
återupprepa samma process igen. 

7.2.9. Illustration över modell 

Nedan, i figur 16, återfinns en sammanfattad illustration över de steg och 
koncept som tagits upp i texten ovan.  
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Figur 16 - Illustration över modell, baserad på modell av Lange & Larsson (2015) 
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7.3. Diskussion av modell utifrån omständigheter på Finja 

Den modell presenterad är tänkt att för Finja fungera som ett hjälpmedel vad 
anbelangar praktiska förbättringar i deras produktion. Genom att först 
undersökt och noga granskat deras nuvarande situation har det setts att de 
gärna är öppna för förbättringar men har idag svårigheter när det kommer till 
förbättringar som riskerar att innebära stora kostnader. Den modell 
presenterad är således tänkt att visa för Finja hur de kan steg för steg dels se 
potentiella förbättringsmöjligheter till hur de inför dem. Likt den 
standardiserade PDCA-cykeln inom LEAN bygger vår modell på liknande 
aspekter. Användning av vår modell skulle för Finja innebära att de kan lära 
sig mycket om de lade ner mer tid än idag på verksamhetsutveckling där de 
inkorporerar delar av hela arbetslaget. Genom att först ta åt sig synpunkter 
och skapa sig en hög grad av medvetenhet om processerna utifrån andras 
synvinklar kan ögonen öppnas för nya möjligheter. Att sedan diskutera med 
problem och eventuella åtgärder med hela personalstyrkan bör de kunna se 
möjligheter till förbättringar utan att de behöver vara kostsamma. Likt 
filosofin som råder inom LEAN att det krävs kontinuerlig träning och 
uppföljning bygger vår modell på samma sak. Finja behöver inte endast lära 
sig se möjligheter till förbättringar utan också lära sig kunna utvärdera och 
följa upp hur deras arbete går. Det kan anses vara ett steg för att sedan lära 
sig och våga ta större risker för investeringar som kan komma att kosta 
mycket och kräva mycket tid. Meningen med modellen är också att den ska 
och bör återupprepas kontinuerligt så att inte förbättringsarbetet stagnerar. 
Något väldigt viktigt för Finja är att hela tiden våga vilja se möjligheter som 
kan förbättra omständigheterna i deras produktion. Det här för att de enkelt 
och smidigt ska kunna hänga med i den generella utvecklingstakten som 
råder i branschen. Något som de påtalat är viktigt för dem. Enligt dem själva 
är det inte det viktigaste för dem att de är bäst på det de gör men de behöver 
ändå hänga med i utvecklingen. Tillsammans med de förbättringsverktyg 
som kommer diskuteras senare är tanken att modellen ska kunna fungera för 
dem såväl som för andra förbättringar Finja önskar genomföra med tiden. I 
det långa loppet bör modellen också kunna appliceras inom andra områden 
än specifikt produktionen med vissa modifieringar.  
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8. Diskussion & förbättringsförslag 

Avsnittet nedan bygger på den presenterade data och analys från 
föregående kapitel. Här har fokus varit att presentera förbättringsförslag 
och möjligheter som kan råda bot på de svårigheter och problem som råder 
på Finja idag. 

8.1. Visuell styrning 

Visuell styrning finns idag inte i någon större utsträckning på Finja. Det 
finns information som rör gjutare såsom ritningar med en 
innehållsförteckning vilka detaljer som behövs för att tillverka produkten. 
Detaljer och information som är väsentlig fås igenom en låda som packas 
och hämtas vid ”monteringslagret”. Informations som presenteras är bra och 
hjälper gjutaren eller gjutarna att ha koll på vad som skall produceras och 
vad för detaljer och information som behövs för att genomföra 
arbetsuppgiften. Dock kan information vara bristfällig och inte tillräcklig i 
alla aspekter. Vissa mått på ritningarna kan ibland vara fel vilket medför att 
kontakt med arbetsledare måste tas och nödvändiga åtgärder därefter måste 
vidtas. Problemen det här bidrar med kan variera beroende på hur lätt det är 
att åtgärda, eftersom Finja befinner sig både i MTO och ETO sektorn så kan 
ritningar båda vara gjorda hos Finja eller beställda från en leverantör. Är 
ritningarna gjorde hos Finja så brukar det mer sällan problem med det och 
det är lättare att rätta till dem då det går snabbt att ta kontakt med en 
konstruktör och åtgärda problemet. Större problem blir det om ritningarna är 
beställda då man måste ta kontakt med leverantörer och dylikt för att få 
ordning på problemet. Hur långt avbrott i produktionen varierar därmed från 
att felet inte påverkar resultatet och produktionen kan fortgå till att 
produktionen blir stillastående väldigt länge. Problem kring ritningarna 
påverkar inte enbart gjutare utan även formbyggare har samma varianter av 
problem när de skall tillverka gjutningsformarna.  

Problemen med ritningarna är något som anses vara ett omfattande problem 
som påverkar hela produktionen vilket har uppdagats via intervjuer. Problem 
kring ritningar är inte något som inträffar dagligen men är fortfarande en 
bidragande faktor till stillestånd i onödan. Med att göra ritningarna korrekt 
från början minskas slöseri såsom omarbete, onödiga rörelse, väntetid samt 
att det blir en ökning av kvalitet och produktivitet.  

Kring intervjuer har dessutom diskussioner förts kring 
innehållsförteckningen och vad lådan som hämtas vid ”monteringslagret” 
innehåller. Det här har visat på att anställda tycker att innehållsförteckningen 
är bra men att vissa saker kan tillkomma under tidens gång man arbetar som 
man inte kan ha vetat om från början, såsom att distanser möjligen monteras 
på några fler ställen för att hålla upp armeringsnätet till korrekt höjd. 
Innehållet i lådan anses också vara tillräckligt men det kan alltid bli bättre. 
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Vad som inte finns i lådan i dagensläge är bland annat lyftkoppar till de 
externa lyften. Lyftkopparna är något som återanvänds och monteras av vid 
efterbearbetningen där de kan bli liggandes på golvet. Eftersom det inte är 
full kontroll på var alla lyftkoppar tar vägen anses det som en bristvara och 
läggs därför inte i lådan utan blir gjutarnas jobb att leta upp dem. Det här 
orsakar letande och onödiga rörelser som inte på något sätt är 
värdeskapande. Med enkla medel kan lyftkopparna monteras av och läggas i 
en låda som sedan tas ut eller hämtas till ”monteringslagret”.  En sådan 
metod kan kopplas till 5S metodik och skulle medföra att lyftkoppar inte 
försvann. Onödiga rörelser, väntetid och letande skulle minska, likväl 
kostnader för att köpa in nya lyftkoppar. Den tid som sparas genom att en 
person hämtar och samlar in alla lyftkoppar kan leda till att mer 
värdeskapande uppgifter kan utföras av de andra, exempelvis städning. Att 
ha kontroll över var och hur många lyftkoppar som finns medför också att 
kopparna skulle kunna placeras i lådorna från början. 

De visuella varningssignalerna som finns är få. Det finns inga visuella 
signaler när det höga vibrationsljudet inträffar, det finns inte heller några 
markeringar för riskfyllda zoner dock kan personen som kör traversen kan 
skicka ut en ljudsignal för att påkalla uppmärksamhet. Alla har tillgång till 
hörselskydd vilket medför att ljudsignaler kan vara svåra att uppfatta. En 
kombinerad ljud- och ljussignal skulle anses vara lämpligt för att minska 
risken för skador på personal samt material. Sett till vibrationsljudet som 
inträffar när borden skakas för att jämna ut betongen är personal med 
hörselskydd skyddade om de har dem på. Problemet blir således för personer 
som av någon anledning inte har sina hörselskydd på och blir utsatta för det 
höga vibrationsljudet. Även här skulle en förebyggande lägre ljudsignal 
kombinerad med ljus förebygga eventuella hörselskador. 

Daglig styrning: 
I dagens läge arbetar Finja inte med någon form av daglig styrning. 
Information som förmedlas ut från ledningen till produktionen består i form 
av möten som sker varje kvartal. Ledningen blir endast informerade om 
avvikelser eller fel om de är så pass omfattande att arbetsledarna inte kan 
hantera dem.  

Att införa daglig styrning skulle stärka organisationen på många plan. Figur 
17 nedan illustrerar hur daglig styrning skulle kunna hjälpa organisationen 
och vad den kan bidra med. 
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Figur 17 - Konsekvenser av daglig styrning på Finja 

Som figuren visar kan daglig styrning bidra med många aspekter. Genom att 
införa daglig styrning kan kommunikationen förbättras och rådande 
kommunikationsbarriärer kan brytas. Det kommer att skapa en ökad 
medvetenhet hos medarbetarna om vad som sker runt omkring och varför 
det sker på olika sätt. Medvetenheten leder till förståelse och respekt för 
varandra vilket i sin tur leder till förbättrad laganda. Att dolda problem förs 
upp till ytan är en konsekvens av den ökade medvetenheten. Om problem 
förs upp till ytan kommer de önskas elimineras vilket leder till ständiga 
förbättringar. De problemen kan bl.a. lösas genom användning av modellen 
presenterad i figur 17.  

Den dagliga styrningen kan gå till på följande sätt. Varje morgon hålls ett 
kort möte där utsedd person från ledningen, arbetsledare, gjutare och 
formbyggare närvarar. Den utsedda personen från ledningen håller i mötet 
och tanken är att en tavla ska sitta i fabriken där mötet hålls. En konsekvens 
av användning av daglig styrning är att beslutsprocesser kortas ned. Genom 
att kontinuerligt ta upp både positiva och negativa aspekter om produktionen 
bör mer beslutsfattande underlag finnas vilket kan korta ner 
beslutsprocesser. Det finns inget rätt eller fel på vad som tavlan ska bestå av, 
exempel på vad som kan ingå är: 

• Nuvarande läge – Hur ser situationen på Finja ut för tillfället? 
Exempel kan vara hur tidsplaner hålls, produktionsvolymer, 
nyckeltal och problem. 

• Önskat läge – Vad strävar Finja efter sett till exempelvis de 
föregående aspekterna nämnda? Samt hur Finja ska nå dit de önskar. 

• Målsättningar, korta och långa – Här kan Finja belysa problem och 
vilka hinder som finns för att överkomma dem. De skulle också 
kunna presentera nyckeltal. 
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• Affärsidé och vision – Något som ej behöver gås igenom varje dag 
men bör finnas med så att alla är medvetna om dem. 

• Universella principer – De är också något som inte behöver gås 
igenom varje dag men bör likväl finnas med. Det för att varje 
medarbetare ska veta vilken kultur som råder och hur kollegor ska 
behandlas. 

• Avvikelser samt produktivitets- och kvalitetsbrister – Det här 
avsnittet är till för att belysa om det skett några betydande avvikelser 
som påverkat produktionen på något sätt eller som kan komma att 
göra det. Hur de kan undvikas bör också framgå. Exempel här kan 
vara om ett verktyg som skulle användas var sönder eller om det ej 
hittades, eller om man var tvungen att leta länge efter det. Om 
samma sak kommer upp kontinuerligt bör underlag finnas för att se 
att det är ett problem och förslag på hur det kan åtgärdas kan ta sin 
början. 

• Sjukdomar och arbetsrelaterade skador – Här ska det framgå om 
arbetsstyrkan inte är 100 %. Det ska också framgå hur många 
arbetsrelaterade skador som skett och tidsintervall mellan dem. Det 
för att enkelt kunna se vad som orsakade dem, hur många de är och 
hur de kan förebyggas. 

• Produktionsrelaterad information – Det här är ett avsnitt som bör gås 
igenom varje morgon. Syftet är att kartlägga vad som ska gjutas på 
varje bord och om det krävs speciella och tidskrävande åtgärder för 
något. Det kommer att skapa förståelse för det arbete ens kollegor 
gör och leda till att produktionen bör kunna planeras bättre. Det 
genom att minska tid av kö och stillestånd. Exempelvis skulle det 
kunna framgå att det krävs en avancerad variant av armering i en viss 
form som tar lång tid att tillverka. Arbetslaget som ska göra den 
väggen kan då berätta det för dem andra och bl.a. säga att de börjar 
med armeringen direkt och ungefär hur lång tid det kan komma att 
ta.  

8.2. Icke värdeskapande rörelser och aktiviteter 

Som belyst i avsnitt 6.2 förekommer en del rörelser i fabriken på Finja. 
Stråken gjutarna är tvungna att gå är ganska långa, ibland upp emot ett par 
hundra meter vilket gör att promenaderna kan ta tid. Sett till hur det ser ut i 
fabriken med renhållning och ordning av golvytor försvåras rörelserna. I 
bilaga 1 återfinns tidmätningar gjorda på Finja som tydligt visar hur lång tid 
olika promenader tar. Vissa moment i bilagorna har rödmarkerats vilket 
indikerar att de moment ej anses som värdeskapande, de kan vara bl.a. kötid. 
Dock bör det belysas att de rörelser som sker en andra och tredje gång m.m. 
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också kan anses som ej värdeskapande. Det vill säga, om en gjutare går till 
bandsågen en gång för att såga isolering, går tillbaka till sitt gjutbord och 
senare går tillbaka till samma ställe för att utföra samma syssla är det ej 
värdeskapande tid. I alla fall den tid som går åt för att ta sig till och från 
stationen. Det poängteras då de här rörelserna ej markerats röda i bilagan.  
Anledningen till att promenader och processer så som sågning av isolering 
sker flera gånger kan rota sig i den oordning och misskötsel av golvytor som 
råder. Golvytorna och gångar i fabriken är ofta väl belamrade med både 
skräp och diverse material, ibland nödvändigt men ibland också onödigt. 
Om alla rörelser av samma variant adderas ihop för de tre borden som togs 
tid på och sedan divideras med tre ges ett snitt på hur mycket ej 
värdeskapande tid som läggs på att göra samma vändor flera gånger samma 
dag, hänvisning till bilaga 1.1–1.3.  

20 + 94 + 47 + 49 + 80 + 80 + 25 + 288 + 67 + 90 + 5 + 15 + 66
+ 106 + 26 + 72 + 82 + 12,5 + 27 + 47 + 44 + 37 + 40
+ 15 + 15 ÷ 3 = 483,17	𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 

Tiden ovan visar hur många sekunder som går åt i snitt på varje bord för att 
göra promenader till ställen för att utföra moment som gjorts en gång 
tidigare. Om det läggs till ett snitt, till den här tiden, för alla aktiviteter som 
ansetts som ej värdeskapande, de rödmarkerade i bilaga 1, kommer den tiden 
att öka. Alla aktiviteter förutom de långa mätta i minuter läggs nu till, det då 
de tiderna kommer att diskuteras senare. 

(90 + 76 + 73 + 94 + 288 + 45 + 397 + 15 + 30 + 5 + 120 + 5 + 19 +
15 + 31 + 32 + 30) 	÷ 3 = 455	𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 

Tiden á 455 sekunder visar hur många sekunder som i snitt på tre bord lagts 
på icke värdeskapande aktiviteter. Om tiden á 483,17 sekunder adderas med 
tiden á 455 sekunder blir summan 938,17 sekunder, eller 15,64 minuter. Det 
vill säga att varje bord i snitt lägger ungefär 16 minuter varje arbetsdag på ej 
värdeskapande aktiviteter. Den tiden hade istället kunnat läggas på att 
upprätthålla ordning och reda både runt sitt bord men huvudsakligen i 
gångarna runt om i fabriken. Det skulle i sådant fall leda till att det bir lättare 
att komma fram med skottkärror exempelvis vilket skulle kunna leda till att 
antalet promenader till bl.a. bandsågen skulle drastiskt minskas. Det 
samtidigt som fabriken blir renare och mer organiserad. Att organisera på 
det här sättet kan anses vara en början på ett givande 5S-arbete. 

Det finns fler tider i bilaga 1 som ej berörts ovan och som inte är 
rödmarkerade som till viss del kan anses vara ej värdeskapande. De här 
tiderna är till stor del de där gjutarna letar efter verktyg och hjälpmedel. 
Många av de verktyg som letas efter används dagligen i deras arbete. 
Förslag till Finja är att noggrant gå igenom tillsammans med gjutarna vilka 
verktyg som används av dem på en regelbunden basis. De verktygen bör 



64 
Juliusson, Hultgren & Sabic 

finnas till hands om inte precis intill varje bord så väldigt nära. Beroende på 
kostnad för inköp kan det vara aktuellt att mer än ett bord delar på det 
verktyget i sådant fall. Om fler verktyg köptes in och togs hand om bättre 
skulle gjutarna istället kunna lägga en del av den tid de idag använder till att 
springa runt och leta efter verktyg till att kontrollera så alla verktyg som 
skall finnas vid deras bord eller intill finns där. De skulle också kunna ägna 
tid till att rengöra runt omkring deras bord. Det här 5S-arbetet är inte slut 
bara när verktygen och hjälpmedlen är inköpta och placerade på en given 
plats. Steg ett är först att ta reda på vilka verktyg och hjälpmedel som ofta 
används och de som ofta behövs letas efter länge. Steg två är att i samråd 
med gjutarna lägga upp en plan på var alla de här verktygen och 
hjälpmedlen skall finnas. Steg tre är att köpa in eventuella verktyg och 
hjälpmedel. Steg fem är sedan att varje dag se till att verktygen och 
hjälpmedlen läggs tillbaka på den plats där de ska finnas. Om det här görs 
kommer alla gjutare efter ett tag alltid veta var allting finns och den tid som 
idag spenderas på att leta efter saker kommer elimineras.  

För att minska tid som går åt till att leta bör också Finja skapa en tydligare 
struktur vad gäller lagerhållning. Ett 5S-arbete i deras lager bör införas så att 
det tydligt framgår var saker ska finnas och var man hittar dem. Det kan 
förslagsvis ske genom att sätta upp bilder och att det hela tiden ses till att 
ordningen upprätthålls. Om ett kraftryck tas av Finja för att skapa ordning i 
lagret kommer den tid som i dagsläget går åt till att leta efter saker i det 
istället kunna läggas på att upprätthålla ordningen. 

Genom observationer i fabrik har det setts att vissa verktyg och hjälpmedel 
letas och springs efter speciellt. Ett förslag presenteras nedan på en lista av 
verktyg och hjälpmedel som bör finnas vid varje bord. Anledningen till att 
de här verktygen och hjälpmedlen valdes är att inga av dem är dyra att köpa 
in samt att de används regelbundet av gjutarna. Verktygen och hjälpmedlen 
bör sättas upp, alternativt läggas vid borden så att de inte stör trafiken i 
gångarna. Förslag på verktyg och hjälpmedel är: 

• Oljespruta 

• Två krattor 

• Två sopborstar 

• Sopsäckar 

• Bultsax 

• Najband 

Det har observerats att de här verktygen och hjälpmedlen idag är bristfälliga 
varor. Anledning kan vara att de inte finns tillräckligt av dem eller att de 
lånas av varandra i ren okunskap om var ens egna verktyg är. Om tid ska 



65 
Juliusson, Hultgren & Sabic 

sparas genom att ha bl.a. de här verktygen och hjälpmedlen vid varje bord är 
det väldigt viktigt att det följs upp att det finns. En kontrollperson bör utses 
som kontroller varje bord vid dagens slut så att allt finns på plats. Om det 
saknas får det flyttas tillbaka från där verktyget ligger och om exempelvis 
najband eller sopsäckar tagit slut ska de fyllas på. Sopsäckarna är till för att 
varje gjutare ska kunna slänga skräp i närheten av sig och i slutet av dagen 
eller när et behövs tömma den på ett utsatt ställe. Varje avvikelse ska noteras 
och tas upp med berörd personal så att det blir rutin att se till att ens verktyg 
finns på plats, vilket är en stor del i ett 5S-arbete. 

8.3. Förhållandet mellan värdeskapande- och icke värdeskapande tid 

Efter att ha resonerat drog vi slutsatsen att de 15,64 minuter per bord som i 
avsnitt 8.2 ansetts som icke värdeskapande aktiviteter är en ganska låg siffra 
mot vad som kanske är mer rättvisande. Som nämnt tidigare i rapporten 
arbetar gjutarna parallellt med många saker samtidigt vilket gör 
distinktionen av vad som faktiskt är värdeskapande, och inte svår att avgöra. 
Det som mätts och återfinns i bilaga 1 är de tider som tydligt kunde urskiljas 
och mätas. Det vill säga moment där en tydlig distinktion mellan det som 
tidigare gjordes och det som skulle komma att göras fanns. Exempel på det 
är kötid för att vänta på att använda en maskin eller att resa sig från 
arbetsstationen för att gå någonstans. Vi inser att de 15,64 minuterna 
framtagna således inte ger en rättvisande bild av förhållandet mellan 
värdeskapande- och icke värdeskapande tid. Att mäta det exakta förhållandet 
mellan värdeskapande- och icke värdeskapande tid blev väldigt svårt och 
ledde till att mätningarna gjordes på det sätt de gjordes. 

Alla klockade tider består av vad som ansetts som direkt ej värdeskapande 
tid samt vad som kan ses som nödvändiga stödaktiviteter. De tagna tiderna 
av de nödvändiga stödaktiviteterna kunde dock vara betydligt mindre om 
anläggningen sett ut på ett annorlunda sätt designmässigt. De kunde också 
varit kortare om exempelvis isolering och armering funnits färdigklippt i 
direkt anslutning till borden. Att armering och isolering skulle finnas 
färdigklippt vid borden är dock inte realistiskt, men hanteringen och 
processen för isolering och armering hade kunnat effektiviseras. Det kunde 
ske genom exempelvis kortare gång mellan bord och sågar samt 
införskaffande av fler sågar och armeringssaxar. Med det i beaktande 
presenteras nedan den procentuella andelen övrig tid, där både de direkt ej 
värdeskapande- och de nödvändiga aktiviteterna är inkluderade. Det vill 
säga alla tider klockade i bilaga 1.1–1.3. Den övriga tiden består således av 
värdeskapande tid samt de processtider som ej kunnat mätas. Den totala 
tiden divideras sedan med tre för att få den snittliga tiden ej värdeskapande 
på varje bord, i minuter. I och med att mätningarna pågick från start av 
arbetsdagen fram till lunch divideras sedan snittet på den faktiska arbetstiden 
från start till lunch. Det värdet visar den procentuella andelen övrig tid.  
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𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎𝑛	𝑎𝑣	𝑘𝑙𝑜𝑐𝑘𝑎𝑑𝑒	𝑡𝑖𝑑𝑒𝑟	𝑝å	𝑏𝑜𝑟𝑑	10, 𝑓𝑜𝑟𝑚	1	&	2, 𝑠𝑎𝑚𝑡	𝑏𝑜𝑟𝑑	2
3 ≈ 79 

79	𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟
295	𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 = 0,268 

Ekvationerna ovan visar att 26,8 % av tiden på varje bord är icke 
värdeskapande tid, det vill säga att 73,2 % är övrig tid som läggs på både 
värdeskapande aktiviteter samt aktiviteter som ej kunnat mätas, både 
nödvändiga aktiviteter och slöseri. Sett till de tider vi klockat är 73,2 % av 
arbetstimmarna från start av arbetsdagen fram till lunch övrig tid. Värt att 
poängtera är att det existerar väldiga gråzoner där det är svårt att urskilja 
värdeskapande- och icke värdeskapande aktiviteter samt nödvändiga 
aktiviteter. Det är för att alla moment inte kunnat klockas till följd av det 
som nämnt ovan, bl.a. att många moment utförs parallellt. Det medför att det 
blir svårt att säga hur stor andel av de 73,2 % som är värdeskapande tid, tid 
som läggs på nödvändiga aktiviteter samt slöseri. Det för att vi saknar tider 
på många processer och moment så som rengöring och förberedelse av 
gjutbord samt ibland förekommande omarbete, likväl som att vi saknar 
processtider av direkt värdeskapande tid. Den existerande variationen av 
arbete och arbetsmoment gör också att de uträknade 73,2 % är en flytande 
siffra. Vissa dagar skulle den potentiellt kunna vara högre och andra dagar 
lägre. 

8.4. Väntetider i fabrik 

I dagsläget förekommer det ofta väntetider från det att gjutare uttryckt behov 
av att arbetsledare kommer och kontrollerar form, innan gjutning, till det att 
han kommer. Väntetider förekommer också från det att gjutare uttryckt 
behov av betong till det att betong levereras. I bilaga 1.4. återfinns de här 
väntetiderna, tagna av gjutare själva för varje bord och form under en 
arbetsdag. Problematiken idag är förstås det faktum att det kan råda relativt 
långa väntetider på att arbetsledare skall komma samt för betong att komma, 
ibland upp till timmar. Efter intervjuer med gjutare har det kommit fram att 
väntetiderna mer eller mindre ofta leder till att de får jobba övertid. 
Problemen med väntetider förekommer oftast när det gjuts med både vit och 
grå betong. Problemet med väntetiderna är också att det inte finns tydliga 
direktiv på vad som skall och kan göras av gjutarna medan de väntar på 
betong. Ett förslag är förstås att gå till botten varför det förekommer så pass 
lång väntetid att få betong till vissa av borden. Som belyst i avsnitt 6.5 kan 
en anledning vara att den person som blandar betongen i dagsläget måste 
röra sig fram och tillbaka mellan de två olika blandarna om det ska blandas 
både vit och grå betong. Ett förslag till att lösa det här problemet vore att 
införskaffa en mer datorstyrd blandningscentral med automatiserade 
lösningar. Genom att titta på antalet betalda övertidstimmar under ett år 
orsakat av väntetider på betong och jämföra det med inköpspris för den nya 
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aningen mer automatiserade och datorstyrda lösningen går det att se hur lång 
återbetalningstiden blir. Med det menas hur många år Finja behöver ha den 
nya automatiserade blandningscentralen innan den betalat av sig.  

Som sagt tidigare är det också problem med väntetider rörande det faktum 
att tydliga direktiv verkar saknas på vad som skall och kan göras av gjutarna 
under väntetiderna. Förslag inom det här området ligger som skrivet om 
ovan, arbeta med 5S och/eller hjälpa andra gjutare att färdigställa sina 
formar. Den genomsnittliga tiden för väntande på betong i minuter blir 
totalt, hänvisning till bilaga 1.4: 

1 + 10 + 5 + 5 + 10 + 20 + 20 + 20 + 75 + 81 + 110 + 1 + 135 + 5
+ 16 + 17,3 + 15 + 18 ÷ 13 = 43,4	𝑚𝑖𝑛𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟 

Den genomsnittliga tiden det tar att få betong till varje bord är således 43,4 
minuter. I dagsläget har det ej gått att finna tydliga direktiv på vad som kan 
och ska göras under den här tiden och det är ett stort problem. Om det på 
varje bord finns i snitt 43,4 minuter varje arbetsdag som går till spillo på 
grund av bristande direktiv blir företaget lidande. Förslag ligger som nämnt 
på att arbeta med 5S inom de aspekter nämnda i tidigare avsnitt samt att 
hjälpa andra gjutare med sina formar. Om betongblandningen blev bättre 
och denna väntetid minskade går det också tydligt att se att tid finns till att 
genomföra de dagliga styrningsmötena som också ligger på förslag.  

Väntetiderna på att arbetsledare ska komma och kontrollera är också en 
bidragande faktor till vad som kan bli slöseri i produktionen, om inte 
väntetiden utnyttjas på ett bra sätt. Att det förekommer väntetid på 
arbetsledare samt på betong är oundvikligt, det viktiga är dock att veta hur 
tiden ska utnyttjas. Den genomsnittliga väntetiden på kontroll från 
arbetsledare i minuter är, hänvisning till bilaga 1.4: 

1 + 5 + 5 + 5 + 1 + 1 + 5 + 4 + 5 + 1 + 1 + 10 + 1 + 17 + 32 + 20
+ 3 ÷ 12 = 9,75	𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒𝑟 

Som det går att se finns det viss tid att hämta här också, 9,75 minuter på 
varje bord, vilken går att lägga på 5S-arbete eller hjälpa arbetskamrater.  
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9. Rekommendationer & slutsatser 

Nedan presenteras de rekommendationer författarna vill ge Finja baserat på 
de resultat framtagna. Kapitlet avslutas med lite diskussion rörande 
samhällsnyttan av studien samt återkoppling till syfte och 
problemformulering och hur de uppnåtts. 

Efter noggranna studier av produktionen och intervjuer med berörd personal 
har djupa analyser kunnat genomföras. Genom olika tolkningar och 
antaganden har också vissa genomsnittliga tider kunnat tas fram. Värt att 
poängtera är att de klockade tiderna ej togs flera gånger under en lång tid, 
till följd av studiens tidsram. Studiens tidsram medförde också att tider som 
hade varit av intresse och nödvändiga för mer exakt resultat ej kunde tas 
fram. En viss del i avsnitt 8 belyser det ämnet samt förhållandet mellan 
värdeskapande- och icke värdeskapande tid. Resultat påvisar att det finns en 
del tid som idag ej är värdeskapande vilket det förmodligen varit vid 
betydligt fler tidtagningar också. Förslag har presenterats på vad denna tid 
kan läggas på för att göra den värdeskapande, vilket innefattar bl.a. visuell 
styrning och 5S. En modell har också utvecklats i syfte att visa för Finja hur 
de i framtiden kan arbeta med förbättringar rörande deras produktion. 
Författarnas rekommendation är att Finja överväger att implementera och 
anamma de förslag som presenterats i studien. Förhoppningen är att 
förslagen kommer att leda till en mindre ansträngd produktion. Det vill säga 
mer struktur, mer standard samt en trevligare arbetsmiljö och arbetskultur. 
Medvetenhet om sin produktion och vilja att förändra är några av de 
nyckelord som belysts. En annan sak som kan anses som positiv med de 
förbättringsförslagen presenterade är att de inte behöver komma med någon 
stor kostnad för implementering.  

Om Finja väljer att implementera de förslagen presenterade i rapporten bör 
säkert andra problem komma upp till ytan precis som det bör komma upp 
nya lösningar och effektiviseringsåtgärder. 

Pilotstudien som genomförts har gjorts för att belysa vissa andra problem 
som Finja står inför och som påverkar dem. De hamnar till stor del utanför 
studiens fokusområde men har valts att belysas då de är av intresse för 
studien. Det då de förbättringsförslagen presenterade i studien troligtvis ej 
kommer ha någon större effekt på produktiviteten, det vill säga andelen 
produkter producerade per dag, om inte problematik rörande projekteringen 
och efterbearbetningen också behandlas och åtgärdas. 

Genom att använda LEAN-verktyg kan företag öka 
produktionseffektiviteten, produktiviteten och lönsamheten. Genom 
användning av exempelvis 5S, som diskuterats mycket i rapporten, kan 
företag höja säkerheten på arbetsplatsen och få en trevligare arbetsplats 
(Edwards, 2015). Om lönsamheten ökar kan företagen i sin tur investera mer 
vilket kan resultera i att de kan expandera sin verksamhet och skapa bättre 
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konkurrensfördelar. I takt med att världen växer och att det blir fler och fler 
människor på jorden blir det viktigare att alla de människornas behov kan 
fyllas. För att återkoppla till bakgrunden i rapporten, det föds mer människor 
i Sverige än tidigare (SCB, 2017). Sverige lider också av ett 
bostadsunderskott och om då Finja exempelvis skulle kunna öka 
lönsamheten och expandera skulle de kunna tillverka fler väggar. De skulle 
kunna öka lönsamheten genom att bl.a. effektivisera sin produktion. Fler 
tillverkade väggar från Finja skulle kunna leda till att fler bostäder kan 
byggas. Om fler bostäder kan byggas skulle också bostadsmarknaden kunna 
börja mättas (Boverket, 2016). Genom att studien inte enbart haft som syfte 
att presentera effektiviseringsförslag i produktionen på Finja kan många 
aspekter appliceras på andra tillverkande företag i bostadsindustrin. Om 
många fler företag i den sektorn skulle börja effektivisera sin produktion 
skulle underskottet av bostäder idag bli väldigt mycket mindre och 
efterfrågan skulle kunna minska avsevärt.  

Den här studien har innefattat att lokalisera värdeskapande och icke 
värdeskapande moment och aktiviteter, bl.a. slöseri. Genom att utföra 
tidmätningar och observationer har de momenten och aktiviteterna kunnat 
kartläggas. Genom att utföra studien på det sätt vi gjort har vi lyckats uppnå 
syftet med den, som var; Syftet är att öka förståelsen kring hur produktionen 
utav betongväggar i prefabriceringsbranschen kan effektiviseras. Vi har 
också lyckats besvara problemformuleringen; Hur kan produktionen av 
prefabricerade betongväggar effektiviseras? 

Vi har både lyckats besvara den problemformulering studien haft utifrån 
rådande omständigheter på Finja men likväl besvara den utifrån ett mer 
allmänt perspektiv. Den modell presenterad i rapporten kan ses som ett bra 
exempel på det, den går nämligen att generalisera så att den fungerar att 
använda som rättesnöre på fler ställen än bara Finja.  

9.1. Kritik mot tillvägagångssätt 

Mot slutet av studien insåg vi som författare att tidsstudierna hade kunnat 
göras på ett annorlunda sätt för att ge en mer rättvisande bild av det aktuella 
läget på Finja. Tidsramen satte sina begränsningar vad gäller hur mycket tid 
som kunde spenderas ute på företaget till att mäta. Med facit i hand ser vi 
dock möjligheten att tidsstudierna kunnat utföras på ett mer systematiskt sätt 
där fler moment kunde varit inkluderade. Det hade påverkat framförallt det 
resultat vi kommit fram till i avsnitt 8.2, 8.3 samt 8.4. Genom att försöka 
sätta mer fokus att mäta de tider som är värdeskapande istället hade vi bl.a. 
fått ett mer rättvist resultat vad gäller förhållandet mellan värdeskapande tid 
och slöseri samt tid som läggs på nödvändiga aktiviteter. 
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Bilaga 1.1 – 1.3: Tidmätningar av processer genomförda på tre olika 
gjutformar under en arbetsdag. 

Bilaga 1.4: Tidmätningar på alla bord under arbetsdag för väntetid på betong 
samt väntetid på kontroll från arbetsledare. 

Bilaga 2: Intervjuer med ledning, formbyggare och arbetsledare
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BILAGA 1. Tidmätningar 
Den rödmarkerade texten och tiderna indikerar på tid som ej ansetts som 
värdeskapande. 

Bilaga 1.1. Bord 10 – form 1 

Gjutare 1: 

1. Gjutare hämtar oljespruta vid bord 11. (60 sekunder) 

2. Gjutare hämtar armeringsormar bakom bord 8. (75 sekunder) 

3. Gjutare hämtar armeringsjärn i armeringshallen. (Processtid = 120 
sekunder, kötid = 90 sekunder, total tid = 300 sekunder) 

4. Gjutare hämtar stege bakom bord 7. Fick fråga runt bland olika gjutare 
för att få reda på var stegen fanns. (180 sekunder)  

5. Gjutare hämtar små isoleravskiljare. (120 sekunder) 

6. Gjutare hämtar stege. (20 sekunder) 

7. Rast ------------------------------------------------------------------ 09.00-09.25 

8. Gjutare går och hämtar frigolit och går till sågen. (76 sekunder) 

9. Gjutare sågar frigolit. (73 sekunder) 

10. Gjutare insåg att han sågade fel frigolit och går för att hämta rätt frigolit 
och tillbaka till sågen. (94 sekunder) 

11. Gjutare sågar frigolit. (252 sekunder) 

12. Gjutare informerar hur nästa person som ska såga ska göra. (25 
sekunder) 

13. Gjutare går tillbaka med frigolit. (47 sekunder) 

14. Gjutare pratar med andra. (288 sekunder) 

15. Gjutare går och hämtar mer frigolit. (47 sekunder) 

16. Gjutare sågar frigolit. (312 sekunder) 

17. Gjutare går tillbaka med frigolit. (49 sekunder) 

18. Gjutare går och hämtar skrapa. (208 sekunder) 
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19. Gjutare pratar med kollegor. (15 minuter) 

20. Leverans av betong. 

21. Mer betong krävs för att fylla formen. (6 minuter väntetid) 

22. Rast ------------------------------------------------------------------ 11.20-11.30 

 

Gjutare 2: 

1. Gjutare hämtar armeringsnät vid bord 5 med hjälp av travers. (300 
sekunder) 

2. Gjutare hämtar stora isoleravskiljare utomhus. (300 sekunder) 

3. Gjutare väntar på att få använda tryckluftsdriven bultsax. (45 sekunder) 

4. Gjutare använder tryckluftsdriven bultsax. (75 sekunder) 

5. Rast ------------------------------------------------------------------ 09.00-09.25 

6. Gjutare konsulterar med formbyggare. (25 sekunder) 

7. Gjutare hämtar skruvar och smörjer dem. (85 sekunder) 

8. Gjutare konsulterar med en annan gjutare vid annat bord som också ska 
gjuta vit betong. (15 sekunder) 

9. Gjutare går och hämtar frigolit och går till bandsågen. (80 sekunder) 

10. Gjutare sågar frigolit och isolering. (258 sekunder) 

11. Gjutare går tillbaka med frigolit och isolering. (80 sekunder) 

12. Gjutare pratar med andra. (397 sekunder) 

13. Gjutare pratar med kollegor. (15 minuter) 

14. Leverans av betong. 

15. Mer betong krävs för att fylla formen. (6 minuter väntetid) 

16. Rast ------------------------------------------------------------------ 11.20-11.30 
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Betongbeställning och leverans: 

Form 1 på bord 10 beställde betong kl. 10.00 och fick den levererad kl. 
11.10. Formen fylldes inte helt och gjutarna fick vänta 6 minuter på nästa 
leverans av betong som fyllde formen. 

Bilaga 1.2. Bord 10 – form 2 

Gjutare 1: 

1. Går till soptunna. (20 sekunder) 

2. Hämtar fetthink. (30 sekunder) 

3. Lämnar fetthink. (15 sekunder) 

4. Står still medans annan gubbe hämtar sax. (15 sekunder) 

5. Står still. (30 sekunder) 

6. Hämtar armeringsjärn. (39 sekunder) 

7. Står still medans andra monterar distanser. (5 sekunder) 

8. Hämtar och leta efter distanser. (55 sekunder) 

9. Hämtar och letar efter najband. (30 sekunder) 

10. Rast ------------------------------------------------------------ 09:00-09:25 

11. Hämtar sax. (15 sekunder) 

12. Hämtar hylsor och fett. (15+25 sekunder) 

13. Hämtar hylsor. (75 sekunder) 

14. Letar efter något, går ut och hämtar isolering och går till bandsåg. 
(187 sekunder) 

15. Gått till bandsåg tre gånger (608 sekunder) varav (120 sekunder) 
kö, (288 sekunder) processtid och (288 sekunder) gång. 

16. Hämtar annan isolering och sågar. (167 sekunder), varav (67 
sekunder) gång och (100 sekunder) sågning. 

17. Hämtar isolering, sågar och lämnar vid gjutbord. (206 sekunder), 
varav (90 sekunder) gång och (116 sekunder) processtid. 

18. Letar efter trasa för att torka bord. (98 sekunder) 
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19. Letar och hämtar limpistol. (60 sekunder) 

20. Letar efter isolerbit på golvet. (60 sekunder) 

21. Leverans av betong 

22. Mer betong krävs för att fylla formen. (6 minuter väntetid) 

23. Leta efter sopborste. (64 sekunder) 

24. Rast ------------------------------------------------------------ 11.20-11.30 

25. Hämtar stålpinnar. (164 sekunder) 

26. Hämtar plastdistanser. (46 sekunder) 

27. Hämtar och mäter armeringsnät. (120 sekunder) 

 

Gjutare 2: 

1. Går och klipper armeringsnät. (75 sekunder) 

2. Mäter och klipper armeringsnät. (113 sekunder) 

3. Går till tryckluftsbultsax. (5 sekunder) 

4. Går och hämtar bultsax. (15 sekunder) 

5. Väntar på att travers skall flyttas. (5 sekunder) 

6. Hämtar låda med distanser. (5 sekunder) 

7. Hjälpte annan gjutare med sitt armeringsnät. (98 sekunder) 

8. Hämtar sax. (15 sekunder) 

9. Står still. (15 sekunder) 

10. Hämtar najband. (66 sekunder) 

11. Hämta stålrör. (75 sekunder) 

12. Letar efter något. (19 sekunder) 

13. Lämnar låda med distanser. (5 sekunder) 

14. Går och kollar ritningar. (60 sekunder) 
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15. Rast ------------------------------------------------------------ 09:00-09:25 

16. Letar efter sax. (106 sekunder) 

17. Går en sväng. (15 sekunder) 

18. Går till såg. (26 sekunder) 

19. Går tillbaka, och till såg igen. (72 sekunder) 

20. Sågar isolering. (389 sekunder) varav (97,5 sekunder) kö. 

21. Står still och pratar med folk medans han väntar på vit betong. (17 
minuter) 

22. Hämtar två krattor. (60 sekunder) 

23. Leverans av betong. 

24. Mer betong krävs för att fylla formen. (6 minuter väntetid) 

25. Rast ------------------------------------------------------------ 11.20-11.30 

26. Går och hämtar isolering för att sen kapa på sågen. (222 sekunder), 
varav (82 sekunder) gång och (140 sekunder) processtid. 

27. Står och pratar med folk. (10 minuter) 

 

Betongbeställning och leverans: 

Form 2 på bord 10 beställde betong kl. 10.00 och fick den levererad kl. 
11.10. Formen fylldes inte helt och gjutarna fick vänta 6 minuter på nästa 
leverans av betong som fyllde formen. 

Bilaga 1.3. Bord 2 

1. Hjälper en arbetskamrat. (87 sekunder) 

2. Hämtar limpatron. (18 sekunder) 

3. Kollar efter skottkärra som ej hittades. (31 sekunder) 

4. Går till armeringshallen. (27 sekunder)  

5. Plockar armering som inte behöver klippas. (90 sekunder) 

6. Går tillbaka till Gjutbord. (37 sekunder) 
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7. Rast ------------------------------------------------------------ 09.00-09.25 

8. Går till sågstation. (13 sekunder) 

9. Sågar isolering. (11 minuter och 36 sekunder) 

10. Går till gjutbord med isolering. (27 sekunder) 

11. Går tillbaka för att hämta mer isolering. (12.5 sekunder) 

12. Går tillbaka till gjutbord med isolering. (27 sekunder)  

13. Går till armeringshallen. (32 sekunder) 

14. Går tillbaka till gjutbord. (30 sekunder)  

15. Hämtar silikonspruta. (46 sekunder)  

16. Går tillbaka med silikonspruta. (46 sekunder) 

17. Hämtar armeringsnät. (80 sekunder) 

18. Hämtar hjälp till armeringsnät. (46 sekunder) 

19. Hämtar kartong med distanser. (21 sekunder) 

20. Hjälper kollega att hämta armeringsnät. (74 sekunder) 

21. Hämtar låda. (52 sekunder) 

22. Hjälper kollega med armeringsnät. (48 sekunder) 

23. Rast ------------------------------------------------------------ 11.00-11.10 

24. Går till armeringshallen. (47 sekunder) 

25. Går tillbaka till gjutbord med armering. (44 sekunder) 

26. Går tillbaka för att hämta mer armering. (37 sekunder)  

27. Går tillbaka till gjutbord med armering. (40 sekunder) 

28. Går till sågsstation. (15 sekunder) 

29. Sågar isolering. (35 sekunder) 

30. Går tillbaka till gjutbord med isolering. (15 sekunder) 

31. Hämtar fetthink. (20 sekunder) 
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32. Letar efter pensel. (35 sekunder) 

 

Bilaga 1.4. Väntetider 
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Bilaga 2. Intervjumallar 

Bilaga 2.1. Intervju med ledning 

• Hur länge har du jobbat här? 
1994-nu. 

• Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
Regionschef, ansvarig för Hultsfred och Borensberg. Samordna 
verksamheten. Övergripande grepp om montering, sälj och 
projektering. Försäljningsanvarig i Hultsfred. Personalansvarig och 
kvalitetsansvarig. 

• Vad görs för åtgärder vid eventuella problem? 
Kontinuerlig uppföljning av kvalitetsbristkostnader. 
Ledningsgenomgång en gång om året där fel och brister gås igenom 
där åtgärder mm diskuteras. Både intern och extern revision varje år. 

• Hur väl kommuniceras vision och mål ut till medarbetare? 
Varje kvartal informeras kollektivanställda samt tjänstemän. Årets 
mål och fokus informeras. Gradering enligt: 
6= utmärkt 
5= Mycket bra 
4= bra 
3= godtagbart 
2= ej godkänt 
1= dåligt 
De vill att man ska ligga på nivå 4 hela tiden. Varken över eller 
under. Värt att poängtera är dock att vad som är nivå 4 kan ändras 
med tiden. Bara för att man ligger på nivå 4 idag behöver man inte 
göra det imorgon. 

• Hur upplever du ordning och reda på arbetsplatsen? 
2,5 gällande ordning och reda. Personalen är roten till problemet. Det 
finns inofficiella ledare som är lite slarviga. 3,5 inne på kontoret. 

• Hur arbetar ni med kommunikation till era medarbetare? 

• Hur upplever du företagskulturen på Finja? 
Erik kan sätta sig med alla. 50 man leder till vissa grupperingar men 
kulturen är god. Stämningen är ganska högt i tak. Veckomöten med 
alla tjänstemän. Företagsråd mellan avdelningarna med 
förhoppningen är att förbättra saker. Uppmuntra till lösningar. 4 ggr 
om året. 

• Hur ser förbättringsarbetet ut på Finja? 
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• Hur lång ledtid är det cirka mellan tummen och pekfingret mellan att 
ni får in en order tills ni börjar gjuta den? 
De gör en bedömning om hur lång tid det tar. I högkonjunktur 
försöker utnyttja Finja fabriken mer, ibland outsourcas arbete till 
andra Finja-enheter. Det händer att de tar på sig för många projekt så 
att det inte blir lönsamt. 

Bilaga 2.2. Intervju med formbyggare 

• Vad har du för anställning? 
Formansvarig. 

• Hur länge har du jobbat här? 
1990-nu. 

• Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
Forma och fördela formställ. 

• Vad görs för åtgärder vid eventuella problem? 
(Dokumentering/möte?) 
Rättar till det samma dag, ritningsfel går till ritaren. Johan och Dalle 
(arbetsledarna) kontaktas. 

• Upplever du att du får vara delaktig i utveckling av verksamheten? 
(Tar ledningen åt sig av era tankar?) 
Ja det gör jag, så länge jag ger förslag inom rimliga ekonomiska 
gränser. 

• Hur arbetar ni med förbättringar? 

• Önskar du att förbättringsarbetet skedde på ett annat sätt? 

• Hur upplever du att återkoppling är mellan dig och närmsta chef? 
Bra kommunikation mellan Johan och Dalle (arbetsledarna) samt 
Erik Sandberg (ledningen). 

• Vad använder ni av för hjälpmedel idag för effektivisering/förenkling 
av arbetsmoment? 
Bockmaskin och klipp. 

• Hur upplever du att ordning och reda hålls på din arbetsplats? (finns 
allting där det ska vara och hittar du alltid dina verktyg lätt och 
snabbt?) 
De gör ett stort bygge nu vilket medför kaos. Vid mindre byggen 
brukar det vara lättare. (Akilleshäl är ritningarna, sällan färdiga i tid). 

• Upplever du att något kan förbättras för att få bättre trivsel? 
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• Hur fungerar kommunikation mellan dina närmsta kollegor? 

• Fungerar relativt smärtfritt, förkommer ibland problem 

• Hur fungerar kommunikation mellan ledningen och er? 

• Upplever du brister i kommunikationen? 

• Har du förslag på någon åtgärd/förbättring gällande 
kommunikationshantering/materialhantering eller dylikt som du 
skulle vilja se? 
Vi slösar formar på att göra saker i fel ordning. Sätter frigolit på 
många väggar vilket slängs sedan. Mer ytor för att upprätthålla 
ordningen. Generellt kanske borden utnyttjas dåligt. 

• Hur upplever du företagskulturen på Finja? 
Lite grupperade, aningen vi mot dem känsla. Smeder mot gjutare och 
mot chefer etc. 

• Upplever du att det är mycket väntande och således tid som man inte 
direkt kan göra något? (exempelvis i samband med att ni ska gjuta?) 
Väntande på traversen, gjutarna väntar en del på betongen. Ibland 
kan folk behöva vänta i 1–1,5 timmar. 

• Vilka verktyg använder ni dagligen? 
Vinkelslip, slägga, lasermätare och svets. 

• Upplever du att det skulle kunna gjutas mer varje dag om 
projekteringen/materialhanteringen/kommunikationen sköttes 
annorlunda? 
Absolut, projekteringen är den största boven i dramat. Då kan de 
planera sin produktion. 

• Hur ser du på utnyttjandet av era bordsytor? 
De utnyttjas generellt ganska dåligt 

Bilaga 2.3. Intervju med arbetsledare 

• Vad har du för anställning? 
Arbetsledare 

• Hur länge har du jobbat här? 
22 respektive 23 år 

• Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 
Arbetsledning, personal med löner o inköp. Arbetsledning och 
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planering, i vår fabrik och den i Borensberg. Kvalitetskontroll är vi 
också ansvariga för. 

• Förekommer kvalitetsbrister ofta som är så pass omfattande att 
element måste kasseras? 
Det händer ibland men ej frekvent. Ett par element per år. 

• Vad görs för åtgärder vid eventuella problem? 
(Dokumentering/möte?) 
Avvikelsehantering sker mer frekvent. Ritningar är ett vanligt 
problem till dessa. 

• Upplever du att du får vara delaktig i utveckling av verksamheten? 
(Tar ledningen åt sig av era tankar?) 
Ja det får dem så länge inom rimliga ekonomiska gränser.  

• Hur arbetar ni med förbättringar? 
De ställer sig bakom graderingarna och upplever att de ligger på nivå 
4. Det har alltid varit jobbigt med produktionen, ordning och reda 
mm. Men det är svårt att förbättra. 

• Önskar du att förbättringsarbetet skedde på ett annat sätt? 

• Hur upplever du att återkoppling är mellan dig och närmsta chef? 
Mycket bra kommunikation. Han lyssnar och är en bra chef.  

• Vad använder ni av för hjälpmedel idag för effektivisering/förenkling 
av arbetsmoment? 

• Hur upplever du att ordning och reda hålls på din arbetsplats? (finns 
allting där det ska vara och hittar du alltid dina verktyg lätt och 
snabbt?) 

• Upplever du att något kan förbättras för att få bättre trivsel? 

• Hur fungerar kommunikation mellan dina närmsta kollegor? 
De upplever att den är bra. De försöker lägga sig på en rimlig nivå 
för att inte framstå som jobbiga och några som står högre än någon 
annan. 

• Hur fungerar kommunikation mellan ledningen och er? 

• Upplever du brister i kommunikationen? 

• Har du förslag på någon åtgärd/förbättring gällande 
kommunikationshantering/materialhantering eller dylikt som du 
skulle vilja se? 
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Fabriken är felbyggd från grunden. En rak linje. En riktig 
armeringshall med fler verktyg. 

• Hur upplever du företagskulturen på Finja? 

• Upplever du att det är mycket väntande och således tid som man inte 
direkt kan göra något? (exempelvis i samband med att ni ska gjuta?) 

• Vilka verktyg använder ni dagligen? 

• Upplever du att det skulle kunna gjutas mer varje dag om 
projekteringen/materialhanteringen/kommunikationen sköttes 
annorlunda? 
Massa mer, nästan dubbelt. 

• Hur ser du på utnyttjandet av era bordsytor? 

• Känner du till era målsättningar och visioner? 
De känner inte till några särskilda visioner och mål från ledning eller 
koncern. 

• Känner du till företagsråden och hur upplever du att de fungerar? 
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