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Sammanfattning 

Denna rapport handlar om ett arbete mot att öka leveransprecisionen av produktionen av 

hissdörrar på företaget MaxiDoor AB. Företaget har ett mål på en leveransprecision på 98 % 

som de arbetar mot att uppfylla. Problemet de har är att leveransprecisionen är mycket lägre i 

nuläget. Detta beror delvis på kommunikationsproblem, informationsproblem samt att 

verkstaden inte är i ordning och reda. Problemet angreps genom att införa daglig styrning med 

en styrtavla och dagliga möten. En ändring av layouten på en av arbetsplatserna gjordes även, 

tillsammans med ommöblering av lagerplatser och tydlig uppmärkning av vad som ska stå 

var. Dessutom undersöktes hur stora lager som skulle finnas av alla olika detaljer. 

Utöver detta har företaget fått flera idéer om vad som mer kan göras för att förbättra 

produktionen ännu mer. Om företaget fortsätter med ett liknande arbete finns stora 

möjligheter att nå upp till deras mål med leveransprecision. 

 

 

Nyckelord: lean, leveransprecision, daglig styrning, layoutändring  
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Abstract 

This report is about an effort to increase the delivery accuracy of an elevator door production 

at the company MaxiDoor AB. The company has a target of a 98% delivery accuracy that 

they are working towards fulfilling. The problem they have is that the delivery precision is 

much lower in the present. This is due in part to communication problems, information 

problems and the fact that the workshop is not in order. The problem is approached by 

introducing daily steering with a control board and daily meetings. An alteration of the layout 

of one of the workplaces was also done, along with the reorganization of storage spaces and 

clear marking of where things should be placed. In addition, it was investigated how large the 

inventories should be of all the different details. 

In addition, the company have received several ideas about what can be done to improve 

production even further. If the company continues with a similar work, there are great 

opportunities to reach their goals with delivery precision. 

 

Keywords: lean, delivery precision, daily control, layout change 
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1 Inledning 

1.1 Terminologiförklaring 

Hissdörr - Komplett dörr som består av dörrblad monterad med karm. 

Dörrblad - Hissdörrens dörr, d.v.s. den del personen öppnar för att komma in i hissen. 

Karm - Den del som sitter runt dörrbladet samt den del som dörrbladet fästs i och som sitter i 

väggen. 

Breddningsstycke - En detalj som placeras bredvid karmen för att göra en av dess sidor 

bredare. 

Breddningsstycke med lucka - Breddningsstycke fast med en extra lucka som kan öppnas. 

Standard - De dörrstorlekar och karmstorlekar som tillverkas mest. 

1500-karm - En karmstorlek som inte räknas till standard men är en frekvent återkommande 

storlek. 

Karmsidor - Karmens vertikala sidodelar, en gångjärnssida samt en låssida för varje karm. 

Överplåt/underplåt - Dörrbladen, de två karmsidorna samt breddningsstycken består 

samtliga av en överplåt och en underplåt. 

Inre plåt/yttre plåt - se överplåt/underplåt. 

Överliggare/Överstycke - En del som sitter längst upp och håller ihop de olika karmsidorna. 

Förstärkningar - Diverse förstärkningar finns för både dörrblad och karm, bakkants- samt 

framkantsförstärkning, dörrskarvvinkel, karmförstärkning m.m. 

Trösklar - Karmens nederdel. 

Små detaljer - Finns diverse små förstärkningar, plattjärn m.m. som sitter i dörrblad och 

karm. 

Silikat - Rektangulära, avlånga skivor som ska skydda dörren mot brandskada. 

Isolering - Isolering används i många platser i både dörrblad, karm och breddningsstycke. 

Isoleringstunna - En stor soptunna att slänga isoleringsskräp i. 

Fals - Innebär att en plåtkant viks över en annan plåtkant av en falsmaskin så att de sitter 

ihop. 

Lagerhäckar - En plats för att lagra hissdörrar, dörrblad och karmar. 

Transporthäck - En ställning att ställa karmar på för att kunna flytta dem, liknar utformning 
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av en lagerhäck. 

1.2 Företaget 

MaxiDoor är ett företag grundat år 1950 under namnet Frövi branddörrar och som ändrade 

namn till MaxiDoor år 1981. Det privatägda verkstadsföretaget är beläget i Frövi och 

tillverkar till stor del säkerhetsdörrar, glas- och stålpartier, portar och fasader konstruerade för 

att avvärja brandspridning i byggnader. MaxiDoor består av 2 fabrikslokaler med ca 40 

anställda indelade i olika avdelningar. En avdelning avsedd för glas- och stålpartiers som 

tillsammans med en monteringsavdelning och ledning ligger i en av lokalerna, kallad för ES 

(entré och special). I den andra närliggande lokalen ligger branddörrsavdelningen samt 

hissdörrsavdelningen, kallad för BD (branddörrar). Det sistnämnda, hissdörrar, är den 

avdelningen i företaget som detta examensarbete arbetar med. Hissdörrsproduktionen är en 

produkt som MaxiDoor tillverkar på licens åt företaget Aritco Lift AB vilka MaxiDoor 

skickar alla färdiga produkter inom avdelningen hissdörrar till. 

Företaget har flera olika konkurrenter inom brand- och säkerhetsdörrar. Dock har MaxiDoor 

dörrar av en viss säkerhetsklass som de är ensamma om att erbjuda, vilket gör dem attraktiva 

på marknaden. 

1.3 Projektet 

Aritco Lift AB, som köper hissdörrar från MaxiDoor, har ett krav på en leveransprecision på 

98 %. MaxiDoor har ett mål att nå upp till denna leveransprecision men i nuläget är inte 

leveransprecisionen så hög, ca 41 % som medel. Detta skall göras genom att uppfylla ett mål 

för examensarbetet till MaxiDoors egna mål 

Examensarbetets mål: 

● Uppnå 80 % leveransprecision tills examensarbetets slut. 

Delmål till detta huvudmål: 

● Minska ledtiden hos hissproduktionen med 3 dagar tills examensarbetets slut. 

Detta kan göras genom att titta på olika nyckeltal. Dessa nyckeltal kan vara lagerstorlekar, 

kommunikation mellan process och ledning, planering, slöserier, kommunikation mellan olika 

processer, cykeltider, lagertider, utformning av arbetsplats m.m. Dock kanske inte alla dessa 

nyckeltal undersöks utan bara ett antal. 

Projektet ska undersöka vilka förbättringsmöjligheter som finns och under vilka områden som 

en förbättring kan ge störst nytta. Av dessa förbättringsmöjligheter ska förslag till 

förbättringar ges och effekten av dessa förbättringar ska vid möjlighet undersökas. 

1.3.1 Avgränsningar 

Det gjordes vissa avgränsningar för att minska storleken på examensarbetet. Detta för att 

kunna inrikta examensarbetet mot de, enligt handledare och examensarbetare, viktigaste 

delarna med störst problem. Avgränsningarna blev därför att bara undersöka den del av 

hissproduktionen som ligger på den fabrik som kallas BD. Arbetet innefattar därmed 

stansmaskinen, bockmaskinen, samt tillverkningen av dörrblad och karm. Dessutom kommer 

en del av arbetet inrikta sig mot styrningen av produktionen. Inget fokus läggs på 

lackeringsavdelningen eller packeteringsavdelningen eftersom störst skillnad anses kunna 

göras på resterande produktion.  
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2 Bakgrund 

2.1 Problemet 

MaxiDoor har idag problem med att deras leveransprecision är dålig. I nuläget ligger 

leveransprecisionen på ca 41 % som medel, vilket hittades under en undersökning inom detta 

område. De har som sagt ett krav från deras köpare Aritco på 98 % vilken inte uppfylls i 

nuläget. Den dåliga leveransprecisionen beror på att produkterna levereras sent, efter det 

leveransdatum som överenskommits, d.v.s. kundens önskades leveransdatum. En låg 

leveransprecision kan ge ett dåligt kundförhållande eftersom kunden inte är lika trolig att få 

de produkter de beställt i rätt tid. Om kunden vet att företaget inte kommer leverera sina 

produkter i tid kan det leda till att kunden söker andra leverantörer som kan ge säkrare 

leveranser. Ett gott kundförhållande är bra både för leverantör och kund eftersom det då är 

säkrare att kunden vill köpa från leverantören samt att leverantören är villig att sälja till 

kunden. 

De teorier som finns angående vad som är orsaken till den låga leveransprecisionen är flera. 

En teori är att dålig kommunikation mellan de olika verkstäderna där produkten produceras 

skapar missförstånd och minskar chansen att problem och fel blir lösta. Detta eftersom 

informationsflödet mellan dessa fabriker inte är perfekt. Om något är fel på produkten vid 

slutskedet kan det hända att den informationen inte når de processer där felet uppkom. En 

annan del är att vid vissa tillfällen kan olika processer ha fullt upp med andra produkter. Om 

tidigare processer skickar vidare väldigt mycket produkter under en sådan period kan detta 

leda till att stora buffertar byggs upp. Detta leder i sin tur till att produkterna tar mycket plats 

och att produkterna riskera att bli skadade, som kan leda till kassationer, omarbete samt 

överarbete. Tydligt så beror detta på ett bristfälligt informationsflöde mellan verkstäderna 

samt mellan ledning och de som arbetar i de olika processerna. 

En annan del som kan vara orsaken till låg leveransprecision är att verkstaden BD inte har 

ordning och reda. Huvuddelen av alla detaljer och redskap har en ungefärlig plats där de ska 

ligga. Men de har inte en speciell plats som är standardiserad. Detta leder till att mycket tid 

läggs på att leta efter verktyg, redskap och detaljer. Dessutom leder detta till att lagernivåerna 

på de olika detaljerna blir svåra att följa och det kan ge stora lager för vissa detaljer och små 

för andra. Dessutom kan det ge att vissa detaljer ligger undangömda och aldrig blir använda. 

Den tredje teorin om varför leveransprecisionen är låg är för att produktionen av hissdörrar 

inte har några specifika arbetare. De som arbetar med hissdörrar har även andra uppgifter och 

andra arbetsplatser vilket ger att de ibland får mycket att göra vilket kan leda till att vissa 

produkter blir sent tillverkade. Därför bemannas ibland produktionen av praktikanter, nya 

arbetare eller om någon från någon annan process har lite att göra. Detta ger att om personen 

inte har arbetat med produktionen av hissdörrar tidigare eller om det var länge sedan de 

arbetade med den så måste de läras upp om hur arbetet ska utföras. Detta tar då mycket tid 

eftersom en person måste lära upp och visa hur arbetet ska utföras samt att det är en 

inlärningsperiod. Med inlärningsperiod menas att det tar en stund att lära sig arbetet och att 

kunna utföra det självständigt. Dessutom arbetar inte en ny eller oerfaren arbetare lika 

effektivt eller lika fort med processen som en erfaren. 
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2.2 Vad har företaget gjort tidigare 

Företaget har tidigare arbetat med att lösa kvalitetsproblem vid hissdörrsproduktionen. De har 

även arbetat en del med 5s på en av verkstäderna. Dock inte vid den verkstaden som detta 

examensarbete utförs vid. 

Företaget har påbörjat ett arbete med att organisera lagerplatserna för trösklar och 

förstärkningar vid arbetsplatsen för karm. Genom en ställning avsedd för dessa detaljer som 

ska vara uppmärkt med dess artikelnummer och mått. Den ställning ska göra så att flera av de 

vagnar som används idag kan flyttas och andra lagerplatser kan ta deras plats. Det kommer ge 

bättre ordning och utrymme runt arbetsplatserna. Denna ställning har dock stått undanställd i 

delar på grund av att ingen har tagit tiden att färdigställa den under en lång tid. 

2.3 Vad har andra gjort tidigare 

Två studenter från KTH gjorde ett arbete med att förbättra den dagliga styrningen hos ett 

företag [1]. I deras rapport skriver de om hur de tog fram styrtavlor till daglig styrning samt 

vad för syfte tavlorna skulle ha. Deras idéer och tankar användes som hjälp under detta 

projekt för att ta fram en bra styrtavla, där vissa idéer och tankar överensstämde med de idéer 

som uppkom i projektet. Dessa idéer fungerade även som en språngbräda för att bygga ut 

andra idéer. 

2.4 Beskrivning av teknikområdet 

Detta projekt kräver kunskap inom produktionsteknik, produktionsutveckling, Lean och 

kvalitetsutveckling. Inom dessa områden har examensarbetaren redan en del lärdom men 

kompletteringar behöver göras. Kompletteringar inom olika verktyg inom lean, kvalitet och 

produktionsutveckling behövs för att på bästa sätt hitta förbättringar. Dessa kompletteringar 

kan ske via böcker, intervjuer, möten med handledare, rapporter inom området m.m. 

Företaget har flera personer som har arbetat med förbättringar inom produktion tidigare samt 

personer som är utbildade inom förbättring och kvalitetsutveckling som vid behov även kan 

ge stöd. 

2.5 Produktens utseende 

De hissdörrar som tillverkas av MaxiDoor har flera olika storlekar som skiljer i både höjd och 

bredd. Det finns två storlekar på dessa hissdörrar som anses vara standardmått samt en annan 

storlek som återkommer med jämna intervall. Därutöver finns det flertalet storlekar som anses 

som special. Dessutom finns det två produkter som MaxiDoor tillverkar som inte är hissdörrar 

utan breddningstycke med eller utan lucka. Breddningsstyckena är även de en återkommande 

produkt som kommer med jämna intervall. Vad som menas med återkommande med jämna 

intervall är att de produkterna inte tillverkas varje vecka till skillnad från standard hissdörrar 

som tillverkas varje vecka. Utan order på de produkterna kommer mer sällan än standard 

hissdörrar men mer frekvent än specialmått. 

I tabell 1 visas de olika dörrblad, karmar och breddningsstycken som tillverkas. Gemensamt 

med alla dessa produkter är att de tillverkas inte bara i höjden 2000 mm utan även i höjderna 

1800 mm, 1900 mm och 2100 mm. Det mått som anses standard för dörrblad är 900x2000, 

d.v.s. ett dörrblad med en bredd på 900 mm och en höjd på 2000 mm (markerat med blått i 

tabell 1). För karmar är standarden 1160 mm respektive 1260 mm där båda har en höjd av 

2000 mm (markerat med blått i tabell 1). Den näst mest tillverkade karmen är den med 

bredden 1500 mm (markerat med grönt i tabell 1). 
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 Tabell 1: Förenklad produktlista 

 

 

Dessa dörrblad och karmar säljes nästan alltid tillsammans, d.v.s. kunden beställer en produkt 

specificerad med mått som består av ett dörrblad monterad med en karm. MaxiDoor tillverkar 

sedan dörrblad samt karm separat tills de monteras ihop i slutsteget. För att en hel produkt ska 

specificeras som standard måste alltså både karmen och dörrbladet ha standardmåtten. Om 

detta inte är fallet klassas hissdörren som special. 

För en komplett lista över detaljer som ingår i en hissdörr, se artikellista (se bilaga 1). 

2.6 Produktionens utseende 

Hissproduktionen på MaxiDoor består av ett flertal olika moment. Hissproduktionen består av 

dörrbladstillverkning samt karmtillverkning som i slutskedet monteras ihop och levereras. Det 

säljs även en annan produkt som är breddningsstycke som levereras separerat från dörrar. Alla 

dessa produkter är uppbyggda av flertalet olika detaljer som monteras ihop. Dessa detaljer är 

många gjorda i olika former av plåt i olika tjocklekar och beläggningar, bockade som inte 

bockade. 

I figur 1 visas layouten för arbetsplatserna för karmtillverking samt dörrbladstillverkning. 

Karmtillverkningen sker vid den nedre bänken och innefattar bänken samt de fyra rutorna runt 

om den med olika hyllor, pallar och vagnar. Det finns även två till platser som är kopplade till 

karmtillverkningen, dessa är platsen där pallar med överliggare ligger samt där vagnar med 

karmsidor står. Dörrbladstillverkningen sker vid den övre bänken med omkringliggande 

hyllor och pallar. Alla rutor med siffror motsvarar olika pallar eller hyllor med delar till 

dörrblad. Dessutom används falsbordet för tillverkningen av dörrblad.  

Produkt Bredd Höjd 

Dörrblad 800 2000 

Dörrblad 900 2000 

Dörrblad 1000 2000 

Karm 1060 2000 

Karm 1160 2000 

Karm 1260 2000 

Karm 1300 2000 

Karm 1500 2000 

Karm 1600 2000 

Breddningsstycke utan lucka  2000 

Breddningsstycke med lucka  2000 
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Figur 1: Layout av hissproduktion 

2.6.1 Produktionens planering 

Planeringen av produktionen fungerar i nuläget så att varje måndag eller tisdag fås en order av 

Artico. Denna skickas till personen som bereder plåtar inför stansning som skickar ut en 

planering för vad som skall tillverkas till arbetsplatserna. Personen som bereder skickar även 

ut vad som ska köras till stansmaskinen. Hur mycket som ska tillverkas är efter bockmaskinen 

är endast så mycket som står i order. Men för stansmaskinen så bereds plåtar så att de ska vara 

utfyllda med så mycket detaljer som möjligt. Detta gör att det tillverkas mer i stansmaskinen 

än vad som tillverkas. Personen som bereder har ett virtuellt lager som överensstämmer 

någorlunda med de verkliga storlekarna på lager och kör därför ut mer detaljer då detta lager 

blir så lågt att det behöver fyllas på. Produktionens kundorderpunkt är efter bockmaskinen för 

alla standardprodukter och vid stansmaskinen för alla specialmått.  

2.6.2 Stansning 

Första steget i produktionen är att stansa ut de olika detaljerna i en stansmaskin (se figur 2). 

Stansmaskinen är en Pullmax 6000 och är bemannad av en person. Företaget har en annan 

arbetsposition som stödjer stansmaskinen, det är en person som arbetar i en plåtsax och 

kapmaskin. Den personen hjälper till att ta fram plåt med truck och förbereda mellan 

körningar så att stansmaskinen kan köras så mycket som möjligt. Plåten som används i 

stansmaskinen ligger på flera ställningar med tre fack var i höjdled. Stansmaskinen stansar ut 
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hål, urtag och konturer och för vissa detaljer kan stansmaskinen göra upphöjningar i plåten. 

 

Figur 2: Stansmaskin med utstansade hissdetaljer 

2.6.3 Bockning 

Andra steget i produktionen är att bocka detaljerna så att de får rätt form. Detta utförs i en 

bockmaskin av märket Bystronic utav en person för alla detaljer förutom dörrbladen. 

Dörrbladen, överplåt och underplåt, bockas av två personer eftersom det stora plåtar som ska 

bockas är tunga och otympliga (se figur 3 för bockade dörrblad). De detaljer som bockas 

kommer ifrån stansen på rullvagnar och efter detaljerna bockats läggs de på vagnar och rullas 

till sin respektive lagerplats och lagras där. Nästintill alla detaljer bockas, på olika sätt och 

olika många gånger. 

 

Figur 3: Bockade dörrblad, överst ensam inre dörrplåt 
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2.6.4 Dörrbladstillverkning 

Sedan börjar monteringen av dörrblad, karm och breddningstycke. Dörrbladen monteras 

enklast ihop av två personer eftersom det är vissa tunga lyft i produktionen. Det krävs även 

två personer när dörrbladen ska falsas. Arbetet kan annars sett utföras av en person, men då 

behövs hjälp med lyften och falsningen. Dörrbladen monteras ihop med nitar och lim, nitar 

för att montera ihop överplåt med underplåt och de plåtarna med olika förstärkningar. 

Isolering limmas fast mellan plåtarna och ett brandskydd sätts fast. Där dörrbladen falsas 

appliceras även ett falslim för att hålla ihop falsarna. När dörrbladet är färdigmonterad måste 

den ligga i press en viss tid, detta för att limmet ska hinna stelna ordentligt. Dörrbladen 

pressas genom att de läggs på hög och en vikt placeras ovanpå. Oftast produceras dörrbladen 

på dagen och pressas under natten för att skickas vidare till lackering dagen efter. Nedan finns 

en figur över hur en del av arbetsplatsen är utformad. 

 

Figur 4: Arbetsplats för tillverkning av dörrblad 

2.6.5 Karmtillverkning 

Produktionen av karmar består av två delmoment, det ena momentet är förberedning av 

karmsidor och det andra är montering av karm. Karmsidorna förbereds i batcher för att 

minska omställningstider. Omställningstiderna i detta fall är kapning av isolering och 

ommöblering av verktyg. Karmsidorna är uppbyggda av en överplåt och en underplåt som 

nitas ihop. Mellan plåtarna placeras isolering med passande kanaler utskurna i isoleringen. 

Vissa förstärkningar fästs även och tråd dras för att underlätta kabeldragning vid senare 

tillfälle. Dessa lagras sedan i vagnar tills dess att karmar ska monteras (se figur 5).



 

Rev 04, 2017-06-05 Samuel Spjut     15 (42) 

 

Figur 5: Arbetsplatsen för tillverkning av karm. Karmsidor i vagnar till vänster i bild 

Vid montering av karm sätts de olika karmsidorna ihop med en tröskel, förstärkningar och en 

överliggare. Dessa delar monteras ihop med enbart nitar. När karmarna är klara placeras de på 

en transporthäck som sedan skickas till lackering (se figur 6 för arbetsplats). 

 

Figur 6: Arbetsplatsen för tillverkning av karm efter layoutändring.  

Tillverkningsprocessen för breddningsstycken liknar processen för tillverkning av karm. De 

olika delarna till breddningstyckena monteras ihop med nitar och skickas sedan till lackering. 

Dock monteras inte överplåt ihop med underplåt innan lackering, utan det sker efter lackering. 
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2.6.6 Efterarbete 

De olika delarna tvättas sedan och därefter lackas de med pulverlack i en lackbox och härdas 

sedan i en ugn. Efter delarna har härdats i ugnen och kylts av placeras de på lagerhäckar. 

Därifrån hämtas karm och dörrblad och monteras ihop med diverse små detaljer som 

exempelvis glas och lister. När dörrbladet med karm är färdigmonterad till en hissdörr läggs 

de på pallar och skickas till kund. De breddninsstycken som lackats genomgår en liknande 

process där vissa små detaljer fästs samt överplåt skruvas fast på underplåt. Det monteras 

även dit isolering i breddningstyckena innan de skickas iväg på en pall till kunden. 

2.7 Nuläget 

Som det ser ut i nuläget ligger leveransprecisionen på ca 41 %. Ledtiden, d.v.s. tiden från dess 

att order är mottagen tills dess att produkten levereras, skiljer från produkt till produkt. För 

standarddörrar är ledtiden 3 veckor, för smala dörrar är ledtiden 4 veckor. För specialdörrar är 

ledtiden 6 veckor och för standard breddninsstycken är ledtiden 2 veckor. Breddninsstycken 

som har specialmått har en ledtid på 4 veckor. Fördelning av antalet produkter av de olika 

varianterna varierar från vecka till vecka. 

I nuläget finns det mycket lager, speciellt för karmdelar. Det lager som menas är det lager 

som ligger efter bockmaskinen. Detta eftersom de delar som kommer från stansen oftast 

bockas någorlunda snart efter att de stansats. Dock uppkommer det även ibland stora lager 

mellan stansmaskin och bockmaskin. Men eftersom det är så stora lager för vissa delar kan 

det orsaka komplikationer. Eftersom lagerplatserna som de olika detaljerna står på ofta blir 

fulla så finns det inte plats att fylla på med nya stansade detaljer. Detta gör att det blir vagnar 

ståendes med stansade delar som tar stor plats. Vad gäller dörrblad så är lagret inte riktigt lika 

stort jämfört med karmdelarna. Dock tar dörrbladen upp mycket större lagerplatser än 

karmdelarna, vilket ger att det inte får plats med lika stora lager. 

För mindre detaljer finns det större lager, eftersom de inte tar lika stor plats och för att de är 

tidskrävande att bocka och stansa. För specialdetaljer så finns det ibland några enstaka 

detaljer i lager. Men i huvudfallen tillverkas de specialdelar som behövs direkt från stans hela 

vägen genom hela processen. 

De lagerplatser som finns är i nuläget utplacerade på olika platser runt omkring 

bockmaskinerna samt arbetsplatserna för karm och dörrblad. Eftersom de är ganska 

skrymmande och i en del av fallen svåråtkomliga får personen som arbetar gå långt för vissa 

detaljer samt flytta på vissa vagnar för att komma åt dem. Flera av lagerplatserna för 

smådetaljer ligger på vagnar nära arbetsplatserna för dörrblad och karm. Dessa är dock inte i 

ordning och en del av dem är även de svåråtkomliga. 

Angående styrningen av produktionen så hade företaget, innan tillbyggnad av kontorslokaler 

vid verkstaden ES och innan omstrukturering av poster, dagliga möten. Men efter att de nya 

kontorslokalerna byggdes och vissa administrativa poster gjordes om så flyttade all 

administrativ personal till de nya kontorslokalerna. Eftersom produktionschefen hade en bit 

att gå för att komma till den verkstaden så minskade frekvensen av möten. Detta eftersom 

större möda behövde läggas för att genomföra möten från produktionschefens sida. Detta 

skapade problem eftersom verkstaden BD förlorade sina dagliga möten och därmed inte 

kunde kommunicera med ledningen lika bra. I nuläget är detta fortfarande ett problem och 

informationsmöten hålls mycket sällan. Ibland sker ett möte i veckan, ibland sker det 

varannan vecka men vid andra tillfällen kan det vara längre än så mellan dessa möten. 
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2.8 Verktyg 

De verktyg som detta examensarbete har undersökt och arbetat med är följande: 

● Värdeflödesanalys 

● Tidsstudie 

● Spagettidiagram 

● 5S 

● Kanban 

● Daglig styrning 

● FMEA 

2.8.1 Värdeflödesanalys 

En värdeflödesanalys är ett verktyg inom lean som används för att kartlägga flödet för en 

produkt. Det ska ge en överblick över vad det finns för värdeskapande, icke värdeskapande 

eller nödvändiga men icke värdeskapande delar i flödet. En värdeflödesanalys används även 

för att skapa en gemensam förståelse som är enhetlig. Den är många gånger använd som ett 

verktyg för att lära nya personer, personer som inte arbetar med flödet eller personer från 

olika delprocesser hur hela flödet ser ut och passar ihop. Analysen genomförs genom att en 

grupp med personer från olika positioner, ledning samt personer som arbetar i processen eller 

de personer som ska lära sig flödet, går igenom hela flödet [2]. Detta skall gärna göras från 

början av flödet, d.v.s. start vid den person som tar emot order. Sedan följs flödet uppströms 

och de olika processerna, hur de hänger ihop, var de får material från m.m. antecknas. Detta 

ska sedan tydligt ritas upp så att alla enkelt kan få en överblick över värdeflödeskartan. 

2.8.2 Tidsstudie 

En tidsstudie brukar många gånger utföras tillsammans med en värdeflödesanalys. Detta för 

att få en förståelse för hur mycket av den tid som läggs ner i flödet som är värdeskapande tid 

och hur mycket som inte är värdeskapande eller nödvändig men icke värdeskapande. En 

tidsstudie genomförs genom att ta tid på en process och notera vad det är som utförs. Det som 

noteras är maskintid, cykeltid, stopptid, ställtid och hanteringstid. Maskintid är den tid som 

värde tillförs till produkten, t.ex. den tid en maskin bearbetar produkten. Cykeltid är den tid 

det tar från dess början av arbetet med produkten tills den är färdig vid den processen, t.ex. 

från dess att en plåt plockas från en pall tills den är bockad och arbetet börjar med nästa 

produkt. Den tid som inget arbete utförs på grund av ett stopp kallas stopptid, d.v.s. om 

processen måste stoppas eller stannar på grund av fel. Ställtid är den tid där arbetsplatsen 

måste ställas om så att den blir anpassad för en produkt, t.ex. byte av verktyg i en maskin. 

2.8.3 Spagettidiagram 

Spagettidiagram är en metod som används för att visualisera rörelser och transporter för 

processer och flöden [2]. Ett spagettidiagram skapas genom att använda en karta över 

arbetsplatsen och på den rita ut rörelser och transporter för den processen eller det flödet. Där 

avbildas varje transport eller förflyttning med ett streck. Detta ger ett bra verktyg för 

undersöka om det sker långa eller onödiga förflyttningar. Kartan med de inritade strecken kan 

sedan analyseras för att se om arbetsplatsen kan struktureras om för att minska förflyttningar. 

2.8.4 5S 

Metoden 5S används för att skapa en arbetsplats som är strukturerad och välorganiserad. Där 

allt ska finnas på rätt plats och vara färdigt att användas [2]. Namnet 5S kommer ifrån de fem 

olika moment som 5S är uppbyggt av, sortera, strukturera, systematisk städning, standardisera 
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och självdisciplin. Momentet sortera går ut på att sortera de verktyg, detaljer, material m.m. 

som finns vid arbetsplatsen. De föremål som inte används ska avlägsnas från platsen jämfört 

med de som föremål som används som däremot ska vara lättåtkomliga. Efter att de föremål 

som används är sorterade ska de struktureras. Med detta menas att varje detalj ska ha en 

specifik plats. Det tredje momentet, systematisk städning, handlar om att se till så att 

arbetsplatsen håller sig till det strukturerade och sorterade utseendet. Detta genom att städa 

och plocka iordning systematiskt. Efter dessa tre moment ska arbetsplatsen standardiseras. 

Med det menas att arbetslaget som arbetar på platsen ska vara överens hur arbetsplatsen ska se 

ut, hur ofta den ska städas, hur mycket som ska finnas på var plats, hur saker ska vara 

placerade etc. Standardiseringen är en överenskommelse om att de saker som gjorts tidigare 

under 5S arbetet gäller och att de ska följas. Det sista momentet för 5S är självdisciplin, vilket 

menar att få arbetarna på arbetsplatsen att följa standarden [2]. 

2.8.5 Kanban 

Kanban (japanskt ord för kort eller synligt bevis [2]) är en metod för hur arbetet med en 

dragande produktion ska ske och för att arbetare ska veta när de ska producera [3]. D.v.s. en 

produktion där varje del i flödet säger till när de behöver produkter så ska processen innan 

leverera de detaljerna. En dragande produktion är önskvärd för att minska lagernivåer och 

därmed minska kostnader för lager, produkter i arbete (PIA), överarbete m.m. Motsatsen till 

dragande produktion är en tryckande produktion. En tryckande produktion är en produktion 

då varje del i flödet produceras till dess kapacitet så att nästa steg i flödet plockar detaljer för 

tillverkning från ett buffertlager. En tryckande produktion skapar i många fall stora lager 

mellan processerna vilket, som sagts tidigare inte är önskvärt på grund av de slöserier som 

medföljer. MaxiDoor har till stor del en tryckande produktion. 

Kanban fungerar genom att när en process börjar få slut en detalj ska de signalera till tidigare 

processer att de ska börja fylla på denna detalj [4]. Denna signal sker genom ett “kort” som 

skickas, kortet kan vara en lapp med instruktioner om vad det är för detalj eller bara en 

färglagd träskiva. Kortets uppgift är att signalera att produktion ska ske och kan vara utformat 

på många sett beroende på vad för information som kortet ska meddela. Kanban är en del av 

lean produktionens del Just-In-Time (JIT) och används för uppnå JIT:s filosofi. Vilket är 

filosofin att allt ska tillverkas vid rätt tid och rätt antal [2]. 

2.8.6 Daglig styrning 

Daglig styrning är en metod som används för att få kontroll på informationsflödet upp och ner 

i hierarkin i ett företag samt mellan processerna i flödet. Daglig styrning bygger utifrån 

dagliga möten där information ges till både ledning och arbetare. Det som gås igenom på ett 

dagligt möte är olika från företag till företag, men ska skräddarsys för just det företaget och 

den avdelningen. Syftet är att arbetarna ska få reda på vad de ska göra, när de ska göra det, 

om det ska ske någon ändring i bemanning och hur företaget ligger till överlag. Vad som mer 

kan gås igenom är om det uppkommer problem, avvikelser, kvalitetsfel, sena leveranser, 

tillbud m.m. Dagliga möten är en metod som ger bra styrning av verksamheten och har 

använts av flera företag för att förbättra styrningen. Exempelvis är Scania Oskarshamn ett 

företag som har implementerat daglig styrning och har sett förbättringar jämfört med tidigare 

metoder för styrning [5]. 
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3 Metod 

3.1 Projektets metod 

Projektet börjar med en förstudie där nuläget fastställs. I förstudien görs en värdeflödesanalys 

där en tidsstudie ingår. Denna förstudie med tidsstudie kommer göras ganska ingående för att 

få bra och mycket värden att utgå ifrån. Denna förstudie ska företaget även kunna använda vid 

fortsatt arbete med förbättringar. Leveransprecisionen undersöks även för att fastställa exakt 

vilken nivå den ligger på i nuläget. Detta gör att målet som detta examensarbete ska uppnå 

kan komma att ändras beroende på var leveransprecisionen ligger på idag. 

Förstudien bygger mycket på intervjuer med operatörer och arbetare på de olika platserna. 

Dessutom bygger förstudien och förbättringsarbetet på egen erfarenhet från examensarbetaren 

då han tidigare har arbetat med hissproduktionen. 

Arbetet därefter är att analysera de data som tagits fram och hitta de bästa platserna att utföra 

förbättringar på. När dessa platser har hittats kommer de undersökas mer noggrant och vilka 

åtgärder som kan användas för förbättring bestäms. Två olika alternativ kan sedan ske, vid en 

förbättring som kräver mycket resurser eller som tar lång tid ges den som förslag till företaget. 

Om det istället är en förbättring som är i en mindre skala och går snabbare att implementera 

kan den testas på en gång. Inom de områden som förbättringar sker ska sedan en slutmätning 

göras för att undersöka resultatet av gjorda förbättringar. Om det istället har getts mycket 

förslag till förbättringar ska det uppskattas hur mycket dessa kan komma att förbättra 

produktionen. 

3.2 Genomförande 

Under denna rubrik beskrivs hur examensarbetet genomfördes, vilka verktyg som användes 

samt hur de användes. 

3.2.1 Undersökning av leveransprecision 

En undersökning gjordes av företagets leveransprecision eftersom företaget inte hade några 

uppgifter sedan tidigare om leveransprecisionens exakta värde. Detta gjordes genom att 

undersöka order från september tills mars. Undersökningen gjordes genom att undersöka de 

datum kunden fått som leveransdatum samt de verkliga leveransdatumen. Ett medelvärde togs 

sedan fram från dessa månader för att ge en bra inblick i leveransprecisionen. 

Den leveransprecision som beräknades som medelvärde för de senaste 8 månaderna blev 41 

%. För varje månad undersöktes vilket datum som leverans önskades samt vilket datum den 

ordern levererades (se tabell 2). 
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Tabell 2: Del av dokument för beräkning av leveransprecision 

Medel lev. 

Precision: 

Medel lev prec. 

Inom 4 dagar: 

     

41% 80%      

Lev. 

Precision 

Lev. Prec. inom 4 

dagar 

Ordernr. Önskad lev. 

Datum 

Lev. Datum 1 

70% 90% H1286 2017-04-24 2017-04-19 

  H1278 2017-04-24 2017-04-19 

  H1281 2017-04-18 2017-04-13 

  H1275 2017-04-18 2017-04-12 

  H1273 2017-04-12 2017-04-06 

  H1279 2017-04-10 2017-04-12 

  H1266 2017-04-10 2017-04-06 

  H1277 2017-04-03 2017-04-05 

  H1276 2017-04-03 2017-04-06 

  H1269 2017-04-03 2017-03-29 

 

3.2.2 Värdeflödesanalys 

En värdeflödesanalys användes för att tidigt i arbetet får en bra uppfattning om hur flödet såg 

ut. Den skulle även ge information hur information nås fram till de olika processerna och 

skickas mellan dem. Först gjordes en översiktlig värdeflödeskarta som bara beskrev 

processflödet och informationsflödet. Efter tidsstudien blev färdigställd skrevs tiderna in i 

värdeflödeskartan för att färdigställa den. 
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Denna värdeflödeskarta hjälpte till att ge en bra överblick över hur informationsflödet i 

företaget såg ut samt efter att tidsstudien var klar ge en enkel klar bild över hur lång tid en 

hissdörr tar att producera. Se bilaga 2 för fullstor bild. 

 

Figur 7: Värdeflödeskarta 

3.2.3 Tidsstudie 

Efter informationsflödet samt att produktens väg genom flödet var kartlagt gjordes en 

tidsstudie. Den gjordes för att undersöka hur lång tid de olika processerna tar samt hur lång 

genomloppstid produkten har. De tider som togs var cykeltider, maskintider, hanteringstider 

och lagertider. Detta användes för att ta fram hur lång tid det kan ta att producera en 

godtycklig order. I vissa fall beräknades vissa tider utifrån de andra tiderna. Lagertiderna blev 

ganska ungefärliga eftersom det skiljer mycket hur länge detaljerna ligger i lager. Dessutom 

är det svårt att följa en speciell detalj genom flödet. Eftersom det vanligen bearbetas en 

uppsättning av flera olika detaljer för hissdörrar under en körning kan inte tiden för en 

specifik detalj undersökas enskilt. 

Tabell 3 är ett exempel på en av tidsstudierna, denna för stansmaskinen. Cykeltiderna 

jämfördes med hanteringstider och maskintider för att se hur mycket av arbetet som ökade 

värdet för produkten och hur mycket av tiden som var slöseri. 
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Tabell 3: Del av tidsstudie för stansmaskin 

Program Hantering 

in 

Hantering 

ut 

Hantering 

under 

körning 

Maskintid Ställtid Cykeltid 

Start 

programändring 

    15:30  

Start 

verktygsbyte 

    04:10  

1-8 00:30 00:18 02:35 05:34 00:45 06:22 

1-8 00:30 00:16  05:33  06:19 

1-3 00:55 00:21 03:43 05:54  07:10 

1-3 00:33 00:20 02:34 05:55  06:48 

1-3 00:33 00:21 02:45 05:55  06:49 

2-76 00:45 01:10  06:24 03:50 08:19 

 

3.2.4 Lagerstudie 

En lagerstudie gjordes där nuvarande lager antecknades för att undersöka hur stora eller hur 

små lager som fanns. Detta gjordes för att nuvarande lager var uppskattat, svårt att beräkna 

och relativt okänt. Samt för att de lagersaldon som fanns skulle kunna uppdateras. Dessa 

lagersaldon jämfördes senare med en orderundersökning. Orderundersökningen undersökte 

hur stora order som mottogs varje vecka och vad de innehöll. Olika värden togs fram (alla 

värden togs fram för vänster/höger dörrblad och karmar samt för breddningsstycken, både för 

specialmått och standard) för att kunna bestämma ett rekommenderat lagersaldo. Ett 

maxvärde togs fram som visar det maximala antalet av den detaljen per vecka. Medelvärde 

samt standardavvikelse av antalet respektive detaljer beräknades. Utifrån detta kunde ett 

rekommenderat lagersaldo beräknas för att kunna klara av en veckoorder. En början på att 

ändra lagersaldot påbörjades sedan för att få önskat storlek på lager. 

3.2.5 Spagettidiagram 

Spagettidiagram ritades för förberedning av karm, karmtillverkning och dörrtillverkning. 

Detta för att undersöka och ge en bra bild av hur långa sträckor som arbetaren går under 

tillverkningen och vilka av dessa sträckor som är onödigt långa. Detta gjordes genom att först 

göra ritningar av arbetsplatserna i 2D i ett CAD-program som sedan skrevs ut på papper. 

Sedan ritades det ner hur arbetarna gick när de tillverkade delar. 

Detta spagettidiagram demonstrerar de ungefärliga sträckorna som arbetarna måste gå när de 

förbereder karmar (se figur 8). Observera att för de röda och gula linjerna går arbetaren fram 

och tillbaka den sträckan.  Den röda linjen är den sträcka som arbetaren måste gå för att hämta 

isolering till karmarna, denna sträcka är inte helt synlig eftersom arbetaren måste gå en lång 

sträcka och det fick inte plats på ett bra sätt i diagrammet. Den gula linjen motsvarar rörelsen 
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att hämta karmens sidor och är tydligt en onödigt lång sträcka. De gröna och lila linjerna är 

däremot kortare sträckor som kan vara svårare att hitta markanta förbättringar till. Notera att 

för att tillverka en komplett karm behövs två karmsidor, en gångjärnssida och en låssida. 

Därför tillryggaläggs dessa sträckor två gånger för en karm. Detta med undantag av den röda 

sträckan, som sagts tidigare förbereds karmsidorna i batcher, därför kapas tillräckligt med 

isolering för att räcka för den batchen på en gång. På så vis visar går arbetaren bara den röda 

sträckan en gång fram och tillbaka per batch. 

 

Figur 8: Spagettidiagram för förberedning av karm 
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Detta diagram är över rörelserna för montering av karm (se figur 9). Även här motsvarar de 

röda och gula linjerna dubbla sträckor. De röda linjerna visar den sträcka som arbetaren går 

för att hämta en del (överliggare) till karmen, dessa överliggare hämtas de flesta gångerna i ett 

antal av 2-5 st per gång. Detta eftersom montering av karmar ofta sker batchvis i batcher av 

storleken 5-10 karmar i genomsnitt. De gröna och lila linjerna motsvarar relativt små rörelser 

som arbetaren utför som är svåra att förbättra utan en modifiering av bänken eller av inköp av 

en ny bänk. Dessa rörelser är rörelser som arbetaren går för att kunna montera ihop karmen. 

De bruna linjerna demonstrerar sträckor som arbetar går för att hämta detaljer, förutom 

överliggaren, till karmen. De gula linjerna motsvarar de rörelser som arbetaren går för att 

hämta de förberedda karmarna. 

 

Figur 9: Spagettidiagram för montering av karm 
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Detta diagram visar tillverkningen av dörrblad av två personer (se figur 10). Huvuddelen av 

dessa linjer motsvarar att arbetaren går fram och tillbaka den sträckan. För att skapa ett 

snyggare och mer lättöverskådligt diagram ritades dessa sträckor som en linje. Den bruna 

linjen är då båda arbetarna hämtar de bockade över- och underplåtarna som ligger på varandra 

samt isolering. Den röda linjen är för hämtning av framkant- och bakkantsförstärkning. De 

gula linjerna motsvarar hämtning av diverse små detaljer, exempelvis silikat och falslim. 

Gröna och lila linjer är för respektive person som arbetar med dörrbladet.  

 

Figur 10: Spagettidiagram för dörrbladstillverkning 

1. Isolering 

2. Silikat 

3. Lagerplats för dörrblad 

4. Pressplats för färdiga dörrblad 

5. Falsmaskin 

6. Hylla för falslim och diverse små detaljer 

7. Hylla med diverse delar för fals 

8. Bord 

9. Pall för isoleringsskräp 

Med rull menas rullbord som används för att flytta dörrbladet från bänken till falsbordet. 
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3.2.6 Undersökning av Kanban 

En undersökning av Kanban gjordes för att se om detta kunde implementeras. Eftersom 

Kanban är ett enkelt och effektivt system för informationsflöde i en dragande produktion 

önskade företaget att implementera detta. En undersökning om vad Kanban är gjordes och 

jämfördes med den nuvarande produktionen. Kanban är en metod som kan hjälpa vid en 

dragande produktion som har en bra struktur med ordning och reda. Företaget har en 

tryckande produktion i nuläget på huvuddelen av deras produktion. För vissa specialdetaljer 

så kan produktionen vara en dragande produktion. Som sagts tidigare är även flera av 

arbetsplatserna på företaget stökiga och i oordning. Eftersom hur mycket som ska tillverkas 

bestäms från order eller hur mycket som tillverkas i stansmaskinen kan det vara svårt att 

införa ett Kanbansystem. Tillsammans med den oordning och de stökiga arbetsplatserna kan 

det finnas problem med att införa ett Kanbansystem. Kanban bygger på att storlekar på lager 

ska vara synliga och att det därifrån ska bestämmas om tidigare processer ska tillverka. 

Eftersom det finns så många andra problem som måste lösas för att kunna införa ett 

Kanbansystem valdes det att inte fortsätta med implementering av Kanban. Istället ska 

lösningar till de olika grundproblemen som finns hittas. 

3.2.7 Daglig styrning 

Efter en undersökning av vad daglig styrning är och vad det ska innehålla bestämdes det att 

vid dagliga möten skulle finnas en styrtavla. Detta för att visualisera de olika saker som skulle 

tas upp på mötet och göra dessa synliga. Den information som skall finnas med på styrtavlan 

och som skall skrivas upp är: 

● Veckomål 

● Dagligt mål 

● Dagligt utfall 

● Avvikelser 

● Problem 

I början på veckan skall ett veckomål sättas upp, detta ska vara ett ungefärligt mål som mest 

ska ge arbetarna en uppfattning om vad som är viktigt att göra. Ett mål för dagen ska även 

sättas som skall vara mer specifikt. Efter dagen är slut eller innan nästa möte ska utfallet på 

det tidigare målet skrivas upp, alltså om målet uppfyllts. Om målet inte uppfyllts ska det 

skrivas upp om detta berodde på någon avvikelse. Om avvikelsen anses vara ett problem ska 

det kort beskrivas och en ansvarig att lösa problemet ska utses med ett datum då problemet 

ska vara löst. Detta ska gås igenom för alla positioner på avdelningen. Utöver detta skall det 

tas upp information om sjukdomar, bemanning, information om företaget överlag samt om 

någon position ligger före eller efter. 

Detta möte ska ledas av produktionschefen eftersom det är denne som håller i informationen 

från ledningen. Arbetarna på de olika avdelningarna är de som ska berätta hur de ligger till 

och om de har uppfyllt målen. Mycket fokus skall hållas på att hitta problem med 

produktionen, produkter, arbetsmiljön m.m. Detta för att kunna förbättra arbetsplatserna, 

produktionen och produkterna så mycket som möjligt samt underlätta arbetet. 

3.3 Analys av spagettidiagram 

De spagettidiagram som ritats upp analyserades för att hitta en bättre utformning av 

arbetsplatsen som kunde skapa mer ordning och reda samt minska gångavstånd. För 

arbetsplatsen för karmar så gjorde diagrammen det tydligt att karmsidorna, överliggarna samt 

isoleringen ligger väldigt långt bort. Dessutom visade det sig att de vagnar där förstärkningar 
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och trösklar ligger är i väldig oordning vilket orsakar att arbetaren ofta måste leta för att hitta 

rätt delar. Detta letande är rent slöseri och tar mycket tid, vilket skulle kunna lösas med 

ordning och reda och uppmärkta lagerplatser. 

Vad gäller arbetsplatsen för dörrblad så finns det också flera sträckor som är väldigt långa 

samt vissa som är onödiga. Det finns i nuläget tre hyllor och ett bord (nr. 6, 7, 8 samt hylla, se 

figur 10) där diverse små detaljer ligger (nitar, falslim, skruvar etc.) som inte är fullt 

utnyttjade. De saker som ligger på dessa hyllor skulle kunna möbleras om så att de får plats på 

en hylla. Detta skulle öppna upp plats runt arbetsbänken som skulle ge andra saker en bättre 

plats. Dessutom skulle en ommöblering av arbetsplatsen kunna minska gångavstånden för 

vissa moment. Utöver det finns det en del i arbetsplatsen som är onödig, detta är rullbordet. 

Rullbordets enda uppgift är att flytta dörrbladet från arbetsbänken till falsbordet. Om en annan 

lösning till detta kan hittas kan mycket plats öppnas upp på arbetsplatsen. 
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4 Resultat 

4.1 Lagerstudie 

Resultatet av den lagerstudie som gjordes blev ett förslag på hur stora lager som skall finnas. 

Förslaget blev ca 10 standard dörrblad av respektive gång (höger och vänster). För dörrblad 

med vänster gång så blev det rekommenderade lagret 7,4 (se tabell 4), men eftersom 

orderstorlekarna har beräknats från åtta månader tillbaka så beror detta högst sannolikt på att 

det tillverkats lite dörrblad av vänster hängning under denna tid. Detta stärks även av arbetare 

som av erfarenhet vet att det tillverkas ungefärligt lika mycket av både höger och vänster 

dörrblad. Det bestämdes också att 10 standard karmdelar av varje gång och varje 

standardstorlek skall finnas i lager. Det rekommenderade lagret för karmdelar som bestämdes 

stämmer inte överens med det beräknade lagret från tabell 4. Detta eftersom i tabellen är det 

en samling av alla olika standardkarmar, den normala orderstorleken låg liknande dörrbladen 

på ca 10 st/order.Därutöver bestämdes att 5 st 1500-karmar också ska finnas i lager av varje 

gång. Detta eftersom 1500-karmar är en ständigt återkommande produkt som ofta beställs 5 

st. åt gången. Likadant bestämdes för standard breddningsstycken (med och utan lucka), där 

minst 21 breddningsstycken ska finnas i lager. Breddningsstycken är liknande 1500-karmarna 

en återkommande produkt som ofta kommer styckvis eller som 21 st. per order. Det 

bestämdes även att inga delar för specialmått skall finnas i lager eftersom de skulle ta för stor 

plats (se tabell 5). 

Färgkodningen i tabellerna nedan visar maximalt antal produkter av den typen som en 

veckoorder har innehållit för den röda markeringen. Grönt markerar standardavvikelse, alltså 

hur mycket som orderstorleken skiljer från medelvärdet. Blå färg markerar medelvärdet för 

den produkten. Gult markerar det rekommenderade lagervärdet som beräknats genom att 

addera standardavvikelsen med medelvärdet för respektive produkt. 

Tabell 4: Lagerstudie för standardmått av hissdörrar 

Max Std. Dörrblad H Max Std. Dörrblad V Max Std. Karm Max 1500-Karm 

20 12 22 10 

Std.avvikelse Std. 

Dörrblad H 

Std.avvikelse Std. 

Dörrblad V 

Std.avvikelse 

Std. Karm 

Std.avvikelse 1500-

Karm 

4 3 5 3 

Medel Std. Dörrblad H Medel Std. Dörrblad V Medel Std. Karm Medel 1500-Karm 

5 5 9 1 

Rek. Lager Rek. Lager Rek. Lager Rek. Lager 

9,5 7,4 14,4 3,7 
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Tabell 5: Lagerstudie för specialmått av hissdörrar samt breddningsstycken 

Max Spec. Dörrblad Max Spec. Karm Max Std. Bredd Max Spec. Bredd 

6 3 21 3 

Std.avvikelse Spec. 

Dörrblad 

Std.avvikelse Spec. 

Karm 

Std.avvikelse Std. 

Bredd 

Std.avvikelse Spec. 

Bredd 

1 1 9 1 

Medel Spec. 

Dörrblad 

Medel Spec. Karm Medel Std. Bredd Medel Spec. Bredd 

1 1 4 0 

Rek. Lager Rek. Lager Rek. Lager Rek. Lager 

2,7 1,3 13,1 1,1 

 

4.2 Layoutändring 

Resultatet för ändringen av layouten vid arbetsplatsen för karm blev en ny hylla med plats för 

förstärkningar samt trösklar av olika mått. Denna hylla tillät plats för vagnarna för karmsidor 

vid arbetsplatsen samt för pallar med överliggare (se figur 11). Detta eftersom de två vagnarna 

där karmförstärkningen, trösklar samt dörrskarvvinklar låg kunde tas bort. En av de vagnarna 

kunde då användas till att lagra framkants- och bakkantsförstärkning till dörrbladen. 

 

Figur 11: Pallar med överliggare efter layoutändring 
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Den nya hyllan var anpassad för att få plats med karmförstärkningar, dörrskarvvinklar samt 

trösklar för flera olika mått (se figur 12). Denna hylla ska i framtiden lackas och sedan märkas 

upp tydligt med artikelnummer och storlekar på vad som ligger i varje fack.  

  

Figur 12: Ny hylla med trösklar och förstärkningar 
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Det som ändrades för arbetet med förberedning av karmar var flytten av vagnarna för 

karmsidorna. Sträckan för att hämta karmsidorna minskade markant jämfört med innan, dock 

hittades ingen hållbar lösning för att minska avståndet för att hämta isolering. (se figur 13 

samt 8 för jämförelse).  

 

 Figur 13: Spagettidiagram för förberedning av karm efter layoutändring 

Den nya hyllan samt flytten av vagnarna för karmsidorna och pallarna med överliggare 

minskar de avstånd som arbetaren måste går för att hämta dessa detaljer markant. För 

trösklarna samt förstärkningarna blev gångavståndet en aning längre. Men eftersom var detalj 

fick en bestämd uppmärkt plats så sparas tid överlag på grund av att arbetarna inte behöver 

leta efter detaljer (se figur 14 samt 9 för jämförelse innan och efter ändring)  

  

Figur 14: Spagettidiagram för montering av karm efter layoutändring 



 

Rev 04, 2017-06-05 Samuel Spjut     32 (42) 

4.2.1 Uppmärkning 

Arbetet med layout ändring har även innehållit uppmärkning av lagerplatser med avseende på 

vad som ska finnas på varje lagerplats. Den nya hyllan har inte fått några skyltar eller 

ordentlig märkning utan istället har vad som ska finnas i lagerplatserna markerats lätt med en 

tuschpenna. Detta eftersom hyllan önskas att bli lackerad och arbetarna ville även testa hylla 

för att se hur den fungerar. Därför ska detta göras efter hyllan använts ett tag för att se om den 

behöver modifieras något innan lackering.  

Alla vagnar till de olika karmsidorna har blivit ordentligt uppmärkta med skyltar. Dessa 

skyltar sitter längst ner på vagnen för varje fack och är uppmärkta med artikelnummer och 

vad detaljen passar till (se figur 15). Dessa skyltar består av en bockad plåtdetalj som är 

utformad så att skylten med märkningen är vinklad någorlunda uppåt för att göra skyltarna 

synligare (se figur 16). 

 

Figur 25: Uppmärkning av karmsidor    Figur 16: Utformning av skylt för märkning 

 

4.3 Daglig styrning 

Resultatet av arbetet med daglig styrning blev en whiteboardtavla med ett uppritade rutnät 

med olika rubriker för varje kolumn och en rad för varje position (se figur 17 och 18). Denna 

tavla ska användas för att skriva upp veckomål samt dagliga mål samt markera utfallet för 

dagen. Om utfallet inte uppfyller målet ska en förklaring ges genom att beskriva vilken typ av 

avvikelse som uppkom. Om det är en avvikelse som är ett återkommande problem eller 

allvarligt problem ska problemet beskrivas samt en ansvarig att lösa problemet och ett datum 

då det ska vara löst bestämmas. En instruktion skrev för hur styrtavlan ska användas, denna 

instruktion skrevs för att vara lättförståelig samt tydlig (se bilaga 3).  
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Position Veckomål 

Dagligt mål och utfall Avvikelse Problem 

Mån Tis Ons Tor Fre Helg Vad Ansv. Beskrivning Ansv. 
Klart 

senast OK 

Stans                           

Bock                           

Hiss                           

Special                           

Karm                           

Lina                           

Hängning                           
 

Figur 17: Digital bild av styrtavla 

 

 

Figur 18: Styrtavla för dagliga möten 
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5 Diskussion 
Något som är värt att nämna är att under arbetets gång och dess genomförande har de 

principer som lean produktion står för samt tankegången för att skapa en bra kvalité hos 

produkter och produktion har genomsyrat arbetet. Alltså för varje moment och varje beslut så 

har saker som slöseri, suboptimering, utjämning, enkelhet, 5S m.m. funnits som bakgrund. 

Exempelvis så har arbetet med ändring av layouten fokuserat på att skapa en arbetsplats som 

är välorganiserad och enkel att använda, vilket är uppgiften med 5S. 

Innan detta arbete började så gjordes en ändring i när produkterna började produceras. 

Produktionen från lagret efter bockmaskinen lades tidigare för att eftersträva att produkterna 

skulle levereras i tid. Detta gjordes utan att ledningen hade någon kännedom av det. Vilket 

ledde till att när detta examensarbete började så hade en del av problemet redan lösts, dock 

hade resultatet inte hunnit visa sig ännu. För april månad började detta resultat visa sig med 

en leveransprecision på 70 %. 

5.1 Värdering av resultat 

Målet med att uppfylla 80 % leveransprecision kommer inte kunna mätas upp. Detta beror 

delvis på att inte tillräckligt med tid finns för att göra en mätning. Men det beror även på att 

de ändringar och förbättringar som gjorts inte har haft tid att visa effekten av dem ännu. 

Ändringen av layouten har tagit en stund att genomföra och arbetarna har inte vant sig vid den 

nya layouten ordentligt ännu. Den dagliga styrningen har inte heller visat något resultat 

eftersom de dagliga mötena precis har börjat genomföras då denna rapport lämnas in. De 

bestämda storlekarna på lager kommer ta en lång tid att implementera. Detta eftersom vissa 

lager var så stora att det kommer ta flera månader för dessa lager att komma ner till önskade 

nivåer. De lager som ska fyllas på kommer dessutom inte att fyllas på omedelbart, eftersom 

detta skulle skapa väldigt långa körningar i stansmaskinen samt bockmaskinen. I nuläget har 

inte dessa maskiner tid med så stora körningar. Därför kommer de lager som behöver fyllas på 

bli uppfyllda sakta. Resultatet av detta arbete kommer börja visa sig om någon eller några 

månader. 

Ett annat mål som sattes med detta examensarbete i början på projektet var att minska 

ledtiden med 3 dagar. Efter att förstudien var klar och olika tider hade undersökts märktes det 

att det inte var en lång ledtid som var det stora problemet. Det var mer en önskan från ledning 

att minska ledtiden för att öka lönsamheten. Därför bestämdes det att inte fokusera på ledtiden 

för att störst resultat ansågs kunna fås av att förbättra informationsflödet samt att fokusera på 

5S. Dock kan ledtiden ha ändrats till en liten del med tanke på ändringen av layouten som 

gjordes. Då layouten förbättras kommer högst sannolikt tiden att tillverka karm att minska 

vilket leder till att ledtiden minskar, om än så lite. 

5.1.1 Värdering av daglig styrning 

Som skrevs tidigare har inte resultatet av den dagliga styrningen inte visat sig ännu. Dock kan 

resultatet av dessa antas bli stora, eftersom det tidigare inte fanns några standardiserade möten 

eller något standardiserat sätt att utföra dessa på. Därför bör den dagliga styrningen skapa ett 

bättre informationsflöde mellan arbetare vid verkstaden BD och administrationen och 

ledningen. Om styrtavlan används på uttänkt sätt kommer den även att skapa ett bättre sätt att 

synliggöra problem än den metod som fanns tidigare. Det tidigare sättet handlade om att 

muntligt säga till produktionschefen eller ledningen vad problemet var och hoppas att de löser 
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det eller lösa det själv. Om styrtavlan används rätt och avvikelser och problem 

uppmärksammas och en ansvarig samt ett slutdatum utses för att lösa problemet med både 

produktionschef och arbetarna på verkstaden närvarande så ökar chanserna att problemen blir 

lösta. Då finns det chans att lyfta fram de problem som finns och skapa en förutsättning för att 

lösa dem. Huvudtanken med daglig styrning är just det dagliga, nämligen dagliga möten. 

Dock kan det vara svårt att kasta in ett arbetslag direkt in med dagliga möten, det kan fungera 

bättre att starta mjukt med några möten varje vecka. Detta kan sedan byggas ut för att med 

tiden ha dagliga möten då arbetslaget är vana med mötena och kan förstå dess innebörd. 

Förslaget till företaget var att göra så, dock är det inte säkert att de följer förslaget utan 

produktionschefen bestämmer själv hur ofta mötena ska genomföras. 

5.2 Fortsatt arbete 

Ett förslag på fortsatt arbete är att utveckla den dagliga styrningen och styrtavlan att innehålla 

ett tillbudskors samt liknande kors, för kvalité och leverans. Dessutom är iden med styrtavlan 

och den dagliga styrningen att det ska förbättras. Därför är styrtavlan ämnad för att utvecklas 

om vissa aspekter av den inte fungerar som önskas och ska därför vidareutvecklas allt 

eftersom de som arbetar med tavlan hittar förbättringar till den. 

Mer som kan göras är att sätta upp elektroniska skyltar med “är-” och “börvärden”. Detta för 

att ge alla en bra bild på vad som ska tillverkas jämfört med hur mycket som har tillverkats. 

De skyltarna ska sitta så de tydligt syns samt de ska vara enkla att läsa av och redigera. Om 

detta används kan fel lätt upptäckas Om “ärvärdet” är lägre än “börvärdet” så betyder det att 

något måste ha hänt och något fel uppstått. Om skylten tydligt syns kan detta lätt 

uppmärksammas vilket ger att det är större chans att felet blir löst. 

Vad som mer kan förbättras är att byta ut svetsbordet som idag används för att tillverka 

karmar på till ett lyftbord. Detta skulle vara väldigt bra ergonomiskt för arbetarna eftersom de 

idag får böja sig i väldigt konstiga positioner för att nå att montera ihop vissa delar. Arbetarna 

behöver dessutom gå ner på knä för att montera ihop andra detaljer vilket inte är bra för 

kroppen. Ett lyftbord skulle skapa en arbetsplats där arbetaren kan bestämma hur högt bordet 

ska vara för att undvika dessa konstiga positioner och minska arbetsbelastningen. 

Om budget inte finns för att köpa in ett lyftbord kan det nuvarande svetsbordet modifieras för 

att förbättra arbetspositioner samt göra monteringen mer lättåtkomlig. Om svetsbordet kapas 

av i överkant blir det mycket lättare att komma åt och arbeta med karmens överdel. Om detta 

ska göras måste vissa verktyg flyttas om så att de har någon plats att förvaras på. En ide att 

genomföra detta på samt för att underlätta övrigt arbete är att placera lådor med nitar/detaljer 

samt verktyg under bordet. Iden med dessa lådor är att ha lådor med de detaljer som behövs 

för just den specifika platsen runt om bordet, likadant kan göras med verktyg. Lådorna ska då 

sitta precis under “bordsskivan” och vara lättåtkomliga så att de lätt går att fylla på samt lätt 

att plocka upp material från. Detta skapar mycket bättre ordning på arbetsplatsen och gör så 

att tillverkningen underlättas genom att alltid ha rätt saker nära sig när man arbetar. 

Likadant kan göras för dörrbladsplatsen med liknande lådor med detaljer och nitar samt 

verktyg. Vid dörrbladsplatsen kan även en ändring av layouten förbättra arbetet. I nuläget 

finns tre hyllor och ett litet bord som med iden med dessa lådor inte skulle behövas alls. Då 

skulle bara en liten ställning där verktyg kan hänga behövas. Om dessa hyllor kan tas bort kan 

andra detaljer ställas där vilket kan minska de gångavstånd som behövs för att nå vissa saker 

(se figur 19). Dessutom kan pallen för isoleringsskräp göras mindre så att den inte tar så stor 

plats. För jämförelse mellan detta förslag och hur det ser ut i nuläget se figur 10 och figur 19. 
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Figur 19: Förslag för en första layoutändring av arbetsplatsen för dörrblad 

1. Isoleringspall 

2. Silikat 

3. Lagerplats för dörrblad 

4. Pressplats för färdiga dörrblad 

5. Falsmaskin 

6. Pall för isoleringsskräp 

 

Dessutom finns just nu ett rullbord som används för att flytta dörrbladen från arbetsbänken till 

falsbordet. Om detta rullbord kunde tas bort och om dörrbladen kunde föras över till 

falsbordet utan detta rullbord skulle det frige mycket plats för andra saker. De idéer som finns 

för att ersätta rullbordet är att ha arbetsbänken hjul som rullar på samma skenor som 

rullbordet står på idag. Då kan arbetsbänken istället rullas in till falsbordet och dörrbladet 

föras över med samma princip som rullbordet. Dock måste då arbetsbänken kunna låsas fast 

så att den inte kan röra på sig, annars blir det mödosamt att tillverka dörrbladen. En annan ide 

är att ha uppfällbar rullbänk som sitter på falsbordet. Denna rullbänk kan då se ut som 

rullbordet med skillnaden att den inte har några ben och sitter monterad på falsbordet. Denna 

ska då kunna vikas upp från horisontellt läge så att den är ur vägen och sedan kunna vikas ner 

så att dörrbladen kan skjutas över till falsbordet. 

Ett till förbättringsförslag angående arbetsplatsen för dörrblad är att bygga om så att det 

istället behövs två personer för arbetet så skall endast en person behövas. Eftersom de 

moment då två personer behövs är då detaljer ska lyftas eller dörrbladen ska falsas skulle en 

liten ombyggnad av arbetsplatsen spara mycket personaltid. För lyften av de olika detaljerna 

kan en vinsch eller en vakuumlyft användas. Dessa måste kanske då ha en anpassad 
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fästanordning att fästa det som skall lyftas på ett enkelt sätt. Men detta skulle underlätta 

arbetet mycket, både tidsmässigt och ur en ergonomisk synpunkt genom att minska de tunga 

lyft som finns. Denna lyftanordning måste då kunna användas över nästintill hela 

arbetsområdet, annars behövs flera lyftanordningar då lyften är utspridda över arbetsplatsen. 

Den fals som används i nuläget skulle kunna modifieras för att en person ska kunna falsa 

dörrbladen. Det som behövs är något som håller fast dörrbladen och ger ett tryck in mot 

falsmaskinen. Detta skulle kunna vara ett metallstag som skjuts in med hydraulkolvar mot 

dörrbladet för att uppfylla detta. En annan idé är att ha något som spänner fast dörren 

ordentligt direkt i falsbordet. Detta skulle kunna var någon form av en enkel tving eller något 

enkelt spänne. Idag finns det elektromagneter som skulle uppfylla detta men det gör de inte, 

mm det fästs fler eller starkare liknande elektromagneter skulle detta kanske kunna lösas. 

Det sista förslaget är att skriva rutiner för alla de olika arbetsuppgifterna. Rutiner är bra för att 

skapa ett enhetligt arbete där alla som arbetar med produktionen utför rätt moment på rätt sätt 

i rätt tid. Rutiner har tidigare funnits, men allt eftersom arbetsuppgifterna har uppdaterats har 

dessa rutiner blivit ogiltiga. Dessa rutiner ska då innehålla alla steg för den processen och ska 

vara förklarad med tydliga bilder och vara så pedagogisk som möjligt. De ska även vara 

lättillgängliga så att alla som ska arbeta med processen vet att det finns en rutin och kan 

enkelt ta fram den för att lära sig eller friska upp minnet om något moment. För att inte dessa 

rutiner ska bli ogiltiga är det viktigt att uppdatera rutinerna direkt när det sker en ändring och 

att denna uppdatering sker för alla kopior av rutinen. Det bästa är att inte ha en utskriven rutin 

utan att ha en dator som finns direkt vid arbetsplatsen med rutinen inlagd. För vissa 

arbetsplatser är det dock svårt att inte ha en utskriven rutin, i detta fall är det extra viktigt att 

uppdatera och lägga undan den utgångna rutinen. De rutiner som går ut ska dokumenteras och 

sparas, detta eftersom om någonting händer med en produkt, med produktionen eller med en 

person ska den rutin som de använde analyseras för att se om det var något fel i rutinen som 

skapade problemet eller avvikelsen. 
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6 Slutsatser 
De slutsatser man kan dra för detta arbete är att en ändring av layouten för arbetsplatsen för 

karm underlättar arbetet samt minskar gångavstånden för tillverkningen. Dessutom påbörjades 

arbetet med ordning och reda samt med uppmärkning och standardisering av artiklar, dess 

platser och deras lagerstorlekar. Arbetet med daglig styrning skapade en styrtavla och en 

instruktion för att använda den. Slutsatsen med daglig styrning bör vara ett ökat 

informationsflöde vilket bör minska missförstånd och öka antalet problem lösta. Överlag kan 

detta arbete ses som en startpunkt och en grund för ett fortsatt förbättringsarbete. Eftersom 

vissa arbetare har fått upp ögonen för vad ett förbättringsarbete innebär kan de fortsätta 

genom att hitta egna förbättringar som är mycket vad lean och kvalitetsarbeten arbetar mot. 

Angående de mål som sattes upp i början av arbetet är de förmodligen inte uppfyllda som 

förklaras i diskussionen. Dock bör leveransprecisionen öka efter detta arbete samt om 

företaget fortsätter på det startade förbättringsarbetet kommer målet om 98 % 

leveransprecision att kunna uppfyllas. Detta kräver dock ett engagemang från arbetare och 

ledning, förhoppningsvis har detta arbete startat det engagemanget. 
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Bilaga 1 

Struktur Hissdörr EI60 Aritco 
1260x2000 Höger 

Plåtdetaljer, tillverkas av MaxiDoor 

Förbrukningsdetaljer, skruvförband m.m. 

Art. Nummer Benämning Antal 

      

  Karm Smst, EI60   

  Sidostycke GGJ Smst, EI60   

13501 Sidostycke GGJ H, Ytterplåt 1 

13502 Sidostycke GGJ H, Innerplåt 1 

50x1200x110 Mineralull Fireslab 100 1 

50x1000x110 Mineralull Fireslab 100 1 

131081 Popnit 4,8x8 mtr max 4,5 23 

  

  Sidostycke Lås, Smst, EI60   

13504 Sidostycke Lås H, Ytterplåt 1 

13505 Sidostycke Lås H, Innerplåt 1 

  Mineralull Fireslab 100 1 

  Mineralull Fireslab 100 1 

JF053032O12-1 Blindnitmutter M5  6 

131081 Popnit 4,8x8 mtr max 4,5 30 

  

  Överstycke H, EI60   

13506 Överstycke (Överliggare) 1 

13520 Förstärkning Överstycke Låssida 1 

13523 Förstärkning Överstycke GGJ sida 1 

13521 Täckplåt Överstycke 1 

13519 Distansplåt GGJ, EI60 1 

13529 Underlagsplåt Dorma ITS96 2-4, EI60 1 

10755 Flänsglidlager 2 

50x128x950 Mineralull Fireslab 100 1 

80021.001.00 CWB20 12x950x50  1 

JF042532O12-1 Blindnitmutter M4 4 

131081 Popnit 4,8x8 mtr max 4,5 14 

131091 Popnit 4,8x10 mtr max 5 13 

131111 Popnit 4,8x14 mtr max 9 2 

 

  



  Övrigt Karm   

13500 Tröskel 1 

13522 Förstärkning Ovank. Karm 1 

13528 Dörrskarvsvinkel 1 

13524 Låsförstärkning Smst, Kronenberg Lås 1 

13525 Fästplåt PZ 73 Smst 1 

  Skruv MFT M4x6 6 

131081 Popnit 4,8x8 mtr max 4,5 31 

  

  Dörrblad smst, EI60   

13509 Dörrplåt Inre 1 

13510 Dörrplåt Yttre 1 

13511 Framkantsförstärkning Dbl 1 

13512 Lock Låsurtag Dbl 1 

13097 Låsbleck Låsurtag Dbl 1 

13514 Bakkantsförstärkning Dbl 1 

13515 Fönsterkarm sida Dbl 2 

13516 Fönsterkarm övre-undre Dbl 2 

13517 Klämlist Fönster Sida Dbl 2 

13518 Hakregel Dbl 1 

13530 Fästvinkel 1 

53x901x1985 Ullskiva Dbl 160 Kg 1 

80020.002.00 CWB20 19x1220x53 3,3 

80050.001.00 Lim CWG50  3,6 

80520.001.00 Svällande list FISS40 2x20x2100 7,9 

JF053032O12-
1 Blindnitmutter M5  4 

  Skruv MFX PZ M5x16 2 

131081 Popnit 4,8x8 mtr max 4,5 34 

131091 Popnit 4,8x10 mtr max 5 2 

130670 Popnit Försänkt 4,8 mtr max 3 12 

460383 Blindnitmutter M12 Krage 2 

  Skruv M6S 8.8 M12x60 1 

V3404 Pinnskruv M12x40 1 

  Nut M6M.8 M12 FZB Låg skalle 1 

80030.001.00 Glass EI60 t=26 b=170 h=948175x950 1 

447498 SikaFast-5215 NT (A+B) 50ml 0,3 

74867 Statisk Mixer Munstycke 2 

14140009 Montskruv 4,2x32 FX 8 
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Bilaga 3 

Instruktion styrtavla 
Veckomål 

 Arbetsledare skriver vilka ordrar/ vilken veckoorder som ska tillverkas 

under veckan. 

Dagligt mål och utfall 

 Arbetsledare skriver upp hur mycket som ska tillverkas under dagen. 

Exempelvis: 7 dörrar på linan; Veckoorder 19, karm i stansen. 

 Om det är någon del som ska prioriteras ska den skrivas upp 

 Nästa dag markeras utfallet med ett (bock märke) om målet uppfyllts, 

om målet inte uppfyllts ska inget skrivas. 

Avvikelser 

 Om det händer någon avvikelse ska det skrivas vad som hände under 

”VAD”: Stopp, Varning, Olycka, Paus eller Bryt. 

 Stopp för om det uppstod oförutsett stopp. 

 Varning för om processen behöver undersökas (maskiner som strular, 

dåligt material m.m.). 

 Paus för om processen stått stilla för planerat stopp. 

 Bryt för om processen behövdes brytas för att köra något annat eller om 

personal var frånvarande. 

 Skriv även upp vem som upptäckte avvikelsen under ”ANSV.”. 

Problem 

 Beskriv problemet som uppstod under ”BESKRIVNING”. 

 Utse en ansvarig för att lösa problemet under ”ANSV.”. 

 Sätt ett datum då problemet ska vara löst under ”KLART SENAST”. 

 Vid utsatt datum ska det kontrolleras om problemet löstes, skriv OK under 

”OK” om problemet löstes, annars skriv NEJ. 

Förbättringar 

 Skriv upp de förbättringsförslag som finns. 

 Undersök till nästa möte med den som skrev upp förslaget om det går att 

genomföra. 

 Om det går att genomföra, utse en ansvarig och ett datum då det ska vara 

klart. 


