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Sammanfattning 

Examensarbetet har genomförts på den produktionstekniska avdelningen på Volvo 

Construction Equipment i Hallsberg. Syftet var att ta fram ett nytt koncept för 

hyttsvetsproduktionen på fabriken; hur produktionsprocessen skulle kunna se ut i framtiden. 

Man vill göra flödet i linan mer effektivt med avseende på kvalitet, flexibilitet samt eliminera 

tidsslöseri som idag är ett problem. När fabriken påbörjade sin produktion producerade man 

två olika varianter av hytter till anläggningsmaskiner, idag har man ökat produktionen till fyra 

varianter. I takt med att varianter samt orderingång ökat har man byggt på befintlig 

produktionslina istället för att utveckla en ny, anpassad lina för det nya läget. Resultatet har 

blivit att maxkapaciteten är nådd och linan klarar inte att hantera en planerad 

produktionsökning.  

En grundlig analys av hyttsvetsprocessen, innehållande intervjuer med bland andra platschef, 

teknisk chef och flera tekniker genfördes för att få förståelse för processen. Övrig information 

såsom effektivitetsmätningar på utrustning, värdeflödesanalyser och avvikelserapportering har 

funnits tillgängligt och legat till grund för arbetet. Toyota Production System och Lean har 

studerats ingående och principer med utgångspunkt ur dessa filosofier har tagits fram. Dessa 

anser jag som en viktig grund för en lyckad förändring i produktionen. Principerna behandlar 

bland annat delarna JIT, Heijunka, eliminera slöseri och Kanban. Dessa återkopplas och 

integreras i ett nytt koncept innehållande två olika förslag på ny layout för 

produktionsprocessen.  

Abstract 

This thesis has been conducted at the department of production engineering at Volvo 

Construction Equipment in Hallsberg. The aim was to develop a new concept for cab welding 

production at the factory, what a future production line could look like. VCE want to make the 

production flow more efficient in terms of quality, flexibility and eliminate time waste which 

currently is a problem. When the production first started, the company produced two different 

types of cabs for construction equipment; today that number has gone up to four types of 

cabs. As types of cabs and production increased one has simply expanded the existing 

production line instead of developing a new line, custom built to fit the new state. The result 

is that the maximum capacity is reached and the line cannot handle a planned increase in 

production. 

A thorough analysis of the cab welding process has been conducted containing interviews 

with, among others, the site manager, technical manager and several technicians, to gain 

understanding of the process. Other information, such as efficiency measurement on 

equipment, value stream mapping and deviation reports has been available and has been the 

basis for the thesis. TPS and Lean have been studied extensively and principles based on these 

philosophies have been developed. These I consider an essential foundation for a successful 

change in the production. The principles includes, amongst other, JIT, Heijunka, eliminate 

waste and Kanban. These are reconnected and integrated into a new concept containing two 

different proposals for a new layout for the production process. 
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1 Inledning 

1.1 Företaget 

Företaget grundades i Hallsberg år 1868 och man tillverkade då tröskverk och 

skördemaskiner. Drygt hundra år senare köptes företaget upp av AB Bolinder-Munktell och 

man började tillverka traktorhytter. Företaget fortsatte att utvecklas och år 1995 förvärvade 

AB Volvo samtliga aktier i företaget och bytte namn till Volvo Construction Equipment.  

Produkten man erbjuder är olika typer av anläggningsmaskiner och man är idag en av de 

ledande aktörerna i branschen. Volvo Construction Equipment (kommer hädanefter refereras 

till som VCE) finns representerade över hela världen. År 2012 hade VCE en omsättning på 

drygt 26.6 miljarder SEK [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fig.1: Karta över området VCE Hallsberg [4] 

I Hallsberg, 20 minuter söder om Örebro, ligger fabriken där man idag tillverkar 

kundanpassade hyttsystem till anläggningsmaskiner samt hydraul- och bränsletankar. 

Huvudprocessen består av svetsning, målning och montering och antalet anställda är ca 400 

medarbetare. Ca 12 % är kvinnor och 88 % män. 

Fig. 2: Tre olika typer av hytter som produceras på VCE Hallsberg. (Nina Jansson, kommunikationsansvarig 

VCE Hallsberg, 2014-04-02) 
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Hytter svetsas, målas och monteras på fabriken i Hallsberg och de hytter man erbjuder är till 

hjullastare, dumpers, grävare och vältar. Flertalet nya hytter är planerade att börja tillverkas i 

Hallsbergsfabriken i framtiden. Svetsprocessen inhyser över 100 svetsare samt 13 

svetsrobotar fördelade över olika områden och alla varianter svetsas i samma flöde. Ledtiden 

för en hytt i svetsprocessen är ca 2 dygn. Efter svetsning går hytten vidare till måleriet där 6 

målarrobotar väntar, här är ledtiden 6-8 timmar. Till sist monteras hytterna vid tre olika linor 

beroende på variant. Man monterar i moduler och ledtiden vid linorna skiftar beroende på 

variant. 

Hydraul- och bränsletankar med en volym mellan 90-454 liter tillverkas också i Hallsberg. 

Man erbjuder 14 olika modeller och här finns höga krav på invändig ytbehandling och renhet. 

För att klara av de toleranser som finns monteras tankarna i ett så kallat renrum med konstant 

övertryck av renad luft. Något man nyligen jobbat mycket med är att nya EU- direktiv 

kommit och man måste anpassa tankarna för ett lägre bränsleutsläpp för att nå de nya kraven  

Branschen för anläggningsmaskiner har sedan börskraschen 2008/2009 pekat uppåt, men 

börjar nu stabiliseras. De främsta konkurrenterna till VCE är Caterpillar och Komatsu, där 

Caterpillar är världsledande i branschen [2]. De utmaningar som VCE Hallsberg står inför nu 

är att ställa om och optimera flödet och processerna för att kunna hantera nya produkter, samt 

att effektivisera processen för att kunna producera efter planerad produktionsuppgång. Idag 

har man kapacitet att producera 15 000 hytter på ett år och målet är att kunna producera ca 

25 000 hytter i framtiden. 

1.2 Projektet 

När man började producera hytter i Hallsberg producerades två olika typer. När man succesivt 

tagit in nya produkter i produktionen har man byggt in dem i befintlig produktionslina och nu 

har man nått bristningsgränsen till vad som fungerar. Linan klarar inte av att hantera alla 

varianter och dess variationer, det finns varken plats eller kapacitet att öka produktionen. 

Företaget vill nu rusta inför framtiden och effektivisera sitt flöde för att kunna producera 

betydligt fler hytter, både till antal och varianter. Man önskar även ett mer visuellt flöde vilket 

är otydligt idag och det skapar flera problem i produktionen. Man önskar en större flexibilitet 

i fabriken och har kommit fram till att hela konceptet måste förändras för att nå framgång. Att 

tänka mer Lean och The Volvo Way [3] är viktigt för företaget. 

Examensarbetet kommer att avhandla flödet i svetsprocessen ur ett kvalitets- och 

produktionstekniskt perspektiv. Handledare från företaget är teknisk chef Jörgen Johannesson, 

där han samt andra medarbetare kommer att bistå med information för arbetet. Handledare 

från universitetet är Mart Öhr, universitetsadjunkt inom maskinteknik med goda kunskaper 

inom områden som berör examensarbetet. 

1.3  Mål och Avgränsningar 

1.3.1 Mål 

En plan hur man kan göra flödet mer effektivt med avseende på kvalitet, flexibilitet och 

eliminering av tidsslöseri där samtliga delprocesser finns med. 

http://www.volvogroup.com/SiteCollectionDocuments/VGHQ/Volvo%20Group/Volvo%20Group/Our%20values/volvo_way_swe.pdf
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1.3.2 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer att omfatta: 

 Svetsflödet av hytt från första stationen till sista stationen/plåtbeklädnad 

 Materialförsörjning kommer att tas i åtanke 

 Användning av befintliga lokaler i den mån som är nödvändigt 

Examensarbetet kommer ej att omfatta: 

 Detalj innan eller efter svetsflöde 

 Gränssnitt till svetsflöde. Logistik kan komma att beröras 

 Konstruktion av hytt/verktyg/fixturer etc. 

 Variationer av olika hyttmodeller 

 Specifika arbetsmoment 

 Kostnadskalkylering 

1.4 Verktyg och metoder 

Verktyg och metoder som kommer att användas i arbetet är intervjuer och litteraturstudier. 

Datainsamling i form av intervjuer kommer att utföras samt analys av redan genomförda 

mätningar. Mindmapping i början av teori samt idé- och lösningsfasen kommer att användas. 
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2 Bakgrund 

2.1 Problemet 

Företaget har problem med sin nuvarande produktionslina för svetsning av hytter till 

anläggningsmaskiner. Utformningen av flödet i är inte optimerat varken för dagens – eller 

framtidens – produktion. När man började producera hytter i Hallsberg hade man två olika 

hyttyper. Idag producerar man 4 olika hyttyper samt en mängd varianter av dessa. Man 

producerar även tankar idag. När man succesivt tagit in nya produkter i produktionen har man 

byggt in dem i befintlig produktionslina och nu har man nått bristningsgränsen till vad som 

fungerar. Linan klarar inte av att hantera alla varianter och dess variationer. När man inom en 

relativt nära framtid planerar att ta in fler hytter i produktionen samt öka sin kapacitet måste 

någonting göras för att klara de önskade läget. Företaget vill göra om konceptet helt för att 

klara framtidens önskade läge, utveckla processen i enlighet med Leanprinciperna samt göra 

flödet mer visuellt och flexibelt. 

Ett nytt koncept kommer även att svara tillfredsställande till hållbar utveckling sett, både 

ekonomiskt och socialt. Målet är att med små ekonomiska medel och omställningar i 

produktionen öka vinsten samt göra arbetet i linan mer vänligt och lättillgängligt för 

medarbetaren. Företaget är certifierade i ISO14001 och arbetar hålla produktionen så 

miljövänlig som möjligt. Lösningen kommer att se till ett miljöperspektiv.  

2.2 Vad har företaget gjort tidigare 

The Volvo Way, eller Volvo Production System infördes inom Volvokoncernen år 2007 och 

har hämtat sina kärnvärden och arbetssätt hos metoder såsom Lean och Sex Sigma [4]. 

Systemet används av alla delar i organisationen och genomsyrar arbetet ner på detaljnivå. 

Systemet är utarbetat, och används, för att skapa värde för kund genom förhöjd kvalitet, 

leveransprecision och kostnadseffektivitet. De kärnvärden, eller principer, man utgått ifrån 

och använder sig av är [5]: 

 Processtabilitet 

 Teamwork 

 Inbyggd kvalitet  

 Just-in-time  

 Ständiga förbättringar.  

 

 

 

                                               Fig. 3: Volvo Produktionssystems 5 principer 
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2.3 Vad har andra gjort tidigare 

2.3.1 Toyota och Lean 

När biltillverkaren Toyota var nära konkurs efter andra världskriget togs beslutet om att 

omorganisera produktionen till att fokusera på enbart tre områden – bygg bara det som 

behövs, eliminera allt som inte är värdeskapande för kund samt stoppa produktionen om 

någonting blir fel. Det lade grunden till the Toyota Production System som var förgångaren 

till det vi idag benämner Lean och som tillsammans med Sex Sigma dominerat 

tillverkningstrenderna sedan många år tillbaka. Lean är en uppsättning filosofier, principer 

och arbetssätt som genomsyrar en organisations system och processer. I grunden går Lean ut 

på att minimera alla former av slöseri och fokus ligger på att skapa värde för kunderna.  En 

organisation kan kalla sig Lean (svensk översättning: smidig, flexibel) när man tillämpar 

systemet på samtliga områden i sin verksamhet. Man kan se det som en process i fem steg: 

definiera kundvärdet, definiera värdeflödet, få det att ”flyta jämnt”, tillverka det som är 

beställt samt sträva efter högsta kvalitet. 

Arbetssättet baseras på verktyg och metoder för kvalitetshöjning, några exempel är just-in-

time, kaizen, jidoka, heijunka, värdeflöde, kanban men även filosofier som grundas i 

människokännedom och mänsklig motivation. Några av ovan nämnda begrepp kommer att tas 

upp och redovisas närmre i kommande text. För att lyckas implementera Lean i sin 

verksamhet krävs ett långsiktigt och övergripande tänk. Liker (författare The Toyota Way) 

sammanfattar 14 principer för the Toyota Way, som även dessa sympatiserar med Lean. Några 

av uttrycken och punkterna som är direkt relaterade till examensarbetet kommer senare att tas 

upp i rapporten. De 14 principerna är: 

 Basera ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även om det sker på bekostnad av 

kostsiktiga ekonomiska mål 

 Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problem till ytan 

 Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion 

 Jämna ut arbetsbelastningen (heijunka) 

 Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att kvaliteten 

blir rätt från början. 

 Lägg standardiserade arbetssätt till grund för ständiga förbättringar och personalens 

delaktighet 

 Använd visuell styrning, så att inga problem förblir dolda 

 Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som stöder processerna och personal 

 Utveckla ledare som verkligen förstår arbetet, lever utefter använd filosofi och lär ut 

den till andra 

 Utveckla enastående människor och team som följer företagets filosofi 

 Respektera det utökade nätverket av partners och leverantörer genom att utmana dem 

och hjälpa dem bli bättre 
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 Gå och se med egna ögon för att verkligen förstå situationen (genchi genbutsu) 

 Fatta beslut långsamt och i konsensus, överväg noga samtliga alternativ, verkställ 

snabbt 

 Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera (hansei) och ständigt förbättra 

(kaizen) 

Nedan visas en figur på det så kallade Lean-huset (Fig. 4). Huset illustrerar 

helhetsperspektivet som man bör arbeta med för att lyckas med en implementering av Lean. 

De olika delarna i huset illustrerar de olika principer som finns. Grunden i huset är grunden i 

Lean, där hittas principer som heijunka, eliminera slöseri m.fl. De illustrerar den grund man 

bör ha för att ha förutsättningar att lyckas med fortsatt Leanarbete. Först när grunden är lagd 

ser man till de två pelarna Just In Time och Jidoka som illustrerar att ”huset inte kan stå utan 

de båda pelarna”. Taket illustrerar en ständig strävan efter förbättring [6], [7], [8], [9], [10], 

[11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fig. 4: Lean-hus som illusterar principer 

2.3.2 Tesla 

I Fremont, norra Kalifornien, ligger elbiltillverkaren Teslas fabrik. Tesla grundades år 2003 

och kom ut med sin första elbil på marknaden år 2008. Den första bilen var en modifiering av 

en modell från biltillverkaren Lotus där man hade plockat in ett batteri för att göra bilen 

eldriven. Man ville nu börja producera sina helt egna bilar och för det behövdes en fabrik. År 

2008 köpte man lokalen där man idag bedriver sin produktion. 3000 personer och160 robotar 

arbetar idag i fabriken. Deras nästa mål är att genom automatisering kunna erbjuda en 

billigare bilmodell, Tesla Gen III. Till skillnad från många andra företag producerar Tesla det 

mesta av delarna själva, på plats. Detta underlättar för dem att hålla bättre kontroll på kvalitet 

och lager, vilket i sin tur skapar flexibilitet. Att Tesla satsar på automatisering är någonting 

Eliminera slöseri 
Lita på standarder 

Synliggör 

  Ständiga förbättringar 

JIT 

Takt            

Dragande system 

Kontinuerligt flöde 

 

Jidoka 

Inbyggd kvalitet 

Stoppa vid fel 

 

Prioritering                

1. Säkerhet                

2. Kvalitet                 

3. Effektivitet            

4. Ekonomi 

 

Kundfokus 

Heijunka - 

Utjämning 

Ledarskap och medarbetarskap 
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man gjort för att kunna behålla produktionen i USA [12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fig.5: Svetsrobotar i arbete i en av Teslas produktionslinor [13] 

 

Ett framgångsrikt införande av TPS i en tillverkningsmiljö: a case study  

Fallstudien är genomförd på ett medelstort, anonymt företag i västra USA, där man tillverkar 

elektromekaniska komponenter. Företagets största kunder hittas inom bilindustrin och 

konkurrensen är hård, endast de mest effektiva leverantörerna överlever. Företagets utmaning 

är att förbättra sin tillverkningsprocess för att förbli konkurrenskraftiga. Man tog hjälp av 

Toyota Supplier Support Center som började med att utvärdera företagets 

tillverkningskapacitet och processer, sedan ge förslag på lämplig strategi. Företaget fick 

förslaget att fokusera på följande delar av Toyota Production System/Lean: Enstycksflöde, 

Standardisera, Kanban, Jidoka samt Heijunka (förklaring av dessa hittas under rubriken 2.5 – 

Teori).  

Produktionssystemet var fullt implementerat efter tre år och skillnader syntes tydligt. Lagren 

minskades med 50 % och likaså set-up tider i fabriken. Ledtiden för prototypbygge 

förkortades från ungefär tio månader till tio veckor. Även transportkostnader minskade från $ 

148.000  till $ 8.000. Den dramatiska skillnaden har skett genom introduktion av TPS. Fler 

fördelar har observerats och de delar av TPS/Lean man fått förslaget att fokusera på fungerar 

bra i företaget. I framtiden siktar man på att bli ännu bättre och att arbeta mer mot TPS/Lean 

[14]. 

2.4 Beskrivning av teknikområdet 

För att kunna ta sig an en sådan utmaning som VCE Hallsberg står inför idag krävs det att 

man har kunskap inom områden såsom produktionsteknik och kvalitetsteknik. 

Processutveckling är även en viktig del i arbetet liksom att kunna ta fram en optimal layout 

över processflödet och gränssnitten. Matematiska kunskaper är bra att ha i ryggen för att 
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förstå vissa sammanhang i processen, däremot har inte detta examensarbete något 

matematiskt behov.  

Flera av nämnda teknikområden har jag fått kunskap om via universitetets kurser. Det gäller 

bland annat kunskaper om kvalitetsutveckling och produktionsteknik. Jag har även erhållit 

mycket kunskap genom arbetslivserfarenheter inom liknande områden då jag arbetat på två 

stora massproducerande företag, där ett av dem är ledande i Sverige inom implementering av 

Lean. Mina erfarenheter har gett mig insikt i hur viktigt det är att se till helheten, från många 

olika perspektiv, för att komma fram till en ultimat lösning på ett problem. 

Det är viktigt att ha kunskap om samtliga delar för att förstå vikten av dem ur ett företags 

synvinkel, hur delar samverkar tillsammas osv. Då arbetsmiljön, både den fysiska och 

psykiska, är en viktig parameter i moderna fabriker behöver sådana aspekter ta plats när man 

utarbetar en” ny produktion”. Det är viktigt att inte endast låta den ekonomiska parametern 

styra sina beslut.  
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3 Teori 

För att starta upp arbetet med en effektivare hyttsvetsprocess inledde jag med mindmapping, 

där vitala delar för ett framgångsrikt koncept tas upp. Lean har varit utgångspunkten. 

Mindmapping, på svenska kallat minneskarta, är en metodik för att analysera problem. Den 

hjälper till att kartlägga tankar och sammanhang [6]. 

”En effektiviserad hyttsvetsprocess” är satt som huvudprocess i kartan. Därefter har fyra 

huvudgrupper skrivits ned under mindmappingen. De fyra huvudgrupperna har i sin tur brutits 

ner till en mer detaljerad nivå där rubrikerna kommer att användas som stycken i kommande 

lösningsförslag. Lean har varit utgångspunkten och de delar jag valt bort är det som jag anser 

att företaget redan har implementerat alternativt inte behöver ses till i detta examensarbete. 

Fig. 6: Mindmap med olika förslagsaspekter  

 

3.1 Lean och the Volvo Way 

3.1.1  Just In Time 

 

”JIT är en uppsättning principer, redskap och tekniker som 

gör det möjligt för ett företag att producera och leverera 

produkter i små kvantiteter med korta ledtider för att 

tillfredsställa specifika kundbehov”                                          

- Jeffrey Liker (författare av The Toyota Way) 

Just in Time är en av pelarna Leanhuset vilar på. Just in Time, eller JIT, kan omformuleras till 

att endast producera rätt detalj i rätt antal i rätt tid. Man strävar efter att producera och 

leverera i rätt tid, varken förr eller senare. Om allt kan produceras och levereras i exakt rätt tid 
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kan man undvika väntetid vilket är en form av slöseri. Flödet blir mer visuellt och 

förutsägbart och skapar utrymme för förbättringar och effektiviseringar. Exempelvis kan 

förråd, buffertytor och färdigvarulager reduceras. JIT kan delas in i tre huvudprinciper: 

 Takt 

 Kontinuerligt flöde 

 Dragande system 

Den första principen är takt. Takten är den tid som sätter pulsen i ett flöde och är till för att 

utjämna produktionshastigheten i flödet. Takten anger den produktionsvolym per tidsenhet 

som ska produceras i flödet Takttiden, den tid som varje delprocess har, måste vara utjämnad. 

Om någon delprocess överpresterar blir nästa delprocess en flaskhals och tvärt om. Takttiden 

ger även medarbetare en chans att sprida ut sin arbetsuppgift inom ramen för takten, och kan 

därigenom bland annat reducera stress. Genom att arbeta med takttid kan avvikelser enklare 

lyftas upp till ytan och problem kan lösas direkt. Är inte delprocessen färdig inom utsatt tid 

vet man att det förekommit någon typ av slöseri. Detta är en viktig del då små slöserier ofta 

förekommer men inte märks förrän skiftet är slut och laget inte fått ut tillräcklig mängd 

produkter. Att då gå tillbaka och leta efter rotorsaken till avvikelsen är svårt om arbetar utan 

takttid. 

Den andra principen är Kontinuerligt flöde, även kallat enstycksflöde. Det innebär en strävan 

efter att produkten ska vara i konstant rörelse. Detta är en viktig punkt för examensarbetet och 

tas upp under egen rubrik i avsnitt 3.2. 

Den tredje principen för JIT är dragande system (pull), vilken beskriver hur processerna i 

flödet ska styras. Ett dragande system innebär att tillverkningen i samtliga delprocesser 

bestäms av intilliggande behov och i slutändan kundens behov. Alltså, produktionen startar 

först efter att man fått in en order samt att alla berörda delprocesser inte sätter igång sitt arbete 

förrän processen intill signalerat ett behov. Motsatsen till dragande system kallas tryckande 

system (push) och går ut på att producera mot prognos. Detta förklaras med en illustration i 

Fig. 7, [9], [15], [16]. 

 

 

 

 

 

 

                 

Fig. 7: Dragande vs. Tryckande system [16] 
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En vanlig styrningsmetod att använda är Kanban, som stödjer en dragande produktion. 

Eftersom Kanban är relevant för detta examsarbete kommer det att tas upp närmre i avsnitt 

3.2 – Visuellt flöde och flexibilitet. 

3.1.2 Heijunka 

Heijunka betyder utjämning på japanska och är en av de grundläggande förutsättningarna för 

Lean och är viktigt ur både en flödes- och kvalitetsperspektiv. Att nå ett utjämnat flöde 

innebär att man planeringsmässigt måste se till att beläggningen är så jämn som möjligt över 

tiden. Man bör även se till att arbetsbelastningen blir jämnt fördelad mellan medarbetare. För 

att kunna hålla en jämn takt i produktionen krävs att produktionsvolymen är så jämn som 

möjligt. I den perfekta produktionslinan finns inga stresstoppar eller flaskhalsar, utan 

arbetstempot är jämnt och harmoniskt. Lyckas man med detta finns flera positiva effekter att 

vänta, såsom: 

 Effektiv taktning 

 Jämn och hög kvalitet 

 Jämnt och högt resursutnyttjande 

Med tanke på fördelarna som finns att hämta här bör utjämning av flöden vara en av 

produktionsplaneringens allra viktigaste uppgifter. Berör även produktionstekniker och andra 

medarbetare som har flödet som arbetsuppgift. Varje litet steg som tas mot en bättre utjämning 

skapar bättre förutsättningar för att effektivisera verksamheten.  

Företag som producerar detaljer med många variationer, exempelvis VCE Hallsberg, når en 

fördel i att jämna ut arbetsinnehållet. Vanligen så har varianterna olika mycket arbetsinnehåll 

och kräver olika mycket resurser för att färdigställas. För att resurserna över tid ska kunna 

användas så effektivt som möjligt bör varianter spridas ut i flödet i den mån som går. Ledtiden 

i en produktionslina sätts efter den produkt som tar längst tid att färdigställa. En annan fördel 

med att arbetsutjämna är att olika varianter har olika behov av material, vilket ger ett jämnare 

materialbehov som kan underlätta för externa kunder, såsom logistik [7], [15]. 

3.1.3 Ständiga förbättringar 

På japanska heter det Kaizen och begreppet används flitigt av Leananvändare över hela 

världen. Kaizen, eller ständiga förbättringar, är ”taket på Leanhuset”, det man ständigt strävar 

efter med de andra Leanprinciperna i ryggen. Slogans som ”Den dagen vi slutar att bli bättre, 

slutar vi att vara bra” och regler som ”Det finns alltid ett sätt att åstadkomma högre kvalitet 

till en lägre kostnad” är hämtade ur arbete med ständiga förbättringar [17], [8].  

Målet med ständiga förbättringar är att eliminera slöseri och öka värdeadderande aktiviteter. 

Ständiga förbättringar bör vara integrerat i det dagliga arbetet för att göra som mest nytta och 

upprätthålla Lean i ”vardagen” inom organisationen. Genom att motivera medarbetare varför 

detta är en viktig aspekt och få samtliga att tillsammans kontinuerligt arbeta med detta tänk, 

markerar ett framgångsrikt arbete med Lean. Att arbeta med ständiga förbättringar innebär att 
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arbeta med delprocesser på detaljnivå, det är i detaljerna som både problem och lösning finns 

[15]. Det är även viktigt att man håller en helhetssyn på processen och vad man vill förbättra, 

annars riskerar man att lägga resurser där det inte behövs och man orsakar därigenom slöseri.  

Standardiserat arbete är utgångspunkten för förbättringsarbete, det är i standarden avvikelser 

kommer upp till ytan. Om det inte går att peka på vad som är normalt går det inte heller att 

säga vad som är onormalt. Scania, som kommit långt i sitt arbete med Lean, använder sig av 

frasen ”älska avvikelser” eftersom det är i avvikelserna förbättringsmöjligheterna finns [18]. 

Ett bra och välanvänt verktyg inom förbättringsarbete är PDSA-cykeln (ibland kallad PDCA), 

som står för Plan (planera), Do (genomföra), Study (studera) och Act (lär). 

 

 Plan (planera) – Vad ska göras. Definiera kundens behov. Vilka förutsättningar finns? 

 Do (genomför) – Genomför planen som är framtagen i steget innan. 

 Study (studera) – Analysera resultatet. Ta med lärdomar till nästa steg. 

 Act (lär) – Är förbättringsförslaget en framgång – standardisera. Ta lärdom av det som 

nyss gjorts och påbörja cykeln på nytt.  

Fig. 8: PDSA-cykeln [19] 

Dessa fyra steg upprepas om och om igen som en del av en oändlig cykel av ständig 

förbättring [7]. 

3.1.4 Eliminera slöseri 

Inom Lean stävar man efter att öka aktiviteter som är 

värdeadderande och då också minska aktiviteter som är 

nödvändiga för processen men icke värdeadderande. En 

del i förbättringsarbetet är att eliminera slöseri. 

Slöserier i olika former finns överallt i en organisation 

och begreppet slöseri syftar till handlingar som och 

aktiviteter som inte adderar värde för kunden. För att en 

verksamhet ska bli riktigt effektiv krävs att den är 

utformad så att alla slöserier blir synliga, då uppstår 

möjligheter att reducera dessa. Inom Lean talas det ofta 

om ”7 slöserier”: överproduktion, väntan, transport, 

överarbete, lager, rörelse och defekter. 

Genom att utgå ifrån dessa kan olika typer av slöseri lättare upptäckas. De typer av slöserier 

som är relevanta för detta examensarbete kommer att tas upp mer ingående. 

Lager  
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Det finns flera nackdelar med att hålla lager, en av dem är längre ledtider för produkten i 

flöde. Då en detalj stannar mitt i en process blir ledtiden längre och kund måste vänta längre 

på färdig produkt när man producerar mot order. En annan nackdel är kapitalbindning som 

främst gäller större lager och längre tider, där materialet eller detaljen riskerar att bli dåligt 

eller inkurant. Dåligt utnyttjande av yta är en nackdel, hur stor eller liten lagret eller 

buffertplatsen än är. Genom att nå ett kontinuerligt flöde kan man istället använda den 

frigjorda ytan till annat.  

Onödiga rörelser 

Rörelser som inte tillför något värde är ett slöseri. Det kan vara att medarbetaren i 

produktionen måste leta efter verktyg hen ska använda, eller att hen måste gå och hämta 

material. Detta tar tid och kraft av medarbetaren. Här finns även en ergonomisk aspekt att se 

till. Önskvärt är att utforma arbetet så att onödiga rörelser reduceras. 

Transport 

Håller man ett kort avstånd mellan operationer i processen, både internt och externt kan man 

reducera transportslöserier [15]. 

3.1.5 Värdeflödesanalys 

En värdeflödesanalys omfattar samtliga steg i processen, de som är värdeskapande och de 

som inte är det. Syftet med en värdeflödesanalys är att få en överblick över hela 

produktionssystemet och därigenom arbeta med förbättringar. Det är ofta så, att man tappar 

helhetsperspektivet och fokuserar mer på förbättringar i enskilda processer. Analysen kan 

utföras i olika skikt av en verksamhet, men gemensamt är att fokus ligger på flödets 

effektivitet över hela produktionssystemet. Innan en värdeflödesanalys påbörjas är det viktigt 

att veta vad som är värde för kunden, alltså det som kund är villig att betala för. Här finns 

många fallgropar, så var noga med att kartlägga detta för att få en så bra grund att stå på som 

möjligt. Steg två är att samla fakta om flödet. God kunskap om nuläget är viktigt för att kunna 

göra förbättringar i framtiden. Till sist skapar man sig ett önskat framtida tillstånd för att ge en 

visuell bild över vad förändringarbetet kommer att leda till. Denna skapar förutsättningar för 

att upprätta en handlingsplan för att nå målet, men den fungerar även som en 

överenskommelse om vad man avser att sträva emot.  

Arbetet med en värdeflödesanalys görs med fördel i grupp där samtliga gruppmedlemmar har 

kunskap om värdeflödet. Eftersom analysen syftar till att förbättra hela flödet bör gruppen 

innehålla personer från olika delar av organisationen som har någon knytning till flödet, 

såsom planerare, operatörer, tekniker och arbetsledare etc. Gruppen bör ledas av någon som 

har mandat att påverka hela flödet [15]. 

3.2 Visuellt flöde och flexibilitet 

3.2.1 Visualisera 

Visuell betyder ”någonting som uppfattas med synen, som ger inre bilder” [19]. För att sätta 
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in begreppet i ett Lean-sammanhang betyder det att man vill sträva mot att få ett flöde så 

visuellt som möjligt för att underlätta arbetet i det. Det finns olika sätt att visualisera olika 

delar i produktionen. Att visualisera takttiden kan göras med hjälp av en elektronisk ljustavla. 

Detta ger medarbetarna möjlighet att känna av hur de ligger till mot tiden som återstår och 

kan därigenom planera sitt arbete. För att motivera medarbetare kan man införa någonting 

som kallas för ”daglig styrning” där det gås igenom hur verksamheten ligger till gentemot vad 

som planerats. Alla människor, från ledare till medarbetare, behöver få frekvent och 

systematisk information om vad som händer för att känna sitt värde i organisationen.  

Standarder, som är en av grundprinciperna i Lean-huset, är viktig ur ett visuellt perspektiv. Att 

hålla standarder uppdaterade och väl synliga underlättar för samtliga inblandade parter. Det 

bästa är att låta medarbetarna ta fram standarden för arbetet i processen dels då det är de som 

har bäst kunskap om vad som fungerar och inte dels är det de som ska följa standarden. En 

standard som skapats av en utomstående part kan lätt tas emot med skepsis av dem som ska 

utföra arbetet. Flera fördelar med att låta medarbetaren skapa sin egen standard är att hen gör 

det så enkelt som möjligt för sig och att det efteråt är ”lätt att göra rätt”. Att arbeta efter 

standarder ger även förutsättningar att enklare kontinuerligt utvärdera och förbättra dem. Det 

underlättar för nyanställda att snabbare komma in och lära sig arbetet. Att arbeta efter 

standard är även en viktig del för takttiden som nämns tidigare i rapporten [15]. 

3.2.2 Kanban 

Den tredje huvudprincipen i Just-in-Time är det dragande systemet, där styrningsmetoden 

Kanban används och är ett steg mot ett mer visuellt flöde. Kanban är japanska och betyder 

”lapp” eller ”skylt” och har blivit synonymt med att bara producera det som efterfrågas. 

Metoden går ut på att medarbetare använder sig av visuella signaler för att visa att någonting 

börjar ta slut, exempelvis material i en pall. En välplanerad Kanban har visuella indikatorer 

som möjliggör för chefer och arbetsledare att se statusen på linan med bara en snabb blick. 

Till en början lades lappar i tomma pallar, men nu varierar indikatorerna från en tom pall till 

en flagga eller en ljussignal. Metoden går ut på att hjälpa till att skapa, och underhålla, ett 

dragande system. När medarbetaren signalerar materialbehov går det i sin tur bakåt i 

processen för materialanskaffning. Logistik tar exempelvis en pall från lagret och lagret 

signalerar i sin tur till leverantören att man nu behöver en ny pall. Det finns många fördelar 

med att använda sig av Kanban, några av dem är reducerade lager, flexibilitet samt att det 

skapar en visuell planering och hantering av processen [21]. 

3.2.3 CAST-koncept 

CAST står för Common Architechture Shared Technology och togs fram som ett av flera 

strategiska initiativ för framtiden inom VCE. De fördelar man vinner med CAST är ökad 

lönsamhet genom minskad totalkostnad, lägre risker, mindre produktionsyta och kortare 

ledtider. I en helt integrerad CAST-process vill man kunna producera lågvolymsprodukter 

blandat med högvolymsprodukter i en och samma produktionslina. Detta kan man göra 

genom att hitta synergier i produktfamiljer. CAST togs fram år 2006 när man bestämde sig för 

att samtliga Volvo CE fabriker världen över skulle ta in samtliga komponenter av sin specifika 

grupp, exempelvis hytter som i VCE Hallsbergs fall. Tidigare producerade olika anläggningar 

olika typer av hytter, men nu ville man att samtliga hyttproducerande fabriker skulle börja 
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producera de olika hyttyper som fanns. Det betyder att de hytter som tillverkades i Amerika 

eller Kina inte länge behöver skickas till Sverige för vidareförädling och tvärt om, utan nu 

producerades allt på närmre håll. Ett av målen var även att alla fabriker ska följa samma 

standard och göra lika genom hela processen. En förutsättning för detta är det så kallade 

Reference Point System, RPS. Systemet bygger på att alla mått i en detalj utgår från specifika 

referenspunkter som följer detaljen ända från konstruktion till slutmontering. På så sätt kan 

man både utforma produkter så lika som möjligt för att underlätta en flexibel produktion samt 

underlätta för olika fabriker att producera samma sorts produkt ”likadant” [22], Leif Källmen, 

CAST-expert (VCE Hallsberg, 2014-05-19). 

3.2.4 Kontinuerligt flöde 

Kontinuerligt flöde, även kallat enstycksflöde, innebär en strävan efter att produkt och 

material ska vara i konstant rörelse. Att få ett system helt utan stopp är näst intill omöjligt, 

men ett mål man vill sträva efter. Alla stopp som blir utmed vägen för en produkt eller 

material innebär ett slöseri som i sin tur är en kostnad. Det medför längre ledtider och 

minskad flexibilitet. Det medför även ett ökat behov av yta i fabriken som kan användas till 

bättre saker än ex. lagerhållning. För att arbeta mot målet med kontinuerligt flöde kan 

följande punkter beaktas: 

 Kort avstånd mellan operationer 

 Små buffertar 

 Små förpackningsenheter 

 Frekventa transporter 

För att nå ett kontinuerligt flöde spelar layouten en central roll. Det är här flera av aspekterna 

kommer in, exempelvis kort avstånd mellan operationer. Håller man ett kort avstånd mellan 

operationer i processen, både internt och externt reducerar man slöserier som transport och yta 

[15]. 



 

20 (49) 

4 Metod och nulägesanalys 

4.1   Metoder för genomförande 

Arbetet för hela examensarbetet kommer att delas upp i olika faser för ett mer strukturerat 

arbete. 

Fas ett innebär kartläggning av nuläget. Förstå produken, vad är det företaget tillverkar och 

till vem, vem är kund? Förstå processen, hur gör man idag och varför? Ingen djupdykning i 

detaljer eller variationer kommer att göras utan helheten kommer att avses. Förstå flödet, få en 

överblick över fabriken och förstå vart värdet ligger. Företaget har tidigare gjort en 

värdeflödesanalys som kan studeras i samband med denna fas. Intervjuer kommer att ske i 

denna fas med hjälp av öppna frågor anpassade efter individ och situation för att få ut så 

mycket relevant information som möjligt.  

Fas två är lösnings- och idéutvecklingsfasen där lösningar kommer att tas fram. Denna del 

kommer alltså att ligga under resultat. Detta kommer att göras i samråd med både teknik och 

logistik på företaget. Då detta problem funnits på bordet länge i fabriken har man redan gjort 

vissa observationer, analyser och förbättringsförslag och dessa kan komma att tas i åtanke för 

lösningen. Även studier över hur andra företag löst liknande situationer kommer att ske i 

denna fas, samt annan relevant informationsinsamling. Lösningsförslaget kommer att avse 

hyttsvetsprocessens flöde i fabriken på befintlig yta. Lösningsförslaget kommer primärt att 

vara en nyutveckling av processflöde, sekundärt förbättring av nuvarande processflöde om 

detta anses relevant. 

Den projektledningsmetod jag använder mig av i examensarbetet är den agila. Det är en 

metod som härstammar fån IT-miljön men som idag används på flertalet olika projekt. Agile 

på engelska betyder smidig eller vig, vilket också reflekteras i projektets utformning. Ett 

flexibelt projekt underlättar arbetsgången och kommer förhoppningsvis att sprida ut 

arbetsbördan under projektet. Stommen kommer att arbetas fram först, från början till slut, 

innehållande projektstart, nulägesanalys och lösningsförslag. Om tid finns kvar när stommen 

till projektet är färdigt kan den läggas där det finns utvecklingspotential, exempelvis ett mer 

detaljerat lösningsförlag. Jag har valt att frångå en klassisk projektledningsmetod då 

tidsresursen är en fast parameter som inte går att flytta. För att klara av att leverera ett 

fullständigt arbete när tidsfristen är ute valde jag en agil projektledningsmetod [23]. 

Eventuella felkällor denna metod kan ge upphov till är att önskat djup i rapporten eventuellt 

inte uppnås. Däremot blir rapporten fullständig, vilket är ett viktigare mål. 

4.2   Verktyg 

Datainsamling kommer till störst del att genomföras genom intervjuer av medarbetare och 

andra personer som anses inneha relevant information. Även litteraturstudier kommer att 

göras. Övrig information om processer, såsom analyser av flöde, avvikelserapporter, 

värdeflödesanalyser och produktionsplanering får jag ta del av genom VCE Hallsberg och jag 

kommer att analysera dem. Mindmapping i början av teori samt idé- och lösningsfasen 

kommer att användas. 

Dessa verktyg valdes för att de är mest relevanta för denna typ av examensarbete. Ju djupare 

förståelse jag får för processen och produktionen desto bättre kan den slutgiltiga lösningen bli.  
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Eventuella felkällor är exempelvis antal intervjuer som genomförs. Ju fler intervjuer som 

genomförs ger ett mer verklighetstroget resultat, men då tiden är begränsad hinner jag endast 

med ett begränsat antal. En annan felkälla är den information jag får ta del av genom 

företaget, exempelvis avvikelserapportering. Dessa är gjorda år 2012 och återspeglar 

eventuellt inte dagens avvikelser.  

4.3      Nuläge 

4.3.1 Processflödet i hyttsvets 

Hyttsvetsflödet är idag uppbyggt som stationer där man utför arbetet och sedan skickar 

detaljen vidare. Någon tydlig ”röd tråd” finns inte och produkterna i flödet tar flera stopp på 

vägen från början till slut. Följande text förklarar de olika stationer/delprocesser produkten 

genomgår i hyttsvetsflödet: 

1. Kitning – Kitningen är det första steget i hyttproduktionen. Som namnet antyder 

lägger man det material som ingår i hytten i kit som sedan går vidare till nästa 

delprocess. Utmed banan finns flera stationer med fixturer som är uppdelade efter 

hyttyp. Första steget är att fyra lådor tillhörande samma hytt lastas in på en bana med 

hjälp av truckförare. Lådorna åker automatiskt fram till den position vars hytt är 

beställd och därefter packas material i lådorna efter en instruktion. Operatörerna har 

förhäftat större komponenter och lägger dessa i en buffert innan kitning. Vilken variant 

av hytt det är kontrolleras på en närliggande dator. Ordrar (beställda hyttmodeller) 

blandas för att få en så stor fördelning som möjligt mellan olika typer av hytter, så 

positionerna på banan är likvärdigt belagda. I de fyra lådorna packas material till 

höger och vänster vägg samt golv och tak. När materialet plockats i sin låda 

kontrollerar operatören att rätt material finns i lådan och att det placerats ut precis 

enligt instruktion. Detta är en viktig del för att operatören i nästa cell enkelt ska kunna 

utföra sitt arbete. När kitningen är färdig loggas den och placeras i slutet av banan är 

en truckförare hämtar lådorna. 

2. Buffertlager – När truckföraren hämtat de fyra lådorna från kitbanan, placeras dessa i 

ett buffertlager som tar upp till 16 stycken hytter, alltså totalt 64 materialfyllda lådor. 

Här väntar dem tills det är dags för nästa station. 

3. FMS – FMS står för Flexible Manufacturing System och är ett system för automatisk 

materialhantering mellan svetsrobot och operatör [24]. Här finns tre robotceller där en 

cell består av en master och en slav, där samtliga robotar är blinda och opererar enbart 

efter program. Detta betyder att alla detaljer måste vara placerade exakt efter mall för 

att svetsen ska kunna läggas korrekt. Nedanför respektive cell finns en yta för manuell 

svetsning. Delprocessen börjar med att en kran hämtar in material till en hytt från 

buffertlagret och placerar ut lådorna vid de tomma manuella ytorna. Vart lådorna ställs 

beror på vilken position som är ledig, det finns alltså ingen fixerad yta för specifik 

låda, därav ett flexibelt system. Kranen hämtar sedan ner den fixtur som respektive 

lådas material behöver. I fixturen fixeras de ingående komponenterna och häftas 

sedan. Fixturer finns i tre uppsättningar för varje variant och ger ett totalt av ca.55 

fixturer, detta för att kunna klara av kravet på flexibilitet. Fixturerna är i sin tur ca 2x2 
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meter långa och tar upp mycket plats när de inte används. När operatören häftat 

samtliga komponenter i fixturen hämtas gruppen sedan av kranen som för in den i 

robotcellen där delarna svetsas ihop till en detalj. När svetsroboten är färdig hämtas 

gruppen av kranen och den hängs av på slutstationen.  

4. Giftning – När de fyra hyttdelarna är färdigsvetsade i FMS:en gifter man ihop dessa 

till en ”färdig” hytt. De fyra fixturerna med tillhörande detalj vänds i rätt läge och 

häftas ihop manuellt. Därefter demonteras fixturer och ställs tillbaka i lagret av 

kranen. Hytten placeras på en palettbana. 

5. Finalsvets – Efter hytten placerats på en palett går den in i en så kallad finalsvets. Här 

finns tre celler med stora svetsrobotar utrustade med laseroptik, vilket betyder att de 

klarar av att fogfölja och känna av positioner. I finalsvetsen svetsas hytten samman 

och liknar nu en färdig hytt.  

6. Kontroll/justering – efter hytten lämnat finalsvetsen går den vidare via palettbanan till 

kontrolljusteringen. Kontrolljusteringen är uppbyggd i positioner där det finns en 

station beroende på hyttmodell. Hytten hämtas från palettbanan automatiskt och 

placeras i respektive station där den kontrolleras, slipas och justeras vid behov.  

7. Plåtbeklädnad – När hytten är färdigkontrollerad förs den automatiskt vidare till 

plåtbeklädningen. Även här är det uppbyggt i positioner där det finns en position för 

respektive på hyttmodell. Här svetsas golvplåt och andra detaljer såsom fästen och 

handtag. I vissa fall upptäcks sådant som missats i kontroll/justering och åtgärdas 

direkt på plats. Därefter går hytten vidare till upphängning och buffert. När hytten är 

färdigsvetsad hängs den upp på en bana som tar hytten in i en buffertplats innan den 

går vidare in till måleriet. Delprocesserna upphängning och buffert ingår inte i 

examensarbetets omfattning men har tagits med här för förståelsens skull. 

 

Fig.9: Översikt hur delprocesserna i linan ser ut idag 



 

23 (49) 

4.3.2 Materialförsörjning 

I kitbanan, som är den första etappen för hyttsvets, körs tomma lådor in på banan av en 

truckförare. Dessa drivs automatiskt utmed banan. I materialfasaden som omringar kitbanan 

ligger de ingående detaljer till en hytt förpackat i pallar och lådor. Operatören plockar de 

detaljer som behövs ur respektive pall/låda. När materialet tar slut kallar man på truckförare 

och får pallen utbytt. Materialplatserna utmed kitbanan är fulla och det går inte in något mer 

material här. Man försöker byta ut mindre detaljer som kommer in i pall, till lådor för att spara 

plats. När man i framtiden vill ta in nya hyttyper behöver man plats för material till dem.  

Plåtbeklädnad är den andra etappen där ytterligare material svetsas på hytten. Här finns allt 

nödvändigt material förpackat i pallar och lådor i materialfasaden runtom positionerna. När 

materialet tar slut kallar man på truckförare och får pallen utbytt. Även här är det ont om plats 

då samtliga hytter kräver olika material. Många fel som inte upptäcks i kontroll/justering, 

upptäcks här och åtgärdas på plats. Vilket innebär att tiden som är avsatt för varje produkt 

överskrids när detta inträffar. 

I övriga delprocesser tillsätts inga ytterligare komponenter till hytten. Det material som 

används kontinuerligt i processen är svetstråd. I svetsrobotarna byts tråden ca 1 gång per 

vecka, det är operatören själv som gör bytet. 

4.3.3 Svårigheter och flaskhalsar i hyttsvetsproduktionen 

De stationer utmed flödet som skapar mest problem är FMS och finalsvets. Dessa stationer är 

utrustade med svetsrobotar och även om en robotcell ersätter många manuella svetsare, tar 

stationerna lång tid. Om ett stopp sker i FMS:en är det främst kranen som krånglar. Blir 

någonting fel i kranens datasystem kan det ta flera timmar innan produktionen åter kan sättas i 

drift. Kranen, som gör allt förflyttande arbete i FMS:en går mellan 70-90 % kapacitet idag. I 

finalsvetscellen är det svetstiden som är det största bekymret. Då en hytt är komplex och en 

relativt stor detalj, måste den vridas och vändas för att roboten ska komma åt att svetsa. Detta 

tar tid, uppemot 1,5 timmar för den mest avancerade hyttypen. Man har även fått ökat 

svetstiden eftersom man fått kvalitetsproblem, detta gör att finalsvetsen tar ännu längre tid på 

sig. Detta tros bero på typen av svetstråd man använder. Det finns tre robotceller i FMS:en 

samt tre robotceller i finalsvetsningen. Om man vill öka kapaciteten kommer inte dessa 

stationer att hinna med då deras maxkapacitet ligger på 15 000 hytter per år. 

Att just dessa två stationer tar längst tid är ingen nyhet för VCE Hallsberg. Man har länge 

funderat, utvärderat och gjort om i dessa stationer. Enligt processexpert Arto Väkiparta (VCE 

Hallsberg, 2014-05-05) finns det många idéer och tankar bland tekniker och medarbetare, hur 

man skulle kunna effektivisera arbetet i dessa.  

Beläggning och stopptider vecka för vecka 

Följande information har erhållits från arbetsledare Daniel Larsson (VCE Hallsberg, 2014-05-

15). Produktionen varierar vecka till vecka beroende på orderingången. VCE Hallsberg har ett 

datorprogram för att räkna ut hur mycket resurser som måste sättas till, och var, för att klara 

veckans leveranser. Graferna nedan illustrerar behovet för två olika veckor: 
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           Fig. 10: Beläggning vecka 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fig. 11: Beläggning vecka 22 

 

Ur första grafen, som illustrerar behovet vecka 19, ligger alla värden under maxkapacitet. 

Läser vi ur andra grafen, som illustrerar behovet vecka 22, ser vi att finalsvetsen (FW – final 

welding) inte kommer att klara av antalet hytter man planerat. Graferna förutsätter en 

effektivitetsgrad på 85 % då det är en riktlinje för svetsrobotarnas kapacitet. Kranen, som 

även är en stor källa till stopptid, inkluderas inte i dessa grafer, utan har en egen kapacitetsgraf 
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i programmet. Därför ser FMS:en ut att inte vara några problem vid en högre orderingång. 

Kranen har en maxakapacitet på 15 000 hytter per år och kommer inte att klara en ökad 

produktion i framtiden. De stationer som inte innehåller någon robotcell är lättare att justera 

eftersom man kan plocka in fler manuella svetsare vid behov. Det är viktigt att förstå att dessa 

grafer endast visar kapaciteten i respektive station och det är det viktiga för detta 

examensarbete, inte avvikelser eller stopptid. Dessa är enbart inkluderade för att påvisa några 

svårigheter i linan. 

Topp 5 stopptider 

Stopptider i produktionen rapporteras vecka för vecka och de fem mest förekommande 

redovisas. Exempel: Grafen och textrutan nedan redovisar tiden för de 5 största stoppen vecka 

44 år 2012. Grafen visar stopptid i minuter. Denna vecka hade man stopptider i 

hyttsvetsprocessen på totalt ca 2500 minuter. Det framgår ur grafen att man hade störst 

problem i FMS och finalsvets (se Fig. 12). Man arbetar 5 dagar treskift, med en beläggning på 

197 hytter per vecka. Total arbetstid för tre skift är 112 timmar. Dessa stopp orsakade bortfall 

av ca 54 hytter vecka 44. 

 

2500 min ~ 42 h 

42 h / 112 h ~ 38 % 

197 hytter / 1,38 ~ 143 hytter 

197 hytter – 143 hytter = 54 hytter 
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 R3 

 Avladdningsfel på grund av reboot av R4 som resulterade i en ”adresskonflikt” (641 min) 

 Avladdningsfel (605 min) 

 Laddar ej ny stomme, kör in vagnarna manuellt (2 tillfällen, 80 min och 44 min) 

 Laserfel, svanhals krokig (60 min) 

 R11 

 Laddar ej hytt (369 min) 

 Palletslås släpper ej (46 min) 

 FMS 

 Kö till Final Welding (211 min) 

 EXC, kvalitetsproblem vid sanering (42 min) 

 FMS, cell 2 

 Byte av långa trådledaren (125 min) 

 Tråd går trögt (100 min) 

 Swisslogkranen 

 Ram har fastnat i kranen vid in-banan (64 min) 

 

 

   Fig 12: Grafen och textrutan redovisar stopptiden för vecka 44 år 2012. 
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Nuvarande layout: 

Bilden nedan visar nuvarande layout:

1 

  2 3 4 5 6 7 

1. Kitbana 5. Finalsvets 

2. Buffertplats 6. Kontroll/Justering 

3. FMS 7. Plåtbeklädnad 

4. Giftning 
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De röda pilarna illustrerar flödet i nuvarande layout: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analys av nuvarande layout 

Det framgår ur kartan att materialet tar många omvägar från början till slut. Materialet är i 

omlopp onödigt lång tid och detta ger upphov till flertalet slöserier. Denna modell är inte 

visuell i den mening att om det blir stopp i någon av delarna har de andra delarna ingen 

möjlighet att få reda på detta. Problemen som finns i linan kommer inte upp till ytan då man 

fortsätter att producera överallt förutom där det är stopp. Det i sin tur gör att de andra 

stationerna blir utan material eller bygger buffertar, beroende på om de är lokaliserade före 

eller efter stationen där stoppet är. Flexibiliteten saknas även i linan då flera av stationerna är 

indelade efter hyttyp. Det är enbart robotcellerna samt giftet som har möjlighet att behandla 

de olika hyttyperna i samma station. Genom att dela upp de andra stationerna efter typ kräver 

mycket utrymme. Layouten har erhållits från layoutansvarig Tommy Larsson (VCE Hallsberg, 

2014-04-20). 
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5 Resultat 

  

5.1 Kartläggning  

Arbetet med att ta fram ett lösningsförslag har varit spretigt i den meningen att det finns 

många olika aspekter, tankar och idéer att jobba med. Efter intervjuer med platschef, 

handledare, tekniker och logistik har denna mindmap kommit till, som illustrerar delar som 

jag valt att inkludera i lösningsförslaget. 

 

 

Fig 13: Mindmap över lösningsföslag 

 

5.2 Implementering av Lean och the Volvo Way 

För att nå målet med en effektiviserad hyttsvetsprocess kan man börja med att studera Lean 

och the Volvo Way för att få en djupare förståelse för metoden och hur den kan hjälpa 

organisationen. Samtidigt bör man sätta sig in i vad det är företaget gör som är 

värdeadderande för kunden, i samtliga led. Tillsammans kan dessa aspekter föras samman och 

därigenom ett framtida koncept tas fram. 

5.2.1 Taktad lina för att underlätta arbetet samt driva upp avvikelser till ytan 

Att ha en välplanerad och visuell takttid är viktigt för att hålla ett strukturerat arbete på VCE 

Hallsberg. Detta är redan infört på monteringslinorna sedan en tid tillbaka. Genom att 

visualisera takttiden med hjälp av digitala tavlor som finns väl synligt för alla medarbetare i 
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processen, hjälper det till att veta ”hur man ligger till”. Dessa tavlor kallas ”Andon” (japanska 

för ljus eller lykta) där, förutom takttiden, läget visualiseras hur det ligger till i precis samma 

stund. Idag gör samtliga medarbetare ”på sitt sätt” inom stationen och man vet egentligen inte 

om det är det mest effektiva sättet. Genom att visualisera takttid i samarbete med 

standardiserat arbete kan man sänka produktionstiden samt driva upp avvikelser till ytan. För 

att en visuell taktklocka ska göra nytta bör man säkra upp de ingående stationer i 

produktionen på något sätt. Det kan exempelvis vara att medarbetaren trycker på en knapp när 

arbetet är färdigt för att signalera ”jag är klar” och att detta skett inom utsatt takttid, för att 

undvika att taktklockan börjar ticka minus (linan stannar). Det är även viktigt att 

medarbetaren inte börjar med nästa produkt innan taktklockan startar om, eftersom 

förutsättningen att finna avvikelser i arbetsmetoden försvinner. Taktklockan är till för att 

jobba smartare, inte hårdare. Andon, som nämndes tidigare i texten, är ett välanvänt begrepp 

inom Lean. Om en medarbetare upptäcker ett fel eller behöver hjälp i produktionen kan hen 

med hjälp av ett snöre som installerats vid varje station väcka uppmärksamhet eller med hjälp 

av en knapp. Andonsignalen, leder till en lampa – en visuell signal som är tydlig för alla som 

signalerar ett behov av hjälp. På så sätt meddelas samtliga involverade [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 15: Exempel på visualisering av läge (de första tre figurerna [25]), takt (den fjärde figuren [26]) samt andon 

(sista figuren [27]). 

Jag har själv arbetat på ett företag som använder sig av en taktad produktion, där varje station 

har en klocka som tickar ner och produkten rör sig ständigt utmed linan. I början uppfattas 

klockan som en stressfaktor, men det är för att jag var osäker på arbetsmomenten, inte 

specifikt för att klockan satt där. Efter jag lärt mig arbetet utantill var klockan inte något 

problem utan blev mer som en morot att göra bättre jobb. Jag tävlade med mig själv att bli 

bättre och försökte komma på förbättringar så jobbet skulle gå ännu snabbare och smidigare. 

Jag såg aldrig klockan som ett problem, snarare som en tillgång. 
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5.2.2 Utjämna produktionen för en smidigare arbetsbelastning 

Genom att producera efter order vet man på förhand vilka typer av produkter som komma 

skall i produktionen. Här kan en planerare sprida ut beläggningen så den blir så jämn över tid 

som möjligt för att underlätta i produktionen. Viktigt här är att alla produkter följer den 

sekvens som är satt utmed hela processen, och inte hoppa ”fram och tillbaka”. Detta gör att 

man lätt kan spåra en produkt och veta exakt var den befinner sig utmed flödet, samt skapa 

förutsättning för logistik att sekvensplocka material (se nedan). Detta kan göras med utjämnad 

arbetsbelastning inom delprocesserna. Alltså, en produkt ska inte ta längre tid än någon annan 

produkt inom stationen (absolut kan tiderna skilja något mellan varianter, men stäva alltid 

efter att jämna ut arbetet). Skulle det vara så att variationerna är för stora kan man istället 

överväga om det är värt att separera produkterna i två eller flera produktionslinor. Det är 

viktigt att se till olika produkter och produktfamiljer eftersom vissa produkter med fördel kan 

produceras i samma lina. Produkter som tycks likna varandra med egentligen kräver helt olika 

arbetsmetoder får man se upp med, utvärdera noga om det lönar sig att sätta produkterna i 

samma lina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16: Skillnaden mellan ett flöde som inte är- och ett flöde som är utjämnat, m.a.p. arbetsinnehåll [15] 

 

När man ser till materialförsörjning ur ett Heijunka-perspektiv kan man utvärdera om det 

skulle vara värt att sekvensplocka material. Främst större detaljer, dörrar exempelvis. Alltså 

köra in färdigplockade pallar i den sekvens som varianten kommer att komma in till 

respektive station. Detta sparar pallplats och medarbetaren behöver inte gå extra långt för att 

hämta material till en viss typ av variant.  

5.2.3 Ständiga förbättringar: för både produktionen, processen och människan 

Genom att utveckla, följa och kontinuerligt utvärdera ett standarsdiserat arbetssätt kommer 
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det skapa förutsättningar för ett, önskvärt, ständigt pågående förbättringsarbete på VCE 

Hallsberg. Detta tänk byggs med fördel in i samtliga delprocesser och tid avsätts veckovis för 

att arbeta med förbättringar. Genom att införa exempelvis visuella taktklockor som tidigare 

nämnts, där produktionen stannar om takttiden överskrids och klockan går på minustid. Då 

bör man på något vis redogöra varför man inte blivit färdig inom utsatt tid. Exempelvis logga 

det i en dator med ett färdigt formulär eller fylla i ett papper i en pärm. Dessa dokument 

används sedan som underlag på förbättringsgruppsmöten. Förbättringsgruppsmöten bör tid 

vara avsatt till minst 30 minuter varje vecka för att ge effekt. Dessa bör ledas av en och 

samma person, gärna någon av medarbetarna som tilldelats detta ansvar. Det är även hen som 

ska föra informationen man kommit fram till, vidare till produktionsledaren. Varje vecka 

följer man sedan upp hur förbättringsarbetet gått, som beslutats om föregående vecka. Det är 

viktigt att sätta upp specifika mål och en ansvarig för det man beslutar om på mötet. Det bör 

vara möjligt för medarbetaren som har en bra förbättringsidé, att gå ifrån sin ordinarie 

arbetsplats för att arbeta med förbättringen. Personens arbete kan eventuellt ersättas med att 

en ”joker” eller ”hjälpreda” (Det finns olika benämningar men syftet är detsamma; en person 

som är flytande i processen och kan hjälpa till där det behövs. Det kan exempelvis vara när 

någon behöver byta av för ett toalettbesök, någon ska arbeta med en förbättring eller någon 

har problem inom sin station och behöver hjälp. Förutsatt är att jokern är väl kunnig i de 

varierande arbetsuppgifterna utmed linan). Det är trots allt i förbättringarna vinsten kan 

hämtas. Detta skapar inte bara vinst för företaget ur en ekonomisk synpunkt, utan det 

motiverar även medarbetaren och får hen att känna sig delaktig och behövd.  

5.2.4 Lokalisera var slöserier uppkommer och eliminera dem 

 

“Den farligaste typen av slöseri är det som vi inte kan identifiera.”  

– Shigeo Shingo, Toyota 

 

Genom att exempelvis ta bort det buffertlager som idag finns mellan kitbanan och FMS:en 

eliminerar man ett slöseri i kategorin lager. Fokusera istället på ett utjämnat arbetsflöde för att 

undvika ”buffertmåsten” och därigenom skapa ett kontinuerligt flöde där produkten ständigt 

hålls i rörelse. 

Tydliga och tillgängliga platser bör finnas uppmarkerat för allt material samt verktyg och 

fixturer. Arbetsstandarden bör även finnas nära tillgängligt för medarbetaren. Överväg att 

sekvensplocka större komponenter, exempelvis dörrar. En förutsättning är då att producera i 

sekvens och följa den genom hela processen. Detta för att undvika slöseriet onödiga rörelser. 

Genom att hålla så korta avstånd som möjligt mellan delprocesserna får man ett mer 

kontinuerligt och visuellt flöde. Undvik därigenom slöseriet transport. 

För att fokusera på att enbart öka aktiviteter som är värdeadderande i produktionslinan för 

hyttsvets kan man överväga att plocka bort Kitbanan från själva hyttsvetsflödet. Då kitningen 

inte direkt förädlar produkten i processen kan denna station ses som en extern delprocess. 
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Alltså en leverantör till huvudprocessen hyttsvets eftersom kitningen plockar ihop material 

som ska svetsas. Om man ser kitningen som en egen process och inte tar med den i det man 

kallar hyttsvetsflöde får man nya förutsättningar för produktionen. Kitningen behöver således 

inte räknas in i takttiden för resterande del av hyttproduktionen och kan därmed regleras på 

”egna villkor”. Kitningen behöver inte heller ligga intill linan utan kan i stort sett placeras där 

det finns plats. Önskvärt är givetvis att hålla alla delar i produktionen så nära varandra som 

möjligt, även om de inte ingår i samma lina. 

5.2.5 Kontinuerligt uppdatera och utvärdera värdeflödesanalysen 

Som det har fungerat tidigare på VCE Hallsberg är att respektive avdelning gjort sina egna 

utvärderingar och kommunikation mellan dessa har brustit. Man har velat fokusera på olika 

saker och inte kunnat komma fram till något gemensamt beslut, så man har fortsatt på sitt 

respektive spår. Även försök med tvärfunktionella grupper har inrättats men gått i graven utan 

några större fattade beslut. För att flödet ska kunna förbättras till samtliga involverade parters 

fördel krävs att man börjar arbeta tillsammans, över områdesgränserna, för att nå målet. 

Gruppen bör ledas av någon som har mandat att påverka hela flödet. Det är viktigt att ha 

ansvariga personer från de olika berörda områden, som ser till att arbetet sköts och 

värdeflödsanalyser kontinuerligt uppdateras och utvärderas. Alltid i tvärgruppen. 

5.2.6 Visualisera för att underlätta arbetet och engagera medarbetare  

Ett visuellt flöde är en förutsättning för att åstadkomma ett bra arbete. Processen på VCE 

Hallsberg kan förbättras för att nå målet med avseende på ett mer visuellt flöde.  

Genom att visualisera takttiden med hjälp av en elektronisk ljustavla, får medarbetare 

möjlighet att känna av hur de ligger till mot tiden som återstår och kan därigenom planera sitt 

arbete (se Fig. 16). Det är även önskvärt att införa daglig styrning inom arbetslagen. Under 

daglig styrning kan skiftledaren gå igenom med laget hur det gått för skiftet innan, hur 

förutsättningarna för dagens produktion ser ut, hur veckans produktion ser ut etc. Dessa 

möten ska gå snabbt och bör hållas innan skiftet startar. Människor behöver bli inkluderade 

och få ta del av information för att känna sitt värde i organisationen. 

Standardiserat arbete är viktigt av flera skäl. Standarden skapar förutsättningar för att göra rätt 

såväl för gamla som nya medarbetare. Som ny är det lättare att lära sig arbetet om det finns en 

väl synlig, uppdaterad standard framför ögonen. Standarder driver upp avvikelser till ytan 

samt är en förutsättning för att kunna sätta en takttid i flödet. På VCE Hallsberg finns 

standarder inom de flesta arbetsmoment, men dessa behöver ses över och uppdateras. Genom 

att låta medarbetarna själva, i samråd med tekniker, utarbeta standarden kan det bidra till att 

den följs bättre. Dessutom blir den mer korrekt då medarbetarna är dem som vet hur jobbet 

utförs. Det är upp till teknikern eller annan ansvarig att kontinuerligt uppdatera standarder 

samt se till att dessa finns i sin helhet, väl synligt inom arbetsplatsen. Det är skiftledarens 

ansvar att se till att de personerna inom hens arbetslaglag följer de standarder och regler som 

är uppsatta inom arbetsplatsen. Genom att ha bra uppdaterade standarder tillsammans med ett 

taktat flöde kan man tidsätta arbetet ner på detaljnivå och specificera precis vad som ska göras 

och när det ska ske.  
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5.2.7 Implementera Kanban i produktionen 

För att underhålla ett dragande system samt reducera arbetsbelastningen för planerare kan 

man arbeta för att implementera kanban i processen. Genom att använda sig av visuella 

signaler underlättar det för både medarbetare i produktionen samt logistik. Visuella signaler 

kan installeras vid varje station utmed flödet. Knappen eller snöret för att signalera 

materielbehov bör finnas nära medarbetaren inom stationen och kan smidigt användas vid 

behov. Medarbetaren behöver inte lägga ner värdefull tid genom att leta efter logistik och 

logistikern kan från långt håll se vilka stationer som behöver påfyllning av material.  

5.2.8 Jobba med CAST-konceptet på detaljnivå 

CAST, Common Architechture Shared Techology, fokuserar till största del på hur fabrikerna 

inom VCE arbetar. För detta examenarbete kan CAST-tänket användas på en mer detaljerad 

nivå. Genom att hitta likheter inom variationer kan ett standardiserat arbete underlättas. 

Därigenom kan arbetet enklare delas upp inom stationerna utmed flödet för att skapa en 

jämnare arbetsbelastning. 

5.2.9 Kortare avstånd mellan operationer och minimera buffertar 

Idag tar hyttens delar flera stopp efter vägen under processen. Exempelvis mellan kit och 

FMS och mellan avhängning och måleri. Bufferten mellan kit och FMS ligger kvar sen 

gammalt då man fick in färdiga kit från underleverantör. Då användes bufferten som 

avlämningsplats för en ny leverans kit. När man tog in kitbanan till VCE Hallsberg köpte man 

hela uppsättningen, installerade och började producera som man alltid gjort. Ingen 

utvärdering gjordes på om det var det bästa sättet och detta är sättet man producerar än idag. 

Genom att hålla kortare avstånd mellan operationerna med så små buffertar som möjligt får 

man mer utrymme för annat, samt en mer flexibel verksamhet.  

5.3   En ny layout 

Att implementera de lösningar som hittills tagits upp i rapporten kan i viss mån göras på 

nuvarande produktionslina. Däremot finns det dåligt med utrymme för att kunna införa några 

större förändringar. Exempelvis behöver materialet ledas utevägen mellan kit och FMS, för att 

det inte finns utrymme nog att leda kiten direkt in till FMS:en.  

För att kunna göra processen effektiv och flexibel har jag valt att fokusera på en ny layout för 

hyttsvetsproduktionen. Samtliga delprocesser finns med i lösningsförslaget, men vissa har fått 

några ändringar för att bättre kunna stödja en smidig process. Framtagandet av förslagen har 

skett i samråd med platschef Mats Båverud (VCE Hallsberg, 2014-05-06). 

Karta över ny layout 

Två nya layouter har tagits fram. Båda kommer nu att presenteras först med en processkarta 

sedan med en bild föreställande flödet i respektive process. Ikonen som liknar en halvcirkel 

representerar stationer. Den ”avlånga rektangeln” representerar lägesställare. 
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Ny layout: förslag 1 

1. Golv 

2. Vägg x2 

3. Tak 

4. Finalsvets 

5. Kontroll/Justering 

6. Plåtbeklädnad 

7. Kit – Golv 

8. Kit – Vägg x2 

9. Kit – Tak  

Fig.17: Ny layout: förslag 1, med ingående delprocesser 
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Fig. 18: Flödet i ny layout: förslag 1 
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Ny layout: förslag 2 

1. Gifte 

2. Finalsvets 

3. Kontroll/Justering 

4. Plåtbeklädnad 

5. Kit – Golv  

6. Kit – Vägg x2 

7. Kit – Tak 

Fig.19: Ny layout: förslag 2, med ingående delprocesser  
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Fig. 20: Flödet i ny layout: förslag 2  
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Beskrivning av ny layout förslag 1 och 2 

Kitbanan som idag är starten på processen, har brutits loss och gjorts om till tre separata, 

mindre linor. En vardera för golv, vägg och tak. Tanken är att färdigsvetsade golv väggar och 

tak ska produceras i dessa linor, så att man kan sätta ihop en färdig hytt direkt i början av 

själva huvudlinan. Linorna bör vara försedda med varsin svetsrobot för detta, samt 

medarbetare som sköter själva kitningen och häftningen. Med denna lösning elimineras 

FMS:en ur flödet vilket ger en högre flexibilitet och inte lika stor risk för att hela 

produktionen stoppas om något krånglar. De tre robotcellerna man idag använder i FMS:en 

skulle eventuellt kunna delas upp och användas i de nya kitlinorna. De tre nya kitlinorna 

placeras med fördel nära huvudlinan för att underlätta materialförsörjningen mellan dessa. 

De två förslagen skiljer något i starten på huvudlinan, men är annars lika varandra. Starten i 

förslag nummer ett liknar bilindustri i den mån att samtliga ingående detaljer monteras steg 

för steg. Första steget är att ett färdigt golv läggs tillrätta på linan, denna utgör stommen för 

hytten. Den monteras med fördel på en palett med minst en frihetsgrad för att underlätta 

åtkomst för svetsare. Golvet kan monteras stående för att underlätta påhängning och svetsning 

av väggar och tak (se Fig. 21). Sedan går golvet vidare till nästa station där färdiga väggar 

plockas upp ur pall med hjälp av lyftanordning (exempelvis telfer och lyftverktyg) och passas 

in på stommen och häftas fast. Den tredje stationen, tak, fungerar på samma sätt. Här lyfts 

taket på plats, även den stående, med hjälp av lyftanordning. Någon slags geometrisäkring 

behövs för att få samtliga toleranser rätt. En lösning på detta har inte tagits fram. När hytten är 

färdighäftad efter de tre första positionerna går den vidare in i en cell för finalsvetsning. 

Antingen vänds den i upprätt position eller så behåller man hytten liggande, beroende på vad 

som fungerar bäst för produktionen. Starten i förslag nummer två är att spara ”giftesstationen” 

och ha den som första station i flödet. Färdiga golv, väggar och tak kommer in från kitbanan, 

redan placerade i sin fixtur. De lyfts på plats i giftet och häftas ihop till ”färdig” hytt. Om det 

skulle krävas två giftesstationer i framtiden bör man få plats med dem bredvid varandra. 

Därpå förs hytten in i finalsvetsen. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21: Startstationerna i förslag 1. Första figuren illustrerar hytten i en upprätt position, svetsas i denna 

ställning idag. Andra figuren illustrerar en ”liggande” hytt. En liggande hytt blir lägre vilket underlättar 

ergonomin för svetsaren, samt gör det lättare åtkomligt för okulära besiktningar. Det röda illustrerar golv, det 

göra illustrerar väggar och det rosa illustrerar tak på hytten. Människan är utplacerad för att underlätta 

förståelse 
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Nästa station är finalsvets, härifrån är de båda förslagen likadana. Fyra stycken celler har 

tagits med i lösningen för att klara en ökad orderingång, jämfört med de tre som finns idag. 

Varje cell har en tillhörande kontroll/justeringsstation, där man snabbt och smidigt ska ha 

möjlighet att utföra kontroll och ev. justering. Lägesställare finns vid behov, men tanken är att 

kontrollera hytten när den fortfarande är placerad på palettbanan och vid justeringsbehov lyfta 

av den till lägesställaren.  

Sista stationen är plåtbeklädnad. Här förutsätts att hytten är felfri från kontroll/justering, då 

dessa uppgifter inte ska ingå i denna position. Stationen fungerar i stort sett som den gör idag 

bortsett från att den inte är indelad på hyttmodell. Även här är tanken att en lägesställare 

endast ska användas vid behov och att det mesta av arbetet utförs när hytten fortfarande är 

placerad på palettbanan. 

5.4 Skillnader i nya kontra nuvarande layout 

En av de stora förändringarna ligger i att linan inte gör skillnad på hyttmodell, inte i någon av 

delprocesserna. Alla går i samma flöde, genom samma stationer. I båda framtagna förslag tar 

materialet inga onödiga omvägar, utan går i en rak linje från början till slut. Önskemål som 

kortare avstånd mellan operationer, minimera buffertar samt material i konstant rörelse är 

tillgodosedda.  

 

 

Fig. 22: Bilderna illustrerar skillnaderna i den 

nya kontra den nuvarande layouten. De olika 

färgerna illustrerar arbetsmoment och hur de 

förhåller sig till varandra i layouterna 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 
 

 



 

41 (49) 

6 Diskussion 

6.1 Värdering av resultat 

De framtagna lösningsförslagen uppfyller projektmålet på flera sätt. Ett nytt koncept har tagits 

fram, med layout samt modifierade delprocesser. En ny layout uppfyller målen om flexibilitet 

och visualisering. De andra lösningsförslag som tagits fram är direkta Leanreferenser och 

applicerbara på vilken ny typ av koncept man än väljer att fokusera på. Även om man väljer 

att inte göra någon förändring i produktionen, eller om man väljer att genomföra en 

förändring om några år, kan mycket ändå vinnas på att implementera sådana principer i 

nuvarande produktion. Dessa kan implementeras som en helhet eller styckvis, beroende på 

hur man väljer att prioritera. Däremot är inte dessa lösningsförslag slutgiltiga utan är endast 

en riktlinje för att kunna arbeta mot att ständigt bli bättre. Oavsett hur bra ett förslag blir 

måste man kontinuerligt utvärdera och uppdatera sina lösningar för att sträva efter perfektion. 

Det är viktigare att sträva efter perfektion än att jämföra sig med konkurrenter. 

Viktigt är också att veta att dessa förslag är gjorda med en överblick över hyttsvetsprocessen. 

Hänsyn till tekniska moment på detaljnivå har inte utvärderats och således inte tagits hänsyn 

till i examenarbetet. Därför finns det risk att lösningen måste anpassas efter en mer 

verklighetstrogen bild av organisationen för att den ska gå att implementera på ett 

tillfredsställande sätt. Meningen är att lösningen ska fungera som en fingervisning hur man 

skulle kunna göra i hyttsvetsprocessen. 

Att arbeta med att förbättra processer, göra produktionen mer effektiv och flexibel, är 

någonting samtliga producerande företag bör göra. De lösningar, främst Leanreferenserna, 

som tagits fram i examensarbetet går att applicera på i stort sett vilken process som helst, med 

anpassning efter sin egen verksamhet. Vad gäller VCE Hallsberg kan man ta lärdom av detta 

examensarbete i efterföljande led i produktionen. Monteringen av hytter, som även det sker på 

plats i Hallsberg, kan utarbeta ett nytt koncept i likhet med detta. Idag monterar man hytter på 

tre olika linor beroende på hyttmodell, men i framtiden kan man överväga en genensam lina. 

Innan man inför någon typ av förändring i sin organisation, stor som liten, behöver man 

inkludera medarbetare och informera varför man väljer att göra som man gör. Människan vill 

känna att hen har ett värde i företaget, att just hen får vara delaktig. Det är viktigt som 

arbetsgivare att veta vad som motiverar människor till att göra ett bra jobb.  

Som tidigare nämnt har jag valt att fokusera på ett nytt koncept istället för att utveckla det 

gamla arbetssättet. Efter några försök till förbättring av det gamla arbetssättet under arbetets 

gång insåg jag snabbt att det är så pass bristfällig att jag instället fokuserade min energi på ett 

nytt koncept. Det nya konceptet står sig bra i förhållande till tidigare diskussion om hållbar 

utveckling. Det krävs inga stora summor för att införa de lösningar jag har tagit upp, inte ens 

för en ny layout. Mycket av det som finns idag återanvänds. Även om produktionen blir högre 

ska det inte påverka miljön i större mån än den gör idag.  

6.2 För- och nackdelar med Lean för medarbetaren 

Så fort en organisation börjar prata om att införa mer Lean i verksamheten finns det någon 

som motsätter sig arbetssättet. Argument som enformigt och hårdare arbete är vanligt 

förekommande. Och om en organisation misslyckas med en implementation av arbetssättet, 
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eller vill införa det på fel grunder, kan det mycket väl bli så att medarbetarna blir lidande. Det 

är viktigt att veta att Lean inte är en serie lagar som är applicerbara på vilken typ av 

organisation som helst, utan bör ses som riktlinjer. Varje enskilt företag måste själva anpassa 

principer och arbetssätt så det passar in på just sin organisation.  

Organisationens ledning får inte glömma sina medarbetare vid en införing av Lean. För att nå 

en framgångsrik implementation av Lean behövs arbetsmiljön tas i åtanke med en klar plan 

över medarbetarnas psykiska och fysiska hälsa på jobbet. Innan man börjar med att införa 

förändring i processen bör man ta god tid på sig att förklara för medarbetarna varför man 

väljer att göra som man gör och hur det i sin tur påverkar dem. Det är viktigt att påvisa att 

arbetssättet kommer att införas till deras fördel och inte bara för att tjäna pengar. Var även 

tydlig med att målet med ett införande av Lean inte är att skära ner på arbetsstyrkan, vilket är 

ett vanligt förekommande orosmoment för medarbetaren. Förklara istället att arbetssättet kan 

frigöra medarbetare till att ägna sig åt andra arbetsuppgifter inom företaget. 

En annan del man bör akta sig för vid ett införande av Lean ur arbetsmiljösynpunkt är att 

arbetet riskerar att bli monotont. Fördelarna vid en stationsuppdelning vid exempelvis en 

monteringslina är många, men nackdelarna är viktiga att belysa. När man arbetar stationsvis 

kan arbetet som sagt bli monotont och det kan eventuellt ge upphov till förslitningsskador. 

Om inte annat blir det tråkigt i längden och humöret inom gruppen hålls inte på topp. För att 

undvika att detta inträffar kan ett roterande system införas. Med det menas att alla 

medarbetare skiftar positioner, exempelvis vid varje rast eller en gång om dagen. Detta gör 

systemet mer vänligt mot arbetaren samt att systemet blir mer flexibelt om ”alla kan allt”. 

Detta är givetvis ingenting man kan införa direkt vid en nyanställning, utan det krävs att 

medarbetaren behärskar arbetet inom en station innan hen kan gå vidare och lära sig nästa.  

6.3 Fortsatt arbete 

6.3.1 Fortsatt arbete som rör examensarbetet 

Som tidigare nämnt är dessa lösningsförslag inte slutgiltiga, utan man måste aktivt och 

kontinuerligt arbeta för att bli bättre. Lösningarna jag kommit fram till, i synnerhet de två 

förslagen om layout är väldigt grundläggande och är bara en fingervisning på hur framtiden 

skulle kunna se ut. Nedan listas några punkter jag anser viktiga vid ett fortsatt arbete. 

Utvärdera lågvolymsproduktion 

Eftersom det finns hyttyper som idag produceras i väldigt låg upplaga har jag valt att ta upp 

dessa separat. Det finns flera möjligheter i hur man kan behandla dessa. En möjlighet är att 

göra som man gör idag, producerar lågvolymhytterna i vanlig, ordinarie produktion. Alltså 

lägga in dem i sekvensen då ordern kommer in och producera från kitning till avhängning. En 

önskan då är att plocka material till dessa hytter när de är på väg in till linan från annan plats 

och alltså inte ha materialet framme hela tiden. En annan möjlighet är att använda sig av en 

separat lina där lågvolymhytter kan produceras. En önskan här vore att även använda denna 

lina till exempelvis prototypbygge och större justeringar. Ett tredje alternativ är att avsätta 

några timmar en vecka och producera exempelvis 8 stycken av en hytt, för att sedan inte 

behöva producera fler det året. Denna lösning är dock inte optimal då den går emot flera 
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Leanprinciper. Man kan överväga att kita årsproduktionen av den aktuella hytten och sedan 

producera dem styckvis i ordinarie sekvens. Detta skulle underlätta materialförsörjningen i 

kitbanorna. 

Fördjupat arbete i layout 

Om företaget väljer att titta vidare på förslaget om en ny layout behöver mycket göras för att 

få en så verklighetstrogen bild som möjligt. Utvärdera om förslaget klarar krav, både 

ekonomiska och sociala. Är layouten bra eller dålig för medarbetarnas fysiska och psykiska 

hälsa osv.  

Implementering av Leanprinciper 

När det gäller implementering av de Leanprinciper jag tagit upp i lösningsförslaget bör man 

grundligt se över och anpassa dem efter sin egen verksamhet. Upprätta en plan för införande 

och när det är gjort, följa upp och utvärdera. Arbete med Lean tar aldrig slut, systemet måste 

ständigt underhållas.  

Det är även viktigt att informera medarbetare varför företaget väljer att jobba med Lean. 

Förklara fördelar och vad man som medarbetare vinner på att arbeta på ett visst sätt. 

Framgången ligger i medarbetaren och det är viktigt att alla trivs på sin arbetsplats.  

Se över gränssnitten 

I examensarbetet har inte gränssnitten till linan inkluderats. Detta är en viktig bit för att lyckas 

med ett nytt koncept. Exempelvis måste materialförsörjning till linan planeras in i ett nytt 

koncept. 

Svetsrobotar och svetstråd 

I finalsvetsen används hängande robotar, de är så pass stora att man måste använda sele och 

skylift när det är dags för underhåll, berättar svetstekniker Tobias Larsson (VCE Hallsberg, 

2014-05-08). Underhåll på dessa sker i snitt en gång per vecka. Att sköta underhåll på detta 

sätt, vilket man måste idag, kräver mycket tid. Överväg att byta till stående robotar, två i varje 

cell, för att underlätta underhåll. Det gör även svetsprocessen mindre tidskrävande, då 

svetstiden förkortas om man har två robotar som utför jobbet istället för en. Enligt 

svetsingenjör Fredrik Sundqvist (VCE Hallsberg, 2014-05-05) bör svetstråden ses över, gör 

en cost-benefit-analys för att se om det är värt att byta från homogentråd till rörtråd. 

Alternativt en annan dimension på tråden. Han nämner även att en gemensam mjukvara till 

svetscellerna bör införas, detta underlättar samt besparar mycket tid vid omprogrammeringar. 

6.3.2 Övriga områden som kan utvecklas  

Nedan tas några punkter upp som under arbetets gång återkommit. Dessa punkter har inte 

legat inom examensarbetets ramar och har därför inte tagits med tidigare i rapporten. Det 

betyder inte att dessa är mindre viktiga att titta närmre på. 
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Konstruktion av hytter 

För att kunna producera hytter i en flexibel lina underlättar det att produkterna som går i linan 

är så lika varandra som möjligt. Det finns många fördelar men att konstruera liknande hytter, 

en av dem är utjämning av arbetsfördelning mellan positioner. När man konstruerar en hytt 

bör man sträva efter att använda så många standardmått och standarkomponenter som möjligt. 

Detta underlättar i samtliga nästkommande steg, från gjutning/pressning av stål och plåt, till 

svetsning och montering. Konstruktionsavdelningen bör vara mer involverad i 

produktionsprocessen. Det underlättar avsevärt för en bra konstruerad produkt om 

konstruktören förstår skillnad på vad som är bra och vad som är dåligt ur en 

produktionsteknisk synvinkel.  Det gäller även konstruktionen ur svetssynpunkt. Enligt 

svetsingenjör Fredrik Sundqvist (VCE Hallsberg, 2014-05-05) finns önskemål om reviderade 

svetsinstruktioner och toleranser. Idag är själva svetsningen krånglig och svåråtkomlig på sina 

ställen. Konstruktionsavdelningen bör även se över de toleranser man satt på svetsningen. 

Tekniker har anmärkt på att a-måtten är för stora. Tag hjälp av varandra att undersöka och 

uppdatera ritningar och standarder och glöm inte att inkludera svetsmedarbetarna när 

utvärdering görs. Även önskemål om överlappande svetsning finns, till skillnad mot hur man 

idag svetsar, detta skulle innebära en enklare svetsprocedur mindre snäva toleranser och 

därigenom en snabbare svetsprocess. Se Fig.22: 

 

 

 

 

 

 

Fig. 22: Första figuren illustrerar hur man idag svetsar, strängen måste läggas precis i glipan mellan de två 

materialen. Önskvärt är en överlappande svetsning, som illustreras i den andra figuren 

 

Ställ krav på leverantörer 

Under arbetets gång har det framgått att bristfälligt material kommer in från underleverantör/-

er. Det räcker inte med att leverantören är ISO certifierade, om man får defekta varor bör man 

reklamera. För att se problemet med nya ögon kan man titta på sin egen organisation, bara för 

att man själva är certifierad i ISO9001-2008 betyder det att man producerar felfria produkter? 

Eftersom man vill att kunden ska bli nöjd med produkterna vi säljer förutsätter vi att de 

kontaktar oss om de är missnöjda så vi kan åtgärda problemet. På samma sätt fungerar det 

mellan företaget och underleverantör. Om det är någonting som är defekt så reklamera direkt 

och om det inte blir bättre, överväg att byta leverantör. Man bör kunna förutsätta att 

produkterna man köper håller rätt kvalitet, det är en av Leanprinciperna (Jidoka) och en 
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förutsättning i ISO9001-2008 [28]. 

Automatisering 

I framtida fabriker kan man använda sig av fler robotar i produktionen. Fördelen är att en 

svetsrobot ersätter många svetsare och kan arbeta dygnet runt. Genom att studera Teslas 

exempel (tidigare omnämnt) ser man att en effektiv produktionslina bestående av robotar 

redan är verklighet. Begränsningen ligger i att en robot aldrig helt kommer att ersätta 

människans arbete i en organisation. Människan kommer alltid att behövas, inte minst för att 

operera roboten. Viktigt att inte förväxla begränsningar med nackdelar, då jag endast anser 

detta som en begränsning av införing av fler robotar och således ingen nackdel för människan.  

Effektivare möten 

Efter den tid jag spenderat med examensarbetet på VCE Hallsberg har jag observerat 

möteskulturen som förekommer. Att ha för många, och för långa, möten gör arbetet ineffektivt 

och man får mindre gjort på en arbetsdag än man kanske borde. Viktigt är att sätta stopp för 

onödiga möten. Exempelvis kanske inte hela avdelningen måste vara med på ett möte, utan 

det räcker med en representant? På mötet kan man tillämpa metoden time-boxing, vilket 

innebär att man sätter ut en tid, exempelvis en timme, och det man kommit fram till när 

timmen är slut är det man beslutar. Det skapar en effektiv atmosfär. För att ta effektivisering 

av möten till en annan nivå kan man anlita en effektiviseringskonsult. Pocketguiden ”Få mer 

gjort” utgiven av tidningen Chef är ett bra hjälpmedel. [29] 
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7 Slutsatser 

Fokus för examensarbetet har legat på att anskaffa kunskap om relevanta Leanprinciper för 

företaget samt integrera dessa lösningar i en ny layout. Sammanfattat är en layout framtagen 

för att klara framtida mål samt flera mindre lösningar hur man bör arbeta i framtiden för att nå 

en framgångsrik produktionsprocess. Punkterna nedan sammanfattar resultatet: 

 En ny layout 

 Taktad lina för att underlätta arbetet samt driva upp avvikelser till ytan 

 Utjämna produktionen för smidigare arbetsbelastning 

 Ständiga förbättringar: för både produktionen, processen och människan 

 Lokalisera var slöserier uppkommer och eliminera dem 

 Kontinuerligt uppdatera och utvärdera värdeflödesanalysen 

 Visualisera för att underlätta arbetet och engagera medarbetare  

 Implementera kanban i produktionen 

 Jobba med CAST-konceptet på detaljnivå 

 Utvärdera lågvolymsproduktion 

 

7.1 Rekommendationer 

 En ny layout är ett måste för att klara målen för framtiden. Jag anser att den 

existerande linan inte är värd att lägga tid på att försöka förbättra, utan att ett helt 

nytt koncept krävs.  

 Implementera Lean och the Volvo Way grundligt. Företaget arbetar sedan länge 

med dessa principer, men kan vinna mycket på att gå ännu djupare i filosofin.  

 Ständiga förbättringar överallt i processen. Det är viktigt att ständigt sträva efter att 

bli bättre, i alla delar av organisationen.  
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  Bilaga A 

 

Bilaga A: Ritning: nuvarande layout över hyttsvets och tank 

 

 

Layouten har erhållits från layoutansvarig Tommy Larsson (VCE Hallsberg, 2014-04-20).



 

 

 


