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Sammanfattning 

Företaget Strängbetong AB som är Sveriges ledande stombyggnadsföretag har sedan en tid 

tillbaka börjat identifiera problem i sina montageprocesser. De har två montageregioner som 

idag arbetar på olika sätt. Strängbetong vill att dessa regioner ska kunna arbeta mer 

tillsammans och på ett liknande sätt.  

Projektet som är framtaget av Strängbetong är en fallstudie som ska fungera som ett underlag 

för dem när de ska genomföra förändringar i sina montageprocesser. Kartläggning av nuläget 

har genomförts med hjälp av intervjuer och egna observationer. Teori för ämnet har tagits 

fram och studerats. Nuläget och teorin har analyserats och ett antal förbättringsområden med 

tillhörande förbättringsförslag har växt fram. 

En utvärdering av förbättringsförslagen och en diskussion om hur trovärdigt resultatet är 

grenar slutligen ut i ett antal konstaterade slutsatser. Dessa förväntas ligga som grund för 

Strängbetongs fortsatta förbättringsarbete.  
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Abstract 

The company Strängbetong AB is Sweden's leading concrete building company. They have 

started to identify problems in their assembly processes. It has two mounting regions who 

currently work in different ways. Strängbetong want these regions to work more 

collaboratively and in a similar way. 

The project, which is developed by Strängbetong is a feasibility study that will serve as a 

basis for them when they will implement changes in their assembly processes. Mapping the 

current situation has been carried out with the help of interviews and personal observations. 

Relevant theory of substance has been produced. The current situation and the theory have 

been analyzed and a number of areas for improvement with the associated proposals for 

improvement have emerged. 

An evaluation of improvement proposals and a discussion of how credible the outcome is lead 

into a number of stated conclusions. These are expected to form the basis for the company’s 

future improvement.
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Förord 
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Ordlista 

Avrop – Indikation på att material ska levereras  

A-listor – Listor med vilken armering som behövs 

Betongelement – Det som produceras i produktion så som betongväggar och trappor  

Container – Flyttbart förråd där montörerna lagrar verktyg och material på montaget 

Detaljritningar – Visar hur godset ser ut och hur det ska sitta ihop 

Förbrukningsmaterial och förnödenheter – Material som är av förbrukningskaraktär så 

som svetselektroder, skruv, bult, kläder, måttband, cement, plugg och torrbruk 

Förrådare – Hjälpreda åt montageledaren som ansvarar för beställningar på montaget 

Humlor – Lyftdon som används vid vägglyft 

Handverktyg – Handverktyg som används vid montage så som skruvdragare, tigersåg, 

slagborrmaskin   

I-gods – Ingjutningsgods, sådant som gjuts in i elementen t.ex. armering 

M-gods – Montagegods innefattar armering, kopplingsdelar, detaljer m.m 

M-listor – Montagelista med tillbehör  

Montagegods – Kan delas upp i tre kategorier: T-gods, M-gods och I-gods 

Montageutrustning – Verktyg som inte är av förbrukningskaraktär så som saxar, ok, 

betongblandare, pumpar och lyftverktyg 

Pall – Lastpall som används vid lastning av gods 

Restat – Benämning på när det saknas material hos leverantör 

Saxar och ok – Lyftverktyg som används vid lyft av vissa betongelement 

T-gods – Tillbehörsgods, löst gods som monteras så som svetsplåtar, dubbar, neoprenegummi 

T-listor – Lista som innehåller tillbehörsgods  
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras en företagsbeskrivning följt av en uppdragsbeskrivning, här finns kort 

information om Strängbetong AB samt vilket syfte, mål och avgränsningar projektet har. 

1.1 Företagsbeskrivning 

Företaget började i ett garage 1939, där testades en tysk metod för att armera betong med 

spända ståltrådar. Syftet med metoden var att få bättre hållfasthet och sänkta kostnader. 

Testerna blev succérika och namnet Strängbetong skapades. Sedan många år tillbaka har 

trådarna ersatt med vajer för ökad hållfasthet [1]. 

Företaget Strängbetong AB är Sveriges ledande stombyggnadsföretag med totalt 1150 

medarbetare. Strängbetong har sju fabriker och elva kontor uppdelade i Sverige efter olika 

regioner med ett huvudkontor i Stockholm se figur 1. De fyra olika regionerna benämns 

region norr, region mellan, region syd och region komponenter. I region mellan och syd utförs 

även montage. Strängbetong omsätter 2,4 miljarder kronor per år och ingår i koncernen 

Consolis som omsätter 13 miljarder kronor per år. Consolis finns i 30 länder och har 

sammanlagt 10 000 anställda. Strängbetong tillverkar ca 500 000 ton betongelement per år 

som t.ex. bjälklag, trappor, balkonger, fasader, väggar, arenor m.m. De färdigtillverkade 

betongelementen transporteras sedan till byggarbetsplatsen och monteras ihop [2]. 

 

 Figur 1 Karta över Strängbetongs  kontor och fabriker i Sverige [2] 
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1.2 Uppdragsbeskrivning 

På Strängbetong AB fungerar hanteringen av material och utrustning på olika sätt beroende på 

var i Sverige montaget ska utföras. Deras montage i Sverige delas upp i olika regioner rent 

geografiskt. Strängbetong har sedan en tid tillbaka börjat arbeta med att få hela Sveriges 

montage att samarbeta. De vill då att resurser ska delas mellan regionerna och att liknande 

arbetssätt följs i hela landet. I processerna har företaget identifierat problem så som: 

Kommunikationsbrister, fel utformning på beställningslistor, materialbrist på montage och 

otydliga ansvarsområden vid beställning av material.   

1.2.1 Mål och syfte 

Projektet är en fallstudie som ska fungera som ett underlag för Strängbetong när de ska 

genomföra förändringar i deras montagelogistik. Syftet är att kartlägga och analysera 

processer med fokus på montage och dess logistik. Information om hur processerna är 

utformade och uppbyggda i nuläget kommer dokumenteras genom intervjuer och 

observationer vid besök. Vid projektets slut ska förbättringsområden belysas och eventuella 

förbättringsförslag presenteras som syftar till att fungera som en rekommendation till 

Strängbetong.    

1.2.2 Avgränsningar 

Projektet är avgränsat från konstruktion till montaget.  Hur order från kund hanteras och hur 

produktionsprocessen ser ut kommer inte belysas. Hanteringen av montagegods och 

betongelement är inte av prioritet i projektet, men kommer beröras. Fokus kommer ligga på 

hanteringen av förbrukningsmaterial, förnödenhet och montageutrustning. Projektet kommer 

inte beröra region norr och region komponenter eftersom inget montage utförs i dessa 

regioner.    
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2 Bakgrund 
I detta kapitel beskrivs problemområdet på djupet, begrepp som supply chain management, supply chain 

complexity och processdesign diskuteras. Därefter följer en beskrivning av teknikområdet. 

2.1 Problembeskrivning 

Komplexiteten hos organisationer ökar i takt med att det blir vanligare med outsourcing, 

hårdare miljökrav, hårdare krav på flexibilitet, globalisering och att organisationer förväntas 

ha en hög innovationsförmåga [3]. Många företag kämpar idag med att kunna hantera deras 

komplexitet. Det har medfört att intresset för supply chain komplexitet har ökat. För att 

hantera komplexitet arbetar organisationer med att planera och styra sina processer. Ett 

begrepp som används för att planera och styra sin verksamhet är supply chain management. 

Supply chain management är planering och styrning av försörjningskedjan. Att använda sig av 

supply chain management kan hjälpa företag att ”städa upp” i sina processer och på så sätt få 

en bättre överblick av sin verksamhet [4-6]. Ett annat begrepp som kan användas av 

organisationer för att förbättra sina processer är processdesign. Processer är byggstenar i alla 

verksamheter, dess design påverkar prestationen hos hela verksamheten och så småningom 

hela försörjningskedjan, Slack et al. menar att alla organisationer berörs av processdesign [5]. 

Det finns med andra ord en rad möjligheter och teorier som organisationer kan anamma för att 

få ordning på sin verksamhet. 

Strängbetong vill undersöka hur montagelogistiken fungerar idag. Processerna är idag olika 

uppbyggda för de två montageregionerna, syd och mellan. Företaget vill hitta ett arbetssätt 

som kan användas för båda regionerna. I regionerna uppstår en del problem så som 

kommunikationsbrister, fel utformning på beställningslistor, materialbrist på montage och 

otydliga ansvarsområden vid beställning av material vilket leder till onödiga kostnader. Vissa 

av problemen är mer vanliga för den ena regionen, vissa för den andra och några av 

problemen är tydligt gemensamma. Projektet genomförs för att undersöka på detaljnivå hur 

processerna är utformade. Det görs för att kunna se för och nackdelar med de olika 

regionernas processer och med hjälp av relevant teori analysera fram förbättringsområden där 

processerna har möjlighet att bli mer kostnadseffektiva. 

2.2 Beskrivning av teknikområdet 

Projektet berör teori inom de övergripande områdena supply chain management, 

processdesign och logistik. Eftersom det behandlar informationsflöden, materialflöden, 

lagerstyrning och processutformning. Utifrån utbildning i företagsekonomi, produktionsteknik 

och kvalitetsteknik finns kunskap inom supply chain management, process design och 

logistik. Denna kunskap har kompletterats med litteratur och vetenskapliga artiklar för att få 

mer tyngd i rapporten. Kunskap om den mänskliga faktorns påverkan på resultatet är av vikt i 

projektet eftersom en stor del av datainsamlingen erhålls av intervjuer.    
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teorietiska referensramen, den ska fungera som en teoretisk verktygslåda. Teorin 

som presententeras ska ge läsaren förståelse om fallstudiens betydelse. Teorin som tas upp i kapitlet är: Supply 

chain management, supply chain komplexitet, försörjningskedjans flöden och processdesign.  

3.1 Supply chain management 

Supply chain, på svenska översatt till försörjningskedja, står för alla involverade indirekta och 

direkta steg för att uppfylla kundens behov. Försörjningskedjan innefattar flödet av 

information, produkter och övriga medel mellan de olika stegen i processen [5,6]. Chopra et 

al. hävdar att värdet som försörjningskedjan genererar är skillnaden mellan vad den slutgiltiga 

produkten är värd för kunden och vad som har krävts av försörjningskedjan för att uppnå 

kundens behov. De menar att alla funktioner i en försörjningskedja är delaktiga i att uppfylla 

kundens önskemål [6]. Harrison et al. definierar supply chain management helt i linje med 

Slack et al. och Chopra et al. de anser att supply chain management är planering och styrning 

av försörjningskedjan[4-6]. Jonsson et al. [7] poängterar den roll som supply chain 

management har för att integrera det egna företagets flöden med försörjningskedjans 

leverantörerer och kunder. Ett införande av supply chain management skapar högre kundvärde 

som i sin tur leder till ekonomiska framgångar för organisationer [6,8].  

En tydlig enighet om att supply chain management leder till ökat kundvärde och ekonomisk 

vinning för organisationer framförs av författarna. Det uppnås genom att organisationer 

fokuserar på styrning av samtliga processer i försörjningskedjan [4-8]. 

3.1.1 Internt/externt perspektiv 

I en försörjningskedja finns flera olika flöden, enligt Chopra et al. [6] kan dessa flöden delas 

in i tre kategorier: informationsflöden, finansiella flöden och materiella flöden. Jonsson et al. 

beskriver vikten av att förstå hur olika flöden i försörjningskedjan verkar med varandra. De 

anser också att olika avdelningar inom företaget kan ses som interna leverantörer och kunder 

och att det kan vara viktigt att identifiera vilka dessa är [7]. 

Jonsson et al. beskriver internt perspektiv och externt perspektiv. När de betraktar en 

organisation utifrån ett internt perspektiv ligger fokus på samordningen mellan 

materialförsörjning, produktion och distribution internt i företaget. Detta med syfte att skapa 

en effektivare försörjningskedja och på så sätt minimera suboptimering. När de betraktas från 

det externa perspektivet är skillnaden att externa leverantörer och kunder involveras. Här 

handlar det inte om att effektivisera företagets interna materialförsörjning och 

informationshantering utan istället att effektivisera och optimera samarbetet med leverantörer 

och kunder [7]. 

Slack et al. [5] hävdar att många av principerna för att styra de externa försörjningskedjorna 

är applicerbara även på de interna försörjningskedjorna. Lings poängterar vikten av att 

identifiera sina interna relationer. Han menar att uppgiften för de interna leverantörerna är att 

tillgodoge material och information som behövs för att de interna kunderna ska kunna utföra 

sina arbetsuppgifter. Här syns det tydligt att informationsflöden och materialflöden utgör en 

stor del av försörjningskedjan. Lings beskriver att rollerna som intern kund/leverantör inte är 

konstaterade utan rollerna blir från vissa aspekter ombytta. Ett exempel Lings anger är att de 
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interna leverantörerna som ska förse den interna kunden med material kan behöva information 

från den interna kunden. På så vis blir den interna leverantören en kund och den interna 

kunden en leverantör utifrån ett informationsflödesperspektiv [9]. 

3.1.2 Informationsflöden 

Logistikssystemens syfte är att skapa effektiva materialflöden, men för att göra det krävs 

effektiva informationsflöden [7]. Sörqvist beskriver att kommunikations- och 

informationsbrist ofta är orsaken till att fel inträffar i organisationer och att det finns många 

olika faktorer till varför. Det sprids mycket information inom organisationer och det är viktigt 

att säkerställa kommunikation för att den inte ska utebli, att fel information skickas och att 

informationen misstolkas av mottagaren. Det är viktigt att kontrollera vilken information som 

är nödvändig för organisationen, genom vilka kanaler informationsutbytet ska ske samt se till 

att alla i organisationen talar samma språk för att reducera mängden missförstånd [10]. I likhet 

med Jonsson et al. anser Chopra et al. att information är nyckeln till framgång i en 

försörjningskedja. Det eftersom de möjliggör för ledningen att fatta beslut som berör allt 

mellan interna funktioner och externa leverantörer för att maximera den totala lönsamheten 

[6,7].  

Informationsflöden kan delas in i grupper som motsvarar olika steg i försörjningskedjan: 

 Leverantörsinformation. Vilka produkter kan köpas? Till vilket pris? Leveranstider? 

Var produkterna kan levereras? 

 Produktionsinformation. Vilka produkter kan tillverkas? Hur många? Med vilka 

tillgångar? Tillverkningstider? Ledtider? Till vilken kostnad? Vilka krav produkten 

ska uppfylla? Vilka egenskaper produkten ska ha?  

 Leverans- och försäljningsinformation. Vad ska transporteras? Vart ska det 

transporteras? Hur mycket ska transporteras? Hur ska det transporteras? Till vilket 

pris? Leveranstider? 

  Information om efterfrågan. Vem köper vad och till vilket pris? Var köper de det? I 

vilken mängd köps det? Det inkluderar även forecasting [6]. 

3.1.3 Materialflöden 

Informationsflöden och materialflöden är de två viktigaste flödena inom logistik. 

Organisationer bör sträva efter att få material att flöda genom försörjningskedjan så snabbt 

som möjligt för att motverka lager och kostnader som lager medför [4]. Inventory 

management som översatt till svenska blir lagerstyrning innefattar styrningen av material, 

kunder och information som flödar genom försörjningskedjan. Lager leder till kapitalbindning 

men är nödvändigt för att kompensera för skillnaden mellan tillgång och efterfrågan och på så 

sätt kunna leverera kunder i tid [5,6]. Mattsson åsikter är av en annan karaktär än Harrison et 

al. när det kommer till lager. Mattsson anser att lager är värdeskapande och ser det som en 

tillgång som sänker kostnaderna och ökar intäkterna. Han menar att det handlar om att 

åstadkomma en balans mellan lagrets storlek och det värde som det skapar och inte att minska 

lagret som Harrison et al hävdar [4,11].  

Mattsson menar att det finns tre typer av lager: omsättningslager, säkerhetslager och 

utjämningslager. Omsättningslager är det lager där färdiga varor placeras. Nyttovärdet med 
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det lagret är att det förbättrar leveransförmågan och servicegraden eftersom leverans kan ske 

direkt på kundorder. Säkerhetslager är det typ av lager som finns till för att ta upp osäkerheter 

i efterfrågan. Det är ett lager som ska se till att servicenivån hålls genom att förhindra 

störningar i tillverkning och transport. Utjämningslager är ett säsongsbaserat lager, det 

används för att klara av perioder med hög efterfrågan och för att kunna hålla en jämn takt i 

tillverkningen och på så sätt behålla ett högt kapacitetsutnyttjande [11]. 

Enligt Pike et al. så kan lager undviks med hjälp av leasing av verktyg och annan utrustning.  

De menar att leasing underlättar när framtida kostnader förutspås eftersom leasingavgiften 

oftast innebär fasta kostnader. De hävdar även att leasing är ett sätt att spara kapital på kort 

sikt, det eftersom en stor investering undviks [12]. Ross et al. är av samma åsikt som Pike et 

al. men tillägger att leasing reducerar risken som finns med att uppskatta restvärdet på en 

tillgång. De anser även att en anledning till leasing kan vara att det påverkar företags 

nyckeltal till att se mer lönsamma ut än vad det gör vid en stor investering. Pike et al. och 

Ross et al. är eniga om att det är viktigt att räkna på om det lönar sig med att leasa kontra att 

äga [12,13]. 

3.2 Supply chain komplexitet 

Angelägenheten med supply chain komplexitet ökar i takt med att det blir vanligare med 

outsourcing, hårdare miljökrav, hårdare krav på flexibilitet, globalisering och att 

organisationer förväntas ha en hög innovationsförmåga [3]. 

Serdarasan är av samma åsikt, men han hävdar att det finns tre olika typer av supply chain 

komplexitet dessa är: statisk komplexitet, dynamisk komplexitet, beslutsfattande komplexitet. 

Statisk komplexitet beskriver strukturen av försörjningskedjan, variationen av dess 

komponenter och grad av interaktioner. Dynamisk komplexitet står för det oförutsägbara i 

försörjningskedjor och involverar tid och slumpmässighet. Beslutsfattande komplexitet 

innefattar både de dynamiska och de statiska aspekterna av komplexitet och de visar på 

svårigheten att fatta beslut för ledningen i komplexa organisationer [14].  

Serdarasan benämner faktorer som gör en försörjningskedja mer komplex för ”drivers”, som i 

detta arbete har översatts och benämnts till påverkande faktorer. Han delar upp dessa 

påverkande faktorer i klasser, dessa är: interna, tillgång/efterfrågan och externa. Interna 

påverkande faktorer uppstår när beslut fattas om förändringar i processen vilket kallas 

processdesign. Den komplexitet som uppstår av förändringar i processen är lätt att kontrollera 

eftersom det sker inom organisationens egna dörrar. Tillgång/efterfrågan faktorer är relaterade 

till komplexa material- och informationsflöden mellan leverantörer, kunder och 

serviceföretag. Ett vanligt problem är att företag litar för mycket på sina leverantörer och 

kunder vilket kan leda till att oväntade problem uppstår i försörjningskedjan, t.ex. att en stor 

kund slutar göra affärer med verksamheten eller att en leverantör inte levererar i tid. Dessa 

påverkande faktorer är kontrollerbara eftersom organisationen har möjlighet att influera de 

partners som är en del av organisationens försörjningskedja. Externa påverkande faktorer är 

svåra eller omöjliga att kontrollera. De innefattar marknadstrender, lagar och miljödirektiv 

[14]. 

Größler et al. menar att det är viktigt att förstå hur försörjningskedjan interagerar med sin 

omgivning. De poängterar att det är viktigt eftersom de ger organisationer en bättre förståelse 
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för vad som gör verksamheten mer komplex [15]. Manuj et al. ser det från en annan 

synvinkel, de anser att komplexitet hos organisationer kan minskas med hjälp av att 

processerna förenklas. Genom att utbilda personal på företaget och sprida medvetenhet blir 

verksamheten mer förstående för hur systemet fungera och det blir lättare att hantera problem 

som förknippas med komplexa verksamheter [3]. 

 

Figur 2. Grad av möjlighet att hantera komplexitet i ett system [14, s.535]. 

Figur 2 visar sambandet mellan graden av kontroll och graden av komplexitet. Den syftar till 

att visa att det inte bara handlar om hur komplex verksamheten är utan också hur bra 

verksamheten är på att kontrollera komplexiteten [14]. 

3.3 Processdesign 

Enligt Slack et al. finns processer överallt i samhället. De menar att processer är byggstenar i 

alla verksamheter, dess design påverkar prestationen hos hela verksamheten och så 

småningom hela försörjningskedjan. Ingen person i organisationen kan bidra till att göra 

organisationen mer konkurrenskraftig om processen är dåligt designad och ineffektiv. De 

hävdar att det därför inte är konstigt att processdesign har blivit så populärt. 

Det första som ska göra vid utformning av sin processdesign är att positionera sin process 

utifrån sin volym och variation i erbjudandet. När de diskuterar variation i erbjudandet 

använder de ordet variety. Variety kan lätt förknippas med all typ av variation, men det syftar 

bara till hur många olika artiklar som produceras eller hur många olika tjänster som erbjuds, 

vi väljer därför att använda oss av ordet variety. Författarna rekommenderar sedan en mer 

detaljerad analys av mål, kapacitet och variation i händelser (variability) i processen. De anger 

att den vanligaste metoden för att illustrera sambandet mellan processens volym och variety 

är en produkt-process-matris [5]. Detta är något som Silvestro et al. också belyser, de menar 

att matrisen har skapat en förståelse för tillverkningsprocessens natur.  
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De har utvecklat en liknande matris som är anpassad för serviceprocesser. Modellen innefattar 

tre olika servicetyper, dessa är: professionell service, servicebutiker, och masservice. 

Professionell service är en process som har hög variety och låg volym av kunder, här 

spenderas det mycket tid på interaktion med kunderna. Kundanpassningen är hög i 

professionell service. Några exempel är: kirurger, advokater och arkitekter. Servicebutiker är 

en process som har mix av professionell service och masservice. Volymen på kunder är 

medelstor, det är relativt mycket kundkontakt och kundanpassning. Några exempel är: 

reseledare, restaurang och biluthyrning [16]. Masservice beskrivs som en process med stor 

volym av kunder och liten kundanpassning. Processen är produktorienterad och 

utrustningsbaserad, det krävs lite kundbemötande av personalen och det största värdet tillförs 

utan kontakt med kunden. Några exempel är: flygplatser, stormarknader och tåg [16,17]. 

Figur 3. Service-process- matrisen [16, s.72]. 

Figur 3 illustrerar förhållandet mellan volym och variety i en serviceprocess. Den fungerar 

även som ett hjälpmedel för hur organisationer ska positionera sig och designa sin process 

[16]. 

Silvestro beskriver att ett alternativ är att dela upp sin process i separata delar för att kunna 

designa processen olika för varje del. Här är service-process-matrisen användbar och det leder 

till att flera olika typer av servicegrader kan hanteras. Ett exempel på detta är banker, de kan 

positionera sig på flera platser i service-process-matrisen. På så vis kan de erbjuda den bästa 

servicen till alla sina kunder. Kunder som tar stora lån är inte vanligt (låg volym), men 

servicen måste vara professionell (hög variety). Folk som tar ut pengar i bankomaten kan ses 

som masservice eftersom det sker hela tiden, här är kundkontakten begränsad det vill säga låg 

variety [18]. 

Som vi ser i figur 3 så är boxarna placerade diagonalt efter varandra. Denna diagonal har 

Slack et al. [5] gett namnet ”the natural line of fit” som illustreras i figur 4.  
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Figur 4. Natural line of fit [5, s.115]. 

 

”The natural line of fit” är till för att hitta den perfekta positionen för en organisations 

serviceerbjudande. Ligger organisationer på linjen har de perfekt balans mellan sin 

processdesign, volym och variety [18]. Matrisen i figur 3 går att använda på alla typer av 

serviceprocesser. Den underliggande idén med matrisen är att många av de viktiga delarna i 

processdesignen är starkt förknippade med volym-variety positionen. Alla steg som utförs i en 

process är påverkade av volym-variety positionen. Därför anser författarna att de flesta 

processer bör ligga nära diagonalen eftersom den visar den perfekta positionen mellan 

processdesign, volym och variety. Denna diagonal kallar de ”the natural line of fit” se figur 4 

[5].  

Beroende var på diagonalen en organisation positionerar sig så krävs olika egenskaper hos 

organisationen. Om organisationen är placerad uppe till vänster på diagonalen visar det på att 

verksamheten är komplex eftersom den har hög variety. Det krävs då ett mer flexibelt 

arbetsflöde som kan anpassa sig snabbt till de olika produkterna/tjänsterna. Om 

organisationen positionerar sig långt ned till höger på diagonalen så har de en mindre 

komplex process. Det behöver inte utforma processen för att vara flexibel eftersom de har låg 

kundkontakt, höga volymer och låg variety. En organisation som ligger uppe till vänster är 

inte bättre än en organisation som ligger nere till höger. Huvudsaken är att placera sig på 

diagonalen utifrån vad som passar bäst för verksamheten [5]. 

3.4 Feleffektsanalys 

En organisation bör alltid sträva efter att förbättra sin verksamhet. ”Den som slutar att bli 

bättre slutar snart att vara bra”[19, s.46]. Med det menar författarna att allting kan göras bättre 

än vad det görs idag. Bättre kundnytta kan uppnås med mindre resurser. Företag ska alltså 

sträva efter ett vinna-vinna-arbete som gynnar både kunden och den egna organisationen [19]. 

Bergman et al. presenterar även en analysmetod som kallas Feleffektsanalys (FMEA). FMEA 

används som en kvalitativ analys för att illustrera samband mellan processers eller produkters 
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felsätt och felkonsekvenser, hur dessa kan förhindras från att ske i framtiden och hur 

konsekvenser kan minskas. Genom att poängsätta de olika felen utefter felsannolikhet (F), 

allvarlighetsgrad (A) och upptäcktsannolikhet (U) erhålls ett risktal som beräknas genom 

produkten mellan F, A och U. Risktalet påvisar vilka problem som är mest kritiska och 

därigenom kan det analyseras vilka åtgärder som bör vidtas [19].  
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4 Metod 

I detta kapitel presenteras de metoder som har använts för att samla in data och teori därefter diskuteras hur 

relevant och tillförlitligt projektet är. 

4.1 Introduktion 

Projektet började med en introduktion på Strängbetong. Det innefattade en dag i produktionen 

på fabriken i Örebro för att få förståelse om Strängbetongs verksamhet. Även besök i Kungsör 

genomfördes som bestod av en rundvandring på fabriken, en företagspresentation, ett möte 

om examensarbetets syfte samt ett möte där hantering av lyftverktyg diskuterades. 

4.2 Kvalitativ och kvantitativ metodik 

Bell anser att det finns två olika metoder vid insamling och hantering av information, dessa 

benämns som kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden beskrivs som en 

uppfattning om hur en person upplever sin omgivning [20]. Wallén ser det från en annan 

synvinkel, han beskriver den kvalitativa metoden som en undersökning av hur en händelse ser 

ut och hur den urskiljs. Wallén poängterar att det är viktigt att behandla den kvalitativa 

forskningen eftersom den är mer djupgående än den kvantitativa forskningen och berör 

faktorer som den kvantitativa inte berör [21]. Bell [20] menar att den kvantitativa metoden 

syftar till att samla in större mängder data för att sedan jämföra datasamlingarna med 

varandra. 

4.3 Datainsamlingsmetodik 

Den forskningsmetod som har använts i denna fallstudie är den kvalitativa metodiken. För att 

skapa en förståelse för hur processerna fungerade behövdes en empirisk datainsamling 

utföras. Data samlades in genom deltagande observationer, semi-struktureradeintervjuer och 

ostrukturerade intervjuer med personer på företaget. Deltagande observationer genomfördes 

eftersom det ger en tydlig bild om hur verkligheten ser ut. Wallén [21] hävdar att det många 

gånger är lättare att få förståelse om verkligheten genom att observera en aktivitet än att få det 

beskrivet via muntlig kontakt. Semi-strukturerade intervjuer har genomförts via telefon och 

personlig kontakt för att få olika synvinklar på hur personalen uppfattar nuläget. Frågorna 

strukturerades inledningsvis som öppna frågor för att sedan bli mer detaljerade. Det gjordes 

för att personen som intervjuades skulle få en bekväm start på intervjun något som Patel et al. 

anser är viktigt för att ge en naturlig dialog med ärliga svar. En semi-strukturerad intervju 

utgår från ett frågeunderlag där specificerade frågor finns med. Syftet med intervjun är att 

under intervjuns gång lämna frågeunderlaget och skräddarsy intervjuen för varje individ. På 

så vis kan information erhållas från frågor som ej förberetts [22].  

De ostrukturerade intervjuerna med personer på företaget har genomförts när information har 

saknats för att få snabb respons och input till projektet. Ostrukturerade intervjuer har även 

utförts vid besök på de olika fabrikerna för att förtydliga bilden av hur processerna fungerar. 

De semi-strukturerade intervjuerna har utförts med montageledare från region syd och region 

mellan där fyra personer från syd intervjuades och tre från mellan. Även fyra stycken från 

förrådspersonalen i Veddige har intervjuats och samordnaren i Kungsör. De ostrukturerade 

intervjuerna har gjorts med personal på kontoret i Örebro, Kungsör och Veddige. 

Intervjuunderlagen kommer inte presenteras i rapporten men samtligt material är företaget 

tillhanda. Vid intresse för fortsatt läsning finns intervjufrågorna presenterade i bilaga 1 och 2. 
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Under projektet har stor tyngd lagts på den empiriska datainsamlingen, detta eftersom 

processerna fungerar olika för de båda regionerna och är komplexa. Mycket tid har lagts på att 

kartlägga montageprocesserna, där de har skiljts på informationsflöde och materialflöde. En 

noggrann kartläggning genomfördes för att få fram en korrekt bild av verkligheten, det för att 

underlätta när förbättringsförslag och rekommendationer ska tas fram.  

4.4 Litteraturstudie 

En litteraturstudie har genomförts för att vetenskapligt kunna beskriva problemområdet, se 

vilken tidigare forskning som har gjorts och kunna analysera nuläget utifrån teori. Ett flertal 

vetenskapliga artiklar och litteraturer har använts för att erhålla kunskap i ämnet. Enligt Hart 

[23] är en litteraturstudie användbar för att förstå det generella området som studien omfattar 

och vilken tidigare forskning som har gjorts på ämnet. 

Alvesson et al. beskriver en metod som kallas abduktiv metod. Med det menar författarna att 

empiri och teori utvecklas, ändras och förbättras under ett projekts gång [24]. Det gjordes i 

detta projekt när den empiriska datainsamlingen utfördes, då upptäcktes vilka teoriområden 

som var relevanta för projektet och sedan när teorin sammanställdes visade sig vilka delar i 

processen som skulle behöva undersökas närmre. 

4.5 Validitet och Reliabilitet 

Validitet avser att datainsamlingen är relevant för de projekt som utförs medan reliabilitet är 

tillförlitligheten i datainsamlingen [25]. 

När processkartan utformades gjordes deltagande observationer och ostrukturerade intervjuer. 

Vid ostrukturerade intervjuer finns det utrymme för egna tolkningar från de intervjuade och 

att irrelevanta frågor ställs. Detta leder till lägre reliabilitet och validitet på processkartan. 

Genomförda intervjuer, färdigställda processkartor och sammanställd data har därför efteråt 

kontrollerats med de intervjuade och de som är insatta i processerna. Detta ökar reliabiliteten 

av datainsamlingen. Processkartorna har kontrollerats kontinuerligt under projektets gång och 

vid problem har insatta personer kontaktats för att reda ut frågetecken vilket ökar 

reliabiliteten. För att öka validiten av datainsamlingens resultat har det gjorts upprepande 

intervjuer med flera personer för att få en så korrekt bild av processerna som möjligt. När de 

semi-strukturerade intervjuerna genomfördes blev en intervju kort och svar uteblev på vissa 

frågor. För att öka reliabiliteten intervjuades därför en extra person för region syd.  
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5 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs nuläget över montageprocesserna. Processkartor med tillhörande beskrivning illustreras 

för att ge läsaren en tydlig bild. Informationen är framtagen via intervjuer och egna observationer. 

Strängbetong AB har sju fabriker i Sverige vars syfte är att producera betongelement som ska 

monteras. Montaget ansvarar för att montera betongelementen på respektive arbetsplats och 

för att göra det behövs montagegods, förbrukningsmaterial, förnödenheter och 

montageutrustning. Strängbetong har delat in fabrikerna i fyra regioner. Region komponenter 

och region norr innefattar inget montage utan montaget är uppdelat i två regioner beroende på 

vart montaget ska utföras geografiskt. Dessa regioner benämns region syd och region mellan. 

Idag ser processerna olika ut för de båda regionerna med hänsyn till hur montagegods, 

förbrukningsmaterial, förnödenheter och montageutrustning levereras till arbetsplatsen och 

hur det anskaffas. Nedan följer en beskrivning av region syd och region mellan, informationen 

har hämtats från observationer, ostrukturerade intervjuer med personal och semi-strukturerade 

intervjuer från montageledare och personal. 

 

Figur 5 Uppdelning av regioner (strängbetong.se) 

5.1 Beskrivning av processerna region syd 

Montaget i region syd ansvarar för området i södra Sverige se figur 5. Det finns ett 

fabriksförråd och ett montageförråd som är stationerat i Veddige. De ansvarar för att förse de 

olika montagen i region syd med montagegods, förbrukningsmaterial, förnödenheter och 

montageutrustning. 
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Figur 6 processkarta region syd 

1. Konstruktion – Tar emot order, konstruerar ritningar på betongelementen. 

Sammanställer M-listor och T-listor som skickas till fabriksförråd och montageledare. 

Skickar ritning till fabrik för produktion och detaljritning till fabriksförråd. 

2. Fabriksförråd – Tar emot listorna från konstruktion. Beställer de material av leverantör 

som behövs till montaget och produktionen. Förser produktion med gods. Samordnar 

T-gods på pall som sedan flyttas över till montageförråd. 

3. Montageförråd – Tar emot listor på förbrukningsmaterial/förnödenheter, 

montageutrustning och handverktyg från montage. Ser över handverktygen. Ser till att 

det finns material på förrådet. Samarbetar med fabrikerna för att kunna samordna 

montagegods, förbrukningsmaterial, förnödenheter och montageutrustning på 

betongelementstransporter. Om inte samordning är möjligt skickas de med annan 

transport. Samordnar montageutrustning (saxar och ok) på transport till fritt bil. 

4. Leverantör – Levererar beställda varor till fabriksförråd och montageförråd. 

5. Fabriker – Tar emot listor på vad som ska produceras från konstruktion. Sammarbetar 

med montageförråd vid samordning av transport. Levererar betongelement till 

montage. Levererar betongelement till fritt bil. 

6. Fritt bil – Här uträttas inget montage utan de levererar bara betongelement från fabrik, 

montageutrustning från montageförrådet och T-gods beställs från konstruktion som 

sedan levereras till arbetsplatsen.   

7. Montage – Ansvarar för att betongelementen blir monterade. Kontrollerar listorna från 

konstruktion och beställer förbrukningsmaterial/förnödenheter och montageutrustning 

från montageförrådet. Tar emot leveranser från montageförrådet. Vid akut 

materialbrist vänder sig montageledaren direkt till närliggande leverantör för att lösa 

problemet.  
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5.1.1 Konstruktion 

På konstruktion arbetar ett visst antal konstruktörer beroende på vilken fabrik det gäller. Vissa 

konstruktörer arbetar enbart mot produktion medan andra konstruktörer är involverade i 

montaget. Konstruktörerna mot montaget har i uppgift att konstruera betongelement och 

detaljritningar. De tar fram M-listor som skickas till montageledare och till fabriksförrådet. De 

tar även fram T-listor som endast skickas till fabriksförråd. Ritningarna på betongelementen 

skickas till produktion. Konstruktörerna har daglig kontakt med montageledare och 

fabriksförrådet då nya detaljer behöver tas fram eller justeringar behöver göras för att problem 

uppstår för montageledare. Det kan också handla om att fabriksförrådet upptäcker fel på 

ritningarna och listorna som då behöver revideras av konstruktör. Strängbetong tillåter sina 

kunder att ändra i sin beställning långt in i processen. Konstruktören måste då vara delaktiga 

och eventuellt revidera gamla listor och ta fram nya detaljritningar. 

5.1.2 Fabriksförråd 

I fabriksförrådets jobbar två personer, deras uppgift är att förse montaget med M-gods och 

detaljer samt förse produktionen med I-gods och T-gods. För att göra det måste det erhålla T-

listor, M-listor och detaljritningar från konstruktion. Listorna erhålls via mail och ska komma 

senast 5-15 dagar innan montaget behöver materialet, beroende på vad det är för gods. 

Listorna ska kontrolleras av fabriksförrådet för att se till så att allting stämmer. Materialet som 

behövs beställs från leverantör som levererar till fabriksförrådet. Fabriksförrådet lagerhåller 

standarddetaljer som de vet går åt. Den ena personen ansvarar för det som ska till produktion 

och den andra ansvarar för det som ska till montage. När ansvarig på fabriksförrådet har 

packat färdigt materialet kör han det till lastningsplats utanför montageförrådet. Personen som 

är ansvarig för montaget har daglig kontakt med konstruktion för att veta när han erhåller 

listorna. Han har också mycket kontakt med montageledare för att planera när materialet ska 

skickas. Om det uppstår situationer när listorna kommer försent får den ansvariga personen 

för montaget försöka få fram materialet från leverantör så fort det bara går och anordna en 

transport. Finns det inga betongelementstransporter så har de tillgång till en intern transport 

som kan utnyttjas ifall den inte är upptagen. 

5.1.3 Montageförråd 

På montageförrådet jobbar två personer, en som jobbar 100 % och en annan som jobbar 80 %. 

Deras uppgift är att förse montaget med förbrukningsmaterial, förnödenheter, handverktyg 

och montageutrustning. För att kunna utföra det måste de erhålla listor från montageledare 

med vad som behövs. Ibland får de listorna via mail och ibland sköts det muntligt via telefon. 

När de har fått en lista kontrollerar de vilket datum montageledaren vill ha materialet och 

packar sedan materialet dagen innan eller samma dag som det ska skickas. När det har packats 

färdigt samordnas godset från fabriksförrådet med godset från montageförrådet. 

Montageförrådet ansvarar sedan för att godset lastas på betongelementstransporten. Om det 

inte går att samordna och är akut så tas även här hjälp av den interna transporten som finns på 

området. Personalen ansvarar för att kontrollera handverktyg och montageutrustning, det 

innefattar märkning av maskiner, testkörning och visuell kontrollering. Ifall handverktygen 

går sönder skickas de på reparation till Hilti eller kasseras. Vid kassering ansvarar 
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montageförrådet för att köpa in nya maskiner. Montageförrådet lagerhåller pumpar, blandare, 

lyftutrustning och montageledares containrar som inte används för tillfället. Personalen 

ansvarar även för att förbrukningsmaterial och förnödenheter finns på lager. Här har de ett 

avtal med Ahlsell som kommer två gånger i veckan och fyller på hyllorna med material. Det 

har gjort ett system där de registerar alla handverktyg i datorn för att kunna hålla koll på vilka 

de har i lager, vilka som är trasiga och vilka som är ute på montaget. Gällande besiktning av 

montageutrustning så utförs den av en extern firma som kommer till montageförrådet. 

Montageförrådet tar emot överblivet material från montaget när det är slutfört. 

Standarddetaljer sparas medan specialdetaljer kasseras. 

5.1.4 Leverantör 

Det är ett flertal leverantörer som används i region syd. Gällande förbrukningsmaterial och 

förnödenheter så erhålls den största delen från Ahlsell, tidigare har företaget använt Tools. En 

annan leverantör som används ofta är SKB, här köps 80 % av I-gods och specialdetaljer som 

beställs via listor och detaljritningar. Gällande T-godset så beställs det mesta från Winbergs 

som är en outsourcad avdelning och ligger inne på fabriksområdet. Företaget vill att SKB ska 

användas i så stor utsträckning som möjligt vilket är svårt när T-listorna kommer försent från 

konstruktion. Vid akuta situationer används andra leverantörer som kan få fram material och 

detaljer snabbt. 

5.1.5 Fabrik 

Fabrikerna producerar de betongelement som ska levereras till montaget. De ansvarar för att 

betongelementen är färdiga i tid och efter avrop av montageledare skickas betongelementen 

till montaget. 

5.1.6 Fritt bil 

Fritt bil kallas den leverans av betongelement där inget montage uträttas. Här står företaget 

för produktion och leverans av betongelement som kunden har beställt. Företaget ansvarar 

även för att lyftutrustning finns tillgängligt för kunden under byggnationen. Montageförrådet 

ansvarar för att lyftutrustningen kommer med på betongelementstransporten till fritt bil och 

att utrustningen kommer tillbaka till förrådet. 

5.1.7 Montage 

På montaget finns det ett montageteam som ansvarar för att montera betongelementen på 

byggarbetsplatsen. Montageledaren får M-listor och detaljritningar från konstruktion för att 

veta hur arbetet ska planeras. Montageledaren beställer förbrukningsmaterial och 

förnödenheter från montageförrådet via mail eller telefon, vilket sker ungefär en gång i 

veckan. Om handverktyg går sönder skickar montageledaren tillbaka det till montageförrådet 

som skickar en annan maskin från lagret. Ifall det behövs montageutrustning så som 

lyftverktyg, betongblandare och pumpar så kontaktar montageledaren montageförrådet. När 

det saknas detaljer eller om fel upptäcks på ritning så ringer montageledaren till konstruktion 

som får revidera eller ta fram en ritning på en ny detalj. I vissa fall så löser montageledaren 

problemet själv på plats med extern leverantör, men då måste konstruktör kontaktas för att 

kontrollera så att lösningen är hållbar. När montaget är slutfört skickas överblivet material 

tillbaka till montageförrådet.       
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5.2 Beskrivning av processerna region mellan 

Montaget i region mellan ansvarar för området i Mellansverige se figur 5. I region mellan 

finns det en samordnare i Kungsör som ser till att rätt material kommer till montaget. Det 

finns en leverantör (Franssons) som är beläget bredvid fabriken i Kungsör som hjälper till att 

förse montagen med armering och vissa specialdetaljer. Franssons förser till viss del 

montagen med lyftutrustning. 

 

 

Figur 7 Processkarta region mellan 

1. Konstruktion – Tar emot order, konstruerar ritningar på betongelementen. 

Sammanställer A-listor, T-listor och detaljritningar som skickas till Kungsör. Skickar 

ritning till fabrik för produktion.  

2. Samordnare i Kungsör – Tar emot A-listor, T-listor och detaljritningar och 

kontrollerar listorna, vid fel skickas de tillbaka till konstruktion för revidering. T-listor 

och detaljritning skickas till leverantör som en beställning. A-listor och vilka 

lyftverktyg som behövs skickas till Franssons. Samordnare tillsammans med 

Franssons ser till att armering hamnar på betongelementstransport. Om inte det går 

skickas annan budbil. Samordnare tar emot samtal av montageledare när det fattas 

material på montaget. Han försöker sedan fixa fram materialet så fort som möjligt, 
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antingen via beställning av leverantör som levererar direkt till montage eller så köps 

materialet hem till Kungsör och samordnas på betongelementsbil. 

3. Leverantör – Leverantör tar emot T-listor och detaljritningar från samordnare i 

Kungsör. Om något inte stämmer skickas det tillbaka till Kungsör. Om allt stämmer 

levereras materialet ut till montaget. Leverantör tar emot beställning från 

montageledare på förbrukningsmaterial och förnödenheter som också levereras till 

montaget. Leverantörer som får beställning av samordnare när det fattas material på 

montaget levererar i vissa fall till Kungsör och i andra fall direkt till montage (beror på 

hur akut det är). 

4. Franssons – Tar emot A-lista och information om vilka lyftverktyg som behövs till 

fritt bil. Kontrollerar med fabrik ifall materialet kan samordnas på 

betongelementstransport. Om det inte går att samordna skickas en annan budbil. 

Franssons tar även emot överblivet material från montage. 

5. Fabrik – Tar emot listor på vad som ska produceras från konstruktion. Sammarbetar 

med samordnare i Kungsör och Fransson vid samordning av transport. Levererar 

betongelement till montage. Levererar betongelement till fritt bil. 

6. Fritt bil – Här uträttas inget montage utan de levererar bara betongelement från fabrik, 

montageutrustning och T-gods från Franssons som sedan levereras till arbetsplatsen.   

7. Montage – Ansvarar för att betongelementen blir monterade. Ser över vad som behövs 

och beställer förbrukningsmaterial/förnödenheter direkt från leverantör. 

Montageutrustning så som betongblandare och pumpar leasas, även handverktyg 

leasas. De gör avrop på betongelement och tar emot leveranser från leverantör, de gör 

även avrop på armering och vissa detaljer från Franssons. Vid akut materialbrist 

vänder sig montageledaren direkt till närliggande leverantör för att lösa problemet.   

5.2.1 Konstruktion 

På konstruktion arbetar ett visst antal konstruktörer beroende på vilken fabrik det gäller. Vissa 

konstruktörer arbetar enbart mot produktion medan andra konstruktörer är involverade i 

montaget, ibland används inhyrda konstruktörer. Konstruktörerna mot montages uppgift är att 

konstruera betongelement, detaljritningar och ta fram T-listor och A-listor som skickas till 

montageledare och samordnare i Kungsör. Ritningarna på betongelementen skickas till 

produktion. Konstruktörerna har daglig kontakt med montageledare och konstruerar nya 

detaljer. Detta sker när justeringar behöver göras då problem uppstått för montageledare, eller 

att samordnaren har upptäckt fel på ritningar och listor. Strängbetong tillåter sina kunder att 

ändra i sin beställning långt in i processen. Konstruktören måste då vara delaktiga och 

eventuellt revidera gamla listor och ta fram nya detaljritningar. 

5.2.2 Samordnare i Kungsör 

Samordnare i Kungsör spenderar 50 % av sin arbetstid på de arbetsuppgifter som kommer 

beskrivas nedan. Han tar emot A-listor, T-listor och detaljritningar från konstruktion och går 

sedan igenom dessa listor för att kontrollera att allt stämmer. Om något inte stämmer skickas 

det tillbaka till konstruktion för revidering. Om allt stämmer skickas T-listorna och 

detaljritningarna till SKB och A-listorna till Franssons. Samordnare och Franssons ser 

tillsammans till att armeringen samordnas på betongelementstransporten. Samordnare tar 

emot samtal av montageledare när det fattas material på montaget. Samordnare försöker sedan 

ordna fram materialet så fort som möjligt, antingen via beställning av leverantör som levererar 

direkt till montage eller så köps materialet direkt till Kungsör och samordnas på 
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betongelementsbil. Om inte samordning är möjligt skickas en separat budbil. 

5.2.3 Leverantör 

Det är ett flertal leverantörer som används i region mellan. Gällande förbrukningsmaterial och 

förnödenheter erhålls den största delen från Ahlsell, tidigare har företaget använt Tools. En 

annan leverantör som används ofta är SKB här köps den största delen av T-gods och 

specialdetaljer, dessa beställs via T-listor och detaljritningar. I vissa fall används externa 

leverantörer som kan leverera material snabbt vid akuta behov.  

5.2.4 Franssons 

Fransson är en leverantör som ligger 300meter från fabriken i Kungsör och de används för 

beställning av armering och även vissa specialdetaljer. De lagerhåller även lyftverktyg som 

Strängbetong levererar till fritt bil. Franssons har ett nära samarbete med Strängbetong och 

ansvarar tillsammans med samordnare för att armering och annat beställt material hamnar på 

betongelementstransporten. Om samordning inte är möjlig skickas en separat budbil. 

5.2.5 Fabrik 

Fabrikerna producerar de betongelement som ska levereras till montaget. De ansvarar för att 

betongelementen är färdiga i tid och efter avrop av montageledare skickas betongelementen 

till montaget. 

5.2.6 Fritt bil 

Fritt bil kallas den leverans av betongelement där inget montage uträttas. Här står företaget 

för produktion och leverans av betongelement som kunden har beställt. Företaget ansvarar 

även för att lyftutrustning finns tillgängligt för kunden under byggnationen. Franssons och en 

annan person i Kungsör ansvarar för att de lyftverktygen som behövs kommer med till fritt 

bil. 

5.2.7 Montage 

På montaget finns det ett montageteam som ansvarar för att montera betongelementen på 

byggarbetsplatsen. Montageledaren får listor och detaljritningar från konstruktion för att 

kunna planera sitt arbete. Montageledaren beställer förbrukningsmaterial och förnödenheter 

direkt från leverantör, det sker ungefär en gång i veckan. Montageledaren leasar 

montageutrustningen och handverktygen. Handverktygen leasas på ett avtal från Hilti där det 

ingår reparation om ett verktyg går sönder. De får då även låna ett verktyg under 

reparationstiden. Om det saknas detaljer eller om fel upptäcks på ritning så ringer 

montageledaren till konstruktion som får revidera eller ta fram en ritning på en ny detalj. I 

vissa fall löser montageledaren problemet själv på plats med extern leverantör men då måste 

konstruktör kontaktas för att kontrollera att lösningen är hållbar. Montageledaren ringer även 

till samordnare i Kungsör för att se om han kan lösa problemet. När montaget är slutfört 

skickas överblivet material tillbaka till Franssons.       
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5.3 Resultat från intervjuer  

Här presenteras åsikter från montageledare i de båda regionerna, förrådspersonal i region syd 

och samordnare från region mellan. Materialet är framtaget utifrån semi-strukturerade 

intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Fyra montageledare ifrån region syd har intervjuats 

och tre montageledare ifrån region mellan. Personalen på förråden i region syd och 

samordnaren i region mellan har intervjuats med ostrukturerade intervjuer.  

5.3.1 Region syd 

Utifrån intervjuerna som har genomförts med montageledarna i region syd har det 

framkommit att de arbetar på olika sätt. Vissa av montageledarna ringer till montageförrådet 

när de ska beställa material medan andra mailar. Några av montageledarna använder 

montageförrådet i så stor utsträckning som möjligt medan andra väljer att kombinera 

beställning från montageförrådet och leverantör. Beroende på vilken montageledare det är så 

väljer vissa att vända sig till Ahlsell eller Tools. I akuta situationer varierar det om 

montageledarna använder närliggande leverantörer eller montageförrådet. Några av 

montageledarna åker ibland själva förbi förrådet för att hämta material medan andra bara 

beställer till montageplatsen. En del montageledare samlar på sig material som ett 

säkerhetslager, medan andra väljer att ha mindre material i containern.  Egna system på hur 

beställning av material sköts finns hos montageledarna. 

Störningar som upplevs:  

 Konstruktion skickar listor och ritningar försent vilket medför att förrådet får svårt att 

leverera material till montaget i tid och använda de leverantörer som företaget vill 

 Bytet från Tools till Ahlsell upplevs ha lett till: 

o Försenade leveranser från förrådet 

o Sämre utbud på material 

o Ofta slut på material i hyllorna på montageförrådet 

o Sämre servicegrad 

 Svårt att få tag på konstruktion 

 Montageledare blir involverade sent i projektet vilket medför problem i planeringen 

 Leveranser från Lettland har upplevts haft svårt att passa tider 

 Svårt att hålla reda på vilka handverktyg som ägs 

 Problem med att få en tid för leverans av leverantör 

 Orutinerad personal skickas för att hjälpa till på montageförrådet 

 Montageförrådet upplever att det är svårt att hinna lägga in beställningslistor från 

montageledare i datorn 

 Saxar och ok fastnar på fritt bil 

 Montageförrådet upplevera att det är svårt att hinna med och serva handverktyg och 

annan utrustning 

 Montageförrådet upplevera att systemet för att registrera handverktyg är bristfälligt 

 Fabriksförrådet upplever att SKB inte är precisa i antal vid beställning 

 Personalen på montageförrådet anser att det är enklare när listorna kommer via mail 

eftersom det blir tydligare  

 Sena ändringar i beställning från kund 
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Vad fungerar bra: 

 Beställning av material från förrådet i Veddige 

 Samarbetet med förrådet och montageledare 

 Tillgängligheten på förrådet 

 Att äga verktygen själv 

 Montageledare upplever att det är bra att kunna bestämma exakt när de vill ha 

materialet från förrådet 

 Transporten inom Sverige 

 Montageförrådet kan köpa in större volymer vilket medför lägre kostnader 

 Service och märkning av handverktyg 

5.3.2 Region mellan 

Utifrån intervjuerna som har genomförts med montageledare i region mellan så har det 

framkommit att de arbetar på olika sätt. Samtliga montageledare beställer 

förbrukningsmaterial och förnödenheter direkt från leverantör, vissa använder då Ahlsell, 

vissa använder Tools och några använder sig av båda. Är det akut kan även andra leverantörer 

användas. Vissa av montageledarna använder sig av en ”förrådare” som ansvarar för att det 

finns förbrukningsmaterial och förnödenheter på montaget. Andra montageledare har delat 

upp ansvaret med beställning av förbrukningsmaterial och förnödenheter på sina montörer. De 

ansvarar då för olika områden av material och ser till att de finns på montaget. När det saknas 

detaljer på byggarbetsplats vänder sig montageledare till samordnare i Kungsör, vissa direkt 

till konstruktion och några direkt till leverantörer. När det saknas lyftutrustning på montaget 

vänder sig montageledare till samordnare i Kungsör, vissa direkt till Franssons och ibland till 

andra montageledare. Är det akut materialbrist vänder sig montageledare till samordnare för 

att se om han kan lösa problemet, vissa vänder sig direkt till leverantörer i närheten av 

montageplatsen. Gällande handverktyg så leasar de flesta dem via avtal hos Hilti, men vissa 

montageledare köper handverktygen. 

Störningar som upplevs: 

 Utländska leveranser har upplevts haft svårt att passa tider 

 Efter byte från Tools till Ahlsell har de upplevts: 

o Sämre service 

o Sämre sortiment 

o Leveranser på kläder kommer i omgångar eller sent 

o Sämre kompetens 

o Fler produkter som är restade 

o Inga besked när produkter är restade 

 Dålig framförhållning hos montörer när material tar slut 

 Dålig tillgänglighet efter klockan 4 när problem behöver lösas 

 Svårt att få fram beslut på vad som behöver fixas när problem uppstår 

 Omständigt att leasa pumpar, stag, stämpar och blandare 

 Rörigt i containern 

 Onödiga resor till leverantör  

 Samordnare upplever att det blir knappt om tid när montageledare ringer och vill ha 

grejer 
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 Ofta fel på listor från konstruktion 

 Sena beställningar och listor från konstruktion 

 Orealistiska behovsdatum från konstruktion 

 Dålig koll på överblivet material eftersom det kommer till Franssons 

 Dålig uppsikt på vad som behöver besiktigas  

 Finns inget standard på vilket material som finns i Kungsör 

 Dåligt med lagerplats i Kungsör 

 Sena ändringar i beställning från kund 

Vad fungerar bra: 

 Beställningar från Tools 

 Samarbetet med SKB 

 Samarbetet med Franssons 

 Leasing av handverktyg från Hilti (några köper handverktyg själva och tycker det 

fungerar bra) 

 Samarbete med konstruktörer på Structor 

 Samarbetet mellan montageledare 

 Att ha en ”förrådare” som hjälper till i containern vid beställning 
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6 Analys och förbättringsförslag 

I detta kapitel presenteras en analys som är grundad på nulägesbeskrivingen och den teoretiska referensramen. 

Förbättringsområden framkommer och viktas i en feleffektsanalys. Förbättringsområdena är baserade på 

intervjuer och observationer.   

6.1 Analys 

Strängbetongs vilja om att ändra i styrningen av montageprocesserna kan kopplas till det 

Slack et al. och Chopra et al. benämner supply chain management [5,6]. Strängbetongs 

montageprocess består av olika flöden så som informationsflöden, finansiella flöden och 

materialflöden. Dessa flöden vill företaget se över för att undersöka var det finns utrymme för 

förbättringar och besparingar något som Chopra et al. och Ou et al. är eniga om att supply 

chain management leder till [6,8]. Jonsson et al. anser att det är viktigt att integrera företagets 

olika flöden i försörjningskedjan [7]. En integrering av Strängbetongs montageprocesser 

skulle leda till att en tydligare bild erhålls över montageprocesserna. Detta skulle göra det 

lättare att se var besparingar kan göras. 

Jonsson et al. poängetar vikten av att se sin organisation utifrån ett internt perspektiv. Det är 

viktigt för att skapa en effektivare försörjningskedja och minska suboptimering [7]. Det kan 

jämföras med Strängbetong, här är förrådet i Veddige både intern kund och intern leverantör. 

Förrådet kan ses som en intern kund mot konstruktion eftersom de behöver information från 

dem. De kan även ses som en intern leverantör eftersom de ska förse montaget med material. 

Montageledaren kan ses som en intern kund till förrådet, men de kan även ses som en intern 

leverantör eftersom de skickar information till förrådet. På så vis blir även förrådet en intern 

kund till montageledaren. Jämfört med region mellan, kan samordnaren i Kungsör både ses 

som en intern kund och intern leverantör. Graden av interna relationer är dock mindre här och 

montageledaren använder sig mer av externa leverantörer. Lings [9] hävdar att det är viktigt 

att identifiera sina interna relationer och att det finns förståelse för att de interna 

leverantörerna ska förse de interna kunderna med de material som behövs för att de ska kunna 

utföra sina arbetsuppgifter. Strängbetong har mycket interna relationer, det är därför viktigt att 

identifiera dessa för att kunna styra dem. Slack et al. [5] menar att många principer för att 

styra de externa försörjningskedjorna går att applicera på de interna försörjningskedjorna.  

Strängbetong använder sig av ett flertal leverantörer när de köper material som då blir en 

viktig del i deras försörjningskedja. Jonsson et al. [7] beskriver att ett företag kan ses utifrån 

ett externt perspektiv där det handlar om att optimera och effektivisera samarbetet med sina 

leverantörer. Detta kan jämföras med att Strängbetong nyligen ersatt en av sina 

huvudleverantörer med hopp om att den nya ska vara mer ekonomisk och fungera bättre. Det 

har inte fungerat bra då missnöje har uppstått med den nya leverantören. Det är därför 

fördelaktigt att skapa en god relation och ett bra samarbete med en leverantör. Detta eftersom 

en upparbetad relation med leverantör oftast är lönsammare än att byta mellan leverantörer 

[17].  

Sörqvist [10] menar att kommunikationsbrist ofta är orsaken till att fel inträffar i 

organisationer. Strängbetongs processer där det förekommer fel utformning på ritningar och 

listor, missförstånd vid telefonkontakt, försenade leveranser m.m. är tecken på 

kommunikationsbrist. När beställningar från montageledare i region syd skickas till 

montageförrådet sker det via mail eller telefon. De anställda på förrådet anser att det är lättare 
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att kontrollera beställningarna när de erhålls via mail. Även i region mellan upplevs problem 

med kommunikationen då samordnaren får ta emot många ”paniksamtal”. Det kan jämföras 

med det Sörqvist beskriver om att det är viktigt att bestämma vilka informationskanaler som 

ska användas. Författaren påvisar också att det är viktigt att alla i företaget använder samma 

språk för att reducera missförstånd [10]. Strängbetong har problem med att det uppstår fel på 

listor och ritningar detta är något som Sörqvist anser kan undvikas om information säkerställs 

innan den skickas vidare till nästa steg i processen. Detta kan även beaktas när material 

beställs från intern leverantör eller extern leverantör [10].  Jonsson et al. och Chopra et al. 

påvisar att rätt information är nyckeln till framgång, de är eniga med Sörqvist om att onödiga 

kommunikationssteg bör reduceras för att öka lönsamheten. Hos Strängbetong uppstår en del 

onödiga kommunikationsvägar, t.ex. i region mellan där montageledare ringer till samordnare 

i Kungsör som får vända sig till leverantör istället för att montageledaren vänder sig direkt till 

Leverantör. Onödiga kommunikationsvägar är något som bör ses över [6,7,10]. 

Mattsson beskriver tre olika typer av lager omsättningslager, säkerhetslager och 

utjämningslager. Säkerhetslager är ett lager vars syfte är att se till att servicenivån behålls 

[11]. Detta kan knytas till Strängbetongs förråd i region syd som lagrar förbrukningsmaterial, 

handverktyg m.m. för att snabbt kunna leverera till montaget när behov finns. Det eftersom 

montaget genererar kundvärde och det är viktigt att de håller tidsplanen. I region mellan finns 

inget lager vilket enligt Harrison et al. [4] är något positivt, det eftersom författarna menar att 

lager leder till kapitalbindning och medför onödiga kostnader för att driva lagret. Mattsson 

[11] är av en annan åsikt, han hävdar att lager är värdeskapande och ser det som en tillgång. 

Att finna ett teoretiskt svar om det är en fördel för Strängbetong att ha lager kontra att inte ha 

lager är svårt eftersom forskarna har olika åsikter. Slack et al. [5] och Chopra et al. [6] anser 

att lager är kapitalbindande men nödvändigt för att kunna leverera sina kunder i tid, vilket i 

detta fall är interna kunder (montageledare). Det är därför nödvändigt för Strängbetong att 

hitta en balans mellan lagrets storlek och det värdet de skapar eller räkna på om det 

överhuvudtaget är nödvändigt att ha ett lager. I region syd ägs den största delen av 

montageutrustningen. Det förutsätter att ett lager finns där förvaring av utrustning är möjlig 

när den inte används. Leasing som används i region mellan medför att behovet av 

förvaringsutrymmen och kostnader försvinner, däremot uppkommer kostnader för 

leasingavtalet. Att räkna på vad som är mest ekonomiskt med hänsyn till förvaringskostnader 

och leasing är nödvändigt [12,13]. 

Montaget som Strängbetong uträttar ser ofta olika ut, det medför att olika specialdetaljer 

måste konstrueras, att olika mängder och typer av material och verktyg behövs. Enligt 

Serdarasan finns det tre typer av supply chain komplexitet: statisk komplexitet, dynamisk 

komplexitet och beslutsfattande komplexitet. Strängbetong har en hög grad av statisk 

komplexitet, som innebär en hög variation av komponenter och mycket informationsutbyte 

med interna och externa kunder och leverantörer. Strängbetong har även en viss del dynamisk 

komplexitet som Serdarasan beskriver som det oförutsägbara som kan inträffa i 

försörjningskedjan. Författaren påvisar att en hög komplexitet medför svårigheter för 

ledningen att fatta beslut vilket är det han kallar beslutsfattande komplexitet. Enligt 

Serdarasan är det viktigt att identifiera vilka påverkande faktorer som gör verksamheten 

komplex. Det kan vara interna faktorer som är lätta att kontrollera, tillgång/efterfrågan 

faktorer (som berör kunder och leverantörer) vilka är svårare att kontrollera och externa 
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faktorer som är svåra eller omöjliga att kontrollera[14]. Det kan jämföras med Strängbetongs 

verksamhet som är komplex, det är viktigt för dem att identifiera och försöka påverka de 

faktorerna som gör dem komplexa. De bör arbeta med att förenkla de processerna som är 

komplexa idag och genom att öka delaktigheten hos de anställda blir det lättare att hantera de 

problem som förknippas med komplexa verksamheter [3]. I Strängbetongs fall bör 

komplexiteten inte enbart försöka minskas, utan de bör sträva efter att lära sig att kontrollera 

komplexiteten. Detta är något som Serdarasan [14] illustrerar i en matris som han kallar ”grad 

av möjlighet att hantera komplexitet i ett system”, se figur 2. 

Montaget som Strängbetongs montörer utför kan kopplas till det Silvestro et al. och Slack et 

al. kallar för professionellservice [5,16]. Detta eftersom montaget har en hög kundanpassning, 

en låg volym av kunder, och en hög variety (stor variation i produktutbudet), se figur 3. Vid 

en professionellservice gäller det att designa sina processer efter det. Strängbetong bör enligt 

Slack et al. sträva efter att ligga så nära linjen i de ”natural line of fit” som möjligt se figur 4. 

Detta innebär att de ska hitta det perfekta förhållandet mellan hur många montage som ska 

uträttas, hur stort utbud av produkter som ska tillhandahållas och hur de ska designa sina 

processer. Något som syns hos Strängbetong är att de låter sina kunder vara med och 

bestämma och komma med ändringar långt in i projekten. De erbjuder hög kundanpassning 

och det kräver att de utformar sina processer utefter det. Finns en hög kundanpassning med 

sena förändringar bör placeringen vara högt upp till vänster i ”the natural line of fit” och då 

krävs ett flexibelt arbetsflöde som kan hantera sena ändringar [5]. 

Silvestro anser att processer kan delas upp så att varje del kan designas olika efter behov [18]. 

Vid observation av Strängbetongs montagelogistik ur ett internt perspektiv kan processerna 

delas upp och placeras på ”the natural line of fit” då olika delar i processerna fungerar som 

interna leverantörer och kunder. Konstruktion kan kopplas till det Silvestro et al. och Slack et 

al. kallar för servicebutiker [5,16]. Detta eftersom de har en medelstor volym av interna 

kunder (samordnare, förråd) och en mindre variety. De utför det mesta av arbetet utan 

kundkontakt, men en viss del av arbetet sker med interaktion med de interna kunderna. Enligt 

Slack et al. [5] ska servicebutiker sträva efter att utforma sitt arbetsflöde för att både vara 

flexibla och standardiserade. Om samordnare i Kungsör placeras på ”the natural line of fit” så 

kan samordnaren knytas till professionellservice. Detta eftersom samordnaren alltid får 

anpassa sig efter dem interna kunderna (montageledare) som hör av sig, kundanpassningen är 

där av hög och samordnaren erbjuder en hög variety. Här rekommenderas ett flexibelt 

arbetsflöde för att snabbt kunna hantera de olika problemen. Montageförrådet kan placeras i 

professionell service eftersom de har en hög kundanpassning, hög variety (de erbjuder många 

olika produkter) och få interna kunder (montageledare). Ett flexibelt arbetsflöde har här 

utvecklats med hjälp av ett säkerhetslager av material och utrustning och de närmar sig 

därför ”the natural line of fit” [5,16]. Något att ha i åtanke är det Bergman et al. [19] 

benämner ständiga förbättringar. Även fast Strängbetong känner att de är en bit på vägen kan 

de alltid bli bättre. 

6.2 Analys av förbättringsförslag 

Efter att ha analyserat intervjuunderlagen och det som framkommit av nuläget så har ett antal 

förbättringsområden åskådliggjorts. Dessa har sedan sammanställts i en FMEA-analys som 

Bergman et al. [19] anser är ett användbart verktyg för att analysera sambanden mellan 
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processers felsätt och felkonsekvenser, vad som kan göras för att förhindra att dessa fel 

uppkommer och minska konsekvenserna av felen. Varje problem har viktats utifrån det 

upplevda nuläget och ett risktal har tagits fram för att se vilka problem som är allvarligare än 

andra. Sedan har korta förbättringsförslag framkommit av analysen som visar hur problemen 

skulle kunna hanteras för att sänka risktalet,+ se tabell 1. 

Tabell 1. Feleffektsanalys (FMEA)   
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6.2.1 Utvärdering av förbättringsområden 

Förbättringsområdena som har kommit fram genom analysen och sammanställts i en 

feleffektsanalys (FMEA) har utvärderats i projektgruppen. Genom att titta på de olika 

förbättringsområdenas risktal syns det att vissa områden är mer kritiska än andra. Enligt 

Bergman et al. bör områdena som har högst risktal prioriteras. De säger även att en 

feleffektsanalys är ett lämpligt underlag i planeringsfasen inför en förändring av en process 

[19]. Strängbetong står just nu inför ett val om de ska införa förändringar i sina processer. 

Genom analysen har även ett antal förbättringsförslag vuxit fram. 

Ett förbättringsområde som har utvärderats är leverantören Ahlsell. Här upplevs problem som 

bristfälligt sortiment och service, problem med leveranser m.m. De anställda upplever att det 

har blivit sämre sedan företaget har bytt leverantör från Tools till Ahlsell. Detta problem är 

angeläget för företaget att titta närmare på, undersöka vad problemet grundar sig i och vilka 

lösningar de kan komma fram till. Ett förslag som har kommit fram under analysen är att ett 

byte tillbaka till Tools kan vara gynnsamt för Strängbetong. 

Ett annat förbättringsområde som fick ett högt risktal i analysen är hur ritningarna utformas av 

konstruktör. Här upplevs problem då det är vanligt att listor och ritningar innehåller fel och att 

de skickas försent till nästa steg i processen. Det medför kostnader i form av extraarbete 

eftersom felen och förseningarna på ritningarna måste lösas senare i processen vilket är 

tidskrävande och omständigt. Extraarbetet skulle reduceras om de anställda senare i processen 

kunde lita på att korrekta ritningar skickades i tid från konstruktion. En lösning till detta 

problem skulle vara att införa en rutin där ritningarna och listor inte får skickas vidare i 

processen förrän konstruktörerna har granskat varandra. Tid skulle här sparas senare i 

processen eftersom felen upptäcks i ett tidigt skede. Tydliga tidsplaner kan utformas så att 

konstruktören kan planera sitt arbete och på så sätt skicka ritningar och listor i tid. Det skulle 

underlätta arbetet senare i processen eftersom de får den tid de behöver för att få fram 

material. 

Ett problem som upplevs i region mellan är att överblivet material från montaget inte utnyttjas 

som det borde. Eftersom materialet skickas till en leverantör har Strängbetong ingen uppsikt 

över vad som skickas tillbaka och kan utnyttjas. Det upplevs leda till att de får betala för 

materialet igen och att material som kan användas slängs. Genom att Strängbetong själva tar 

emot material kan detta undvikas och de kan då spara de material som går att använda. Det 

förutsätter dock att det finns utrymme för att lagra materialet på. 

Att kunder får vara med och ändra sent i processen bidrar med problem för Strängbetong, i 
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feleffektanalysen fick detta problem ett högt risktal. Strängbetong strävar efter att ha en hög 

kundanpassning för att öka kundvärdet. Problemet som uppstår är att förändringarna från 

kund tar tid för Strängbetong att åtgärda vilket medför förseningar på montaget. Att utforma 

processerna till att bli mer flexibla är en lösning på detta problem. 

Ytterligare ett förbättringsområde som framkom utifrån analysen var att montageledare 

involveras för sent i processerna. Det leder till att montageledare får svårigheter att planera 

projektet med hur mycket förbrukningsmaterial och montageutrustning som kommer behövas. 

Montageledaren är den anställda som har bäst koll på vad som kommer gå åt till montaget. Att 

involvera montageledaren tidigare i processen skulle leda till att montagets startsträcka skulle 

förkortas och att montaget skulle få ett bättre flyt. Det skulle leda till besparingar i form av tid 

och pengar eftersom rätt mängd material kan köpas in från början. En standardrutin på att 

konstruktören ska involvera montageledaren tidigare bör utformas i egenskap att underlätta 

arbetet. 

Ett problem som upplevs i region mellan är att samordnare får ta emot mycket samtal från 

montageledare när det saknas material på montaget. Samordnare upplever då svårigheter med 

att få fram material i tid eftersom det finns begränsat med material på lager och han får därför 

kontakta olika leverantörer för att lösa problemet. Det leder till dubbelarbete eftersom han 

först letar efter material på plats och sedan kontaktar leverantör. Efter utvärdering har ett 

förslag tagits fram på att upprätta ett lager i Kungsör där en standarsuppsättning finns på 

material. På så vis vet samordnaren direkt vilket material som finns på plats och slipper 

kontakta leverantörer. Ett lager skulle även leda till att montageledaren kan skicka sin 

container för inventering till Kungsör och på så vis få bättre ordning. Montageledaren skulle 

också kunna spendera mer tid på montaget eftersom lagret även skulle kunna tillhandahålla 

förbrukningsmaterial och förnödenheter som idag köps direkt av montageledare. En annan 

lösning skulle vara att det är montageledarens ansvar att kontakta leverantörer för att få fram 

material. Här skulle dubbelarbete undvikas eftersom samordnaren inte blir involverad. 

Montageförrådet och montageledare i region syd upplever idag problem med att hålla ordning 

på sina handverktyg. Det finns ett datorsystem för detta men det anses bristfälligt. Detta leder 

till att onödig tid får läggas på inventering av handverktyg ute på montaget. Ett förslag på att 

utforma ett bättre system där varje ägd maskin kan läggas in med ID-nummer och vilket 

montage de befinner sig på skulle leda till en bättre uppsikt över handverktygen. Tid för 

inventering skulle här reduceras och bättre översikt på om det är nödvändigt att köpa in nya 

handverktyg skulle erhållas. 

I region mellan upplevs ett problem med besiktning av lyftutrustning. Det är dålig uppsikt 

över vilken utrustning som behöver besiktas vilket leder till att de inte kan användas. Tid får 

läggas på att undersöka vilka lyftverktyg som är besiktade och det är omständigt att få fram 

information om detta. Efter utvärdering av problemet har ett förslag på att märka varje 

lyftverktyg med ett ID-nummer tagits fram. På så sätt kan Strängbetong när de skickar 

lyftverktygen registrera på vilket montage de befinner och ha uppsikt på när respektive 

verktyg ska besiktas. 
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7 Diskussion 

I följande kapitel diskuteras hur trovärdigt resultatet är samt i hur stor grad projektets mål och syfte är uppfyllt. 

Rekommendationer till Strängbetong om hur fortsatt arbeta kan se ut avslutar detta kapitel.  

7.1 Värdering av resultat 

Den teoretiska referensramen har tagits fram för att kunna anlysera nuläget på en generell 

nivå. Litteratur har använts för att få en förståelse för ämnet, det har även kompletterats med 

forskningsartiklar för att erhålla en djupare insikt för hur processer bör styras. Under 

projektets gång har hela tiden ett källkritiskt tänk tillämpats där artiklar och litteratur har 

jämförts mot varandra för att få en bred inblick i ämnet och kunna sortera bort opålitliga 

källor. Det finns förstålse för att irrelevanta teorier kan ha använts vilket påverkar utfallet i 

analysen.  

För att kunna angripa problemet utfördes en datainsamling och en processkartläggning. 

Datainsamlingen och processkartorna utfördes via intervjuer och egna observationer. Data har 

samlats in som en kvalitativ datainsamling. Hänsyn har under projektets gång tagits till 

osäkerheter som finns när en kvalitativ insamling görs. Ett frågeunderlag har därför tagits 

fram för att samma frågor ska ställas till samtliga intervjuade och på så sätt få ett mer pålitligt 

resultat. När en intervju genomförs finns det dock en del faktorer som kan påverka utfallet. 

Något som upplevdes var att en del intervjuade var mer engagerade än andra vilket medförde 

utförliga svar. Andra intervjuade var inte lika engagerade vilket medförde mindre detaljerade 

svar. Medvetenhet finns om att det medför en viss osäkerhet för resultatet. Det skulle kunna 

ha utförts fler intervjuer vilket eventuellt skulle leda till att fler förbättringsområden 

uppdagades, dock anses resultatet av intervjuerna tillräckligt för att ge en givande analys. När 

en processkarta utformas från egna observationer finns utrymme för egna tolkningar och att 

intervjuade talar olika språk. Kontroller av processkartan har regelbundet gjorts med anställda 

för att säkerställa att informationen stämmer och få fram ett trovärdigt resultat. 

Studien har gjorts på två regioner inom Strängbetong och olika steg i regionernas processer. 

Förståelse för att intervjuade har lättare att se brister på andra delar av processen än sin egen 

har funnits med under projektet. Det gör resultatet mindre trovärdigt då egna tolkningar fick 

göras på det som framkommit. Det samma gäller när utfallet från de olika regionerna 

observeras, här noterades att de intervjuade gärna såg att sin egen region var bättre än den 

andra istället för att framhäva sina brister. Annorlunda utformade frågor där det hade blivit 

lättare att ta sig in på djupet hos de intervjuade hade kunnat ge ett mer rättvist resultat. 

En medvetenhet finns om att processkartorna över regionerna kunde ha utformats på andra 

sätt än de är utformade. Ett exempel skulle vara att olika symboler förs in för att visa hur 

informationsflödet sker, om det är via telefon, mail eller dokument. Ett annat exempel är när 

flödet går åt båda håll, då kunde två pilar dragits istället för att göra två pilspetsar på samma 

linje. Dessa alternativ uppkom vid diskussion under projektets gång och de testades för att se 

vad som gjorde processkartan mer tydlig. Det visade sig dock att flera symboler och pilar i 

processkartan endast försvårade förståelsen för den. Det gav ett otydligt och rörigt intryck. Ett 

beslut fattades då till att utforma processkartan på ett så enkelt sätt som möjligt för att 

underlätta för läsaren att förstå nuläget på företaget. En kontroll av processkartan har gjorts 

med handledare och anställda på företaget för att få ett mer trovärdigt resultat. 
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Förbättringsområdena har analyserats fram genom en jämförelse av nuläget och teorin. De har 

sedan tagits fram ett risktal för varje område för att visa vilka områden som är mest kritiska. 

Risktalet har viktats utifrån hur allvarliga problemen har upplevts utifrån intervjuerna och 

observationerna vilket innebär att de har baserats på egna antaganden. Hade anställda som är 

insatta i processerna istället bedömt förbättringsområdena hade ett mer trovärdigt resultat 

uppnåtts. Förbättringsområdena och dess bedömning har diskuterats med handledare på 

Strängbetong som anser att den är rimlig. Det ger en ökad trovärdighet för resultatet. 

Förbättringsförslagen som framkommit via feleffektsanalysen ger indikation på lösning för 

problemområdena men bör ifrågasättas ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta eftersom det inte 

gjorts någon kalkyl på om förslagen skulle vara ekonomiskt lönsamma. Det har inte gjorts 

någon undersökning på om förslagen leder till suboptimering vilket bör undersökas innan de 

implementeras.  

De olika förbättringsområdena som har belysts och lösningsförslagen som tagits fram kan 

utvärderas utifrån hur de bidrar till en hållbar utveckling. Med hållbar utveckling avses att 

bidra till den globala hållbarheten i form av ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och 

social hållbarhet. Förbättringsförslaget där det överblivna materialet ska skickas direkt till 

samordnare i Kungsör kommer leda till en ökad ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det 

eftersom att mindre material kommer kasseras och istället utnyttjas vilket är positivt för 

ekonomin och miljön. Genom att sträva efter att samordning alltid är möjlig när material 

skickas inom företaget kan de minska onödiga transporter vilket medför minskade utsläpp och 

sänkta kostnader. Det leder också till en ökad ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Besiktningsprocessen var ett förbättringsområde som framkom av analysen. Genom att 

kontrollera så att de alltid har en säker och besiktad utrustning bidrar det till en ökad social 

hållbarhet eftersom personsäkerheten ökar. 

Målet med projektet var att utföra en fallstudie som skulle fungera som ett underlag när 

Strängbetong ska ta beslut om förändringar.  En processkarta har tagits fram för att skapa en 

bild av hur nuläget ser ut på företaget, förbättringsområden har kommit fram genom en analys 

baserad på nuläget och den teoretiska referensramen. Rekommendationer på vilka problem 

som är mer angelägna att titta på har visats i en feleffektsanalys och förbättringsförslag har 

diskuterats fram. Målet med projektet anses uppfyllt då det kommer fungera som ett stöd för 

Strängbetong i deras fortsatta förbättringsarbete. 

7.2 Fortsatt arbete 

Det fortsatta arbetet bör grunda sig i att värdera förbättringsområdena mer ingående. Vilka 

områden som är mer kritiska än andra bör undersökas. Det bör även undersökas vilka 

områden som är lätta att förändra och därför inte kräver någon stor resursåtgång. 

Strängbetong bör även sträva efter att få alla sina anställda mer delaktiga i förändringsarbetet. 

Det kan göras genom att projektmöten anordnas där montageledare och andra delaktiga i 

processen får delta. Eftersom de anställda ute i processerna har bra insikt vet de vad som 

behöver förbättras och vad som redan fungerar bra. Det är därför relevant att de ska delta i 

förbättringsarbetet. Att visa anställda att deras åsikter är viktiga skapar bättre engagemang och 
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acceptans vid förändring.  

Innan förändringar genomförs kan det vara bra att testa förändringen i mindre skala för att se 

om den är lönsam. Det för att slippa göra stora investeringar som i slutändan visar sig leda till 

suboptimering. Strängbetong bör även ta fram en detaljerad kalkyl där de ställer olika 

kostnader mot varandra, det för att se om förändringar förväntas kunna leda till ekonomisk 

lönsamhet. Här kan det vara nödvändigt att ta hjälp av anställda eller konsulter som har 

erfarenhet av att upprätta kalkyler. 

Eftersom företagets produktionsprocess försörjs med material på liknande sätt som montaget 

är vissa förbättringsområden även angelägna för produktionen.  Det innebär att vid framtida 

förbättringsarbeten kan företaget utnyttja några av förbättringsförlagen. Metoderna och 

verktygen som har använts så som processkartläggning, feleffektsanalys och intervjuer kan 

med fördel användas vid framtida projekt inom företaget. 
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8 Slutsatser 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som framkommit utifrån analys och diskussion.  

Följande slutsatser har konstaterats: 

 Processerna inom montagelogistiken är idag komplexa vilket medför problem. Ett mer 

standardiserat arbetssätt skulle medföra att processerna blir enklare och 

arbetsuppgifter och ansvarsområden skulle bli tydligare. 

 Att samarbete med leverantörer fungerar bra är viktigt för att få ett bra flöde i 

processerna. Därför bör Strängbetong överväga att byta tillbaka till sin gamla 

leverantör eftersom samarbetet med dem fungerade bättre. 

 Fler intervjuer skulle möjligen leda till att fler förbättringsområden yttrar sig. 

 Att ett förråd skulle lösa många problem i region mellan är tydligt. Dock behöver 

kalkyler tas fram för att styrka om förändringen är ekonomiskt lönsam. 

 Fel utformade ritningar och listor medför stora problem för Strängbetong, en 

förbättring av detta är nödvändigt. 

 Det är svårt att få en tydlig bild ifall leasing eller att äga är mest fördelaktigt eftersom 

åsikterna har varierat hos de intervjuade. En kalkyl skulle här vara nödvändig där 

hänsyn tas till underhållskostnader, stölder, leasingkostnader och inköpskostnader. 

 Beställning av förbrukningsmaterial och förnödenheter från montageförrådet bör alltid 

ske via mail eftersom de underlättar för de som arbetar där och reducerar 

felmöjligheter. 

 Flera av förbättringsförslagen bidrar till en hållbar utveckling.  

 Utifrån förbättringsområdena är det tydligt att en standardisering av Strängbetongs 

processer skulle lösa många problem för företaget och underlätta för framtida arbete.  

 Eftersom en tydlig kartläggning av Strängbetongs montageprocesser har tagits fram 

samt att flera förbättringsområden har belysts anses projektets mål med att ta fram ett 

underlag åt Strängbetong vara uppfyllt. 
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Bilaga 1 - Frågor för intervju region mellan 

Hur upplever du att allt fungerar idag?  

Vad upplever du fungerar bra och vad fungerar dåligt med att beställa direkt ifrån leverantör?  

Hur gör du när du beställer Förbrukningsmaterial och förnödenheter? 

Vilka problem uppstår vid beställning? 

Vad anser du är det viktigaste när du beställer material? 

Hur mycket och vad köps direkt av montageledaren? 

Hur upplever du att samarbetet med Jani i Kungsör? 

Hur fungerar samarbetet med Konstruktion? 

Vilken leverantör använder ni vid beställning? 

Vad är service för er? 

Vilken servicegrad upplever ni när ni beställer skala 1-10 Internt och Externt? 

Har ni någon uppfattning om skillnad i servicenivån Tools vs. Ahlsells? 

Hur ser tillgängligheten ut på företaget (Hur lätt är det att få tag i grejer/personer)? 

Vilka fördelar skulle du kunna se med att kunna beställa förbrukningsmaterial och 

montageutrustning från ett montageförråd?  

Var skulle ett eventuellt förråd placeras enligt dig? 

Hur upplever du att leasingen av verktyg (Hilti§) fungerar hos er kontra att äga? 

Skulle ni ha mindre utrustning och material i containern om ni kunde lita på att det fanns i 

förrådet? 

Vad gör du om det saknas material?  

Har ni någon kontakt med andra montageledare? Hur fungerar samarbetet mellan 

montageledarna?   
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Bilaga 2 - Frågor för intervju region syd 

Hur upplever du att allt fungerar idag? 

Vad upplever du fungerar bra och vad fungerar dåligt med att ha godsförrådet i Veddige? 

Hur fungerar samarbetet mellan er, fabriksförrådet, montageförrådet och konstruktör? 

Hur gör du när du beställer Förbrukningsmaterial? 

Vilka fördelar/nackdelar ser du med att beställa förbrukningsmaterial & förnödenheter direkt 

ifrån leverantör?  

Vilka problem uppstår vid beställning? 

Vad anser du är det viktigaste när du beställer material? 

Vad köps direkt av montageledaren? 

Vilken leverantör använder ni vid beställning? 

Vad är service för er? 

Har ni någon uppfattning om skillnad i servicenivån Tools vs. Ahlsells? 

Vilken servicegrad upplever ni när ni beställer från montageförråd/Fabriksförråd? 

Vad är tillgänglighet för dig (materialåtkomst & montageverktyg)? Hur upplever ni det? 

Hur upplever du att det fungerar att äga verktygen själva och inte leasa dem?  

Skulle ni ha mindre utrustning och material i containern om ni kunde lita på att det fanns i 

förrådet? 

Vad gör du om det saknas grejer? 

Kontakt med andra montageledare? 


