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Förord 
Detta examensarbete har utförts på Väderstad Verken AB och vid avdelningen för 

produktionsekonomi, vilket är en del av Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling vid 

Linköpings tekniska högskola. Examensarbetet är det avslutande momentet i vår 

civilingenjörutbildning inom Industriell ekonomi respektive Maskinteknik.  

Vi hade inte kunnat genomföra detta arbete utan hjälp från ett flertal personer som alla bidragit till 

att göra detta arbete så bra som möjligt. Vi vill uttrycka vår tacksamhet till dessa grupper och 

individer. Vid uppdragsgivaren Väderstad Verken AB vill vi rikta ett stort tack till våra handledare 

Johan Elmenius och Mathias Carlsson som bistått med mycket information och hjälp under arbetets 

gång. De har verkligen ansträngt sig för att underlätta vårt arbete genom att avsätta stora mängder 

tid till oss då vi kunnat samtala om våra frågor och funderingar. Dessutom vill vi rikta ett extra varmt 

tack till svetsarna i pilotgruppen som varit mycket tillmötesgående och öppna för våra förslag: Därtill 

vill vi även tacka övrig personal på Väderstad Verken AB som bidragit med stort engagemang och 

hjälpsamhet.  

Vid Universitet vill vi tacka våra handledare Helene Lidestam och Johan Johansson för värdefulla 

synpunkter och stöd under arbetets gång. Slutningen vill vi tacka Kajsa Högdahl och Elin Holmqvist 

samt vår opponent Jesper Turesson för värdefulla kommentarer och råd som hjälpt oss göra vårt 

arbete bättre.   



 
 

Sammanfattning 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete vid Linköpings Universitet och utförts på uppdrag 

av Väderstad Verken AB. 

Väderstad Verken AB, som är en ledande tillverkare inom jordbruksmaskiner, har ända sedan starten 

1962 ansett att kvaliteten varit mycket viktig. Under den vikande konjunkturen tog företaget tillfället 

i akt och genomförde en omorganisation av produktionsområdet. Manuellsvetsarna, som tidigare 

tillhörde den monteringslina som de försörjde med komponenter, bildade efter omorganisationen 

ett helt nytt lag där samtliga manuellsvetsare ingick. Vad som uppdagades var att manuellsvetslaget 

håller en lägre produktivitet än önskat samt att företaget har svårt att fastställa om det som tillverkas 

håller de mål som finns för kvalitet, leverans och ekonomi. Detta ledde fram till vårt syfte som är att 

påbörja en implementering av standardiserat arbetssätt i manuellsvetsen med fokus på svetsarnas 

förutsättningar att utifrån begreppet ”Rätt från mig” förbättra kvaliteten. 

För att besvara det nyss nämnda syftet genomfördes en nulägesanalys för att fastställa inom vilka 

områden arbete med det nya arbetssättet behövdes. Under denna analys uppdagades fyra 

problemområden: arbetsplatsutformning, arbetsinstruktioner, fixturhantering och utformning av 

tillverkningsorder. Inom dessa områden genomfördes en implementering av standardiserat 

arbetssätt i en pilotgrupp bestående av tre svetsare. 

För att lyckas med implementeringen krävdes ett hårt arbete med medarbetarna för att skapa 

förståelse för arbetssättet och förankra det i gruppen. Detta gjordes genom att utbilda svetsarna och 

engagera dem i arbetet med att ta fram många av de verktyg som de sedan skulle arbeta med. Inom 

arbetsplatsutformningen arbetades det med att skapa ordning och reda genom 5S samtidigt som två 

olika tavlor, bås- och stationstavla, togs fram där dokument och information kunde samlas upp. På 

tavlorna återfanns bland annat arbetsinstruktioner i form av metodbeskrivningar och rutiner som 

togs fram för att standardisera arbetet och se till att samma moment alltid utfördes. 

Metodbeskrivningen togs fram tillsammans med svetsarna själva för att ge en så bra beskrivning som 

möjligt som de sedan skulle vilja följa. Rutinerna skapades tillsammans med experter inom de 

områden vilka rutinerna berörde, till exempel fixturunderhåll och maskinunderhåll. 

En ordentlig genomgång av fixturerna genomfördes samt en lösning av förvaringen av de mindre 

fixturerna togs fram. Dessutom togs förslag fram för hur en tillverkningsorder bör utformas för att 

underlätta för svetsaren, det sistnämnda implementerades dock inte på grund av tekniska 

svårigheter. 

Resultatet blev mer involverade medarbetare som tyckte det var intressant att jobba med 

förbättringar, bättre ordning i svetsbåsen samtidigt som ledare och tekniker nu lättare kan följa 

produktionen i svetsbåsen. 

  



 
 

Abstract 
This report is the result of a master thesis at Linköping University commissioned by Väderstad Verken 

AB. 

Väderstad Verken AB, which is the leading manufacturer of agricultural machinery, has since the 

founding in 1962 regarded quality as very important. During the weakening of the market Väderstad 

Verken AB seized the opportunity to do a re-organization of the production area. After the re-

organization the manual welders, whom prior belonged to that assembly-line which they made 

components to, founded an entire new team where all welder was included. What was discovered 

was that the new welder-team held a lower productivity then what was wished and that the 

company had a hard time determine if the products held the goals for quality, delivery and economy 

that was set. This led us to the purpose for the thesis with is to start a implementation of 

standardized work procedures in the manual welding-team with focus on the welders fundamental 

condition for, from the concept “correct from me”, improving the quality. 

To be able to answer the mentioned purpose an analysis of today’s working conditions to determine 

within which areas the new work ways was needed. During the analysis four different areas was 

revealed: the workspace layout, work instructions, fixtures handling and the design of manufacturing 

orders. Within these an implementation of standardized work procedures was made on a pilot group 

consisting of three welders. 

For a successful implementation, hard work with the workers was required to establish an 

understanding for the new work procedures in the group. This was made by educating the welders 

and engaging them in the work of compiling many of the tools that they later are going to work with. 

Within the workspace layout the main work consisted of getting the space in order by implementing 

5S and at the same time create two sets of boards, on for the booth and one for the station, were the 

documents and information was placed. On the boards you can find work instructions and routines 

that were created to standardize the procedures and making sure that the procedures always was 

performed in the same way. The instructions were created together with the welders themselves to 

make sure that the instructions was correct and that they were going to use them. The routines were 

created together with experts where the routines were used, for example fixtures uphold and 

machine uphold. 

A proper review of the fixtures was made and at the same time a different solution for the storage of 

the smaller fixtures created. Besides the booth, the documents and the fixtures a proposition for 

how the manufacturing orders should look like was made so it would facilitate for the welder. This 

was not implemented tough due to technical difficulties. 

The result was more involved co-workers that taught it was interesting to work with improvements, 

better order and an easier way for the leaders and technicians to follow the production in the booth. 

  



 
 

Innehållsförteckning 
1 Inledning .............................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................. 1 

1.2 Syfte ......................................................................................................................................... 1 

1.3 Avgränsningar .......................................................................................................................... 1 

1.4 Disposition och Läsanvisningar ............................................................................................... 2 

2 Företagsbeskrivning .............................................................................................................. 4 

2.1 Historik .................................................................................................................................... 4 

2.2 Produkterna ............................................................................................................................. 5 

2.3 Organisationen ........................................................................................................................ 6 

2.4 The Väderstad Way ................................................................................................................. 7 

3 Metod ................................................................................................................................ 10 

3.1 Studiens inriktning ................................................................................................................. 10 

3.2 Undersökningsansats ............................................................................................................ 10 

3.3 Arbetsgång ............................................................................................................................ 11 

3.4 Datainsamling ........................................................................................................................ 14 

3.5 Metodkritik ............................................................................................................................ 16 

4 Nulägesbeskrivning ............................................................................................................. 18 

4.1 Produktionen på Väderstad Verken ...................................................................................... 18 

4.2 Manuellsvetslaget ................................................................................................................. 19 

4.3 Pilotgruppen .......................................................................................................................... 20 

4.4 Tillverkningsorder .................................................................................................................. 22 

4.5 Fixturhantering ...................................................................................................................... 22 

4.6 Arbetsinstruktioner ............................................................................................................... 23 

4.7 Arbetsplatsutformning .......................................................................................................... 24 

4.8 Lag- och stationstavla ............................................................................................................ 25 

4.9 Utnyttjandegrad .................................................................................................................... 26 

4.10 Sammanfattning .................................................................................................................... 26 

5 Uppgiftsbeskrivning ............................................................................................................ 27 

5.1 Arbetsplatsutformning .......................................................................................................... 28 

5.2 Arbetsinstruktioner ............................................................................................................... 29 

5.3 Fixturhantering ...................................................................................................................... 29 

5.4 Utformning av tillverkningsorder .......................................................................................... 29 

5.5 Medarbetarskap .................................................................................................................... 30 

6 Teoretisk referensram ......................................................................................................... 31 

6.1 Referensramens uppbyggnad ............................................................................................... 31 

6.2 Lean Production – En filosofi, inte ett verktyg ...................................................................... 32 

6.3 Standardiserat arbetssätt ...................................................................................................... 32 

6.4 Visuell styrning ...................................................................................................................... 35 

6.5 Jidoka ..................................................................................................................................... 36 

6.6 Kaizen .................................................................................................................................... 38 

6.7 Förändringsarbete i grupper ................................................................................................. 39 

7 Interna dokument ............................................................................................................... 41 

7.1 Väderstad Verkens arbete med Lean .................................................................................... 41 

7.2 The Väderstad Way – Produktion.......................................................................................... 42 



 
 

8 Benchmarking ..................................................................................................................... 47 

8.1 Husqvarna AB ........................................................................................................................ 47 

8.2 Monteringslina på Väderstad Verken .................................................................................... 49 

8.3 Sammanfattning .................................................................................................................... 51 

9 Problemanalys och lösningsförslag ...................................................................................... 52 

9.1 Arbetsplatsutformning .......................................................................................................... 52 

9.2 Arbetsinstruktioner ............................................................................................................... 56 

9.3 Fixturhantering ...................................................................................................................... 58 

9.4 Utformning av tillverkningsorder .......................................................................................... 59 

9.5 Medarbetarskap .................................................................................................................... 59 

9.6 Sammanfattning .................................................................................................................... 61 

10 Implementering .............................................................................................................. 62 

10.1 Utvalda lösningar ................................................................................................................... 62 

10.2 Förberedande arbete och genomförande ............................................................................. 63 

10.3 Arbetsplatsutformning .......................................................................................................... 63 

10.4 Arbetsinstruktioner ............................................................................................................... 67 

10.5 Fixturhantering ...................................................................................................................... 68 

11 Utvärdering av implementering och rekommendationer .................................................. 70 

11.1 Resultatet av implementeringen ........................................................................................... 70 

11.2 Rekommendationer vid fortsatt implementering ................................................................. 73 

11.3 Rekommendation till fortsatta studier .................................................................................. 74 

12 Slutsatser ........................................................................................................................ 75 

12.1 Arbetsplatsutformning .......................................................................................................... 75 

12.2 Arbetsinstruktioner ............................................................................................................... 75 

12.3 Fixturhantering ...................................................................................................................... 76 

12.4 Utformning av tillverkningsorder .......................................................................................... 76 

12.5 Medarbetarskap .................................................................................................................... 76 

13 Referenser ...................................................................................................................... 78 

13.1 Tryckta källor ......................................................................................................................... 78 

13.2 Elektroniska källor ................................................................................................................. 78 

13.3 Intervjuer ............................................................................................................................... 78 

Bilaga 1 – Ordlista 

Bilaga 2 - Enkät 

Bilaga 3 - Enkätresultat 

Bilaga 4 – Utnyttjandegrad innan implementering 

Bilaga 5 – Generell metodbeskrivning 

Bilaga 6 – Dagligt underhåll 

Bilaga 7 – Maskinunderhåll – operatör 

Bilaga 8 – Fixturunderhåll – operatör 

Bilaga 9 – Generell kvalitetskontroll 

Bilaga 10 – Utnyttjandegrad efter implementering 

 
  



 
 

Figurförteckning 
Figur 1.1 – Nedbrytning av begreppet ”Rätt från mig” ................................................................................... 2 

Figur 1.2 - Läsanvisningar ................................................................................................................................ 3 

Figur 2.1 - Viktiga händelser i Väderstad Verkens historia.............................................................................. 5 

Figur 2.2 –Jordbearbetningsmakinen Carrier 500 (www.vaderstad.se) ......................................................... 5 

Figur 2.3 - Organisationsschema för Väderstad Verken .................................................................................. 6 

Figur 2.4 - Organisationsschema för produktionsavdelningen ....................................................................... 6 

Figur 2.5 - Väderstad Verkens spirande planta ............................................................................................... 7 

Figur 3.1 - Översikt av undersökningsansatser (Lekvall & Wahlbin, 2001, s.211) ......................................... 11 

Figur 3.2 - Examensarbetes arbetsgång och metoder .................................................................................. 12 

Figur 3.3 - Förklaring till symboler i flödesschema ........................................................................................ 15 

Figur 4.1 - Informations- och materialflöde från kundorder till leverans ..................................................... 18 

Figur 4.2 - Flödesschema för arbetsmomenten i manuellsvetslaget ............................................................ 19 

Figur 4.3 - Översiktsbild över pilotgruppens tre olika svetsbås .................................................................... 20 

Figur 4.4 – Vingplåt, komponent till discram ................................................................................................ 20 

Figur 4.5 - Flödesschema över svetsbås 1 och 2 ........................................................................................... 21 

Figur 4.6 – Två vingar(tv & th) och en mitt(i mitten) som görs i svetsbås 1.................................................. 21 

Figur 4.7 - Flödesschema för svetsbås 3 ........................................................................................................ 22 

Figur 4.8 - Förvaring av små fixturer ............................................................................................................. 23 

Figur 4.9 - Svetsbåsets utseende ................................................................................................................... 24 

Figur 4.10 – Exempel på dålig ordning och reda ........................................................................................... 24 

Figur 4.11 - Lagtavla vid manuella svetsen .................................................................................................... 25 

Figur 4.12 - Stationstavla vid detaljsvets CR .................................................................................................. 25 

Figur 5.1 - Nedbrytning av syftet ................................................................................................................... 27 

Figur 5.2 - Problemområden inom standardiserat arbetssätt ...................................................................... 28 

Figur 6.1 – Exempel på Lean-huset (modifierad från Liker, 2009) samt de delar som återfinns i rapporten31 

Figur 6.2 - Referensramens uppbyggnad ...................................................................................................... 32 

Figur 6.3 - Exempel på Poka Yoke lösning (Petersson et al., 2008) ............................................................... 37 

Figur 7.1 - Viktiga händelser i Väderstad Verkens arbete med Lean (Väderstad Verkens Intranät) ............. 41 

Figur 7.2 - TVW-P beskrivs som en såprocess där viktiga delar måste ingå för en lyckad skörd .................. 42 

Figur 7.3 – Arbetsgång vid avvikelse med metoden Standardiserat arbetssätt ............................................ 44 

Figur 7.4 - Verktyget 5S enligt TVW-P ........................................................................................................... 44 

Figur 7.5 – Exempel på hur ständiga förbättringar ska fungera .................................................................... 45 

Figur 8.1 - Tavlor för 5S-certifiering .............................................................................................................. 50 

Figur 9.1 – Nedbrytning av syftet som leder fram till de fem problemområdena ........................................ 52 

Figur 9.2 - Verktyget 5S enligt TVW-P ........................................................................................................... 53 

Figur 9.3 – Visualisering av båstavlans olika delar ........................................................................................ 55 

Figur 9.4 – Visualisering av stationstavlans olika delar ................................................................................. 56 

Figur 9.5 – Rekommenderat informationsflöde från tavlorna i båsen till lagtavlan ..................................... 56 

Figur 9.6 – Visuell beskrivning av framtagning av metodbeskrivning ........................................................... 57 

Figur 10.1 - De utvalda problemområdena för implementering ................................................................... 62 

Figur 10.2 - Material med osäkert behov (blåa lappar)................................................................................. 63 

Figur 10.3 – Verktygstavlan efter steg 2: systematisering ............................................................................ 64 

Figur 10.4 – Den framtagna båstavlan .......................................................................................................... 65 

Figur 10.5 – Den framtagna stationstavlan ................................................................................................... 66 

Figur 10.6 - Lista över förvarade fixturer....................................................................................................... 69 

Figur 10.7 – Den slutgiltiga fixturförvaringen ................................................................................................ 69  

file:///C:/Users/Emma/Documents/Skola/Ex-jobb/Aktuella%20rapportdelar/Rapport%202.5.docx%23_Toc252518695
file:///C:/Users/Emma/Documents/Skola/Ex-jobb/Aktuella%20rapportdelar/Rapport%202.5.docx%23_Toc252518701
file:///C:/Users/Emma/Documents/Skola/Ex-jobb/Aktuella%20rapportdelar/Rapport%202.5.docx%23_Toc252518702
file:///C:/Users/Emma/Documents/Skola/Ex-jobb/Aktuella%20rapportdelar/Rapport%202.5.docx%23_Toc252518723


1 
 

1 Inledning 

Nedan presenteras bakgrunden till examensarbetet vilket leder fram till rapportens syfte. Vidare 

anges de avgränsningar som gjorts och kapitlet avslutas med läsanvisningar som kan underlätta vid 

läsningen av rapporten. 

1.1 Bakgrund 
Ända sedan Väderstad Verken AB grundades 1962 har kvalitet varit mycket viktigt för företaget. 

Under år 2006 togs The Väderstad Way (TVW) fram, en skriven dokumentation som redogör för hur 

företaget arbetar med värderingar och kärnvärden, alltså själva kulturen på företaget. Tillsammans 

med TVW togs även The Väderstad Way - Produktion (TVW-P) fram, vilken beskriver de arbetssätt 

företaget ska jobba med för att nå de uppsatta målen och visionerna. De har bland annat arbetat 

hårt med att införa standardiserat arbetssätt i monteringslinorna, detta både för att höja 

produktiviteten i fabriken men även höja kvaliteten som Väderstad Verken AB är känd för. I arbetet 

med kvalitetssäkring använder sig företaget av begreppet ”Rätt från mig” som innebär att de detaljer 

som medarbetaren lämnar ifrån sig ska uppnå de kvalitetskrav som företaget har fastställt. 

Under den vikande konjunkturen tog Väderstad Verken AB tillfället i akt och gjorde en 

omorganisation av produktionsområdet. Omorganiseringen resulterade i renodlade ledar- och 

lagområden efter processer och verksamheter. Manuellsvetsarna som tidigare tillhörde den 

monteringslina som de försörjde med komponenter bildade efter omorganisationen ett helt nytt lag 

där samtliga manuellsvetsare ingår. 

Det som uppdagades var att manuellsvetslaget höll en lägre produktivitet än vad kalkylerna tillåter 

samtidigt som företaget hade svårt att fastställa om det som tillverkades höll de mål som finns för 

kvalitet, leverans och ekonomi. 

1.2 Syfte 
Examensarbetets syfte är att påbörja en implementering av standardiserat arbetssätt i 

manuellsvetsen med fokus på svetsarnas förutsättningar att utifrån begreppet ”Rätt från mig” 

förbättra kvaliteten. 

1.3 Avgränsningar 
Inom begreppet ”Rätt från mig”, se avsnitt 7.2.1 Kvalitetssäkring, finns det fyra grundstenar som 

Väderstad Verken AB använder sig av för att avgöra hur väl de åstadkommer kvalitetssäkring, dessa 

är människa, metod, material och maskin, se Figur 1.1 nedan. Fokus kommer i denna rapport att ligga 

på människa och metod, vilket beror på att Väderstad Verken AB under hösten 2009 kommer att 

införa ett nytt materialhanteringssystem som innebär stora förändringar inom materialhanteringen 

samtidigt som en svetsares maskin inte har så stor inverkan på arbetssättet. 
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Figur 1.1 – Nedbrytning av begreppet ”Rätt från mig” 

I hela manuellsvetslaget arbetar 32 svetsare i en rad olika stationer. I examensarbete kommer endast 

en manuellsvetsstation, bestående av tre svetsbås med en svetsare i respektive bås, att behandlas. I 

denna station kommer även implementeringen ske men lösningsförslagen ska även kunna vara 

genomförbara i övriga delar inom manuellsvetslaget. 

Examensarbetet kommer att utmynna i ett antal lösningförslag som de flesta kommer utvärderas 

genom en implementering. Till vissa förslag kommer, på grund av tekniska svårigheter, endast 

lösningsförslagen presenteras tillsammans med rekommendationer om fortsatt arbete inom 

området. 

1.4 Disposition och Läsanvisningar 
Detta avsnitt har i syfte att ge läsaren en inblick i rapportens disposition. För att underlätta för 

läsaren att avgöra vilka kapitel i rapporten som anses viktiga följer rekommendationer om vilka delar 

som bör läsas utifall tiden är knapp. I Figur 1.2 nedan presenteras vad de olika kapitlen behandlar och 

för vem de kan vara intressanta. För läsare som inte är insatta i termologin och de förkortningar som 

används i rapporten finns en ordlista som kan vara till hjälp vid läsningen, se Bilaga 1 – Ordlista  

Kapitel Vad behandlas? Intressant för? 

2. Väderstad Verken AB Här presenteras företaget, 
dess historik och 
organisationens uppbyggnad. 

Riktar sig främst till de som inte 
redan är väl förtrogna med 
Väderstad Verken AB. 

3. Metod I kapitlet diskuteras arbetets 
inriktning och 
undersökningsansats. Vidare 
redogörs för arbetsgången och 
de metoder som använts. 

Läsare som är intresserade av 
arbetsgången och de metodval som 
gjorts.  

4. Nulägesbeskrivning Kapitlet redogör för dagens 
situation i manuellsvetsen, 
detta för att skapa förståelse 
för verksamheten. 

Läsare som behöver en presentation 
av verksamheten i manuellsvetslaget. 

5. Problembeskrivning Kapitlet beskriver en 
nedbrytning av syftet vilket 
sedan leder fram till de valda 
problemområdena.  

Samtliga läsare då det ger en djupare 
förståelse för uppgiften och de 
utvalda områdena. 

6. Teoretisk referensram I referensramen presenteras 
de teorier som anses 
relevanta för arbetet. 

De som vill få en djupare förståelse 
om de bakomliggande teorierna 

Rätt från mig

Människa Metod Material Maskin
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7. Interna dokument Redogör för de arbetssätt och 
metoder som Väderstad 
Verken AB tillämpar i 
produktionen. 

Riktar sig till de som inte redan är 
bekanta i förtaget och deras 
arbetssätt. 

8. Benchmarking Kapitlet redogör för den 
benchmarking som gjorts i 
syfte att få idéer om metoder 
som kan lösa de problem som 
påvisats. 

De som är intresserade av 
kvalitetsarbete. 

9. Problemanalys och 
lösningsförslag 

I kapitlet analyseras de 
utvalda problemen utifrån den 
valda teorin. Vidare följer 
lämpliga lösningsförslag för 
respektive problem. 

Kapitlet är intressant för samtliga 
läsare då det förklarar lösningarna till 
de respektive problemen. 

10. Implementering Kapitlet beskriver hur de 
framtagna lösningsförslagen 
implementerats 

Kapitlet riktar sig till de som är 
intresserade av hur 
tillvägagångssättet för en 
implementering av ett nytt 
arbetssätt kan se ut. 

11. Utvärdering och 
rekommendationer 

Kapitlet innehåller en 
utvärdering av 
implementeringen samt en 
diskussion kring detta. Vidare 
följer rekommendationer om 
vidare arbete inom området.  

Kapitlet kan vara intressant för de 
med anknytning till manuell-svetsen 
och det förbättringsarbete som 
bedrivs där. 

12. Slutsatser  I kapitlet presenteras 
rapportens slutsatser. 

Intressant för samtliga läsare då det 
ger en summering av vad som 
framkommit under arbetet. 

Figur 1.2 - Läsanvisningar 
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2 Företagsbeskrivning 

Detta kapitel syftar till att ge en inblick i Väderstad Verken AB:s verksamhet, dess historik, deras 

produkter samt hur organisationen är uppbyggd, detta för att få en överskådlig bild av företaget. 

Vidare följer en beskrivning av The Väderstad Way som redogör för företagets kultur och hur 

företaget arbetar med värderingar och kärnvärden. Informationen som ligger till grund för detta 

kapitel kommer till största delen från företagets hemsida (www.vaderstad.se), om inte annat nämns. 

2.1 Historik 
1962 startade familjen Stark företaget Runes Mekaniska Verkstad i en lada på gården i Väderstad. Vid 

den tiden bedrev Rune och Siw Stark lantbruk och precis som alla andra lantbrukare använde de sig 

av den så kallade ”sladden” för att bearbeta jorden. Den dåvarande konstruktionen i trä hade dock 

dålig hållbarhet och en ny var tvungen att tillverkas till varje säsong. Rune Stark tröttnade på detta 

och konstruerade därför en mer slitstark sladd i stål. Denna konstruktion höll mycket bättre än den 

gamla trävarianten och det dröjde inte länge förrän andra lantbrukare hörde av sig för att be Rune 

konstruera en sådan även till dem. Under åren som följde utökades verksamheten och 1967 flyttade 

man till en mer rymlig verkstad. Ständiga experiment utfördes för att sladden skulle få mer av en 

harvkaraktär och för att lättare kunna transportera den på väg. De första maskinerna målades gröna 

men i mitten av 1960-talet gick man över till den numera välkända röda färgen. 

1972 bytte företaget namn till det nuvarande, Väderstad Verken AB, i fortsättningen benämnt 

Väderstad Verken. Vid denna tidpunkt hade företaget vuxit ytterligare och antalet anställda var uppe 

i 20 stycken. Dessutom hade de återigen vuxit ur sina lokaler och en ny tomt köptes där företaget 

ligger än idag. Torra somrar under mitten av 1970-talet gjorde att Väderstads Verkens produkter fick 

mycket gott rykte då dessa var de enda maskinerna som klarade av de hårda jordarna. Företaget 

fortsatte växa, bland annat blev Väderstad Verken Europas ledande tillverkare av ringvältar och 

omsättningen steg från 5 till 25 miljoner.  

Järnvägens tillkomst mellan Mjölby och Väderstad fick en stor betydelse för transporterna till 

fabriken och under början av 1980-talet skickades 250 fyllda järnvägsvagnar årligen från Väderstad 

Verken. Trots hårt kämpande av Rune Stark och kommunen lades järnvägen ner år 1990 och 

transporterna gick över till långtradare. 1983 tog sonen Crister Stark över som VD. 

Under 1990-talet genomgick företaget stora förändringar. Som en följd av politiska beslut och det 

rådande världsläget tvingades man in på två spår. Dels skedde stor utveckling av ny teknik dels 

tvingades man vid tre tillfällen att varsla personal om uppsägning. Dock ökade återigen 

anställningarna i mitten av 1990-talet och år 2000 var antal anställda i koncernen omkring 300. Hela 

tiden skedde nya uppdateringar av årsmodeller, nya maskintyper tillkom och volymen ökade 

ständigt, vilket ställde hårda krav på företaget och dess anställda. Det startades en mängd nya 

säljbolag över stora delar av Europa och även på mer avlägsna platser såsom Nya Zeeland och 

Saudiarabien. 

Uppstartandet av egna återförsäljare fortsatte på 2000-talet och framför allt började man etablera 

sig mer i Östeuropa. Ständiga utbyggnader av fabriken har skett genom åren som en följd av den 

ökande efterfrågan och det växande maskinsortimentet. Vid årsskiftet 2006/2007 köpte Väderstad 

Verken upp 49 % av ett kanadensiskt företag, Seed Hawk. Detta företag tillverkar en speciell typ av 

såmaskin med en unik teknik för direktsådd. Företagets senaste investering är en ny 
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laserskärningshall med två lasermaskiner som skär fyrkantsrör och ett stållager som möjliggör köp av 

större volymer. 2008 avled Rune Stark och verksamheten bedrivs nu vidare av hans fyra barn som 

alla är aktiva inom företaget, där Christina Stark tagit över som VD. 

I Figur 2.1 nedan visas, med hjälp av en tidslinje, några viktiga händelser i Väderstad Verkens historia.  

1962

Företaget

startades

1972

Tog namnet

Väderstad Verken

AB

1967

Flyttade till större

lokaler 1983

Crister Stark

tog

 över som VD
2006/2007

Köper Seed-

Hawk

2002

Etablerar säljbollag

 i Baltikum

2007

Inviger säljbolag i

Ryssland och

Australien

1990

Järnvägen läggs

ner 1992-1999

Etablerar sig runt om i

Europa

 
Figur 2.1 - Viktiga händelser i Väderstad Verkens historia 

2.2 Produkterna 
Företaget är idag ledande leverantör av jordbruksmaskiner i Europa. Deras maskiner delas in i två 

huvudkategorier; sådd och jordbearbetning. Inom dessa två områden finns en rad olika maskiner och 

dessa maskiner finns i sin tur i olika storlekar. Även om företagets huvudsakliga uppgift är att 

producera maskiner, tillkommer i och med köpet en metod för hur bonden ska bruka sin jord. Något 

som framkommer väl i företagets affärsidé: 

”Väderstad Verken förser det moderna jordbruket med högeffektiva maskiner och metoder.”  

Ett signum för Väderstad Verkens maskiner är att de utför flera olika arbetsmoment i samma körning 

och att de har hög avverkningskapacitet. Detta gör att bonden kan spara mycket tid, energi och 

pengar. I Figur 2.2 nedan visas en av företagets många bearbetningsmaskiner, en Carrier(CR). Denna 

sorts maskin klarar av att utföra tre arbetsmoment samtidigt, i tre olika arbetszoner; halmharv, 

tallrikar och återpackning. I den första zonen, halmharv, sprids halm och skörderesten ut över den 

bearbetade ytan. I den andra zonen, tallrikar, skärs skörderesterna sönder och blandas med jorden 

och i den tredje zonen, återpackning, packas jorden återigen ihop med hjälp av en gummi- eller 

stålring. 

 

Figur 2.2 – Jordbearbetningsmaskinen Carrier 500 (www.vaderstad.se) 
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2.3 Organisationen 
Koncern består av moderbolaget i Väderstad, ett antal dotterbolag runt om i världen, främst i Europa 

samt Seed Hawk-fabriken i Kanada. Koncernen har i dagsläget omkring 580 anställda och 2008 hade 

de en nettoomsättning på 1961 MSEK. Moderbolaget i Väderstad har i dagsläget omkring 480 

anställda och hade 2008 en nettoomsättning på 1775 MSEK. Koncernens omsättning har sedan 

början av 1990-talet ständigt ökat och under de senaste två åren har omsättningen ökat med 

omkring hundra procent. 

Koncernen har ett stort antal dotterbolag och återförsäljare runt om i världen. Trots detta finns det 

stora delar av världen där de inte är etablerade men deras vision är att fortsätta växa globalt: 

”Vi ska bli en global leverantör till nytta för bönder, medarbetare, samhälle och ägare.” 

Företaget är organiserat enligt organisationsschemat i Figur 2.3 nedan.  

 

Figur 2.3 - Organisationsschema för Väderstad Verken  

Företaget med Christina Stark som VD består av åtta huvudfunktioner, där bland annat produktion 

ingår. Nedan, i Figur 2.4, visas hur organisationen kring produktionen ser ut. 

 

Figur 2.4 - Organisationsschema för produktionsavdelningen 

Produktionen har i sin tur fem underfunktioner. Bland underfunktionerna till produktionen finns 

bland annat tillverkning som har hand om det dagliga arbetet ute i fabriken samt TVW, The 

Väderstad Way, som arbetar med verksamhetsutveckling. 

(Väderstad Verkens intranät) 

VD

Vice VD

Reservdelar Marknad Utveckling Inköp Personal Produktion Ekonomi IT

Produktion

Tillverkning TVW Underhåll Produktionsteknik Logistik
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2.4 The Väderstad Way 
I detta avsnitt tas Väderstad Verkens eget framtagna produktionssystem upp, The Väderstad Way 

(TVW). Det grundar sig på ledningens åsikter om hur företaget och alla medarbetare ska arbeta för 

att bidra till den vision företaget har satt upp samt hur man ska bete sig gentemot sina 

medmänniskor på företaget. Denna information finns samlad i boken The Väderstad Way och all 

information i detta avsnitt kommer därifrån. 

Väderstad Verken har som övertygelse att en stabil värdegrund är nyckeln till utveckling och tillväxt. 

De har därför skapat något de kallar för ”The Väderstad Way”, som beskriver den värdegrund, de 

kärnvärden, den företagskultur och det arbetssätt som ledningen anser ska vara integrerat i hela 

företaget. Den är skapad för att förklarar hur företaget arbetar idag och vad de ska jobba med för att 

göra ytterligare förbättringar i deras strävan efter nöjda kunder. 

De har en vision av att ”bli en global leverantör till nytta för bönder, medarbetare, samhälle och 

ägare” samtidigt som deras affärsidé är att ”förse det moderna lantbruket med högeffektiva 

maskiner och metoder”. De använder sig av målstyrning och prioriteringar där målstyrningen bygger 

på företagets värdegrund och utgår ifrån deras vision och affärsidé. De övergripande målen sätts av 

ledningen och är utgångspunkterna i ledningens och individernas mål. 

Väderstad Verkens prioriteringar är först och främst Säkerhet och Miljö. De anser att kundens och 

deras egen säkerhet i arbetet är det viktigaste av allt och därför ska deras produkter och arbetsmiljö 

vara anpassade efter detta. Den andra prioriteten är Kvalitet och genomsyrar allt som sker i 

företaget, såväl produktion och tjänster som beteende hos medarbetarna i företaget. Tredje 

prioriteringen är Leveranssäkerhet. Väderstad Verken jobbar för att överenskomna leveranstider ska 

hålla, både gentemot kunden men även inom själva företaget. Den sista prioriteringen som 

Väderstad Verken har satt upp är Lönsamhet, de eftersträvar en lönsamhet i allt de gör. 

Väderstad Verken illustrerar TVW med en spirande 

planta, Figur 2.5, där värdegrund, kärnvärden, kultur 

och arbetssätt hänger ihop för att plantan ska växa 

och frodas.  

Rotsystemet på plantan är företagets värdegrund 

där ledningen har tagit fram företagets värderingar. 

Stjälken består av kärnvärden som, tillsammans 

med värdegrunden och företagets syn på framtiden, 

i ord beskriver vad företaget står för och strävar 

efter. Ur kärnvärdena kommer företagets 

arbetssätt. Detta arbetssätt består av metoder och 

verktyg som används beroende på arbetsuppgift. 

Till sist finns även den kultur som skapas av 

företagets ledarskap, medarbetarskap och 

lagarbete. Den utgörs av luften runt plantan som 

ger den det syre den behöver. 

 

Figur 2.5 - Väderstad Verkens spirande planta 
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2.4.1 Värdegrund 

Värdegrunden består av fyra punkter som Väderstad Verkens ledning anser ska finnas med i alla 
sammanhang och hos samtliga medarbetare på företaget:  

 Kunden främst – i allt vi gör ska kundnyttan sättas i fokus. 

 Allt är möjligt – vi utmanar nya mål och förbättrar ständigt verksamheten. 

 Alla vill och kan växa – vi ger människor möjlighet att utvecklas. 

 Respekt för individen – vi vill att alla ska bli sedda, känna sig behövda och kunna påverka. 

Med detta menas att alla i företaget alltid ska sätta kunden främst. Det betyder inte bara slutkunden 

utan att även nästkommande led i produktionskedjan, det vill säga ”kunden” för ett visst processteg, 

ska vara föremål för en hög kvalitet och en bra leveransservice. Att allt är möjligt betyder inte att 

företaget ger sig in i vad som helst i sin strävan mot sin vision utan det betyder att företaget inte vill 

sätta några gränser för själva företaget och dess utveckling men inte heller sätta gränser för hur 

medarbetarna tänker i deras strävan efter förbättringar. De vill även ge varje individ möjligheten att 

utvecklas, både som människa och som arbetare. Den sista punkten vill trycka på allas möjlighet att 

påverka sin omgivning, att ingen ska behöva känna sig bortglömd eller oviktig. Alla medarbetare på 

Väderstad Verken jobbar tillsammans för att nå de mål som företagets ledning sätter upp. 

2.4.2 Kärnvärden 

Kärnvärdena beskriver de egenskaper som företaget tycker är viktiga och som alla ska förmedla. Det 

ligger till grund för arbetssättet och är även summan av värdegrunden vilket presenteras nedan. 

 Pålitlig 

 Tillgänglig 

 Nyskapande 

 Tydlig 

 Enkelhet 

2.4.3 Kultur 

Kulturen anser Väderstad Verken är det beteende som skapas av ledarskap, medarbetarskap och 

lagarbete. 

Ledarskap 

Ledarskap anses vara att få andra att växa. Väderstad Verken vill att ledare ska skapa förtroende 

genom att vara trovärdiga i sitt ledarskap, de vill att alla ledare ska vara aktiva bland sina 

medarbetare. Det ska vara mindre ordergivning och mer målstyrning och kommunikation. De vill 

bygga förtroende och utveckla hela verksamheten istället för att vara konflikträdd och förvalta vid 

sidan om. Ledaren anser de ska vara den som är kultur- och visionsbärare i företaget. 

Medarbetarskap 

En medarbetare ska vara aktiv och konstruktiv. Vara delaktig i den dagliga verksamheten, ta ansvar 

och ha mod att påverka. De ska aktivt söka information istället för att stå och vänta på att få den 

serverad. Företaget vill att alla medarbetare ska vilja förbättra sig och hela tiden ha kunden i fokus. 

De vill undvika ”vi och dem”- tänkande och dela med sig av den kunskap som finns. 
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Lagarbete 

Alla medarbetare i produktionen är med i olika lag. Det betyder att den mångkunnighet som finns i 

varje lag utnyttjas på bästa sätt som främjar den produktion som laget utför. Mångkunnigheten ger 

även ett större arbetsinnehåll och lär varje medarbetare mer om hela verksamheten. Ett 

mångkunnigt lag klarar bättre av att uppfylla kundens behov. Varje lagmedlem förväntas även aktivt 

bidra till verksamhetens bästa så ett det blir färre ensamvargar som anser att de har ett eget revir, 

det ska vara mer av laganda, mångfald och ”vi-tänk” 

2.4.4 Arbetssätt 

Det sista i Väderstad Verkens planta är arbetssättet vilket baseras på företagets kärnvärden. De delas 

in efter de olika verksamheterna som finns på företaget; produktion, utveckling, marknad och 

stödfunktioner/processer. Det är väsentligt att alla avdelningar på företaget vet hur de ska jobba för 

att uppnå de mål som företaget sätter upp. Genom att skapa ett gemensamt arbetssätt är det lättare 

för individen att förstå och använda de verktyg som finns tillgängliga och då medverka till de ständiga 

förbättringar som gör att plantan, Figur 2.5, kan frodas och utvecklas. 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras studiens inriktning samt den undersökningsansats som valts för 

examensarbetet. Vidare beskrivs även arbetsgång som valts samt de metoder som använts. Till sist 

följer en metodkritik.  

3.1 Studiens inriktning 
Beroende på befintlig kunskapsmängd inom området samt vilken typ av resultat som önskas uppnås 

kan studiens inriktning variera. Enligt Björklund och Paulsson (2003) finns fyra inriktningar som en 

studie kan ta; explorativ, deskriptiv, explanativ eller normativ inriktning. 

En explorativ inriktning används när kunskapen inom området är begränsad, detta för att ge en ökad 

förståelse samt möjliggöra vidare studier. En explorativ studie kallas ibland även för en 

förundersökning. En studie med deskriptiv inriktning är en form av kartläggning där en beskrivning 

görs utan bakomliggande förklaringar medan en explanativ inriktning syftar till att ge djupare 

kartläggning och klargöra orsakssamband. En explanativ inriktning avser alltså att ge större och 

djupare förståelse. En studie med normativ inriktning utgår från befintlig kunskap och avser att ge 

riktlinjer och rekommendationer för framtida utveckling. En och samma studie kan dock variera 

mellan dessa inriktningar beroende på att kunskapsmängden inom de olika delarna av 

undersökningen kan variera. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Detta examensarbete avser att komma med rekommendationer vilket överensstämmer med 

ovanstående beskrivningen av normativ inriktning. Dock bör sägas att olika delar av studien kommer 

ta olika inriktningar, i vissa delar kommer implementering kunna utföras men på grund av tekniska 

skäl kommer andra delar inte att kunna gå längre än till förslag. 

3.2 Undersökningsansats 
Undersökningens ansats avgörs av vilken typ av resultat som önskas uppnås. För att önskat resultat 

ska nås behöver en undersökningsansats väljas där det grundläggande tillvägagångssättet bestäms. 

Enligt Lekvall och Wahlbin (2001) bestäms undersökningsansatsen i två huvuddimensioner, antal fall 

som ska undersökas och djupet i dessa undersökningar samt vilken typ av data som ska användas, 

kvantitativ eller kvalitativ.  

Vid val av den första dimensionen, undersökningens huvudintresse, finns två olika typer av ansatser. 

Vid en djupgående och detaljerad undersökning används fallstudieansats. Denna ansats lämpar sig 

bra för explorativa studier där det på förhand är oklart vad som bör undersökas. Om studien istället 

syftar till att mer översiktligt undersöka ett stort antal objekt används tvärsnittsansats. Med denna 

ansats studeras och jämförs ett antal fall vid en viss tidpunkt och fokus är på samma variabel över de 

olika fallen. Denna ansats lämpar sig bra då förhållandena mellan de olika faktorerna är enklare. 

Inom tvärsnittsansatsen finns två former: survey-ansats och experimentell ansats. I en studie med 

survey-ansats observeras passivt den undersökta verkligheten medan i en experimentell ansats 

försöker utredarna aktivt styra verkligheten i den riktning som önskas. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Vid val av vilken typ av data som ska samlas in finns som sagt två olika ansatser, kvantitativ eller 

kvalitativ. Enligt Björklund och Paulsson (2003) innebär den kvantitativa ansatsen information som 

kan mätas eller värderas numeriskt medan kvalitativa metoder används när en djupare förståelse av 

situationen vill uppnås. En metod för datainsamling som lämpar sig vid kvantitativa studier är enkäter 
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medan datainsamling som inte kan mätas numeriskt, som exempelvis intervjuer, lämpar sig bättre 

vid kvalitativa studier. Undersökningar med fallstudieansats blir ofta kvalitativa medan en 

tvärsnittsansats faller bra ut med kvantitativa metoder (Lekvall & Wahlbin, 2001). 

I Figur 3.1 nedan visas Lekvall och Wahlbins (2001) sammanställning av de olika 

undersökningsansatserna, som presenteras ovan, dessutom presenteras exempel på 

användningsområden. Även om fallstudier oftast hänger samman med en kvalitativ ansats och 

tvärsnittsstudier med en kvantitativ ansats kan även andra kombinationer förekomma. 

 Fallanalys Tvärsnittsanalys 

Survey Experiment 

Kvantitativ ansats Nyckeltalsanalys av 
huvud- 

konkurrenternas 
årsbokslut 

Attityd- 
undersökning av 200 

konsumenter 

Prövning av effekter 
av butiksexponering 

Kvalitativ ansats Ingående analys av 
köpprocessen hos 
fyra nyckelkunder 

Fokuserade 
gruppintervjuer om 
köpmotiv med 50 

konsumenter 

Sällan 
förekommande 

alternativ 

Figur 3.1 - Översikt av undersökningsansatser (Lekvall & Wahlbin, 2001, s.211)  

Syftet med detta examensarbete är att påbörja en implementering av ett standardiserat arbetssätt i 

manuellsvetsen med fokus på svetsarnas förutsättningar att utifrån begreppet ”Rätt från mig” 

förbättra kvaliteten, vilket tydligt visar att undersökningen får en fallstudieansats eftersom det i 

dagsläget inte är klarlagt vad det finns för brister och det då behövs göras en undersökning av detta. 

Som tidigare nämnts lämpar sig kvalitativa metoder ofta bra för fallstudieansats vilket gör att 

huvuddelen av den data som ska samlas in kommer vara kvalitativ.  

3.3 Arbetsgång 
En tydlig struktur och en röd tråd är en förutsättning för att examensarbetets resultat ska bli 

trovärdigt. Med detta som bakgrund har en övergripande arbetsgång tagits fram och denna kommer 

användas som en grund för studien. Denna arbetsgång presenteras i Figur 3.2 nedan. 



12 
 

 

Figur 3.2 - Examensarbetes arbetsgång och metoder 

I den övergripande arbetsgången visas studiens olika delar och hur dessa förhåller sig till varandra. 

Arbetets gång är uppdelat i tre olika faser som i bilden visas i tre olika färger. Studien startar med en 

inledande planeringsfas där de sex första punkterna i arbetets gång ingår, från start av projekt till 

teoretisk referensram, denna fas är markerad med vitt i Figur 3.2. Efter detta följer en utförandefas 

där problemanalys, framtagning av lösningsförslag och implementering ingår, markerat med ljusgrå. 

En slutfas, mörkgrå markering, avslutar studien och innehåller en utvärdering av implementeringen 

och rekommendationer samt avslutningsvis slutsatser.  

Parallellt med de olika aktiviteterna i studien visas i figuren också vilka typer av metoder som använts 

under respektive aktivitet. Pilarna i figuren visar vilka metoder som använts för respektive etapp i 

arbetsgången samt att arbetsgången sker uppifrån och ner. Figuren åskådliggör även hur 

rapportskrivandet kontinuerligt kommer att ske genom arbetet. I denna del visas också ungefär vilka 

delar som ingår i respektive rapport som kommer lämnas in, där planeringsrapporten kommer först 

som byggs på med ytterligare material till halvtidsrapporen och till sist kommer den färdiga 

slutrapporten. 
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3.3.1 Planeringsfas 

Den första fasen i arbetet är planeringsfasen och denna ligger till grund för hela det fortsatta arbetet. 

I planeringsfasen ingår följande punkter; start av projektet, bakgrund och syfte, metodframtagning, 

nulägesbeskrivning, uppgiftsprecisering samt teoretisk referensram. Nedan presenteras vad som 

ingick i dessa punkter samt vilka metoder som använts. 

Under den första tiden på Väderstad Verken genomgicks en praktik för att få en inblick i företaget 

produktion samt hur de olika lagen arbetar med den dagliga verksamheten. Under en dryg veckas tid 

praktiserades i tre olika monteringslinor, lacken, detaljavdelningen och slutligen i manuellsvetsen. 

Detta gav oss en övergripande bild över produktionen samt en större förståelse för hur situationen 

ser ut i manuellsvetsen. Efter denna inledning skrevs avsnittet Företagspresentation. 

Efter den inledande praktiken diskuterades, tillsammans med handledarna på företaget, 

examensarbetets övergripande uppdrag mer detaljerat för att få ett smalare och mer träffsäkert 

syfte. Detta ledde fram till formulering av bakgrund och syfte samt avgränsningar vilket mynnade ut i 

avsnittet Inledning i rapporten. 

När det övergripande uppdraget är specificerat är det fördelaktigt att strukturera upp arbetet och ta 

fram en plan för hur arbetet bör läggas upp för att nå fram till det slutgiltiga målet och kunna 

uppfylla syftet. Arbetets gång delades upp i olika moment och faser för att få en tydligare bild över 

hur genomförandet ska gå tillväga. Detta ledde fram till rapportavsnittet Metod. 

För att få en djupare bild av situationen i manuellsvetsen samt se hur deras arbete med 

kvalitetssäkring fortlöper genomfördes en analys av nuläget. En kartläggning över svetsarnas 

arbetsgång och rutiner utfördes, detta för att få en inblick i hur arbetet ser ut, från order till leverans. 

Detta gjordes genom muntliga intervjuer med såväl svetsarna och lagkapten, dessutom genomfördes 

en enkätundersökning över den generella arbetssituationen. Som ett ytterligare led i 

nulägesbeskrivningen analyserades de verkliga rapporterade timmarna för att få en bild över 

produktiviteten i manuellsvetsen. Denna analys ligger till grund för avsnittet Nulägesbeskrivning i 

rapporten. 

Utifrån examensarbetets syfte och med hjälp av nulägesbeskrivningen kunde ett antal 

problemområden identifieras vilka kom att vara utgångspunkten för det fortsatta arbetet. 

Rapportens syfte kunde brytas ner till ett antal frågeställningar som även hänger samman med 

problemområdena och ska ligga till grund för det fortsatta arbetet. Detta ledde fram till avsnittet 

Uppgiftsbeskrivning i rapporten.  

Efter att uppgiftspreciseringen tagit fram de problem och frågeställningar som arbetet ska behandla 

genomfördes en litteraturstudie. För de framtagna problemen togs relevanta teorier fram som kan 

stödja de resultat som framkommer vid vidare analys och därmed öka rapportens trovärdighet. 

Litteratur från bibliotek, kurslitteratur samt företagets interna källor användes vilket ledde fram 

avsnitten Teoretisk referensram samt Interna dokument i rapporten. 

3.3.2 Utförandefas 

När planeringsfasen avklarats inleddes utförandefasen. I denna ingick problemanalys och 

framtagning av lösningsmetoder vilka sedan användes i den efterföljande implementeringen. 
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Efter att kartläggning och framtagningen av problemområden genomförts följde en analys av 

problemet. Tillsammans med den teoretiska referensramen sattes frågeställningarna i sitt teoretiska 

sammanhang och kunde därmed kopplas till respektive lösningsmetodik. Till en del problem gavs 

konkreta lösningsförslag, förslag som togs fram i samråd med de berörda svetsarna, medan det till 

andra endast gavs rekommendationer om fortsatt arbete. Denna analys ledde fram till avsnittet 

Problemanalys och lösningsförslag i rapporten.  

För att utvärdera hur bra de konkreta lösningsförslagen som tagits fram var utfördes i nästa steg en 

implementering. I en pilotgrupp testades de framtagna lösningarna för att se hur väl de fungerade i 

den verkliga miljön. Detta presenteras i rapportens avsnitt Implementering. 

3.3.3 Slutfas 

I slutfasen av arbetet genomfördes en utvärdering av implementeringen och ytterligare förbättringar 

av lösningsförslag gjordes. Detta ledde fram till rekommendationer om fortsatt arbete samt 

avslutningsvis slutsatser. Nedan presenteras vad som ingick i respektive steg. 

Implementeringen mynnade ut i en utvärdering där situationen efter implementeringen ställdes i 

relation till hur det var innan. Detta medförde att ytterligare förbättringar av lösningsförslagen 

gjordes. Detta ledde fram till avsnittet Utvärdering och rekommendationer som också innefattar 

rekommendationer kring hur de framtagna lösningsförslagen kan användas men även 

rekommendationer om vidare arbete inom området och hur fortsatt implementering bör 

genomföras. 

För att slutligen återkoppla till rapportens problem och syfte avslutades arbetet med att presentera 

ett antal slutsatser. Detta presenteras i avsnittet Slutsatser. 

3.4 Datainsamling 
I examensarbetet har ett antal metoder använts för att ta fram den information och data som 

behövts. För att få fram olika typer av information krävs olika slag av metoder. Data som samlas in 

kan vara av typen primär eller sekundär, där primärdata innebär att informationen samlats in på 

egen hand specifikt för denna studie medan sekundärdata har samlats in av andra i tidigare studier, 

exempelvis befintlig statistik (Björklund & Paulsson, 2003).  

Under arbetets gång har en stor mängd data samlats in och den data som använts har varit såväl 

primär som sekundär. Examensarbetets primärdata består av intervjuer och observationer medan 

studiens sekundärdata till största del kommer från en litteraturstudie. Nedan presenteras de olika 

insamlingsmetoderna som använts. 

3.4.1 Intervjuer 

Enligt Björklund och Paulsson (2003) ger datainsamling med hjälp av intervjuer utredaren möjlighet 

till en djupare förståelse särskilt med tanke på möjligheten att följa upp med följdfrågor. Den 

information som samlas in är direkt knuten till studien och blir därigenom så kallad primärdata Att 

anordna möten och fysiskt träffas kan ofta vara tids- och resurskrävande vilket är en nackdel med 

denna datainsamlingsmetod. 

Ett flertal intervjuer har genomförts under studiens gång. I planeringsfasen intervjuades svetsarna i 

manuellsvetslaget samt andra personer som är involverade i deras arbete såsom lagkapten, 

produktionsledare och produktionstekniker. Dessa intervjuer genomfördes för att få en bild över 
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verksamheten och säkerställa vilka problem som finns. Senare i processen genomfördes mer 

strukturerade möten med svetsare i en pilotgrupp, dessa möten handlade mycket om att bolla idéer 

med respektive intervjuobjekt. Även mera informella möten och intervjuer har genomförts under 

hela examensarbetet, både med svetsarna i pilotgruppen men även med andra personer som jobbar 

på Väderstad Verken.  

3.4.2 Observationer 

Fördelen med observationer är att endast de faktiska beteendena undersöks utan inverkan av åsikter 

och synsätt, dock kan bakomliggande kunskap till problem som observeras ofta gå till spillo. Enligt 

Björklund och Paulsson (2003) kan en observation vara planerad eller oplanerad. Vid en planerad 

observation har på förhand bestämts vad som ska registreras och hur detta ska gå till. Vidare nämns 

att förutsättningarna för en observation kan förändras utifall de som observeras är informerade om 

detta eller om det sker utan deras vetskap.  

I detta arbete är de flesta observationer i mångt och mycket planerade och med 

observationsobjektens vetskap, dessutom har i många fall frågor ställts i samband med 

observationerna. Examensarbetet inleddes med praktik runt om i produktionen vilket gav en 

överskådlig bild av hur fabriken fungerar. Under praktiken och även senare under ytterligare 

observationer av svetsarnas arbete gjordes genom en mängd iakttagelser. Gällande val av 

observationsobjekt är det främst de tre svetsarna som ingår i pilotgruppen som studerats, detta för 

att det är deras arbete som studien syftar att förbättra. Iakttagelser av just deras arbetsplats och 

arbetssätt gjordes för att få en inblick i deras arbetssituation.  

Under observationerna upptäcktes flöden för olika processer. Dessa kommer i rapporten att 

illustreras med flödesscheman vilka kommer ge en mer överskådlig bild av hur material och 

information rör sig i företaget och pilotgruppen. I Figur 3.3 nedan ges en förklaring till de symboler 

som kommer finns med i flödesschemana. 

 

Figur 3.3 - Förklaring till symboler i flödesschema 

3.4.3 Enkät 

Enkäter är ett bra verktyg att använda när ett förhållandevis stort urval ska utfrågas, det ger även 

respondenten möjlighet att i lugn och ro begrunda frågorna, dock försvinner möjligheten till mer 

komplicerade frågor samt chansen till följdfrågor (Ejlertsson, 2005).  
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I det inledande arbete med manuellsvetsen utfördes en enkätundersökning för att få en klarare bild 

av hur den generella arbetssituationen i manuellsvetsen såg ut. Enkäten bestod av ett antal 

påståenden och för varje påstående fick respondenten välja hur väl detta stämmer in. En fyrgradig 

skala valdes, från håller inte med alls till håller med fullständigt, detta för att ta bort möjligheten för 

ett neutralt svar, dessutom fanns möjligheten till att svara ”vet ej”. 

3.4.4 Litteraturstudier 

För att få en teoretisk grund och kunskap om de teorier som finns inom området som 

examensarbetet innefattar genomfördes en litteraturstudie. Litteraturen som använts ska klarlägga 

de frågeställningar som finns inom området samt ge stöd till de resultat som framkommer och 

därmed göra examensarbetet mer trovärdigt. Vid en litteraturstudie är det så kallad sekundärdata 

som används, utredaren bör därför ha i åtanke att litteraturen kan vara vinklad och därmed inte vara 

applicerbar på det specifika fallet. (Björklund & Paulsson, 2003) 

I inledningen av studien genomfördes en övergripande litteraturstudie där relevanta teorier 

studerades. Detta för att få en övergripande kunskap inom området samt underlätta vidare arbete. 

Under denna del studerades bland annat grunderna för Lean Production och verktyg som används 

inom detta. Senare i studien gjordes mer djupgående litteraturstudier på de problemområden som 

framkommit under arbetets gång. Dessutom studerades teorier som ansågs relevanta för de 

framtagna lösningsförslagen.  

3.4.5 Benchmarking 

Benchmarking är ett systematiskt verktyg för att jämföra ett företags prestation i förhållande till 

liknande organisationer. Genom att studera ledande aktörer och goda förebilder kan organisationen 

lära sig nya metoder och arbetssätt. Syftet är att få insikt och kunskap som kan omsättas till 

effektivare arbetssätt inom den egna organisationen. (Dudden, 2007) 

Två typer av benchmarking genomfördes i detta examensarbete, dels en intern benchmarking för att 

få en bild av hur arbetet med The Väderstad Way fungerar i en monteringslina dels en konkurrens 

benchmarking av hur Husqvarna AB arbetar med standardiserat arbetssätt i deras svets. 

3.5 Metodkritik 
En studies trovärdighet ökas genom att kritiskt granska arbetets gång och därigenom synliggöra 

osäkerheterna i arbetet. Därför bör varje fas i arbetet ses över för att åskådliggöra eventuella 

felkällor samt om möjligt minska effekterna av dessa på slutresultatet. (Lekvall & Wahlbin, 2001) 

Enligt Björklund & Paulsson (2003) finns tre mått på studiens trovärdighet; validitet, reliabilitet och 

objektivitet. Validitet handlar om att leverera ett resultat som svarar på syftet medan reliabilitet är 

ett mått på tillförlitligheten i studien. Graden av objektivitet hos en studie visar huruvida författarnas 

egna värderingar påverkat resultatet.  

Då det inom ramen för examensarbetet skulle implementeras ett helt nytt arbetssätt var de 20 

veckorna som examensarbete innefattar något knapp. Detta medförde att vissa avgränsningar fått 

göras för att hinna med att genomföra några av de förändringar som det nya arbetssättet innebär, 

vilket också medför att kravet på validitet uppfylls. 

I och med att endast tre svetsare innefattas i examensarbetet tas endast hänsyn till deras problem 

och omständigheter i övriga delar av manuellsvetslaget bortses ifrån. Detta kan göra att en vidare 
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implementering i övriga laget kan stöta på problem som inte uppkommit vid arbetet med endast 

dessa tre medarbetare. En implementering i en så pass liten grupp innebär att det är lättare att få 

med sig medarbetarna och få alla delaktiga vilket kan vara svårare vid arbete med en större grupp. 

Mycket av den information som ligger till grund för arbete inhämtats genom intervjuer. En intervju 

kan ge upphov till felkällor av olika slag. Responden kan vara trött och stressad eller inte förstå frågan 

vilket medför en felaktig respons. Dessutom kan intervjuaren tolka svaren på ett felaktigt sätt och 

ställa ledande frågor vilket för in respondenten i en viss riktning. För att förebygga att intervjuerna 

gett felaktig information, och för att öka rapportens reliabilitet, har responden i efterhand fått läsa 

igenom det som skrivits för att ge klartecken att informationen är rätt. 

Beräkningar som har gjorts gällande utnyttjandegraden innefattar en del antaganden. Informationen 

om hur mycket arbetskraft som har lagts i den aktuella produktionsgruppen är något oklar vilket 

medför att ett antagande om antal medarbetartimmar har gjorts, dock har hänsyn till semester och 

övrig ledighet tagits. 

Under examensarbetes gång genomgick manuellsvetslaget en rad förändringar och mycket arbete 

med att utveckla laget skedde parallellt med det arbete som genomfördes i examensarbetet. I och 

med detta förändrades förutsättningarna en del under arbetets gång. I så stor utsträckning som 

möjligt försökte en anpassning göras till de nya förhållandena men i vissa fall har detta inte lyckats 

fullt ut. 
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4 Nulägesbeskrivning 

För att få en bild över hur arbetet ser ut i manuellsvetsen genomfördes en nulägesanalys som 

presenteras i detta avsnitt. Kapitlet inleds med en kort presentation av manuellsvetslaget för att 

sedan vidare behandla hur tillverkningen ser ut idag, både hur arbetet går till men också hur deras 

arbetsplats ser ut. Kapitlet tar även upp hanteringen av tillverkningsorder och användandet av 

fixturer. En pilotgrupp har valts ut bestående av tre svetsare som hör till manuellsvetsstationen 

Carrier (CR). Det är deras arbetssituation som behandlas i kapitlet och informationen kommer från 

intervjuer med dessa svetsare. 

4.1 Produktionen på Väderstad Verken 
Själva tillverkningsprocessen startar i detaljtillverkningen för att sedan gå vidare till svetsavdelningen. 

Från svetsen går sedan processen vidare med lackeringen där alla komponenter får den rätta färgen. 

Efter lackeringen avslutas sedan processen med monteringen där Väderstad Verkens maskiner 

slutmonteras, se Figur 4.1.  

När en återförsäljare får en förfrågan från kund skickas en order till Väderstad Verken i Sverige. Här 

tar huvudplaneraren hand om orden som sedan skickas in till företagets datasystem, Scala. Där delas 

kundorden sedan upp i två delar. Till de komponenter som tillverkas specifikt till en maskin, till 

exempel en ramdel, genererar systemet automatiskt en tillverkningsorder, TO, och skickar ut till 

respektive tillverkningsplats. Dessa tillverkningsplatser är detaljtillverkningen och robotsvetsen. För 

de komponenter som tillverkas i större partier skickas TO:n vidare till produktionsplaneraren som 

sedan måste frisläppa orden för att tillverkning ska starta. Frisläppa betyder att en planerare tittar på 

det tillverkningsförslag som systemet har skapat och godkänner den. De komponenter som går via 

produktionsplaneraren är även de som företagen försöker styra genom lagernivåer. Figur 4.1 nedan 

visar en förenklad bild över hur flödet går från att kunden lägger en order, hur kundorden skapar en 

process i fabriken och hur kunden sedan får sin beställda maskin. Det inrutade områden är den del i 

det stora flödet som denna rapport inriktar sig på.  
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Figur 4.1 - Informations- och materialflöde från kundorder till leverans 
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4.2 Manuellsvetslaget 
Den manuella svetsen består idag av 32 svetsare och de tillverkar de komponenter som idag inte är 

lämpliga att köra i svetsrobotar. Figur 4.2 nedan visar flödet i manuellsvetslaget. De detaljer som ska 

tillverkas i robotsvetsen ingår inte i det manuella svetslaget. När en tillverkningsorder (TO) har tagits 

emot av en svetsare hämtas och laddas den fixtur som ska användas, därefter svetsas 

komponenterna ihop, lyfts ut från fixturen och överlämnas till nästa del i produktionen. 
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Ja

Nej

Nej

Ja

 

Figur 4.2 - Flödesschema för arbetsmomenten i manuellsvetslaget 

Som tidigare nämnts ingick svetsarna tidigare i det monteringslag som de försörjde med detaljer. 

Deras svetsbås stod i anslutning till den linan de tillhörde och de svetsade endast detaljer till sin lina. 

När arbetet med standardiserat arbetssätt och införandet av ordning och reda startade i 

monteringslinorna blev svetsarna något underprioriterade. För att ändra på detta gjordes en större 

omorganisation i produktionsområdet och resultatet blev att samtliga svetsare bildade ett eget lag. 

De svetsbås som tidigare låg i anslutning till monteringslinorna flyttades eller kommer att flyttas till 

en egen sektion i fabriken så att samtliga svetsare är samlade på en och samma plats. Laget består 

idag av en produktionsledare, en produktionstekniker, två lagkaptener och de 32 svetsarna. Dessa 

svetsare tillverkar idag kontinuerligt detaljer och ramar till fem olika maskintyper, men under den 

ekonomiska nedgång har Väderstad Verken tagit hem arbete som tidigare gjorts av externa företag. 

Samtidigt har vissa maskiner tillfälligt slutat tillverkas eftersom efterfrågan helt avstannat. Detta 

betyder att det när denna rapport skrivs görs detaljer till ytterligare två eller tre typer av maskiner 

beroende på efterfrågan. Svetslaget är sedan uppdelat i olika stationer i fabriken, där 

stationstillhörigheten avgörs av vilken maskintyp vederbörande svetsar till. Som tidigare nämnts 

kommer rapporten fokusera på tre svetsare och deras bås, dessa svetsare tillverkar detaljer till CR.  

Under inledningen av arbetet på Väderstad Verken delades en enkät ut, se Bilaga 1 – Ordlista, till 

samtliga i manuella svetsen. Syftet med detta var att få en bild av hur medarbetaren såg på deras 

situation i dagsläget. Vad de ansåg fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Ur enkäten 

framgick att informationsflödet inte fungerade mellan ledningen och medarbetaren och svetsarna 

uppfattar det som att inte någon lyssnade på deras förslag till förbättringar, de kände inte heller att 

förslagen som gavs följdes upp utan att de bara rann ut i sanden. Detta resulterade i att motivationen 

för att komma med nya förbättringsförslag försämrades avsevärt. Det framgick även att de inte 

kände att rätt förutsättningar fanns för att upprätthålla den kvalitet och de tidsangivelser som 

Väderstad Verken satt upp. Hela resultatet av enkäten återfinns i Bilaga 3 - Enkätresultat. 
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4.3 Pilotgruppen 
Pilotgruppen består av tre svetsare som arbetar tillsammans i en liten grupp inom laget. Svetsarna 

gör gemensamt detaljer till maskintypen CR men även till ytterligare maskiner då detta krävs. Till viss 

del finns en rotation mellan de olika svetsbåsen, se Figur 4.3, men det är oftast svetsbås 2 och 3 som 

byter med varandra medan svetsaren i bås 1 undviker att byta.  

Svetsbås 2 och 3 gränsar till varandra medan svetsbås 1 ligger en bit bort i fabriken. I svetsbås 1 

tillverkas komponenter som sedan skickas till svetsbås 2 där de svetsas samman med ytterligare 

komponenter. I svetsbås 3 tillverkas det idag en mängd olika mindre detaljer, ett femtiotal, som sitter 

på CR-maskinerna.  

4.3.1 Svetsbås 1, vingplåt och mittplåt 

I svetsbås 1 svetsas vingplåtar och mittplåtar till svetsbås 2, Figur 4.4 är ett exempel på hur en 

vingplåt ser ut. Från datasystemet får svetsens lagkapten information om vilka och hur många av 

olika maskiner som ska göras. Utifrån denna information skriver han sedan upp på en översiktsbild, 

inne i svetsbåset, vilka maskiner som ska göras och vilka delar som ska ingå. Denna översiktsbild är 

veckobaserad så det betyder att hela veckans arbete står uppskrivet. När svetsaren blir klar med en 

del, till exempel en vingplåt, så kan han kryssa i en ruta.  

När svetsaren sedan är klar med samtliga mitt- och vingplåtar läggs de i 

en pall som ställs ut vid gången. Där hämtas de upp av en truck som kör 

dem till svetsbås 2. Figur 4.5 visar flödet för svetsbås 1 och svetsbås 2. 

Det finns i dagsläget inte någon specifik plats för de pallar som hämtas i 

svetsbås utan de lämnas bara vid ingången till båset så truckföraren 

sedan kan hämta dem. Vad gäller materialet så sköter 

inköpsavdelningen alla beställningar och dessa körs sedan direkt ut till 

svetsbåset. Inget material ligger i plocklagret utan svetsbåset har fullt 

Avställningsyta 
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Figur 4.3 - Översiktsbild över pilotgruppens tre olika svetsbås 

Figur 4.4 – Vingplåt, 
komponent till discram 
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med pallar där materialet ligger, visst material får inte plats i ställagen utan ställs direkt på golvet.  

Lagkapten

Scala
TO
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Svetsbås 

2

Svetsbås 

1

Buffert

Buffert

Avrapportering

Avrapportering

Montering

 

Figur 4.5 - Flödesschema över svetsbås 1 och 2 

4.3.2 Svetsbås 2, Discramar 

Som ses i Figur 4.5 så lämnar monteringen TO till svetsbås 2 där plåtarna som gjordes i svetsbås 1 

sätts samman till en discram. Dessa ramar kallas för vingar eller mittar beroende på hur de ser ut. 

Figur 4.6 illustrerar två vingar och en mitt samt hur de sitter samman med de discar(runda tallrikar 

som skär ner i jorden) som är verkande i jordbearbetning. 

 

Figur 4.6 – Två vingar(tv & th) och en mitt(i mitten) som görs i svetsbås 1 

När detaljer till en hel maskin är klar ställs pallen ut i truckgången där truckförare hämtar och kör den 

till lackeringen. Ibland delrapporteras en order och då skickas de detaljer som är klara direkt ut i 

truckgången utan att hela maskinen är komplett. 

De mindre komponenterna, som ingår i vingar och mittar, beställs direkt av svetsaren genom att 

ringa till plocklagret. Rören ligger i ett ställage och behöver lyftas ner av en truck vid behov, dessa 

beställs också av svetsaren om det tar slut. Vissa komponenter beställs med kanbankort men detta 

system fungerade inte när arbetet med denna rapport började. Det är först efter att hela veckans 
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order har gjorts som svetsaren sedan gör ett avrop i datorn. Vid materialbrister eller om det är 

bråttom att få iväg orden kan en TO delrapporteras. 

4.3.3 Svetsbås 3, flerdetaljsvets 

Som nämndes tidigare i detta kapitel så ingår det även ett detaljsvetsbås bland de som tillverkar 

detaljer till CR. Figur 4.7 beskriver det flödet kring detta bås. Monteringen lämnar även här över de 

TO som ska göras under veckan och efter detaljerna är klara läggs dessa i en buffert som sedan går 

vidare till nästa processteg. 

I detta bås används oftast kanban till de flesta komponenter utom till vissa rör. För att få dessa rör 

påfyllda behöver svetsaren ringa till en truckförare som kommer och antingen lyfter ner rören som 

ligger högt upp i ställaget eller hämtar nya i råvaruförrådet. 

Scala
TO Svetsbås 

3

Buffert

Avrapportering

Montering

 

Figur 4.7 - Flödesschema för svetsbås 3 

4.4 Tillverkningsorder 
I mitten av veckan får svetsaren sina TO för nästkommande vecka, detta för att svetsaren ska ha 

information om kommande produktion. På TO:n får svetsaren information om hur många detaljer 

som ska tillverkas, vilka komponenter som ska ingå samt kvantitet av varje komponent. En körtid är 

en tid som är utsatt på TO:n som berättar för svetsaren hur lång tid det ska ta att tillverka samtliga 

detaljer i just den orden. Körtiden har tagits fram utifrån uppgifter om hur lång svetssträckan är, 

vilket a-mått som det ska vara, med mera. Dessa parametrar och hur de beräknas är framtaget av 

svetsteknik. Denna körtid är något som svetsaren inte tittar så noga på i dagsläget utan de säger att 

”det får ta den tid det tar”. I vissa fall har svetsaren gott om tid att färdigställa sin order, vid andra 

tillfällen har de svårt att följa den utsatta tiden. 

Det har även framkommit att användandet av TO:n inte är enhetlig utan i vissa bås så får svetsaren 

inte ens en TO, de får istället en veckoplanering utskriven där samtliga order står på ett och samma 

papper. Detta görs på svetsarens egen begäran eftersom de inte vill ha så mycket papper vid sitt 

svetsbås. 

4.5 Fixturhantering 
Efter att svetsaren har fått sin TO behöver denne i de flesta fall en fixtur för en korrekt tillverkning. 

Fixturerna finns i och runt svetsarens bås. De flesta mindre fixturer som hör samman med 

flerdetaljssvetsen ligger på ett par pallar i pallstället, se Figur 4.8 nedan, vissa fixturer ligger dock 

tillsammans med tillhörande material. De större fixturerna står på hjul vid sidan av svetsbåsen och 

dras fram när de behövs. Det finns ingen speciell plats för respektive fixtur utan de ställs där det finns 

plats. 
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Figur 4.8 - Förvaring av små fixturer 

Det finns i dag en väldigt liten fixturmärkning på fixturerna men dessa är inte konsekventa utan vissa 

mindre fixturer saknar märkning helt, vissa märkningar är överstrukna och vissa har skadats så att det 

inte går att tyda vad det står för nummer. Svetsaren vid båset vet vilken fixtur som ska användas och 

hur den ska användas endast på grund av att denne har arbetat länge i samma bås, de lärde sig i sin 

tur av den svetsaren som stod i båset innan dem. 

Det finns idag ett register som innehåller fixturerna och dess nummer men detta register är inte 

komplett utan många fixturer är inte registrerade. Fixturer utan nummer saknas helt i registret. Detta 

beror oftast på att svetsaren har tillverkat fixturen själv eftersom de ansett att den behövdes. Med 

hjälp av detta register ska man även kunna få tag på ritningar och instruktioner för fixturen men även 

dessa är bristfälliga och är enligt svetsarna svåra att hitta. 

Det finns inte heller några direkta laddningsinstruktioner tillgängliga för svetsaren. Vad som har 

kommit fram är att det fanns instruktioner till discramarna, men dessa är inte uppdaterade utan 

saker i instruktionen saknas och discramen i sig kan ha genomgått konstruktionsförändringar som 

inte finns med i instruktionsunderlaget.  

I vissa fall har svetsaren även varit tvungen att skapa sina egna fixturer då det inte har funnits några 

som har uppfyllt rätt funktion. Det är enligt svetsarna ett stort problem att konstruktionsavdelningen 

som tillhandahåller fixturer och instruktioner inte kommer ner till svetsaren när det sker 

förändringar. Exempel har getts då en förändring har gjorts som har orsakat att slutprodukten inte 

har kunnat färdigställas eftersom den nya konstruktionen inte fungerat på ett tillfredsställande sätt. 

4.6 Arbetsinstruktioner 
Tidigare, då en produkt som kallas lillCarrier producerades, drogs ett projekt igång som skapade 

metodbeskrivningar och svetsföljder för att hjälpa svetsaren. Tanken var att detta även skulle införas 

till de andra svetsbåsen. Detta har dock inte skett utan i dag finns endast ett fåtal, icke färdigställda, 

metodbeskrivningar. På vissa håll finns det svetsinstruktioner, men dessa är ofta svåra att tyda, inte 

uppdaterade eller så vet inte svetsaren var dessa instruktioner finns. 
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4.7 Arbetsplatsutformning 
Utförandet i de olika svetsbåsen i CR-svetsen skiljer sig tydligt åt. Det finns ingen klar struktur över 

hur uppbygganden och layouten i svetsbåsen ska se ut. Pallar, med både ingående material och de 

färdiga detaljerna, placeras där de får plats vilket medför en viss oordning i båsen. I Figur 4.9 nedan 

visas hur det kan se ut i ett av svetsbåsen. 

 

Figur 4.9 - Svetsbåsets utseende 

Svetsarna i dessa bås hade tidigare påbörjat arbetet med att skapa ordning och reda på arbetsplatsen 

men detta har sedan runnit ut i sanden. Detta har gjort att ordningen som skapades tidigare nu har 

försämrats. I samband med påbörjandet av detta arbete sattes verktygstavlor upp där alla verktyg 

skulle hänga och det var väl markerat var de hade sin plats. I dagsläget saknas många av de verktygen 

som är markerade samt många andra föremål hänger på tavlorna, ett tydligt exempel på att arbetet 

avstannat, se Figur 4.10 nedan.  

 

Figur 4.10 – Exempel på dålig ordning och reda 
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4.8 Lag- och stationstavla 
När det gäller lagtavlan i manuellsvetslaget har arbetet med denna inte kommit så långt. Detta kan 

bero på att laget precis har bildats och de därför inte riktigt har kommit igång med arbetet. I Figur 

4.11 nedan visas tydligt att tavlan är hängd på en plats där många fortfarande ställer saker och att 

tavlan försvinner bakom material och fixturer. Detta är ett tecken på att tavlan inte används på rätt 

sätt eftersom den ska innehålla viktig information som ska vara lättillgänglig. 

 

Figur 4.11 - Lagtavla vid manuella svetsen 

På själva tavlan har det inte heller kommit upp lika mycket information som det finns på många 

andra lagtavlor runt om i fabriken. Vad som finns dokumenterat på tavlan och som dagligen tas upp 

är: tillbudsrapportering, protokoll för daglig styrning samt aktiviteter. När det gäller stationstavlorna, 

Figur 4.12 nedan, så används dessa inte alls i dagsläget. Det finns tavlor med de rubriker som ska 

finnas, de har tidigare används till viss del men detta arbete har dock försummats, därför har de idag 

ingen direkt funktion. 

 

Figur 4.12 - Stationstavla vid detaljsvets CR  
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4.9 Utnyttjandegrad 
För att få en uppfattning om hur svetsarna arbetar idag gjordes en undersökning av 

utnyttjandegraden. Den visar att svetsarna inte riktigt når upp till den tänkta takten som har tagits 

fram av Väderstad Verken. Mätt under veckorna 36-39, år 2009, så är utnyttjandegraden cirka 61 %, 

se Bilaga 4 – Utnyttjandegrad innan implementering, och enligt Väderstad Verken borde den ligga 

runt 80 %. De loggade körtiderna som svetsaren avrapporterat i Scala divideras med det totala 

antalet timmar som svetsarna har varit på jobbet. Hänsyn har tagits till de timmar som svetsaren inte 

har varit på plats på grund av olika anledningar såsom sjukdom, fackverksamhet eller dylikt. Varför 

utnyttjandegraden är så pass låg är inte klarlagt i dagsläget utan Väderstad Verken hoppas att 

orsaker kommer fram genom arbetet med standardiserat arbetssätt. 

4.10 Sammanfattning 
Under de praktikveckor som gjordes tillsammans med de intervjuer och observationer som gjorts för 

att kartlägga nuläget utkristalliserades en del problem för svetsarna. Arbetsplatsen där de stod och 

jobbade var inte optimerade för de arbetsuppgifter som utfördes, inga arbetsinstruktioner fanns 

tillgängliga, fixturhanteringen var ofullständig och bristfällig samt hanteringen av tillverkningsorder 

var inte konsekvent. 

Identifierade problemområden: 

 Arbetsplatsutformning 

 Arbetsinstruktioner 

 Fixturhantering 

 Utformning av tillverkningsorder 
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5 Uppgiftsbeskrivning 

I detta kapitel följer en djupare beskrivning av uppgiften. Syftet kommer att brytas ner i ett antal 

problemområden och leda fram till de frågeställningar som det fortsatta arbetet kommer fokusera 

kring.  

För att uppfylla examensarbetets syfte om att påbörja en implementering av ett standardiserat 

arbetssätt i manuellsvetsen med fokus på svetsarnas förutsättningar att utifrån begreppet ”Rätt från 

mig” förbättra kvaliteten, behöver en nedbrytning av de olika begreppen göras. Att förbättra 

kvaliteten genom begreppet ”Rätt från mig” innebär att skapa förutsättningar för svetsaren att 

genomföra arbetet på bästa sätt och därigenom leverera produkter till bästa kvalitet. Enligt TVW–P, 

se avsnitt 7.2.1 Kvalitetssäkring, består begreppet ”Rätt från mig” av fyra grundstenar: Människa, 

Metod, Material och Maskin, vilket visas i Figur 5.1 nedan.  

 

Figur 5.1 - Nedbrytning av syftet 

Då examensarbetet syfte är att införa ett standardiserat arbetssätt kommer arbete kretsa kring två 

av grundstenarna i ”Rätt från mig”, metod och människa. För att ge svetsarna rätt förutsättningar 

kommer metoder i form av standardiserade arbetssätt att tas fram och dessutom kommer arbete 

kring människan och medarbetarskap att diskuteras. De övriga grundstenarna, material och maskin, 

kommer inte tas upp i detta examensarbete.  

Utifrån den nulägesanalys som genomförts har ett antal problem funnits inom vilka ett 

standardiserat arbetssätt bör införas för att förbättra svetsarnas förutsättningar att leverera 

produkter av hög kvalitet. De valda problemområdena är arbetsplatsutformning, arbetsinstruktioner, 

fixturhantering samt utformning av tillverkningsorder, vilket visas i Figur 5.2 nedan. 

Förbättrad Kvalitet

"Rätt från mig"

Människa

Medarbetarskap

Metod

Standardiserat 
arbetssätt

Material Maskin
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Figur 5.2 - Problemområden inom standardiserat arbetssätt 

Införandet av standardisering inom de ovanstående områden kommer öka svetsarnas förutsättningar 

att göra ”Rätt från mig” vilket i sin tur kommer medföra en förbättrad kvalitet. Som tidigare nämnt 

kommer examensarbetet även ta upp frågor kring medarbetarskap och hur arbetet vid förändring 

ska utformas. 

För att examensarbetets övergripande syfte ska uppfyllas har det brutits ner i ett antal övergripande 

frågeställningar som hänger samman med de valda problemområdena:  

1. Vilka rutiner vid arbetsplatsen måste införas så att standardiserat arbetssätt kan 
säkerställas? – Arbetsplatsutformning 

2. Vilka typer av arbetsinstruktioner bör införas för att underlätta svetsarnas arbete? – 
Arbetsinstruktioner 

3. Hur ska hanteringen av fixturer se ut samt hur ska de förvaras? – Fixturhantering 
4. Vad behöver svetsaren för information från tillverkningsordern för att kvalitetssäkra sitt 

arbete? – Utformning av tillverkningsorder 
5. Hur ska förändringsarbete fortskrida för att behålla medarbetarnas intresse? – 

Medarbetarskap 

Nedan presenteras mer utförligt de delområden som valts samt vad som kommer att fokuseras på 

inom dessa områden. Till varje delområde och utifrån de övergripande frågeställningarna, som 

presenterades ovan, har ett antal frågor uppkommit som även dessa kommer presenteras nedan. 

Dessa frågor kommer att användas som utgångspunkt i det fortsatta arbetet. 

5.1 Arbetsplatsutformning 
I dagsläget ser manuellsvetsbåsen på Väderstad Verken klart olika ut. Uppbyggnaden av båsen och 

layouten skiljer sig mycket åt och det finns ingen enhetlig standard för hur de ska vara utformade. 

Även om visst arbete har lagts på 5S har de ännu inte kommit särskilt långt i detta arbete. En 

standardisering av arbetsplatsen underlättar det dagliga arbetet och många slöserier kan med hjälp 

av detta elimineras. Genom att skapa en standard för hur samtliga bås bör vara utformade 

underlättar det för svetsarna att flytta mellan båsen och även för nyanställda att lättare komma in i 

arbetet. Då företaget strävar efter att bli mer flexibla är det viktigt att det på ett enkelt sätt ska gå att 

flytta arbetsuppgifter och anställda mellan de olika båsen. För att kunna lösa detta problem har ett 

antal frågor formulerats som kommer att ligga till grund för arbetet med arbetsplatsutformningen: 

 Hur bör arbetet se ut för att upprätthålla ordning och reda i svetsbåsen? 

 Vilka rutiner bör införas för att detta ska ske? 

 Vilken information ska finnas i båsen respektive stationen? 

Standardiserat 
arbetssätt

Arbetsplatsutformning Arbetsintruktioner Fixturhantering
Utformning av

tillverkningorder
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5.2 Arbetsinstruktioner  
För att kunna upprätthålla en hög kvalitet är det viktigt att det finns en standard att utgå ifrån. Det är 

svårt för medarbetarna att hålla en hög kvalitet om det inte finns en instruktion som talar om hur 

arbetet bör utföras. Utan en arbetsinstruktion är det även svårt att påvisa kvalitetsbrister i och med 

att det inte finns någonting att jämföra med. Detta leder till variationer i kvaliteten och det är svårt 

att göra förbättrande insatser för att åtgärda detta. Ett standardiserat arbetssätt säkerställer att 

samma saker alltid utförs och detta underlättar även i förbättringsarbetet, då det finns någonting att 

utgå ifrån och som kan förbättras. En metodbeskrivning kan säkerställa att samma moment i 

processen alltid utförs vilket också verkar för att färre misstag görs. I de fallen kvalitetsbrister ändå 

uppstår underlättar metodbeskrivningen identifieringen av var misstaget uppstod. Detta leder fram 

till ett antal frågor kring arbetet med arbetsinstruktioner: 

 Hur ska en metodbeskrivning vara utformad? 

 Vilka andra typer av instruktioner behövs för att kunna utföra arbetet? 

 Hur ska arbetet med förbättringar av arbetsinstruktionerna se ut? 

5.3 Fixturhantering 
I manuellsvetsen finns för närvarande inget standardiserat arbetssätt för hur hanteringen av fixturer 

ska gå till. Denna hantering innebär att mycket onödig tid går till spillo. Fixturerna förvaras till störst 

andelen i de respektive bås de används men då utrymmet i vissa fall är knappt ställs fixturen där den 

får plats. Det finns inte heller några tydliga markeringar, på fixturerna, för identifiering och på 

somliga saknas markeringar helt. Mycket tid går åt till att leta efter fixturer och i vissa fall är det 

endast ett fåtal personer som kan avgöra vilken fixtur som ska användas vid ett specifikt arbete. 

När väl rätt fixtur påträffats och arbetet ska påbörjas finns det i många fall inga direkta instruktioner 

eller ritningar för hur fixturerna ska laddas. Även i de fall där instruktioner finns kan de vara svåra att 

tyda samt att ny information ibland saknas. När uppdatering av detaljen gjorts har inte 

instruktionerna uppdaterats. De instruktioner som finns hör till respektive bås och om en fixtur ska 

användas i ett annat bås hänger inte instruktionen med fixturen. I dagsläget är det till stor del 

svetsarnas erfarenheter som gör det möjligt att upprätthålla arbetet, vilket skulle göra det svårt för 

en ny att komma in och utföra arbetet.  

För att kunna förbättra situationen kring fixturerna har ett antal frågor formulerats, vilka kommer 

ligga till grund för det fortsatta arbetet inom detta område: 

 Hur ska fixturerna vara markerade? 

 Var och hur ska fixturerna förvaras samt hur ska svetsaren veta var fixturen finns? 

 Hur ska laddningsinstruktioner se ut och var ska de återfinnas? 

 Hur ska rutinerna kring fixturerna se ut? 

5.4 Utformning av tillverkningsorder 
Inom manuellsvetsen ser orderhanteringen idag väldigt olika ut. Det finns inga enhetliga rutiner för 

hur svetsaren ska få en order eller på annat sätt få reda på vad som ska produceras. Svetsaren får i 

många fall själv bestämma i vilken ordning detaljerna ska tillverkas då det inte finns några 

beskrivningar för tillverkningsordningen. Utformningen av tillverkningsorder är inte anpassad för 

svetsarna och informationen på den är bristfällig. För att kunna lösa detta problem måste ett antal 

frågor besvaras som också kommer användas som en vägledning i det fortsatta arbetet: 

 Vad bör en TO innehålla för att underlätta för svetsaren?  

 Hur ska rutinerna se ut kring tillvekningsordern? 
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5.5 Medarbetarskap 
Den största svårigheten med att genomföra en förändring i en verksamhet eller arbeta med 

fortlöpande förändringsarbete är att få med sig medarbetarna. Att förmedla syftet med en 

förändring och få medarbetarna att förstå vikten av förändring är nyckeln till att en förändring ska slå 

igenom. Att medarbetarna känner sig delaktiga i förändringsarbetet är också en nyckel för framgång.  

 Hur ska arbetet gå till för att få med sig medarbetarna i förändringsarbetet? 

 Hur motiveras medarbetarna på bästa sätt? 

 Hur ska arbetet med de fortlöpande förändringarna se ut?  
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6 Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen behandlas de begrepp och teorier som hör samman med de 

problemområden som valts ut. Kapitlet börjar med en överblick över hur referensramen är uppbyggd 

och fortsätter med en genomgång av filosofin bakom Lean Production. Vidare presenteras även olika 

begrepp som existerar inom Lean och som används under examensarbetet. 

6.1 Referensramens uppbyggnad 
För att angripa examensarbetets syfte och de problemområden som arbetet kommer fokusera på 

kommer referensramen inledas med att behandla den mer övergripande filosofin bakom Lean 

Production. Med utgångspunkt från syftet valdes ett antal delar inom Lean Production ut vilka 

kommer behandlas i referensramen. I Figur 6.1 illustreras vilka delar som valts ut och där visas även 

vilka avsnitt som hör samman med vilka delar av huset.  

 

Figur 6.1 – Exempel på Lean-huset (modifierad från Liker, 2009) samt de delar som återfinns i rapporten 

Efter den inledande delen om filosofin inom Lean Production, som nämnts ovan, kommer teorierna 

bakom standardiserat arbetssätt tillsammans med visuell styrning att studeras. Utifrån dessa två 

kommer sedan två parallella huvudområden att behandlas, Jidoka och Kaizen. Då syftet även 

innefattar att påbörja en implementering kommer slutligen teorierna bakom förändringsarbete i 

grupp behandlats, detta arbete kommer gå parallellt med det övriga arbetet i studien. I Figur 6.2 

nedan illustreras den teoretiska referensramens uppbyggnad. 

Bästa Kvalitet-Lägst Kostnad-Kortast ledtid-Högst Säkerhet-Hög Moral 

6.7 
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Figur 6.2 - Referensramens uppbyggnad 

6.2 Lean Production – En filosofi, inte ett verktyg 
Lean Production, Lean, är en filosofi för hur ett företag ska bedrivas. Det lanserades först i USA och är 

en variant av Toyota Production System, TPS, ett system som skapades av Toyotas fabrikschef, Taiichi 

Ohno, i slutat av 1940-talet. (Petersson et al., 2008) 

Begreppet Lean är inte lätt att förklara och det finns många olika tolkningar om vad Lean innebär. För 

en del är Lean en metod som används i produktionen och för vissa andra ses Lean som en 

verktygslåda med diverse verktyg som kan användas som man behagar. (Petersson et al, 2008; 

Bicheno, 2006) Vad som har framgått av den teori som har gåtts igenom är att Lean mer handlar om 

ett förhållningssätt och strategi för hur hela verksamheten ska agera, inte bara i produktionen utan i 

hela företaget. Begreppet Lean borde genomsyra hela företaget, från högsta ledningen ner till alla 

produktionsarbetarna. Det hela handlar om att försöka eliminera eller förebygga allt slöseri i 

företaget och det Lean har att erbjuda är ett nytt sätt att tänka och ta sig an de problem som uppstår 

(Petersson et al., 2008).  

6.3 Standardiserat arbetssätt 
”Att standardisera en metod är att, från ett flertal metoder, välja den allra bästa metoden och använda 

den. Vad är det bästa sättet att göra något? Det är summan av alla de utmärkta sätt vi hittills har 

upptäckt. Det blir därför standarden. Det är dagens standardiseringsarbete, som morgondagens 

förbättring kommer att utgå ifrån. Om du tänker på ”standardisering” som något som bevisar allt det vi 

vet idag, men som kommer förbättras imorgon, då är du på rätt väg. Men om du ser på standarder som 

något begränsande, då avstannar utvecklingen.” (Henry Ford, 1926, i Liker, 2009) 

Standardiserat arbetssätt är grunden för att kunna göra ständiga förbättringar och öka kvaliteten. 

Genom att införa en standard ökar förutsägbarheten i processen samtidigt som det blir lättare att 

upptäcka avvikelser. Finns inte en definition om vad som är normalt, hur kan arbetaren upptäcka en 

onormal händelse? (Petersson et al., 2008) 

Lean Production - Filosofin 

Standardiserat arbetssätt             Visuell styrning 

Förändringsarbete 

Jidoka Kaizen 
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Citatet ovan är en tydlig förklaring till vad som menas med standardisering inom Lean. En standard är 

inte något som alltid är rätt utan den kommer att förändras med tiden och allt som har påverkan på 

verksamhetens intressenter behöver standardiseras (Petersson et al., 2008). Det är inte för att göra 

montörens arbetsuppgifter monotona och tråkiga som man inför en standard utan för att kunna 

bygga in kvalitet och möjliggöra förbättringar. Standardiserat arbetssätt är till för att minska 

variationen i arbetet genom att ständigt göra arbetet på samma sätt. Detta gör det även lättare att 

upptäcka variationer i kvalitet. (Bicheno, 2006) 

6.3.1 Metodstandard 

Med metodstandard menas en standard som beskriver det manuella arbetet i en process. Vad som är 

viktigt att komma ihåg är att en metodstandard inte är samma sak som en produktstandard. En 

produktstandard är något som beskriver produkten och bestäms av konstruktionsunderlaget, en 

metodstandard beskriver istället alla moment i processen att tillverka en produkt. Beroende på hur 

produkten ser ut bestäms metodstandarden utifrån det. (Petersson et al., 2008) 

Vad finns det för konkreta skäl till metodstandarder? Tre bra argument för detta är 

säkerhet/ergonomi, kvalitet och effektivitet. Genom att standardisera en metod sätts regler för hur 

den dagliga verksamheten ska fortgå och då är god ergonomi och säkerhet på arbetsplatsen en hög 

prioritet. Det kan handla om hur farliga maskiner sköts eller hur tunga lyft hanteras. Om man följer 

standarden riskeras inte den personliga säkerheten. Om alla använder samma sätt för att utföra ett 

arbete på bidrar detta till att kvaliteten på produkten jämnas ut. En jämn kvalitet är väldigt viktigt ur 

förbättringssynpunkt då det lättare går att spåra dålig kvalitet. Bara för att en standard existerar 

betyder inte detta att kvaliteten är bra men genom att förbättra standarden förbättras även 

kvaliteten. (Petersson et al., 2008) 

Det tredje argumentet som Petersson et al., (2008) beskriver är effektivitet. Med detta menas att 

effektiviteten ökas vid ett standardiserat arbetssätt. Som tidigare nämnts så är en standard den bästa 

metoden för ett arbete just nu och genom den kan avvikelser i tidsåtgång uppfattas och förbättras. 

Om samtliga medarbetare utför ett arbete på bästa möjliga sätt så borde detta vara effektivare än 

om alla gjorde på sitt eget ”bästa” sätt. Att alla gör på samma sätt betyder även att goda idéer tas till 

vara så att alla kan göra på ett bättre sätt istället för att det endast gagnar den som kom på idén. 

En metodstandard där samtliga gör på samma sätt så att arbetet tar ungefär lika lång tid underlättar 

även vid en eventuell balansering av flödet då det lättare går att urskilja var i flödet resurser kan 

plockas bort och var det istället borde sättas in. (Liker, 2009) 

Enligt Petersson et al. (2008) finns det fyra steg för skapandet av en metodstandard: 

1. Skapa förståelse i organisationen för en metodstandard – Det är viktigt att etablera en god 

kunskap om varför en metodstandard är nödvändig. Om motstånd mot standardiserat 

arbetssätt finns så kan detta endast överbyggas med en ökad kunskap och förståelse. 

2. Generera en första grov metodstandard – Skapa en första grov metodstandard där det som 

tidigare nämnts är viktigt att medarbetaren utformar den. De kan skriva saker som är bra att 

tänka på och som bara de vet som håller på med tillverkningen. 
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3. Provkör standarden – När metodstandarden är klar och samtliga arbetare är överens 

implementeras den i den dagliga tillverkningen. Ofta kommer medarbetaren på ytterligare 

saker som borde stå med eller att andra saker är överflödiga, detta ska då ändras direkt. 

4. Tidsätt metodstandarden – En tidsättning görs för att metodstandarden ska betyda något. 

Vet man inte om ett arbetsmoment tar tio minuter eller en timma, bara resultatet är 

detsamma, kan inget göras för att effektivisera. Vad som är viktigt är att metodstandarden 

verkligen följs, så att ett normalläge finns. Allt som inte är normalt i framtida mätningar kan 

sedan utredas och om metodstandarden är dålig uppdateras den.  

Bästa sätt för att skapa en metodstandard är att låta medarbetarna vara med och ta fram den. Detta 

för att först få en bra förankring bland medarbetarna så att standarden verkligen används. Blir 

personer påtvingade ett arbetssätt kan en motsatt effekt fås och medarbetaren försöker istället 

motbevisa metoden. Genom att låta medarbetarna vara med vid en framtagning av en standard 

erhålls rätt detaljnivå, om en utomstående utformar en standard finns det stor risk att denna blir för 

detaljerad och omständlig eftersom den utomstående inte har samma förståelse för verktygen och 

miljön. En standard ska inte vara så detaljerad att varenda rörelse står med, då blir den bara 

enerverande att följa. En medarbetare som utför arbetet till vardags vet vad som är viktigt att lyfta 

fram och poängtera. Det är även viktigt att en metodstandard är enkel att förstå och följa. En viktig 

sak med standarder är enkelheten men det ska även vara lätt att göra rätt. Via medarbetarnas 

kunskap inom området blir det enklare att hitta smarta lösningar på problem som utomstående 

skulle ha svårt för att lösa. Att medarbetaren är med och utformar en standard betyder inte att 

ledningen ska släppa taget fullständigt. En förändring får nämligen inte medföra en försämring eller 

ett hinder för nästkommande steg i processen. Eftersom ledningen har en vidare bild över 

produktionen så borde förändringar godkännas av en högre instans innan genomförande. (Petersson 

et al., 2008) 

Dokumentationen av en metodstandard är av stor vikt för att få folk att följa den. Bilder och en 

kortfattad text är betydligt bättre då det är lättare att förstå en bild som visare ett moment än en 

text som förklarar samma sak. I förlängningen gör det att fler orkar läsa metodstandarden och även 

följer den. (Liker, 2009) 

Förbättringsarbetet är även den en viktig del i användandet av metodstandarder. Utan förbättringar 

på standarden kommer den till slut inte användas då operatören har bättre metoder för att utföra 

arbetet. När metodstandarden som togs fram har blivit introducerad i det dagliga arbetet kommer 

det att uppstå avvikelser. När en sådan uppkommer är det viktigt att det finns klara metoder för hur 

den kommer att tas tillvara. Första frågan som ska ställas är naturligtvis, ”Finns det en 

metodstandard?”, finns det inte det så måste en utformas, finns det däremot redan en så är det 

viktigt att fråga sig om den efterföljs eller inte? Att en standard inte efterföljs kan bero på ett osäkert 

arbetslag som behöver ytterligare utbildning i varför en standard ska följas och vad konsekvenserna 

blir annars. Är det så att standarden användes så måste avvikelsen analyseras så att rätt åtgärder kan 

sättas in. (Petersson et al., 2008; Liker, 2009) 
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6.4 Visuell styrning  
Ett nyckeltema inom Lean är visuell styrning som används för att synliggöra de problem som finns. 

Genom att använda någon form av kommunikationsanordning kan de anställda lätt se hur arbetet 

bör utföras och hur de ligger till i sitt arbete. Bristfällig visualisering kan leda till oordning och 

slöserier eftersom många problem då inte blir synliga. (Liker, 2009) 

Den visuella styrningen bör höra samman med standardiserat arbetssätt. Den visuella styrningen är 

ett mått på hur väl en verksamhet arbetar efter Leans principer. Finns inte sådant som schema, 

standardiserat arbetssätt och underhåll inte är tydligt och uppdaterat är detta ett tecken på att 

verksamheten ligger långtifrån Lean. (Bicheno, 2006)  

Exempel på visuell styrning enligt Bicheno (2006) är: 

 Metoder: Att standarder och metoder alltid finns vid arbetsplatsen. 

 Underhåll: En underhållstavla som visar på de problem som identifierats. 

 Händelsetavla: Som visar på förbättringarnas olika stadier. 

 5S: Visa upp revisionsresultatet.  

6.4.1 5S 

Ett verktyg för att skapa ordning och reda vid arbetsplatsen är 5S. Det ger möjlighet att genom ett 

systematiskt tillvägagångssätt göra märkbara förbättringar på arbetssituationen. Ett vanligt problem 

på en arbetsplats är att medarbetaren inte ser den med öppna ögon, det är lätt att leva kvar i gamla 

vanor och mönster och inte inse de förbättringsmöjligheter som finns. Att genomföra 5S innebär att 

se på sin arbetsplats med nya ögon och på så sätt upptäcka möjligheter till förbättringar och 

effektiviseringar. Det handlar om att hitta en standard för hur arbetsplatsen ska se ut och rutiner för 

att upprätthålla denna standard. Resultatet blir en mer trivsam och effektiv arbetsplats. (Meland & 

Meland, 2006) 

De 5S består enligt Bicheno (2006) av: 

 Sortera 

 Strukturera 

 Städa 

 Standardisera  

 Skapa vana/ Självdisciplin  

Det första steget i 5S innebär att sortera objekten på sin arbetsplats. Klargör vilka objekt som 

används regelbundet, vilka som används mer sällan och vilka som aldrig används. Objekt som 

används ofta, exempelvis varje vecka, bör finnas kvar på arbetsplatsen medan de som används mer 

sällan, varje månad, bör förvaras på ett lager. Objekt som aldrig används ska omedelbart tas bort 

eller kastas.  

Nästa steg är att strukturera upp arbetsplatsen genom att placera ut objekten på det bästa stället. 

Varje sak ska ha sin plats och det ska vara väl markerat var varje sak ska vara. Alla objekt som inte 

används ska finnas på sin plats, detta påvisar också tydligt ifall saker saknas. Ergonomi bör även tas i 

beaktande i detta steg, då operatörerna lätt ska kunna nå objekten som används ofta. 

Ordningen som skapats i de föregående stegen ska upprätthållas och detta sker genom städning. 

Detta omfattar fortlöpande städning under arbetets gång, men även mer kontinuerliga städrutiner, 
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exempelvis i slutet på varje skift. I samband med städningen sker även kontroller utifall något saknas 

eller är placerat på fel plats.  

Först efter att de tre första stegen genomförts är det möjligt att standardisera och skapa regler för 

att upprätthålla de första tre s:en. Genom att standardisera alla arbetsplatser blir det lätt att byta 

arbetsplats och det underlättar även vid nyanställning. Beskrivningar för hur standarden ska 

upprätthållas bör även införas. 

Den sista punkten handlar om självdisciplin, att alla löpande deltar i 5S och hjälper till i 

förbättringsarbetet. Det är viktigt att ledning regelbundet granskar att ordningen upprätthålls. 

Många företag använde sig av utvärderings- eller poängsystem samt utdelning av symboliska 

belöningar till de som bäst efterlever de 5S:n.  

6.5 Jidoka 
En av huvudprinciperna inom TPS är det japanska begreppet Jidoka. Innebörden med detta begrepp 

är att kvaliteten byggs in i produkten eller produktionen genom att se till att allt utförs ”rätt från 

början” samt att processen direkt stoppas då fel uppstår. Det handlar om att se till att medarbetarna 

inte låter en defekt produkt passera vidare till nästa led i processen. Inom Jidoka finns två principer: 

Inbyggd kvalitet och Stoppa vid fel. (Petersson et al., 2008) 

Jidoka kallas även automation vilket innebär att människans intelligens ska överföras till maskinen för 

att dessa ska upptäcka fel och automatiskt kunna stoppa processen när problem uppstår. Att 

kvalitetssäkra från början gör processen mer effektiv och mindre kostsam än att reparera problem i 

efterhand. (Liker, 2009) 

6.5.1 Inbyggd kvalitet 

För att omsätta principen Inbyggd kvalitet i handling och kunna kvalitetssäkra en process är den 

viktigaste förutsättningen att alla medarbetare har rätt kompetens samt följer de rutiner och 

arbetssätt som finns. Principen med inbyggd kvalitet står som motsats till det förr mer 

förekommande passiva kvalitetsarbetet där kontrollstationer i efterhand kontrollerade utifall 

produkten höll den kvalitet som önskats. (Petersson et al., 2008) 

Arbetet med att bygga in kvaliteten underlättas genom att kundbegreppet bryts ner. Varje steg i 

processen ska veta vem som är deras kund, det vill säga nästa steg i förädlingskedjan, exempelvis är 

slutmonteringen kund till förmontering. För att ytterligare hjälpa detta arbete är det fördelaktigt att 

placera kund och leverantör nära varandra i fabriken, detta förenklar återkopplingen och 

leverantören får snabbare veta vilka fel som uppstått. (Petersson et al., 2008) 

Det finns ett japanskt uttryck, Poka Yoke, som innebär lösningar som mer eller mindre gör det 

omöjligt att göra fel. Målet med Poka Yoke är att designa föremål som förhindrar att misstag blir till 

defekter. Exempel på Poka Yoke-anordningar kan vara ett föremål som utformas i en viss geometri 

vilket medför det att den endast passar på ett vis, se Figur 6.3 nedan, eller att felaktigt material inte 

passar i maskinen. Detta underlättar även operatörernas arbete och även om operatören gör ett 

misstag hjälper Poka Yoke att se till att detta inte leder till en defekt produkt. (Suzaki, 1987) 
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Figur 6.3 - Exempel på Poka Yoke lösning (Petersson et al., 2008) 

När det kommer till arbetssätt är lösningar enligt Poka Yoke dock svårare att hitta. Genom 

tillvägagångssättet ”rätt från början”, vilket innebär att det ska vara lätt att göra rätt, blir dock detta 

enklare. En grundtanke hos alla anställda måste naturligtvis vara att göra sitt bästa men det är upp 

till företaget att ge de anställda de förutsättningar som krävs för att kunna göra det. Till en början 

kan införandet av ”rätt från början” ofta försvåra förhållandena vid arbetsplatsen och många gånger 

kan detta gå emot strävan efter att effektivisera. Vid utformningen av arbetsplatsen handlar det om 

att göra en avvägning mellan kvalitet och effektivitet. Då kvaliteten har stor kundpåverkan är det den 

som normalt prioriteras men en hög och jämn kvalitet ökar även förutsättningarna för en hög 

effektivitet. (Petersson et al., 2008) 

6.5.2 Stoppa vid fel 

Inom Lean innebär Stoppa vid fel att processen eller maskinen ska stoppas direkt när ett fel 

registreras. En utrustning som inte låter defekta produkter passera, och stoppar då dessa upptäcks, 

säkerställer en hög kvalitet på produkterna samt en hög produktivitet i processen. En automatiserad 

process som sköter detta på egen hand möjliggör även att operatören kan utföra andra sysslor som 

även detta ökar produktiviteten. 

Även i manuella processer är det viktigt att stoppa så fort problem uppstår samt komma med en 

lösning till problemet innan processen återigen startas upp. Även om en långsiktig lösning, för att 

liknande problem inte ska uppstå igen, kan ta tid att få fram är det viktigt att i alla fall ta fram en 

lösning som fungerar på kort sikt. Grundtanken med att stoppa processen när fel upptäcks är för att 

säkerställa att inte fler liknande fel återkommer. 

Det är viktigt att ledning tydligt talar om innebörden med detta och ger varje medarbetare rätten att 

stoppa processen. Många kan annars anse att dyrbar tid går till spillo och vågar därför inte stoppa 

processen. Därför är det viktigt att uppmuntra de anställda till detta då förlorad produktionstid är 

mindre kostsamt än många felaktiga produkter som inte går att använda.  

(Petersson et al., 2008) 
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6.6 Kaizen 
Ett centralt begrepp inom Lean är Kaizen vilket betyder ständiga förbättringar. Kaizens filosofi 

handlar om att förbättringsarbetet hela tiden måste fortsätta, kundens synsätt förändras ständigt 

och deras krav utökas, vilket medför att ständiga förbättringar måste utföras för att hela tiden ligga 

steget före. Grundtanken är att alla ska vara involverade i förbättringsarbetet, från högsta ledningen, 

chefer och medarbetare på lägre nivåer, och att det ska bli en naturlig del av det dagliga arbetet. 

(Imai, 1996) 

För att det ska vara möjligt att utföra kontinuerliga förbättringar måste det finnas en standard för hur 

arbetet ska utföras. Grunden till förbättringsarbetet är att veta hur nuläget ser ut och arbeta utifrån 

det. För Kaizen existerar standarden endast för att kunna utbytas mot en förbättrad sådan. (Imai, 

1996) 

Kaizen består av fyra delar; lösning av vardagsproblem, effektivisering, trivsel samt Kaizen i det 

strategiska arbetet. Samtliga dessa delar behöver inte användas utan verksamheten kan välja ut det 

som de är i behov av. Centralt inom Kaizens alla delar används ”problemlösning” samt ”uppföljning 

och utvärdering”. (Meland & Meland, 2006) 

En av delarna inom Kaizen handlar, som nämnts ovan, om att effektivisera arbetet för att på bästa 

sätt utnyttja den tid som finns. Detta kan bland annat göras genom att eliminera slöserier, Muda, 

som finns i produktionen och genom att ta bort alla de processer som inte tillför produkten något 

värde. (Meland & Meland, 2006) 

6.6.1 Muda 

Det japanska ordet Muda står för onödiga och icke-värdeskapande arbete. Med detta menas 

moment som är slöserier och kostar företaget pengar då detta inte är något kunden betala för. Det 

finns enligt Petersson et al. (2008) sju typer av slöserier: 

 Överproduktion 

 Väntan 

 Transporter 

 Överarbetning 

 Överlager 

 Onödiga arbetsmoment 

 Defekter 

Överproduktion innebär mer tillverkning än vad som efterfrågas, tillverkningen sker för tidigt eller för 

säkerhets skull. Vad överproduktion kan leda till är bland annat onödig kapitalbindning och onödig 

lagerhantering. Ifall det görs förändringar i produkten så innebär det att betydande omarbetning 

måste göras om inte hela produkten helt enkelt kasseras. Överproduktion ligger till grund för många 

av de efterföljande slöserierna och anses av Taiichi Ohno (Produktionsansvarig på Toyota, en av 

grundarna till TPS) vara den värsta av slöserierna. Han tar upp ett exempel där överproduktion leder 

till sämre förbättringstänkande, ”Varför bry sig om kvalitetsbrister när man ändå har tid att kassera 

felaktiga komponenter? Jo, den felaktiga detaljen kan ha legat i lagret en längre tid innan felet 

upptäckts och därför har felet kunnat hamna på en större mängd komponenter istället för att ha 

upptäckts direkt.”. (Liker, 2009; Petersson et al., 2008) 
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Väntan är då operatören väntar på exempelvis verktyg, reservdelar eller saknar arbete på grund av 

materialbrist. Varje minut som operatören står och väntar på något betyder kostnader för företaget 

som inte kunden betalar för och är därför en ren förlust för företaget. (Petersson et al., 2008) 

Onödiga transporter är när produkter måste förflyttas långa vägar mellan olika processer eller 

transporter till och från lager. Dock kan transporter aldrig helt elimineras men ständiga förbättringar 

bör ske för att reducera dem. Onödiga transporter kan orsaka en mängd olika kostnader för 

företaget. Så fort en produkt förflyttas ökar risken att produkten skadas, till exempel om truckföraren 

tappar en pall eller kör in i något. Risken för personskador ökar också ju mer truckar som åker runt i 

fabriken då stressiga truckförare tar mindre hänsyn och chansar mer vilket genererar fler incidenter. 

(Liker, 2009; Petersson et al., 2008) 

Överarbetning innebär onödiga åtgärder för att bearbeta produkten. Tillverkning av produkter med 

högre kvalitet än den som efterfrågas genererar slöseri. Visst ser det bra ut om en detalj glänser vid 

leveransen till kunden men om inte kunden förväntar sig detta eller ens ser det, varför då lägga 

onödig tid och kraft på att utföra arbetet. Kunden betalar inte för det och det genererar i så fall inga 

pengar till företaget. (Petersson et al., 2008) 

Överlager gäller onödiga mängder av råvaror, produkter i arbete eller färdiga produkter. Detta slöseri 

kan också dölja andra problem i produktionen såsom dålig produktionsplanering, sena leveranser 

eller felaktiga produkter. Överlagring kan bland annat orsaka inkurans av produkterna. Om ett 

företag har stora lager av en produkt och denna produkt slutar säljas eller om produkten genomgår 

en större konstruktionsförändring betyder det att hela lagret får kasseras och all den tid och de 

pengar som lagts på material, produktion samt lagring går förlorat. (Liker, 2009; Petersson et al., 

2008) 

Onödiga arbetsmoment är onödiga rörelser som den anställde gör under tillverkningen som 

exempelvis att leta efter, sträcka sig efter eller lägga ifrån sig komponenter. Onödiga rörelser är inte 

bara slöseri för företaget utan det kan även orsaka skador hos medarbetaren. Om ett verktyg sitter 

på ett dåligt ställe använder sig medarbetaren inte alltid av rätt rörelser för att sträcka sig efter det, 

en dålig rörelse ur ergonomisk synpunkt kan orsaka förslitningar och i slutändan sjukskrivning. (Liker, 

2009; Petersson et al., 2008) 

Defekter är produkter med fel och brister som måste repareras eller omarbetas. Detta medför 

mycket slöseri med hantering, tid och energi. (Liker, 2009) 

När ett företag arbetar enligt Kaizen letar de kontinuerligt efter arbetsmoment som kan tas bort och 

på så sätt effektivisera arbetet, detta kallas med ett annat ord mudaletning. Genom att ta bort 

onödiga arbetsuppgifter innan man tillför nya uppgifter skapar en bättre trivsel, kvaliteten förbättras 

samt ekonomin förbättras. Den nya frigjorda tiden kan användas till att exempelvis upptäcka nya 

förbättringsmöjligheter. (Meland & Meland, 2006) 

6.7 Förändringsarbete i grupper 
Alla typer av förändringar är påfrestande för individen då den måste lära sig nya saker och arbeta 

med nya medarbetare. Gamla vanor är svåra att bryta och därför är förändringar i arbetssätt eller 

organisation ett kraftigt orosmoment för folk som ”alltid har gjort på detta sätt”. Det är lätt att känna 

denna förändring som ett hot mot det egna självförtroendet och arbetsintegriteten (Lennéer-Axelson 
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& Thylefors, 1991). Förståelse för förändring är en nödvändig förutsättning för att medarbetarna ska 

prioritera rätt typ av förändringar. Det är viktigt att medarbetaren förstår sambandet mellan 

företagets situation och de förändringar som måste göras för att förbättra företagets 

konkurrenskraft. Det är även viktigt att alla accepterar förändringarna inom företaget för att 

förändringen ska kunna leda till positiva resultat. Detta fås lättast genom att låta medarbetaren ta 

del av utformningen av förändringsprocessen. (Norrgren, 1995)  

Idag är målet för många företag att snabbare kunna anpassa sig och öka flexibiliteten. Detta kan vara 

ett problem för medarbetarna då många saknar kunskaper för att kunna vara med i ett ständigt 

förbättringsarbete. Det är därför viktigt att informera och utbilda samtliga inom den berörda 

sektionen om hur ett ständigt förbättringsarbete ska utföras. (Hart, 1995) 

Enligt Hart (1995) är de regelbundna veckomötena ett bra sätt att informera och driva 

förbättringsarbetet i vardagen. Han förespråkar att en redovisning av utfallet av en tillämpning ska 

ske för att ge motivation till att komma med egna förslag till nya eller redan igångsatta 

förbättringsarbeten. Detta kan då skapa en diskussion som kan leda till ett förbättrat resultat.  

6.7.1 Inre och yttre motivation 

Det finns två typer av motivation, den inre eller interna motivationen som kommer från 

medarbetaren själv och den yttre, externa motivationen som kommer från ledaren eller chefen. Har 

en medarbetare en stark inre motivation betyder det att den är villig att jobba, det är roligt att 

komma till jobbet. Denna typ av medarbetare som har inre motivation är vad en chef strävar efter att 

ha. De är mer ansvarstagande, entusiastiska och är drivande i sin egen kompetensutveckling. En 

medarbetare som drivs av yttre motivation är däremot betydligt mer krävande. De behöver drivas 

framåt av en yttre kraft och oftast är denna yttre kraft chefen. De gör inte mer än vad de blir tillsagda 

att göra och så fort chefen slutar motivera så slutar även medarbetaren att arbeta. Målet för en chef 

eller ledare är att elda sina medarbetare och stimulera dem att hela tiden stäva efter att förbättra sig 

och sitt arbete. (Hiam, 2006) 

6.7.2 Hur motiverar man medarbetarna? 

Det finns möjligheter för en person i chefsposition att påverka hur en medarbetare känner. Genom 

att själv vara positiv och motiverad sprider det sig till viss del till medarbetarna. ”Motiverande 

kommunikation är kommunikation vars målsättning är att stimulera medarbetarnas engagemang 

genom att be dem bli delaktiga i det du tänker på.” (Hiam, 2006) 

Ett bra sätt att motivera medarbetare är att ge spännande och meningsfulla utmaningar. Genom att 

sätta upp mål som arbetaren kan sträva efter gör att de känner sig mer delaktiga i arbetsgången och 

blir då mer motiverade att göra ett bra jobb. Enligt Petersson et al. (2008) är det fördelaktigt att låta 

skapa så kallade förbättringsgrupper som har hand om olika avdelningar i produktionen. Denna 

grupp ser till att förbättringsförslag tas upp och drivs igenom samtidigt som de följer upp tidigare 

förbättringar eller avvikelser. Ledaren ska i detta läge endast uppmuntra och stödja 

förbättringsgruppen, de ska inte gå in och försöka styra arbetet enligt sina egna åsikter för då riskerar 

de att få medarbetarna mot sig istället för med sig. Det är först när avvikelsen är av den sort att det 

kräver betydligt större resurser eller omfattande förändringar som högre instanser ska komma in och 

vara till stöd. (Hiam, 2006) 
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7 Interna dokument 

I kapitel presenteras hur Väderstad Verkens arbete med Lean har sett ut. Vidare behandlas The 

Väderstad Way – Produktion (TVW-P) som beskriver hur produktionen ska arbeta för att tillgodose 

kundernas krav och företagets vision. Väderstad Verken strävar efter att använda sig av alla de 

verktyg som presenteras i detta avsnitt och att hela tiden förbättra verksamheten. Om inte annat 

nämns kommer informationen i detta kapitel från boken The Väderstad Way – Produktion. 

7.1 Väderstad Verkens arbete med Lean 
Den första kontakten som Väderstad Verken fick med Lean var 1997. Då startades arbetet med lag i 

produktionen och produktionsledare utsågs. Layouten i fabriken gjordes om och kanbansystem 

introducerades. Arbetet fortsatte med lagtavlor, lagutbildningar och ytterligare kanban till sina 

leverantörer.  

År 2004 började Väderstad Verken arbeta med TVW-P och samtidigt fick medarbetarna på företaget 

utbildning i vad denna dokumentation kommer innehålla. Detta arbete tillsammans med Väderstad 

Verkens arbete med ständiga förbättringar, genom VIKKIS, leder 2006 till att företaget blir ISO 9000- 

certifierade och 2007 kommer den första upplagorna av TVW och TVW-P ut i företaget. 

Från det att Väderstad Verken startade arbeta med Lean till idag så har ledtiden sänkts från 40 dagar 

till 7 dagar. I Figur 7.1 nedan visas viktiga händelser i Väderstad Verken arbete med Lean. 

1997

-Första kontakten

med Lean

-Lag och

layoutförändring 1998

-VIKKIS startas

-Lagtavlor

införs

2000

- Lagutbildning

påbörjas

- Introduktion av 5S

1999
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införs 2004

Arbetet med
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TVW-P

startas

2006

ISO 9000 -
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Böckerna TVW

och

TVW-P utkommer

 

Figur 7.1 - Viktiga händelser i Väderstad Verkens arbete med Lean (Väderstad Verkens Intranät) 

(Väderstad Verkens intranät) 
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7.2 The Väderstad Way – Produktion 
TVW-P är som tidigare nämnt en beskrivning av de arbetssätt och metoder produktionen strävar att 

arbeta efter. TVW-P beskrivs som en såprocess med en traktor, förare och såmaskin, se Figur 7.2 

nedan. TVW-P är Väderstad Verkens tolkning av Lean och många delar i Figur 7.2 ingår även i Lean-

huset, se avsnitt 6.1 - Referensramens uppbyggnad. 

 

Figur 7.2 - TVW-P beskrivs som en såprocess där viktiga delar måste ingå för en lyckad skörd 

Föraren och traktorn ska vara en bild av ledarskapet och den vision som företaget har. 

Därefter har företaget satt upp en prioritetsordning som ska följas i produktionen. Den består av 

säkerhet/miljö, kvalitet, leveranssäkerhet och ekonomi.  

Först därefter kommer själva såmaskinen där det fylls på med olika säckar, beståendes av 

standardiserat arbetssätt, kvalitetssäkring, behovsstyrd produktion och förbättringsarbete, som 

tillsammans med medarbetarskap, lagarbete och värdegrunden resulterar i själva skörden. Skörden i 

sig återspeglar företagets tillväxt och konkurrenskraft vilket också är målet med hela 

produktionssystemet. 

7.2.1 Kvalitetssäkring 

Väderstad Verken tror på att alla kvalitetsbrister kan minskas och till slut även elimineras. För att 

lyckas med detta behövs ett produktionssystem som bygger på att alla brister kan förebyggas. 

Genom rätt utbildning och träning kommer man långt i detta arbete och tillsammans med 

medarbetarens motivation till att ständigt förbättra sig har man grunderna till framgång. 

”Rätt från mig” betyder att var och en ska göra rätt från början, det betyder att medarbetaren inte 

ska ta emot eller lämna ifrån sig detaljer som det finns kvalitetsbrister på. Väderstad Verken 

använder sig av fyra grundstenar, människan, metod, material och maskin, som avgör hur väl de 

åstadkommer ”Rätt från mig”. Detta uttryck är baserat på Leans utryck ”Rätt från början” vilket 

beskrivs mer ingående i avsnitt 6.5.1 - Inbyggd kvalitet. 
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Människan 

För att lyckas med ”Rätt från mig” så krävs att företaget har den kompetens inom de områden som 

berörs. Det krävs en stor kunskap om de interna och externa kundernas behov. Detta ska ske genom 

visat intresse och engagemang för kunden samt tydlig kommunikation för en ständig förbättring. En 

väldigt viktig del i arbetet med ”Rätt från mig” är att det ska finnas rätt förutsättningar för att lyckas. 

Metoder 

För att säkerställa kvaliteten i företaget använder Väderstad Verken en mängd olika metoder. Dessa 

metoder är till för att stödja och förhindra att misstag görs. När valet av de olika metoderna gjordes 

användes tidigare erfarenheter, riskanalyser och vad de ansåg sig behöva. Kriterierna var att 

metoden skulle vara pålitlig, tydlig och framförallt enkel. Tanken var att det skulle vara ”lättare att 

göra rätt än fel”. 

Några exempel på Väderstad Verkens metoder är checklistor, streckkoder, avstängande maskiner och 

Poka-Yoke. Det sistnämnda är en metod där verktyg och hjälpmedel byggs så att fel i stort sett inte 

kan ske. Ytterligare information om Poka-Yoke finns i avsnitt 6.5.1 - Inbyggd kvalitet. 

Material 

Då Väderstad Verken är måna om sitt rykte, att göra kvalitetsmaskiner, är det av yttersta vikt att de 

får rätt material i rätt tid och till alla processer. De arbetar med detta genom att återigen ta vara på 

den kunskap och erfarenhet som redan finns i företaget men även den hos deras leverantörer.  

Maskiner 

För att kunna utföra det dagliga arbetet på ett så effektivt sätt som möjligt och med den kvalitet som 

företaget kräver är det viktigt att rätt maskiner, utrustning och verktyg används. Det är även viktigt 

att dessa underhålls för att säkerställa en hög driftsäkerhet och kvalitetsnivå. 

Ett annat sätt som Väderstad Verken använder för att säkerställa kvaliteten är att de stannar hela 

produktionen när de upptäcker ett fel. Detta sker om det inte finns möjlighet att fortsätta 

tillverkningen med bibehållen kvalitet. Genom att göra detta slipper efterföljande led onödigt arbete. 

Ett ”orsak/verkan-diagram” används för att identifiera förbättringsmöjligheter, gömda problem blir 

synliga och det kostar betydligt mindre om problemet löses direkt. 

7.2.2 Standardiserat arbetssätt 

Vad Väderstad Verken förespråkar är ett standardiserat arbetssätt och att det används i det dagliga 

arbetet. Figur 7.3 visar hur ett standardiserat arbetssätt ska fungera om en avvikelse upptäcks. Vid 

upptäckten av en avvikelse ska medarbetaren ställa sig frågan ”Finns standard?” och beroende på 

svaret skapas eller förbättras en standard. Om standard inte följs behövs mer utbildning hos 

medarbetaren om varför arbete med standarder är viktigt för företaget. Det stämmer bra överens 

med vad som har skrivits om standardiserat arbetssätt i avsnitt 6.3 - Standardiserat arbetssätt. Detta 

är den bästa metoden Väderstad Verken känner till i dagsläget som uppfyller deras krav på 

arbetsmiljö, kvalitet, tid och kostnad. De anser att detta är nyckeln till kvalitetssäkring och ständiga 

förbättringar. Det förenklar problemlösningen och förbättringar får snabbare genomslagskraft. 
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Figur 7.3 – Arbetsgång vid avvikelse med metoden Standardiserat arbetssätt 

7.2.3 Förbättringsarbete 

Som nämndes tidigare så är ständiga förbättringar ett måste för att lyckas med företagets vision och 

affärsidé, det är även kärnan i själva Lean-tänkandet. På Väderstad Verken använder de flera olika 

metoder för att lyckas med detta förbättringsarbete, nedan presenteras dessa.  

 Systematisk problemlösning 

 Ordning och reda 

 Slöseri 

 Ständiga förbättringar 

 Snabba omställningar  

 Systematiskt underhåll  

 Visualisering 

Ordning och reda 

Ordning och reda är grunden för ett standardiserat arbetssätt i och med att en ren arbetsplats med 

rätt saker på rätt plats är en förutsättning för bättre kvalitet, säkerhet och trivseln. Den metod som 

används på Väderstad Verken är 5S, vilken består av 5 steg för att förbättra arbetsplatsen, se Figur 

7.4 nedan. Väderstad Verkens 5S följer inte exakt teorins version, se avsnitt 6.4.1 - 5S, utan det som 

skiljer de två åt är steg 2, steg 3 och steg 5. Steg 2 i teorin säger strukturera och Väderstad Verken 

säger systematisera, i steg 3 har Väderstad Verken valt att lägga till kontrollera till teorins städa och 

steg 5 har Väderstad Verken valt att kalla se till och förbättra till skillnad från teorins skapa vana/ 

självdisciplin. Innehållet och syftet i de tre stegen skiljer sig dock inte åt. 

 

Figur 7.4 - Verktyget 5S enligt TVW-P 

1. Sortera 

2. Systematisera 

3. Städa och kontrollera 

4. Standardisera 

5. Se till och förbättra 
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Slöserier 

TVW-P definierar nio typer av slöseri för att synliggöra dessa för medarbetaren: 

 Överproduktion 

 Onödig väntan 

 Onödiga transporter 

 Överarbete 

 Onödiga lager 

 Onödiga rörelser 

 Kassaktion och omarbetning 

 Outnyttjad kunskap 

 Ouppfyllda kundkrav 

Väderstad Verkens slöserier linjerar väl med den teori som tagits upp i avsnitt 6.6.1 - Muda. De sju 

första slöserierna i TVW-P innebär samma sak som de som presenterades i teorin, dock har 

Väderstad Verken valt att lägga till två slöserier: Outnyttjad kunskap och Ouppfyllda krav. 

Outnyttjad kunskap är ett tillägg i Leans sju slöserier. Med detta menar företaget att man inte tar till 

vara på det dagliga lärandet, inte utnyttjar allas kunskap till att förbättra verksamheten och inte lär 

sig av sina fel. Att ta lärdom av fel och brister utvecklar hela verksamheten anser Väderstad Verken.  

Ouppfyllda kundkrav medför en rad onödiga moment. Reklamationer, omarbete, nya leveranser är 

några av dem men en väldigt viktig sak är att företaget tappar kundernas förtroende. Företaget 

jobbar på att alla ska känna till slutkunden och vad denna vill ha men de ska även veta att de själva är 

kund till föregående led och ska kunna ställa krav på produkter som levereras till dem håller rätt 

kvalitet. 

Ständiga förbättringar, VIKKIS 

VIKKIS, Väderstad Idé, Kvalitet, Kompetensutveckling I Samverkan, arbetar med att ständigt göra 

förbättringar inom verksamheten och är väl förankrat inom företagets produktion, se Figur 7.5 

nedan. Det bedrivs inom varje lag och alla deltar i det arbete som krävs genom att regelbundet ha 

förbättringsmöten. Organisationen vid en arbetsplats är aldrig perfekt utan kan alltid förbättras. 

Arbetsmiljö, arbetsmetoder, produkter är saker som ständigt kan förbättras samtidigt som slöseri kan 

upptäckas och reduceras. 

 

Figur 7.5 – Exempel på hur ständiga förbättringar ska fungera 
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Snabba omställningar 

Enligt TVW-P ger snabba omställningar en ökad flexibilitet. Flexibilitet betyder anpassningsbarhet, 

föränderlighet och smidighet. På grund av att marknaden förändras så vill Väderstad Verken att 

produktionen snabbt ska kunna anpassa sig till kundernas nya önskemål och krav. För att klara detta 

krävs en allt mer flexibel produktion och därigenom en kortare ledtid från order till leverans. Ökad 

flexibilitet erhålls genom att reducera genomloppstiden, minska partistorlekar, standardisering och 

modularisering. Detta kan skapas genom att korta ner ställtider, genom väl fungerande 

maskinutrustning, verktyg och fixturer samt mångkunniga medarbetare. 

Systematiskt underhåll 

För att kunna säkerställa väl fungerande maskiner, verktyg och fixturer krävs ett systematiskt 

underhåll. Det är ett arbetssätt som ska förhindra störningar och oplanerade driftstop som gör att 

produktionen bli lidande. Detta sker genom: 

 Förebyggande underhåll 

 Loggning av driftsstörningar och underhåll 

 Tillgänglighet av reservdelar 

 Tydligt utdelade ansvarsområden 

Resultatet av detta blir att företaget får en högre tillgänglighet eftersom maskinerna får färre 

oplanerade stopp, bättre prestanda då maskinerna håller en högre noggrannhet, jämnare och högre 

kvalitet samt högre produktivitet. Det medför även att det blir en renare och trevligare arbetsplats, 

ökat engagemang och minskad risk för olyckor.  

Visualisering 

Om ett ständigt förbättringsarbete ska kunna ske så måste alla kunna visualisera vad frukten av 

arbetet som görs ska leda till. När Väderstad Verken visualiserar har de sina kärnvärden i fokus. Det 

skiljer en del i vilka områden som visualiseringen sker beroende på vilka som berörs. I ledarskapet 

tänker man på mål/resultat, kompetens, arbetssätt, metod och verktyg. I tillverkningen finns en 

annan prioritet och visualiserar istället om layouter, flöden, produktionstakt och standardiserat 

arbetssätt. Det är viktigt att man får med sig alla medarbetare vid visualisering, det betyder att även 

underhållsavdelningen har områden där visualisering finns. Dessa tankar går hand i hand med den 

teori som presenteras i avsnitt 6.4 Visuell styrning. 
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8 Benchmarking 

Kapitlet som följer presenterar de två benchmarkings som genomförts samt de intressanta saker som 

framkommit under dessa. Kapitlet avslutas med en kort summering och reflektion av det som 

framkommit under benchmarkingen. 

För att få idéer och intryck för hur jobbet med standardiserat arbetssätt inom manuellsvetsen kan se 

ut har två olika benchmarkings genomförts. Dels har en benchmarking genomförts på Husqvarna AB 

för att få en inblick i deras arbete med kvalitet och vilka verktyg de använder sig av för att 

kvalitetssäkra sina produkter och processer, vid detta besök medverkade bland annat två av de tre 

svetsarna i den utvalda pilotgruppen samt produktionsledaren och produktionsteknikern för 

manuellsvetslaget. Dels studerades en av monteringslinorna på Väderstad Verken för att se hur 

arbetet med ”Rätt från mig” ser ut där samt vilka typer av metoder de använder för att arbeta med 

standardiserat arbetssätt. Nedan presenteras det som framkommit under respektive benchmarking.  

8.1 Husqvarna AB 
Avsikten med besöket på Husqvarna AB:s fabrik var att studera hur deras arbete ser ut i svetsen och 

hur de arbetar med standardiserade arbetssätt och att kvalitetssäkra sina produkter. Företaget är 

världsledande inom utomhusprodukter för skogs-, park- och trädgårdsskötsel samt kaputrustning och 

diamantverktyg för byggnads- och stenindustrin (www.husqvarna.se). Fabriken som besöktes 

tillverkar åkgräsklippare av typen Rider. Under besöket studerades det övergripande kvalitetsarbetet, 

arbetsplatsens utformning, hur de arbetade med att säkerställa ordning och reda samt vilka typer av 

arbetsinstruktioner som de hade samt hur dessa var utformade. 

På företagets svetsavdelning arbetade tio svetsare och den största delen av tillverkningen skedde i 

robotsvetsar men de hade även ett par manuellsvetsstationer. I första hand studerades 

manuellsvetsstationerna, då det är detta som utreds i examensarbetet, men intryck togs även från 

deras arbetssätt i robotsvetsen samt i laget som helhet. En genomgång av hela svetsavdelningen 

gjordes tillsammans med produktionsledaren för svetslaget, Mattias Thorén, och informationen i 

detta avsnitt kommer från samtal med honom samt observationer som gjordes under 

rundvandringen. 

8.1.1 Kvalitetsarbete  

Inom svetslaget fanns en rad olika roller bland annat produktionsledare, lagledare och skyddsombud. 

Lagledaren har ett stort ansvar då det är denna som lägger upp produktionsplanen för 

svetsavdelningen utifrån ett underlag om vilka maskiner som ska tillverkas. Lagledaren har även 

ansvar för de lagmöten som hålls varje morgon, där alla medarbetare ska närvara. Under lagmötet, 

som hålls vid lagtavlan, tas ett antal punkter upp däribland kvaliteten och vilka avvikelser som 

uppkommit. Husqvarna AB arbetar utifrån ett bonussystem som innebär att om de håller en 

tillräckligt hög kvalitet får de mer betalt, detta för att trigga svetsarna att hålla hög kvalitet på de 

produkter de tillverkar. I bästa fall, om kvaliteten är fläckfri, kan svetsarna få upp till fem kronor mer i 

timmen. På lagtavlan återfinns även en kompetensmatris som visar vilka svetsare som klarar av vilka 

uppgifter. 

Varje dag utförs en revision av en utvald svetsstation, dessa återkopplingar utförs oftast av 

lagledaren tillsammans med produktionsledaren. Återkopplingarna görs för att följa upp att rutiner 
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och instruktion vid svetsstationerna följs. Ett särskilt protokoll används vid dessa revisioner som 

förvaras på lagtavlan. I protokollet fanns en rad punkter som handlar om arbetsplatsen och om de 

rutiner som finns, och utifrån dessa bedöms ifall svetsaren lever upp till de standarder som finns vid 

stationen. I de fall de uppfyller punkterna får de grön markering och i de fall de inte lever upp till 

punkterna får de röd markering. Produktionsledaren poängterade att de var hårda i sina 

bedömningar och att det inte skulle finnas något att klaga på för att få en grön markering. Dessa 

revisioner roterar sedan mellan de olika stationerna i svetslaget. 

Vid varje svetsstation ute i produktionen finns en stationstavla där all information rörande stationens 

utrustning, rutiner vid arbetsplatsen samt instruktioner för arbete finns. Varje dag utförs rutiner som 

rapporteras genom att notera på en revisionslista att uppgiften utförts. På listan registreras vem som 

utfört rutinerna samt om det finns några avvikelser. Dels rapporteras mer akuta avvikelser som bör 

åtgärdas omedelbart dels andra avvikelser exempelvis om ett verktyg saknas. På listan noteras 

dessutom när avvikelsen åtgärdats. Efter veckans slut samlas listorna in av produktionsledaren som 

registrerar de avvikelser som uppkommit. 

Husqvarna AB står själva för konstruktionen av alla fixturer, dock är det ett annat företag som 

tillverkar dem. Fixturerna konstrueras för att motverka att det ska gå att sätta komponenterna fel 

och för att de bara ska gå att ladda på ett sätt, detta för att undvika att fel ska uppstå. Dock har de 

idag inget sätt för att säkerställa att alla komponenter på detaljen är ditsatta förutom svetsarens 

egenkontroll. I förhållande till Väderstad Verken har de ett litet antal fixturer och inte alls samma 

problem med förvaring och identifikation av fixturer. Fixturer som Husqvarna AB ändå har är väl 

markerade såväl på fixturen som där de ska förvaras i pallstället. 

8.1.2 Arbetsplatsutformning  

Husqvarna AB har kommit långt i arbetet med 5S. Varje lag har en speciell 5S-tavla där allt som rör 

arbetet finns dokumenterat. Inspektioner görs för att se om laget lever upp till de krav som finns för 

de olika stegen inom 5S och får utifrån detta olika poäng. Vid varje ändring som sker, inom laget och 

avdelningens utformning, görs nya inspektioner för att se om de fortfarande lever upp till kraven. 

Som nämnts tidigare finns vid varje station speciella tavlor som tillhör respektive station. På tavlan 

finns rutiner kring hur städning och upprättandet av ordningen ska gå till. De har en lista med 

punkter som rör ordningen i båset och hur städningen ska gå till. Dessutom finns vid stationstavlan 

en lista över de föremål som ska finnas vid stationen och var de ska förvaras. Varje dag ska dessa 

svetsaren genomföra rutiner samt gå igenom att inga föremål i båset saknas. Som nämnts ovan 

skriver svetsaren på en revisionslista för att visa att dessa rutiner har utförts. 

8.1.3 Arbetsinstruktioner 

På stationstavlorna vid respektive bås finns instruktioner som ska hjälpa svetsaren i sitt arbete. Oftast 

tillverkas samma produkter i samma bås och för de produkter som tillverkas finns instruktioner i 

respektive bås. Det händer dock att produkter byter bås och tillverkas på andra ställen men 

instruktionerna finns bara på ett ställe. 

De instruktioner som finns uppsatta på tavlan bestod av en rad punkter samt en bild över produkten i 

fråga. Bilden visade hela produkten och de ingående detaljerna, där dessa även var namngivna, för 

att på så sätt kunna referera till dem i punkterna. Alla steg som ska genomföras för att tillverka 

produkten finns med på en lista. Till största delen bestod instruktionerna av laddningsbeskrivningar, 
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där det i tur och ordning beskrivs vilka detaljer som ska laddas. Dock innehöll instruktionerna inget 

om själva svetsningen, endast en punkt, svetsa, fanns med. För att tydliggöra vissa kritiska saker i 

arbetets gång, framförallt i laddningen, refererade vissa punkter till ytterligare instruktioner. Dessa 

ytterligare instruktioner var även dessa placerade på tavlan och innehöll tydliga bilder över det 

kritiska momentet, hur detaljen skulle vara placerad och mer utförlig beskrivning av detta. 

För de flesta detaljerna finns i dagsläget som tidigare nämnt inga instruktioner över hur själva 

svetsningen ska gå till utan svetsarna själv väljer hur de ska svetsa. Företaget har dock gjort ett försök 

med att utforma mer ingående svetsföljder för en mer avancerad detalj som svetsas manuellt. Vid 

försök där en ny svetsare fick gå in och svetsa denna detalj klarade han detta utan några andra 

instruktioner vilket visade att de framtagna instruktionerna fungerade. Arbetet med att ta fram dessa 

svetsföljder blev dock för omfattande vilket medförde att detta inte gjordes för fler produkter. 

Många av svetsarna i manuellsvetsbåsen har arbetat länge vid dessa bås vilket gör att instruktioner 

inte behövts. Dock är det inte förrän en ny svetsare ska installera sig vid ett nytt svetsbås som 

problem kan uppstå. Detta har Husqvarna AB löst genom att använda sig av instruktörer som lär upp 

och hjälper till för att den nya svetsaren ska komma igång med arbetet. I den tidigare nämnda 

kompetensmatrisen visas även vilka som kan uppgifterna så pass väl att de kan lära ut det till andra. 

Förutom instruktionerna för själva arbetets gång har de även instruktioner för efterkontroll av den 

färdigsvetsade produkten. Dessa instruktioner innehöll en rad punkter för att kontrollera att den 

färdiga produkten håller den kvaliteten som krävs. Bland punkterna tas en del kritiska saker upp som 

lätt kan bli fel samt en övergripande genomgång av att alla svetsar gjorts samt att de håller den 

standard som krävs. 

8.2 Monteringslina på Väderstad Verken 
I monteringslinorna på Väderstad Verken har arbetet med TVW-P kommit långt. Bland annat har de 

arbetat mycket med 5S och med att ta fram metodbeskrivningar för de olika stationerna. För att få 

en bild över hur Väderstad Verken har arbetat med detta har en benchmarking genomförts på en av 

monteringslinorna. Informationen i detta avsnitt kommer från intervju med produktionsteknikern, 

Robin Lönnevik, och lagkapten, Tobias Staaf, för den aktuella monteringslinan. 

8.2.1 Metodbeskrivningar 

Genom hela monteringslinan finns välformulerade beskrivningar av vad som ska göras vid varje 

station. En mapp med samtliga monteringsstationers uppgifter följer maskinen genom hela linan. 

Varje station har sin egen lista där ett antal punkter finns med för att veta vilka moment som ska 

utföras vid stationen. När varje moment utförts skriver montören sitt anställningsnummer för att 

markera att denne utfört momentet. Detta underlättar vid skiftbyte då det klart och tydligt står vilka 

moment som utförts och var den nya montören ska ta vid. Skulle fel uppstå kan även 

momentbeskrivningarna finnas som stöd för att se att alla moment utförts korrekt. 

Monteringsbeskrivningarna togs fram tillsammans i laget och det var montörerna själva som fick 

avgöra vilka moment som skulle tas upp i beskrivningen. Den ansvarige i respektive station skrev ner 

de momenten som genomfördes under arbetets gång och varje skift fick göra sin egen lista över de 

punkter de ansåg skull ingå. Sedan gjordes en jämförelse mellan de olika skiftens listor och 

tillsammans bestämde de vilka punkter som skulle vara med och i vilken ordning. Ett första utdrag 

togs fram men när de började arbeta efter den gjordes justeringar och uppdateringar tills de fick 

fram en beskrivning som fungerade. Justeringarna kunde utföras av stationsansvarige själv utan 
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konsultation uppifrån, det är montörerna själva som äger metodbeskrivningen. I dagsläget är 

metodbeskrivningarna i pappersform men planer finns att varje station ska ha en dator och att all 

information, inklusive metodbeskrivningen, ska finnas där. Detta skulle medföra att gamla 

metodbeskrivningar kan lagras i datorn till skillnad från idag när de sätts in i pärmar som ingen tar 

hand om. Det är dessutom lätt att papper försvinner, ytterligare en anledning till att gå över till 

datorer. 

Metodbeskrivningen består av enkla punkter över de övergripande uppgifterna som ska genomföras. 

Vid mer kritiska punkter finns kopplingar till andra dokument som mer ingående redogör för det 

aktuella steget. Det är viktigt att se till att antalet punkter inte blir för många och detaljerade för att 

inte ringakta montörernas arbete. 

8.2.2 Arbetsplatsutformning  

Vid monteringslinorna har Väderstad Verken arbetat mycket med 5S. För varje steg i processen har 

ett antal punkter tagits fram som laget ska uppfylla för att få gå vidare till nästa steg. Varje vecka 

utförs egenkontroller för att se hur väl de uppfyllde kraven, alla stationer i monteringslinan måste 

uppfylla kraven för att hela linan ska få bli certifierade i det aktuella steget. En certifiering i 

föregående steg krävs för att få börja arbeta med nästa steg. Vid lagtavlan finns dokumenterat hur 

långt de har kommit med 5S, vilka steg de har blivit certifierade i samt en plan för när de övriga 

stegen ska vara klara, se Figur 8.1 nedan. 

 

Figur 8.1 - Tavlor för 5S-certifiering 

Varje station i monteringslinan har en stationsansvarig. Denna har i uppgift att se till att ordningen 

kring stationen upprätthålls och denna är även skyldig att rapportera eventuella avvikelser. Vid varje 

station finns en stationstavla som tar upp saker rörande den aktuella stationen. På tavlan återfinns 

bland annat Standard arbetsplats som beskriver vilka föremål som ska finnas vid varje station både i 

bild och i text samt vilka rutiner som ska utföras såväl varje dag som varje fredag. Dessutom finns en 
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logglista där orsaker till stopp ska skrivas ner, detta för att kunna följa upp de problem som uppstått. 

På stationstavlan hänger även ritningar och instruktioner för de moment som ingår i stationens 

uppgifter. 

Funderingar finns kring att de dagliga uppgifterna som ska utföras på stationen ska bli en del av 

arbetet. I så fall ska det finnas med som punkter i metodbeskrivningen, detta är dock inget som görs i 

dagsläget. 

8.2.3 Revisioner 

Som tidigare nämnts utförs egenkontroller varje vecka för att se hur arbetet med 5S fungerar. 

Dessutom utförs även ledarskapsrevisioner där produktionsledningen utvärderar hur väl arbetet 

fungerar och om rutiner och arbetssätt följs. 

Företaget har även arbetet fram ytterligare en typ av revision som rör säkerheten. Denna 

säkerhetsrevision utförs i dagsläget på en annan monteringslina men tanken är att denna ska göras 

på andra linor. I denna revision undersöks hur utrustning fungerar och om arbetsplatsen är säker för 

medarbetarna. 

8.3 Sammanfattning  
Många av de saker som framkommit under benchmarkingen är sådant som det redan tidigare 

funderats över och som känts relevanta att arbeta med även i manuellsvetsavdelningen på Väderstad 

Verken. Dock gav benchmarkingen bra tips på hur en implementering av de olika metoderna skulle 

kunna se ut och vilka verktyg som kan användas för att skapa de resultat som eftersöks. De delar som 

ansågs intressanta och som följer med i det vidare arbetet är: 

 Arbetet med och uppföljningen av 5S. 

 Rutiner för arbetet  

 Arbetsinstruktioner och metodbeskrivningar 

 Revisioner av arbetssätten 

En annan viktig del som framkommit under benchmarkingen är vikten av att engagera medarbetarna 

och låta dessa få vara med och bestämma. Allt för att de i slutänden ska acceptera förändringarna 

och vara med i arbetet för att ständigt förbättra förhållandena. 

De delar som framkommit under benchmarkingen kommer följa med och finnas som stöd i det 

fortsatta arbetet samt vara till hjälp vid implementeringen av det standardiserade arbetssättet i 

manuellsvetsen.  
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9  Problemanalys och lösningsförslag 

I kapitlet analyseras de framtagna problemen och sätts in i sitt teoretiska sammanhang. Vidare 

presenteras lämpliga lösningsmetoder för respektive problem. 

Som diskuterades i problembeskrivningen ska ett standardiserat arbetssätt tas fram för att skapa 

förutsättningar för svetsarna att utföra ”Rätt från mig” och därigenom förbättra kvaliteten. Finns inte 

rätt instruktioner för hur arbetet ska utföras kan inte företaget förvänta sig att få ut den kvalitet som 

önskas. Som diskuterades i avsnitt 6.3 Standardiserat arbetssätt måste det finnas en standard för att 

svetsarna ska veta hur de ska gå tillväga i sitt arbete. 

I problembeskrivningen presenterades fyra problemområden, inom vilka ett standardiserat 

arbetssätt bör införas, samt ett femte problemområde, medarbetarskap, som vi valt att arbeta vidare 

med då detta påverkar det övriga arbetet vid införandet av det nya arbetssättet. I Figur 9.1 nedan är 

dessa problemområden inringade. I detta avsnitt följer en analys av problem, där de sätts i sitt 

teoretiska sammanhang samt lösningsförslag för respektive problem. 

 

Figur 9.1 – Nedbrytning av syftet som leder fram till de fem problemområdena 

9.1 Arbetsplatsutformning 
För att komma till rätta med de problem som hör samman med arbetsplatsens utformning bör ett 

standardiserat arbetssätt införas. För att svetsaren ska kunna utföra sitt arbete på rätt sätt är det en 

förutsättning att arbetsplatsen är rätt utformad. Som diskuterades i avsnitt 6.6.1 Muda bör det vara 

ordning och reda för att svetsaren ska kunna lägga så mycket tid som möjligt till själva svetsandet och 

att inte allt för mycket tid läggs på icke-värdeskapande arbete. En stökig arbetsplats innebär att 

mycket tid läggs åt att leta material, att flytta saker som ligger i vägen samt leta reda på verktyg. Ett 

verktyg för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen är 5S, vilket diskuterades i avsnitt 6.4.1 5S. 

Arbetet med 5S ligger till grund för standardiseringen av arbetsplatsen då detta är ett av stegen. 
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Ett ytterligare steg till att standardisera arbetsplatsen är att strukturera upp den information som bör 

finnas vid arbetsplatsen. För att svetsaren ska veta vad som ska göras och vilka krav som ställs på 

arbetet är det viktigt att den nödvändiga informationen finns lättillgänglig på arbetsplatsen. Genom 

att använda olika typer av tavlor visualiseras all den nödvändig information som svetsaren behöver 

för att utföra sitt arbete samt underhålla sin utrustning och arbetsplats. Som diskuterades i avsnitt 

6.4 Visuell styrning innebär en sådan typ av visualisering att problem och slöserier synliggörs vilket i 

sin tur leder till att förbättringsåtgärder kan genomföras och på så sätt eliminera dessa problem.  

9.1.1 5S 

För att skapa rätt förutsättningar för svetsaren bör en ordentlig genomgång av arbetsplatsen göras 

för att ta reda på hur svetsbåset ska vara utformat samt vilka uppgifter och rutiner som ska införas. 

Som diskuterats i avsnitt 6.7 Förändringsarbete i grupper är det viktigt att svetsarna själva, som har 

den största kunskapen om hur arbetet i svetsbåset går till, får vara involverade i detta arbete.  

Ett första steg i att få ordning och reda i båsen är att arbeta med 5S. Till en början bör de involverade 

svetsarna genomgå en utbildning i bakgrund och syfte till 5S för att öka sin förståelse till varför dessa 

åtgärder bör utföras. Den ökade kunskapen kommer medföra att svetsaren lättare förstår varför 

olika rutiner ska införas vilket också bör öka förutsättningarna för att detta arbete upprätthålls. I 

utbildningen kommer alla stegen i 5S, se Figur 9.2 nedan, diskuteras och vilka krav som ställs på 

svetsarna i respektive steg. 

 

 

Innan själva arbetet med 5S påbörjas bör nuläget dokumenteras. Detta för att 

kunna gå tillbaka och se vilka förändringar som skett. Fotografier över båsen tas 

vilket visar oordningen i båset innan arbetet inleds. Efter att de genomgått 

utbildning genomförs det första steget i 5S, sortera. Utifrån en checklista ska alla föremål och verktyg 

i båset utvärderas. För varje föremål bör frågan om hur ofta föremålet använts ställas. Används 

föremålet varje dag bör det vara väl tillgängligt i svetsbåset, används det varje vecka ska det finnas 

tillgängligt vid svetsbåset men något mer undanställt. Om föremålet endast används någon enstaka 

gång, kanske varje månad, är det lämpligt att förvara föremålet på annat ställe. I denna process är 

det även fördelaktigt om produktionsteknikern medverkar då denne har en bra överblick över vilka 

typer av föremål som bör finnas vid arbetsplatsen. 

De föremål som beslutats om att kvarstå i svetsbåset ska struktureras på ett bra 

sätt, detta är steg två: systematisera, i 5S. Var sak ska ha sin plats och dessa 

platser ska vara väl markerade för att det ska vara lätt att veta var de ska förvaras. 

Verktygen som ska förvaras på verktygsväggen bör vara väl markerade med klisterlappar för att det 

1. Sortera 

2. Systematisera 

3. Städa och kontrollera 

4. Standardisera 

5. Se till och förbättra 

Figur 9.2 - Verktyget 5S enligt TVW-P 
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ska vara lätt att se var de hör hemma. Även andra markeringar bör inrättas, exempelvis var olika 

pallar ska placeras. Det ska finnas en ruta för inkommande material och även en ruta där de 

utgående detaljerna ska placeras. 

Efter att arbetsplatsen systematiserats ska städning och kontroll utföras, steg tre i 

5S. Ett första steg är att se till att rätt utrustning finns för att städa. I detta steg ska 

en ordentlig rengöring och kontroll av utrustning genomföras och eventuella 

brister ska åtgärdas. I detta steg kan det vara lämpligt att dokumentera förändringen med en före 

och en efter bild, detta för att visualisera förändringen. 

Efter städning är avklarat är det tid för standardiseringsarbetet att ta sin början, 

steg fyra. Detta steg handlar om att ta fram standarder för de föregående tre 

stegen. Vad som är viktigt att tänka på vid standardisering är att den ska vara lätt 

att förstå och lätt att följa. En lista över alla de föremål som finns i båset bör upprättas, detta för att 

lättare påvisa om något saknas. En bild över exempelvis verktygstavlan kan också vara lämpligt då 

detta på ett bra sätt visualiserar hur det bör se ut på arbetsplatsen. För att den ordning som skapats 

ska upprätthållas ska städrutiner inrättas. Tillsammans med svetsarna ska rutiner tas fram för vad 

som ska göras och hur ofta det bör göras. Dessa rutiner bör vara väl utformade och lätta att följa. En 

rutinlista för de uppgifter som ska utföras dagligen, en för vad som ska göras en gång i veckan samt 

en för vad som ska göras mer sällan. Tid ska avsättas för att punkterna på listan ska genomföras. I 

slutet på varje dag avsätts exempelvis fem minuter för att utföra de dagliga rutinerna och en timme 

varje fredag avsätts för de rutiner som ska utföras varje vecka. I början kommer rutinerna ta lite 

längre tid men efterhand när svetsarna blivit mer medvetna om att hålla ordning och reda kommer 

dessa uppgifter gå fortare. Varje rutinlista bör innefatta ett antal punkter som på ett enkelt sätt kan 

följas och när svetsaren utfört dagens rutiner ska det medföra att ordningen med lätthet bevaras. 

Det sista steget, steg fem, innebär att bibehålla den uppnådda ordningen. 

Svetsarna ska ha ansvar för det bås de arbetar i och varje dag skriva under på att 

de dagliga rutinerna är genomförda. Det är den stationsansvarige som får i 

uppgift att se till att rutinerna följs och tillsammans med de övriga svetsarna ska de se till att listerna 

uppdateras utifall förutsättningarna ändras. Varje vecka ska även mer omfattande revisioner 

genomföras av den stationsansvarige. Det är viktigt att visualisera resultaten från revisionerna för att 

se om förbättringar alternativt försämringar sker. 

Det viktiga i denna process är att göra medarbetarna medvetna om fördelarna med att arbeta med 

5S. Det är även viktigt att de ska känna att de gör detta för sig själva och att det kommer underlätta 

deras arbetssituation. Får de dessutom vara med att bestämma över hur rutiner ska utformas och 

hur olika saker ska uträttas kommer detta öka deras intresse för att arbeta efter rutinerna. Som sagts 

i avsnitt 6.7.2 Hur motiverar man medarbetarna? ökar motivationen om de känner sig delaktiga och 

att de får vara med och styra över deras eget arbete. Ett sätt att skapa denna motivation till att 

ständigt förbättra sig är genom att belöna medarbetarna när de lyckats med ett steg. Ett certifikat vid 

slutförandet av ett steg skulle kunna vara en sådan belöning. Genom att sätta upp dessa certifikat 

visualiseras även arbetet för svetsarna och de blir då mer angelägna att lyckas med nästa steg. 
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9.1.2 Tavlor 

För att svetsaren ska veta vad för typ av arbete och vilka rutiner han eller hon ska följa är det viktigt 

att all information gällande arbetet i båset finns lättillgängligt. Som diskuterades i avsnitt 6.4 Visuell 

styrning ska det vara tydligt åskådliggjort vad som ska göras och hur det ska utföras. Ett lämpligt sätt 

att göra denna information tillgänglig och visualiserbar är genom att använda tavlor. Dels bör varje 

svetsbås ha varsin tavla och dels ska stationen ha en egen stationstavla. 

I båset ska det finnas tillräcklig information för att svetsaren ska kunna hålla bra ordning på sin 

arbetsplats samt hålla en hög kvalitet på det som tillverkas. Informationen på båstavlan ska bara röra 

det specifika båset. Där bör information om vilka rutiner och vilket underhåll som ska utföras samt en 

lista i vilken svetsaren kan kvittera att denne har utfört operatörsunderhållet. Dessutom ska 

egenkontroller finnas, en lista som stationsansvarige går igenom varje vecka för att följa upp hur väl 

arbetet fortlöper. Vidare bör tavlan innehålla en lista och bild över de föremål som ska finnas vid 

stationen, en standard, samt instruktioner för de olika rutinerna samt generella metodbeskrivningar. 

I Figur 9.3 nedan illustreras båstavlans tilltänkta uppbyggnad. 

 

Figur 9.3 – Visualisering av båstavlans olika delar 

På stationstavlan återfinns information som rör samtliga bås som tillhör stationen. Där ska 

produktionsuppföljning finnas som tydligt visar hur många timmar som arbetats samt hur mycket 

som producerats, i timmar, för att visa produktiviteten i svetsbåsen. På produktionsuppföljningen ska 

det även finnas möjlighet att kommentera eventuella avvikelser. Vidare bör tavlan innehålla trender 

för att visualisera hur väl svetsarna håller de uppsatta produktionsmålen, där ska även information 

gällande kvalitetsavvikelser finnas med. En handlingsplan bör även finnas där de olika aktiviteterna 

som pågår i stationen kan återfinnas samt för att visa hur långt arbetet med dessa kommit. Till sist 

bör stationstavlan även innehålla en uppföljning av båstavlornas operatörsunderhåll(OPUH) och 

egenkontroll. I Figur 9.4 nedan illustreras stationstavlans tilltänkta uppbyggnad. 
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Figur 9.4 – Visualisering av stationstavlans olika delar 

Den sista stunden på varje skift bör svetsarna i stationen samlas för att gå igenom dagen och se hur 

väl de svarat upp mot dagens mål. Det är stationsansvarige som har hand om stationstavlan och 

håller i dessa möten. Informationen från de tre båstavlorna ska samlas upp på stationstavlan och vid 

behov ska denna information vidare till lagtavlan. I Figur 9.5 illustreras hur informationen ska flöda 

mellan de olika tavlorna. 

 

Figur 9.5 – Rekommenderat informationsflöde från tavlorna i båsen till lagtavlan 

9.2 Arbetsinstruktioner  
För att kunna säkerställa att likvärdigt arbete alltid utförs bör det finnas ordentliga 

arbetsinstruktioner. Ett tillvägagångssätt för hur arbete bör utföras och i vilken ordning. Som 

beskrivits i se avsnitt 6.3.1 Metodstandard ska metodbeskrivningen vara lätt att följa men ändå inte 

vara för detaljerad då detta skulle kunna göra att den blir omständigt att följa. Förutom 

metodbeskrivningar bör även olika rutiner för övriga uppgifterna som ska utföras i arbetet finnas 

såsom underhåll och kvalitetskontroll.  

9.2.1 Metodbeskrivningar  

Som en inledning i arbetet med att ta fram metodbeskrivningar är det viktigt att ha en ordentlig 

genomgång med svetsarna för att få dem att förstå behovet. Om svetsarna inte förstår varför dessa 

arbetssätt ska följas kommer de heller inte göra det. Därför bör de genomgå en utbildning i 

standardiserat arbetssätt för att förstå syftet med införandet av metodbeskrivningar. 

När metodbeskrivningen ska tas fram är det svetsarna själva som ska göra detta, det är de som är 

mest insatta i arbetet och som vet hur rutinerna ser ut. Alla svetsare har ett eget ”bästa” sätt att 

svetsa de olika detaljerna och uppgiften är att sammanfläta dessa till ett optimalt sätt som alla kan 

Båstavla 3 

Båstavla 1 

Båstavla 2 Stationstavla Lagtavla 
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känna sig bekväma att arbete efter. Att svetsarna själva får ta fram metoderna för hur arbete ska 

utföras kommer öka deras intresse för att följa dessa metoder. De kommer även få en känsla av att 

de kan vara med och påverka samt att det är de själva som bestämmer vad som ska göras. 

För detaljerna kommer en generell metodbeskrivning tas fram, då dessa ofta har liknande moment 

som ingår. För de övriga produkterna som innehåller mer arbetsmoment kommer mer specifika 

beskrivningar arbetas fram. 

Arbetet bör starta med att samtliga svetsare diskuterar igenom vilka punkter som bör ingå i 

metodbeskrivningen. De får själva skriva ner vad de anser vara viktiga att komma ihåg att genomföra 

under arbetet gång. Metodbeskrivningen bör innehålla allt arbete som sker från det att 

tillverkningsordern tas emot tills den stämplas ut och bland punkterna bör bland annat 

kvalitetskontroll ingå. För vissa punkter krävs ytterligare information och för att metodbeskrivningen 

inte ska bli för omfattande ska dessa moment hänvisa till andra dokument. Detta blir ett första utkast 

till en metodbeskrivning, se Figur 9.6 nedan. 

 

Figur 9.6 – Visuell beskrivning av framtagning av metodbeskrivning 

Nästa steg blir att implementera de framtagna metodbeskrivningarna. Svetsarna får nu möjlighet att 

arbeta utifrån de metoder de gemensamt kommit överens om och se hur väl de fungerar. När de väl 

börjar arbetet utifrån dessa kommer de snart inse förbättringar som kan göras. De kommer upptäcka 

punkter som bör läggas till och punkter som kan tas bort. Vid ytterligare möten tillsammans kommer 

uppdateringar ske av metodbeskrivningen. Detta ska ske kontinuerligt för att hela tiden förbättra 

arbetssättet. Det bör därför även tas fram rutiner för hur uppdateringar av metodbeskrivningarna 

ska ske.  

9.2.2 Rutiner 

För de övriga uppgifterna som bör utföras i båset och som är en del av arbetet bör olika rutiner 

införas. Framtagningen av dessa rutiner ska ske på samma sätt som vid arbetet med framtagningen 

av metodbeskrivningar. Dock kan det i vissa fall krävas konsultation av experter inom området för att 

få hjälpa med att ta fram rutinerna, då det är dessa som vet vad som bör utföras.  
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De rutiner som ansågs behöva införas i manuellsvetsbåsen är: 

 Dagligt underhåll  

 Maskinunderhåll  

 Fixturunderhåll 

 Kvalitetskontroll 

Det dagliga underhållet ska svetsarna utföra i slutet på dagen och ska innehålla ett antal punkter som 

bör utföras för att lämna ifrån sig en arbetsplats där det är ordning och reda. Maskinunderhållet bör 

vara en del av det dagliga underhållet och därmed utföras i slutet av arbetspasset. Fixturunderhåll 

och kvalitetskontroll ska vara en del av själva arbetet och finns med som punkter i 

metodbeskrivningen.  

9.3 Fixturhantering 
En förutsättning för att kunna påbörja arbetet är att veta vilken fixtur som ska användas, var denna 

finns samt hur den ska användas. För att detta ska fungera på ett mer tillfredställande sätt än för 

närvarande måste en standard upprättas som rör allt inom fixturer. En standardisering av rutinerna 

kring fixturer bör införas, som diskuterades i avsnitt 6.6 Kaizen är detta även en förutsättning för att 

kunna göra förbättringar. 

Vid arbetet med att ta fram rutiner och standarder kring fixturerna kommer idéerna från 5S till viss 

del användas, se avsnitt 6.4.1 5S. I det dagliga arbetet är det viktigt att det finns bra och tydliga 

instruktioner för samtliga fixturer, detta är en förutsättning för att kunna upprätthålla en hög 

kvalitet, vilket diskuterades i avsnitt 6.5.1 Inbyggd kvalitet. Det ska finnas laddningsinstruktioner för 

hur materialet ska placeras i fixturen och i vilken ordning detta ska ske. Instruktionerna bör förvaras 

tillsammans med fixturen för att underlätta arbetet, då extra arbete annars behöver läggas på att 

lokalisera två saker. När uppdateringar av detaljer eller själva fixturen sker är det viktigt att se till att 

även uppdateringar av instruktionerna utförs i de fall det behövs. Det bör finnas utstakade rutiner för 

hur dessa uppdateringar bör utföras.  

Det som bör utföras inom fixturhanteringen är: 

1. Lokalisering och skapa register 

2. Indelning 

3. Förvaring 

4. Rutiner för underhåll 

Ett första steg i detta arbete innefattar att lokalisera var samtliga fixturer finns någonstans och skapa 

ett register över dessa. Detta register ska innehålla fixturnummer, fixturplacering och information 

om när den senaste kontrollen genomfördes. Det vore lämpligast om registret enkelt gick att finna i 

datasystemet då ett papper lätt kan försvinna. En förutsättning för detta arbete med fixturer är att 

en kunnig person som arbetat länge i dessa bås finns med under framtagningen. 

När alla fixturer finns tillgängliga ska någon form av indelning göras. Denna indelning ska ligga till 

grund för hur markering av fixturerna ska se ut samt hur fixturerna ska förvaras. Det uppkom två 

olika kriterier vid uppdelningen av fixturer, den första var storleken på fixturen och den andra var till 

vilken maskin fixturen tillverkade detaljer. De som tillhörde samma maskin borde vara markerade på 

liknande sätt för att lättare kunna lokalisera dem och de större kan inte förvaras på samma sätt som 

de mindre. 
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Nästa steg i processen blir att avgöra hur förvaringen ska vara utformad. I denna fas kommer den 

uppdelningen som gjordes tidigare mellan de större fixturerna, de som står på hjul, och de mindre 

ske. De mindre fixturerna bör förvaras på liknande sätt som verktygen, på någon typ av vägg med 

tydliga markeringar för var de ska hänga, där färgen på fixturen skiljer deras tillhörighet åt. De större 

fixturerna ska förvaras på golvet som de gör i dagsläget, ståendes på hjul, men även dessa ska målas 

för att tydligare skilja de olika fixturerna åt. Visionen är att samtliga fixturer kommer att samlas på ett 

stort torg så att medarbetaren vet var fixturerna finns och där de kan hämtas och föras till det bås 

som svetsaren står i. När arbetet är färdigt ställer svetsaren tillbaka fixturerna på torget och hämtar 

nästa uppsättning fixturer. Anledningen till att ha ett torg med fixturer istället för att ha fixturerna 

vid båsen beror på att Väderstad Verken vill att båsen ska vara så flexibla som möjligt, se avsnitt 7.2.3 

Förbättringsarbete. Detta skulle möjligöra att stora delar av detaljerna kan tillverkas i flera olika bås 

istället för att det ska vara fast vid endast ett. 

Som ett sista steg i processen med att standardisera fixturerna är att ta fram rutiner för 

fixturunderhåll, som nämnts ovan, för att säkerställer att alla fixturer alltid är i ett så pass bra skick 

att kvaliteten inte äventyras. Denna rutin sköter både svetsaren och fixturavdelningen om. Svetsaren 

sköter den dagliga genomgången, fixturunderhåll – operatör, medan fixturavdelningen en gång om 

året går igenom fixturen mer ordentligt med hjälp av mätinstrument. 

9.4 Utformning av tillverkningsorder 
Tillverkningsordern som svetsaren får idag skiljer sig markant åt beroende på vilket bås som får den. 

För att hitta ett gemensamt alternativ är standardisering av TO ett ytterst bra alternativ. Om en 

tillverkningsorder inte är likadana i alla bås försvåras arbetet med rotation av svetsarna inom laget då 

det inte blir självklart hur svetsaren ska få ut den information som behövs. På en tillverkningsorder 

bör all information finnas om vad som behövs för att utföra arbetet. Den ska uppge vilket material 

och vilken fixtur som ska användas, var denna fixtur finns samt information om var ritningsunderlag 

kan hittas. Om all nödvändig information kan återfinnas på tillverkningsordern kommer mindre tid 

läggas på att söka information vilket kommer leda till mindre slöserier, se avsnitt 6.6.1 Muda.  

För att lösa problemet med en väl utformad tillverkningsorder diskuterades problemet med de 

berörda svetsarna. Det som svetsarna ansåg vara viktig information som borde finnas på en TO var 

fixturhänvisning, ritningshänvisning samt uppdaterade körtider. 

Det bör även finnas tydliga rutiner kring hur svetsarna får tillverkningsordern. Rutinerna ska vara 

likvärdiga för alla svetsbåsen. Det är även i detta fall viktigt att svetsarna själva får vara med att ta 

fram vilka rutiner som ska finnas för att få dem att följa dessa i framtiden.  

9.5 Medarbetarskap 
Den absolut viktigaste delen när det gäller att införa förändringar i ett företag är medarbetarna. Om 

inte medarbetarna är med från början och är positivt inställda är det väldigt svårt att få den nya 

organisationen att fungera på ett tillfredsställande sätt. Medarbetare som inte är nöjda med sin 

tillvaro har tendenser att motarbeta förändringen istället för att hjälpa till att införa den, och detta 

skapar problem för företaget som vill att en omorganisation ska gå snabbt och smidigt så att 

produktiviteten fort kommer tillbaka till rätt nivå. 

Eftersom det har skett en betydande organisationsförändring för svetsarna på Väderstad Verken är 

det av stor vikt att de verkligen får med sig sina medarbetare. När det nu även kommer att ske en 
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förändring i deras arbetssätt är det av ännu större vikt att verkligen få dem att inse vad det är som är 

viktigt för dem själva och för företaget. I enlighet med avsnitt 6.7 Förändringsarbete i grupper är det 

lätt för medarbetarna att känna denna förändring som ett hot istället för en förbättring. Genom att 

då låta medarbetaren vara med att skapa samt införa alla de förändringar som sker sätts 

vederbörande in i problemen på ett djupare sätt och har då större förmåga att förstå och acceptera 

förändringarna. När de själva får vara med att påverka, genom ständiga förbättringar, ökar deras 

förståelse ytterligare samtidigt som deras motstånd till förändringen minskar. 

Hur ska då arbetet med att motivera medarbetarna gå till? Enligt avsnitt 6.7.1 Inre och yttre 

motivation, finns det två typer av motivation. Den inre motivationen kommer från medarbetaren 

själv och är denna stark blir arbetet med förändringsarbetet roligare och medarbetaren är själv 

drivande i projektet. Är den däremot svag kan medarbetaren komma att motarbeta förändringen 

som nämnts ovan. Det är då viktigt för ledaren att motiverar dem, yttre motivation är den motivation 

som kommer från en yttre källa och då är det ofta chefen eller ledaren det syftas på.  

Yttre motivation är betydligt svårare för ledaren att arbeta med. Det kräver att han hela tiden driver 

på sina medarbetare och ett sådant arbete är i längden ohållbart. Genom att använda sig av bra 

kommunikation och skapa utmanande arbetsuppgifter kan ledaren generera denna inre motivation 

som så krävs. Detta kan sägas betydande i arbetet på Väderstad Verken idag då intervjuer samt enkät 

har visat på dålig motivation bland svetsarna i dagsläget. Det som är av hög prioritet är att få igång 

denna kommunikation som har saknats. Det är viktigt att medarbetaren känner att det arbete som 

de lägger ner på att komma med förbättringsförslag och även sitt vardagliga arbete uppskattas av 

den högre instansen. Det är även viktigt att de känner att förslagen inte bara faller mellan stolarna 

och att inget görs för att genomföra förbättringen. 

Flera olika steg har tagits fram för att öka medarbetarens motivation. Inledningsvis borde samtal 

föras med de berörda svetsarna för att få fram deras åsikter och tyckanden om den dagliga 

verksamheten. Hur skulle de vilja att förbättringsarbetet skulle utföras? Genom att använda den 

teori som insamlats kunde förslag och råd läggas fram och diskuteras för att ge dem olika alternativ 

till förbättringar. Genom att ständigt ha dessa diskussioner med de berörda medarbetarna är 

förhoppningen att deras förståelse för de förändringar som måste göras ökar, och i samband med 

det att även motivationen till att verkligen utföra dessa förändringar ökar. Genom att lyfta fram den 

dagliga produktionen på ett visuellt sätt genom de olika dokumenten som sätts upp på tavlorna ökas 

individens möjligheter att snabbt se hur de ligger till och genom ständiga förbättringar öka 

produktiviteten hos sig själv. 
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9.6 Sammanfattning 
För examensarbetets problemområden har ett antal lösningar tagits fram. Lösningarna har utvecklats 

med den teoretiska referensramen som grund, detta för att öka trovärdigheten i rapporten. Nedan 

följer en sammanställning av lösningarna för respektive problemområde: 

 Arbetsplatsutformning 

 Arbete med 5S  

 Införande av tavlor 

 Arbetsinstruktioner 

 Metodbeskrivningar 

 Rutiner 

 Fixturhantering 

 Genomgång av fixturerna 

 Förvaring av fixturer 

 Utformning av tillverkningsorder 

 Standardisering av tillverkningsordern 

 Rätt information på tillverkningsordern 

 Medarbetarskap 

 Involvera och motivera medarbetarna 
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10 Implementering 

Kapitlet presenterar hur implementeringen av lösningsförslagen har gått till. Inledningsvis 

presenteras vilka lösningsförslag som valts ut för implementering. Vidare följer hur det förberedande 

arbetet sett ut samt hur själva genomförandet gått till för respektive lösningsförslag. 

10.1  Utvalda lösningar 
Av de lösningsförslag som tagits fram undersöktes en del genom en implementering. Dock var inte 

alla lösningar, av olika anledningar, möjliga att implementera. De problemområden där en 

implementering gjordes är; arbetsplatsutformning, arbetsinstruktioner och fixturhantering, vilka togs 

fram i avsnitt 5 Uppgiftsbeskrivning. Detta illustreras i Figur 10.1 nedan.  

 

 

Figur 10.1 - De utvalda problemområdena för implementering 

På grund av tekniska svårigheter genomfördes ingen implementering inom problemområdet 

utformning av tillverkningsorder. Att göra en förändring av layouten på en TO var inte genomförbart 

eftersom det skulle betyda väsentliga förändringar i Väderstad Verkens affärssystem. Däremot togs 

det med hjälp av svetsarena fram ett utkast för vad en TO ska behöva innehålla för att underlätta 

arbetet.  

Det som var genomgående för samtliga lösningar som implementerades var medarbetarskap och 

stort fokus lades på medarbetarnas åsikter och tyckande. Att arbeta med medarbetarna och få deras 

engagemang var en förutsättning för att implementeringen skulle lyckas.  

För de tre utvalda områdena kom följande lösningar att implementeras: 

 Arbetsplatsutformning 

 Arbete med 5S  

 Införande av tavlor 

 Arbetsinstruktioner 

 Metodbeskrivningar 

 Rutiner 

 Fixturhantering 

 Genomgång av fixturerna 

 Förvaring av fixturer 
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10.2 Förberedande arbete och genomförande 
Innan själva implementeringen kunde påbörjas behövdes en del förberedelser göras. 

Förberedelserna innefattande, bland annat, framtagning av metodbeskrivningar och rutiner samt 

iordningställande av tavlor.  

Under den förberedande fasen fick svetsarna dessutom genomgå en del utbildningar i de saker som 

skulle implementeras. De medverkade även i stor utsträckning i framtagningen av framförallt 

metodbeskrivningar och rutiner. 

När verktygen sedan var färdigställda var det dags för själva implementeringen att starta. Under fyra 

veckor fick svetsarna arbeta efter de arbetssätt som tagits fram under förberedelserna. Under 

implementeringens gång arbetades aktivt med att genomföra ändringar för att förbättra det 

framtagna materialet.  

10.3 Arbetsplatsutformning 
Arbetet med att få ordning på arbetsplatsen skedde fortlöpande genom hela implementeringen. 

Huvuddelen av arbetet handlade om införandet av 5S samt de olika tavlor som tagits fram i det 

förberedande arbetet 

10.3.1 5S 

Arbete med 5S påbörjades med en utbildning där syftet till att arbeta med detta verktyg 

presenterades och vid samma tillfälle fick svetsarna även utbildning i första steget, sortera. Direkt 

efter utbildningen genomfördes steg 1 med den utrensning som detta innebar. Material och verktyg 

som inte skulle finnas kvar i båsen märktes upp antingen med röd lapp, ej nödvändigt, eller blå lapp, 

osäkert behov. Under utrensningen uppdagades att en stor mängd material i pallställen var osäkert 

behov, se Figur 10.2 nedan, vilket innebär att det är osäkert när detta material kommer användas 

igen. Många av de pallar som markerades var material som tillhör maskiner som för tillfället inte 

tillverkades. Detta material ska, enligt 5S, inte finnas vid arbetsplatsen eftersom det endast tar upp 

plats för material som används kontinuerligt. 

 

Figur 10.2 - Material med osäkert behov (blåa lappar) 
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För att se hur väl första steget upprätthölls genomfördes revisioner av arbetsplatsen. Svetsarna själva 

genomförde egenkontroller där de fick ett revisionspapper, med information om vad som skulle ha 

gjort under steg 1. Detta revisionspapper är något som tagits fram av företaget för att alltid ha 

samma utgångspunkt vid en egenkontroll eller revision. Därefter utförde avdelningen The Väderstad 

Way en ordentlig revision, med samma utgångsmaterial som svetsarna, för att se om svetsarna 

uppfyllt kraven för första steget. När första steget blivit godkänt kunde arbetet med steg 2 inledas. 

Även steg 2 startades genom en utbildning i systematisering och förvaring av verktyg och material. 

Verktygstavlan strukturerades upp och markeringar för de respektive verktygen placerades ut. 

Resultatet av systematiseringen av verktygstavlan visas i Figur 10.3. I detta steg arbetades det även 

fram hur förvaringen av fixturer, främst de små fixturerna, skulle se ut. Mer om detta i avsnitt 10.5 

Fixturhantering. 

 

Figur 10.3 – Verktygstavlan efter steg 2: systematisering 

10.3.2 Tavlor 

Under implementeringen skapades, som nämnt, två nya sorters tavlor som ska hjälpa svetsaren med 

det dagliga arbetet samt hålla ordning på de rutiner som ska utföras. Båstavlan sattes upp direkt vid 

båset och sköttes av svetsaren som arbetade i båset. Stationstavlan sattes upp i nära anslutning till 

båsen och sköttes av den svetsare som hade huvudansvaret för den berörda stationen, 

stationsansvarig. Det var de tre svetsarna som själva fick välja ut den person de ville ha som ansvarig 

och personen i fråga fick även valet att vara ansvarig eller inte. I pilotgruppen fanns alltså tre 

båstavlor och en stationstavla och nedan följer en presentation av de dokument som tavlorna 

innehåller. 
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Båstavla 

Följande information finns på båstavlan: 

 Båsansvarig 

Bild på den som är ansvarig för det aktuella båset. 

 Standard 

Standarden innehåller en lista över samtliga verktyg som finns i båset samt en bild över 

verktygstavlan för att åskådliggöra hur de ska vara upphängda. Det finns även en 

översiktsbild av båset och dess gränser så svetsaren vet inom vilket område rutinerna ska 

gälla. 

 Operatörsunderhåll 

Under operatörsunderhållet hänger en kvittenslista där svetsaren ska sätta sin signatur när 

det dagliga underhållet är genomfört. Det är meningen att en utomstående ska kunna 

komma in i båset för att se hur väl det dagliga underhållet utförs. Givetvis är det upp till 

svetsaren hur ärligt detta är genomfört och nedtecknat. 

 Egenkontroll 

Egenkontrollen ska svetsaren utföra en gång i veckan och är en egen revision över hur väl de 

arbetar efter det aktuella steget i 5S. Egenkontrollen innefattar även frågor om säkerheten 

och säkerhetsutrustning vid båset. 

 Instruktioner 

Här ska det sitta instruktioner till samtliga uppgifter och rutiner som ska utföras i båset. Det 

är den generella metodbeskrivningen, det dagliga underhållet, maskin- och fixturunderhåll 

samt en generell kvalitetskontroll. Det är dessa instruktioner som sedan nedtecknas under 

operatörsunderhåll. 

I Figur 10.4 visar hur den färdiga båstavlan ser ut. 

  

Figur 10.4 – Den framtagna båstavlan 
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Stationstavla 

På stationstavlan återfinns följande information: 

 Produktionsuppföljning 

Produktuppföljning betyder att det uppmätta värdet jämförs med det faktiska utfallet. I detta 

fall handlar det om den uppmätta tiden för ett arbete, det vill säga körtiden, sätts i 

förhållande till de antal svetsare som finns på plats och vad som anses som en normal 

arbetsbörda. Väderstad Verken har som norm att 80 % av tiden ska vara förlagt till arbete. 

𝑢𝑝𝑝𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑚å𝑙 =  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑣𝑒𝑡𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑥 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 𝑥 0,8 

Eftersom varje detalj som tillverkas har ett artikelnummer och då även en körtid är det lätt 

för svetsaren att i slutet av dagen få ut den sammanlagda körtiden för alla TO som stämplats 

in av svetsarna som arbetat vid stationen. Finns det en viss avvikelse som överskrider det 

normala så borde en djupare revision göras för att fastställa var problemet ligger. 

 Trend och Kvalitet 

För att urskilja en trend i produktionen så görs sammanställning av produktuppföljningen 

under rubriken trend och kvalitet. På x-axeln är det veckor och på Y-axeln utnyttjandegraden 

för de olika tidpunkterna. På detta sätt visualiseras arbetet bättre för svetsaren och det är 

lättare att urskilja avvikande händelser. På detta sätt får svetsaren återigen en tydligare bild 

över hur deras arbete fungerar och om det finns skäl till att förändra arbetssättet. 

 Handlingsplan 

På handlingsplanen ska det stå vilka aktiviteter och uppgifter som bör uträttas på stationen. 

Detta kan bland annat vara saker som kommer upp under de egenkontroller som utförs. Där 

ska stå när aktiviteten ska starta, vem som är ansvarig för den och när den är planerad att 

vara färdig. 

 Operatörsunderhåll/ Egenkontroll 

Operatörsunderhållet på stationstavlan är en uppföljning av att operatörsunderhållet på de 

tre båsen har utfört. Är detta gjort är det en grön markering men annars en röd markering. 

I Figur 10.5 nedan visas hur den färdiga stationstavlan ser ut. 

 

Figur 10.5 – Den framtagna stationstavlan 
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Allt det som kommer upp på respektive tavla ska sammanställas på den efterföljande tavlan. Den 

tavla som kommer efter stationstavlan är lagtavlan. Där ska hela svetslagets arbete vara 

sammanställt. Vid implementeringen kommer dock inte lagtavlan att tas upp nämnvärt eftersom 

denna ligger utanför det implementeringsområde som har valts. 

10.4 Arbetsinstruktioner 
För att svetsarna ska veta vilka typer av uppgifter och moment som de bör utföra implementerades 

olika arbetsinstruktioner. Vid implementeringen arbetades med två typer av instruktioner, 

metodbeskrivning och rutiner. 

10.4.1 Metodbeskrivningar 

Metodbeskrivningen består av alla de moment som svetsaren utför från order till leverans. Den 

beskriver i vilken ordning svetsare ska utföra sitt dagliga arbete så att alla gör på samma sätt. Den 

metodbeskrivning som gjordes var en generell metodbeskrivning och det betyder att det är en 

övergripande beskrivning av hur svetsaren går till väga för att påbörja och slutföra ett arbete. Det 

som inte ingår i den generella metodbeskrivningen är specifika instruktioner om laddning av fixtur 

samt själva svetsningen. 

Framtagningen av den generella metodbeskrivningen fick svetsarna i stor utsträckning själv stå för. 

Detta i och med att det är de själva som har den största kunskapen om hur arbetet i de tre båsen 

utförs i dagsläget. Givetvis är dessa metodbeskrivningar inte bestående utan meningen är att de ska 

kunna ändras om förbättringar hittas. 

Bland punkterna återfinns även ”fixturunderhåll – operatör” och ”kvalitetskontroll” som ska utföras 

under själva arbetet, mer om det i nästa avsnitt. I Bilaga 5 – Generell metodbeskrivning återfinns 

metodbeskrivningen. 

10.4.2 Rutiner 

När det kom till framtagningen av rutiner skedde arbetet på något annorlunda sätt. De flesta 

rutinerna togs fram i samråd med experter inom området. Som nämnt tidigare har rutiner för 

följande områden tagits fram: 

 Dagligt underhåll 

 Maskinunderhåll - operatör 

 Fixturunderhåll - operatör 

 Generell kvalitetskontroll 

Det dagliga underhållet är det meningen att operatören ska utföra i slutet på arbetspasset så att 

nästa person, eller om det inte är skift svetsaren själv, kommer till en städad arbetsplats. Vid 

framtagningen av denna instruktion kunde svetsarna själva vara med och påverka eftersom det var 

de som skulle utföra den. Rutin innefattar bland annat städning av bås och kontroll att samtliga TO är 

utstämplade, se Bilaga 6 – Dagligt underhåll. 

Rutinen för Maskinunderhåll - operatör diskuterades igenom med produktionsledaren för 

robotsvetsen, Patrik Samuelsson, som har stor erfarenhet av svetsning, samt underhållsavdelningen 

som står för mycket av det fortlöpande underhållet på Väderstad Verken. Denna rutin finns med som 

en punkt på det dagliga underhållet och utförs i slutet på varje arbetspass alternativt i början på 

dagen, rutinen återfinns i Bilaga 7 – Maskinunderhåll – operatör. 
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Vid framtagningen av fixturunderhåll för svetsaren arbetades denna fram i samråd med avdelningen 

för fixturunderhåll. Ett förslag lämnandes till dem som de sedan gjorde en del justeringar på. Till den 

rutinlista som tagits fram skrev även fixturunderhållsavdelningen fram en beskrivning av rutinen och 

därefter lästes båda delarna in i Väderstad Verkens datasystem. Fixturunderhållet – operatör ska 

utföras varje gång en fixtur har använts, innan den ställs tillbaka på sin plats eller vid dagens slut. I 

Bilaga 8 – Fixturunderhåll – operatör återfinns rutinen för fixturunderhåll. 

Den generella kvalitetskontrollen arbetades fram av oss tillsammans med Johan Elmenius som 

arbetar med verksamhetsutveckling inom företaget, se Bilaga 9 – Generell kvalitetskontroll. 

10.5 Fixturhantering 
För att kunna utföra arbetet till de krav som företaget ställer är det viktigt att svetsaren har de 

förutsättningar som krävs. En av dessa förutsättningar är att fixturen som används fungerar på ett 

tillfredsställande sätt så att kvalitetsbrister inte uppkommer. Vid implementering gjordes en 

granskning av samtliga fixturer samt arbetades med förvaringen av fixturerna. 

10.5.1 Granskning av fixturerna 

En granskning av samtliga fixturer genomfördes där fixturavdelningen fick i uppdrag att se över 

fixturerna och märka upp de fixturer som saknade märkning. Några fixturer fick genomgå en del 

justeringar, en fixtur gjordes om då den gamla var så pass sliten samt en helt ny fixtur tillverkades då 

den gamla var skapad av svetsarna själva och inte fanns med i datasystemet. 

Parallellt med vårt arbete utförde fixturavdelningen ett projekt för att kartlägga alla fixturer i 

produktionen. Som av en händelse hade även de valt att starta sitt projekt på CR svetsen så detta 

utnyttjades för att snabba på händelseförloppet. I deras arbete hade de kartlagt alla fixturer genom 

att fotografera dem och skapat ett register över dessa i ett program som heter Tekla. Det var även 

tillsammans med bland annat dem som rutinen för fixturunderhåll - operatör togs fram.  

Förutom rutinen för fixturunderhåll - operatör som togs fram diskuterades även en lösning fram hur 

rutinerna för beställning av fixturunderhåll av specialister ska se ut. I Tekla finns möjligheten att 

beställa arbete som behöver utföras på fixturerna i ett underprogram, Injector. Svetsarna fick 

utbildning i Injector vilket gav dem möjlighet att beställa underhållsarbete på de fixturer som 

behövde. Detta beställningssystem underlättar för svetsaren eftersom de slipper ringa och uppfattas 

som tjatiga. Dock fungerar Injector endast för förebyggande underhåll medans mer akuta problem, 

då fixturen är obrukbar, måste fixas direkt för att undvika långa produktionsstopp. 

10.5.2 Förvaring av fixturer 

Vår vision för fixturförvaring är att skapa ett torg där samtliga fixturer kan förvaras. Denna vision 

kommer dock innebära mycket arbete och tid vilket gör att det inte kommer gå att implementera 

under examensarbetets gång. Kompromissen blev istället att endast se över möjligheten att lösa 

förvaringen för de mindre fixturerna och låta de större fixturerna på hjul stå kvar i båsen.  

I starten på implementeringen sorterades de fixturer som låg i hyllorna i båset. En markering med 

alla de fixturer som skulle ligga i en viss hylla skapades och sattes upp så att svetsaren fick en 

tydligare bild av vilka fixturer som fanns på vilken hylla, se Figur 10.6. Med en sådan lista kunde 

svetsaren direkt se vilken hylla den önskade fixturen ligger på istället för att leta igenom alla hyllor.  
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Figur 10.6 - Lista över förvarade fixturer 

Förvaringen av de mindre fixturerna blev även en del av steg 2 av 5S, systematisera, som nämnts 

ovan. Genom diskussioner med pilotgruppen och med en del influenser från övriga delar av 

verkstaden skapades ett nytt sätt för att förvara fixturerna. I Figur 10.7 nedan visar det nya 

förvaringssättet. Istället för att samtliga fixturer ligger i en hög ställs de istället upp i en ram. På det 

sättet underlättas svetsarens arbete ergonomiskt eftersom de slipper böja sig fram i hyllan och lyfta 

en fixtur långt från kroppen. Genom att även sätta hjul på ramen så blir fixturerna betydligt mer 

flexibla och kan förflyttas till annan plats om så krävs. 

 

Figur 10.7 – Den slutgiltiga fixturförvaringen 
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11 Utvärdering av implementering och rekommendationer 

I detta avsnitt följer en utvärdering av implementeringen. En diskussion om hur väl de olika 

lösningsförslagen fungerat samt vilka åtgärder som bör göras för att förbättra förslagen. Dessutom 

följer en diskussion om hur vidare implementering skulle kunna se ut. Informationen i detta avsnitt 

bygger till stor del på reflektioner från vår sida men även på en intervju som genomfördes med 

pilotgruppen efter implementeringens genomförande. 

11.1 Resultatet av implementeringen 
Efter att våra lösningsförslag implementerats under fyra veckor utfördes en utvärdering för att se hur 

väl de olika lösningarna fungerat och vilka justeringar som behövt göras för att de skulle fungera mer 

tillfredställande.  

På förhand fanns en viss oro för hur svetsarna i pilotgruppen skulle ställa sig till vår närvaro och till de 

nya arbetssätt och rutiner som skulle implementeras. När arbetet sedan började visade det sig att 

svetsarna var mer än villiga att hjälpa till med det uppdrag som lagts fram. Överlag fungerade de 

implementerade förslagen bra och svetsarna tog till sig dem på ett mycket bra sätt och ju längre 

implementeringen fortlöpte desto mer aktiva och engagerade blev de. De kom med många egna 

synpunkter på vad som kunde förbättras med de verktyg som tagits fram och visade tydligt att de 

tagit till sig det nya arbetssättet. 

En viktig del i implementeringen var att förankra arbetssättet hos svetsarna för att det skulle bli 

något de förstod nyttan av och på så sätt skulle vilja fortsätta arbeta med även efter uppdragets slut. 

Implementeringen skulle inte bara bli ett resultat av ett examensarbete utan vara något som blir en 

del i deras vardagliga arbete. Genom att göra svetsarna delaktiga skapades en förståelse för att 

arbeta på detta sätt vilket ökar chansen att arbetet fortsätter även efter att examensarbetet 

avslutats. Dock är det svårt att avgöra hur väl förankrat arbetssättet blivit i pilotgruppen men samtal 

med dem tyder ändå på att de kan tänka sig att fortsätta arbeta på detta sätt. 

Nedan följer en diskussion om hur implementeringen gått inom de tre områdena.  

11.1.1 Arbetsplatsutformning 

5S 

Arbetet med 5S fortlöpte under hela implementeringsperioden och vid projektets slut hade 

pilotgruppen kommit fram till steg 2. Arbetet kompletterades bra av de rutiner som sattes upp i 

båsen samtidigt som svetsarna upprätthöll den ordning som skapats efter utrensningen och 

systematiseringen. Svetsarna själva upplevde att det blev bättre ordning i båsen och även att andra 

runt omkring tyckte det. I och med att svetsarna tidigare arbetat med 5S, och det då rann ut i 

sanden, var de dock osäkra på om de kommer lyckas att hålla upp ordningen efter att pilotprojektet 

är slut och när produktionstakten så småningom vänder uppåt igen.  

Under implementeringens gång upprättades även en förbättringstavla i fabriken, som visade hur 

långt olika lag och avdelningar kommit i arbetet med 5S. Pilotgrupp fick en egen plats på denna tavla 

där alla kunde se hur deras arbete med 5S fortskred. Detta medverkade till ökat engagemang och 

nyfikenhet av andra i manuellsvetslaget. 

Som visades i Figur 10.2, i föregående kapitel, upptäcktes under steg 1 en stor mängd material som 

inte användes för tillfället. Detta var en ögonöppnare för många och genom att flytta detta material 
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uppkom möjlighet att utnyttja närliggande bås för tillverkning av en annan maskintyp. Detta visar 

tydligt vilka fördelar 5S kan innebära och att många slöserier kan upptäckas och elimineras genom att 

arbeta med detta verktyg.  

Tavlor 

Att följa upp sitt arbete på de olika tavlorna fick stor genomslagskraft under implementeringen. I 

början tyckte svetsarna att det kändes lite onödigt, framförallt med båstavlan, och de trodde att det 

skulle ta mycket tid. I efterhand har de dock kommit till insikt om syftet med tavlorna och har också 

insett att det inte är så tidskrävande som de befarat. 

Båstavlan fungerade på ett tillfredsställande sätt och kring denna uppstod inga störningar. Kring 

stationstavlan uppstod fler frågor och funderingar. Framförallt var det produktionsuppföljningen som 

skapade en del problem och funderingar. Dels kände svetsarna att denna var ett sätt att kontrollera 

hur bra de arbetade, vilket inte alls var syftet med denna uppföljning. Syftet var att upptäcka vilka 

typer av störningar och orsaker som låg bakom den något låga utnyttjandegraden. Framförallt kände 

svetsarna behov av att logga de störningar som uppstod under dagen för att kunna förklara de något 

låga siffrorna. Svetsarna ansåg även att det kändes något onödigt att göra ytterligare uppföljningar 

av operatörsunderhållet på stationstavlan och att det räckte med att varje svetsare tog ansvar för sitt 

eget bås. De trodde dock att det skulle vara mer intressant om fler stationer arbetade på liknande 

sätt och då kunna jämföra mellan stationerna hur väl operatörsunderhållet utfördes och om det gick 

att föra uppföljningen av operatörsunderhållet vidare till lagtavlan. 

Produktionsuppföljningen visade hur utnyttjandegraden i de tre svetsbåsen var, dels dagligen och 

dels hur utvecklingen såg ut mellan veckorna. Innan implementeringen låg, som tidigare nämnt, 

utnyttjandegraden på 61 % jämfört med de 80 % som är företagets mål. Under de fyra veckorna som 

implementeringen genomfördes höjdes utnyttjandegraden till 73 %, se Bilaga 10 – Utnyttjandegrad 

efter implementering, vilket var en klar förbättring. Den faktorn att utnyttjandegraden nu visades upp 

på stationstavlan är i sig en stor bidragande orsak till ökningen. En annan orsak som skulle kunna ha 

inverkan är hur mycket jobb som svetsarna har fått. Om de har haft mer att göra under den senare 

mätningen skulle det kunna inverka på resultatet. Självklart finns det fortfarande saker att göra för 

att svetsarna ska nå upp till målet, men det är ändå ett steg i rätt riktning. 

Tavlorna var den del i implementeringen som fick störst respons från andra inom såväl pilotgruppen 

som övriga medarbetare. Ett tecken på detta var att vi fick utöka vårt arbete och sätta upp ytterligare 

tavlor. Efter en genomgång med produktionsledaren och produktionsteknikern för manuellsvetslaget 

efterfrågades tavlor till en annan station i manuellsvetslaget. Detta innebar att ytterligare tre 

båstavlor och en stationstavla upprättades. Svetsarna i denna station fick även utbildning i de rutiner 

som följde med tavlorna.  

11.1.2 Arbetsinstruktioner 

De metodbeskrivningar och rutiner som utformades innan implementeringen startade var bara ett 

första utkast som skulle förbättras genom hela implementeringen. Redan första dagen när arbetet 

med implementeringen startades uppkom saker i metodbeskrivningen som skulle uppdateras. 

Arbetet med att uppdatera och förbättra metodbeskrivningen och rutinerna fortlöpte under hela 

implementeringen för att hela tiden förbättra de framtagna arbetsinstruktionerna.  
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Överlag ansåg svetsarna att metodbeskrivningen och rutinerna gick bra att följa och att det blev en 

del av arbetet. Den generella metodbeskrivningen användes främst vid detaljtillverkningen men de 

olika stegen ingick även vid arbetet med de större delarna. Det dagliga underhållet utfördes dagligen 

och svetsarna tyckte det kändes kul att lämna ifrån sig, och framför allt komma till, en ren 

arbetsplats. Maskinunderhållet genomförde svetsarna kontinuerligt, vissa saker genomfördes vid 

speciella tillfällen medan andra punkter gjordes kontinuerligt under arbetet. Fixturunderhållet 

fungerade också på ett tillfredställande sätt dock rådde det delade meningar om hur noga svetsarna 

skulle rengöra fixturerna. Många av fixturerna är slitna och mycket smutsiga, dessa borde 

fixturavdelningen ha en genomgång av innan svetsarna sedan ska kunna hålla dem i detta skick. 

Fixturavdelningen avsåg dock att det var svetsarnas arbete att göra denna genomgång. 

Kvalitetskontrollen var den del som använts minst, vissa kontroller genomfördes men alla punkter i 

rutinen gjordes inte. Metodbeskrivningarna och rutinerna presenterades och diskuterades med 

svetsarna i den andra stationen och även de ansåg att rutinerna verkade rimliga och att det var något 

som även de kunde tänka sig att arbeta efter. 

Under implementeringen gjordes även några laddinstruktioner tillsammans med en av svetsarna som 

har mest kunskap om de berörda detaljerna. Dessa instruktioner ansågs vara väldigt viktiga att 

tillhandahålla eftersom nästan ingen annan svetsare vet hur dessa detaljer ska tillverkas. Är denna 

person sjuk uppkommer en rad brister på de svetsade detaljerna. Resultatet består inte enbart i att 

produktiviteten sjunker utan medför även att kvalitetsbristerna ökar. En ovan svetsare har inte den 

kompetens som skulle önskas och utför därför inte arbetet på ett tillfredsställande sätt. En dåligt 

gjord detalj betyder inte bara dålig kvalitet utan den orsakar även mer arbete i form av omarbete. 

Detta gör att moralen hos den ordinarie svetsaren sjunker, för att han/hon behöver ta hand om 

andras fel och brister. I TVW-P tar Väderstad Verken upp vikten av att eliminera just omarbete, se 

avsnitt 7.2.3 Förbättringsarbete, och då är det av stor vikt att en svetsare ska kunna utföra ett arbete 

på en plats han/hon inte har varit på innan. 

11.1.3 Fixturhantering 

Under hela implementeringen var såväl fixturavdelningen som fixturunderhåll till stor hjälp. De 

hjälpte till med att gå igenom alla fixturer och såg till att arbetet med att ta fram nya fixturer 

skyndades på. På grund av ett bra samarbete med fixturavdelningen kunde många av de problem 

med fixturerna som tidigare hade uppdagats klaras upp. Vi avslutad implementering hade alla 

fixturer fixturnummer samtidigt som många som tidigare var i dålig kondition hade reparerats eller 

ersatts av nya. Detta kommer i framtiden att hjälpa svetsaren då denna då får rätt information om 

vilken fixtur som ska användas. 

Under två dagar under implementeringen var två av svetsarna frånvarande vilket skapade en del 

problem. Då uppdagades att dåvarande laddinstruktioner och markeringar på fixturer inte alls 

fungerade. Detta var ytterligare ett tecken på behovet av uppdaterade laddinstruktioner. Med detta 

som bakgrund valde fixturavdelningen att prioritera CR-svetsens laddinstruktioner för att de så 

snabbt som möjligt skulle uppdateras. 
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11.2 Rekommendationer vid fortsatt implementering 
Examensarbetet uppfyllde ett stort syfte med att inleda arbetet med att implementera ett 

standardiserat arbetssätt. Dock väntar den stora utmaningen med att fortsätta det påbörjade arbetet 

och ytterligare utöka det till resten av manuellsvetslaget. För att detta ska lyckas krävs ett stort 

arbete och engagemang men framför allt krävs en vilja att hela tiden förbättras. 

Under implementeringens gång har svetsarna haft stort stöd från oss som kunnat hjälpa dem i stor 

utsträckning. För att arbetet ska fortlöpa efter examensarbetet krävs därför ett bra ledarskap. För att 

det standardiserade arbetssättet ska kunna implementeras fullt ut i hela manuellsvetslaget krävs 

aktiva ledare och engagemang från såväl produktionsledare som produktionstekniker. Det är av stor 

vikt att de stödjer och uppmuntrar det nya arbetssättet så att svetsarna inte tappar intresset. De kan 

inte skjuta upp åtgärder allt för länge eller stå utan svar vid svetsarens frågor. Istället bör de söka 

efter svaret eller se till att svetsaren har de medel som krävs för att själv söka efter svaret. 

För att lyckas med en vidare implementering krävs även stort tålamod och insikt om att det inte 

kommer gå att applicera alla delar på hela laget samtidigt. Det kommer vara viktigt att genomföra 

det i etapper och inte försöka få igenom alla lösningar på en gång. Vissa lösningar kommer vara 

enklare att tillämpa medan andra kommer ta mera tid. En bra start vid fortsatt arbete kan vara att 

sätta upp tavlor med tillhörande metodbeskrivningar och rutiner i de olika båsen och stationerna 

som finns kvar. De tavlor som gjordes under examensarbetet är en bra början men dessa kan även 

kompletteras med ett dokument över de störningar som uppkommer så att de större störningarna 

kan dokumenteras. Utifrån detta kan sedan stationerna själva arbeta med många av de andra 

lösningarna. Bland annat kan arbetet med fixturhanteringen vara något som stationerna själva kan 

vara delaktiga i. De vet vilka fixturer som behöver en genomgång och vilka laddinstruktioner som 

behöver uppdateras. På så sätt får svetsarna större möjlighet att engagera sig i sin arbetsplats och 

känna tillhörighet till företaget. 

Att få igång arbetet med stationer och stationsansvarig anser vi är nyckeln till att lyckas med den 

fortsatta implementeringen. Även om de behöver stöd och hjälp vid uppstartandet så är det sedan 

de som ska utföra själva arbetet och som kommer arbeta med att utveckla det. Det är viktigt att 

svetsarna fortsätter att förbättra arbetssättet så att det känns aktuellt och att de känner sig bekväma 

med det metoder och rutiner de ska följa. Det kan även vara bra att sätta upp mål, i såväl laget som 

helhet som i de olika stationerna, för när de ska ha uppnått olika steg i det nya arbetssättet. Målen 

kan även underlätta i arbetet med ständiga förbättringar. I de fall målen inte uppnås kan man 

diskutera vad det beror på och vilka åtgärder som behöver göras för att lyckas med detta i 

fortsättningen. 

Arbetet med 5S borde prioriteras i hela manuella svetslaget. Under resans gång har det uppdagats 

att det finns en stor mängd onödigt material på många platser i lokalen som tar upp plats och medför 

till oreda som ej är önskvärd. Arbetet borde även fortgå så att svetsarna får upp de markeringar i 

golvet som visar på var de ska placera de pallar som används i produktionen. På så sätt ökas 

ordningen i båsen samtidigt som det underlättar för truckförarna vid hämtning och avlämning av 

material. 

Som vi tidigare nämnt tror vi på att göra manuellsvetslaget så flexibelt som möjligt i framtiden. Ett 

steg för att uppnå detta tror vi kan vara att införa ett ”fixturtorg” där samtliga stora fixturer kan 

förvaras. Detta kommer underlätta vid flytt av tillverkning mellan olika bås. Det är viktigt att alla 
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svetsare har samma system i hela fabriken så att alla vet vad som gäller. Ytterligare ett steg i detta 

arbete skulle kunna vara att fixturerna levererades till båsen på samma sätt som materialet, att man 

beställer såväl material som fixtur till de arbeten som ska utföras.  

11.2.1 Sammanfattning av rekommendationer 

 Få ledarna till att uppmuntra och motivera svetsarna till att göra ständiga förbättringar. 

 Sätt upp tavlor där information, instruktioner och rutiner ska finnas uppsatta. Komplettera 

även med ett störningsdokument. 

 Få igång arbetet med stationsansvarig. 

 Fortsätt arbeta med implementeringen av 5S inom hela svetslaget. 

 Förbättra och genomför en gemensam fixturhantering som gäller överallt. 

11.3 Rekommendation till fortsatta studier 
Det finns en rad intressanta förslag på fortsatta studier. En kompletterande studie som fortsätter 

arbetet med den vidare implementeringen samt gör en mer utförlig utvärdering av hur de olika 

delarna i arbetssättet fungerar. 

Ett annat område som kan vara intressant att studera är omstruktureringarna i manuellsvetslaget. 

Hur produktionen bör se ut för att göra företaget så flexibelt som möjligt samt hur arbetet inom laget 

bör se ut. 

Ytterligare ett exempel förslag som kan vara intressant att arbeta med är att ytterligare utöka arbetet 

med standardiserat arbete på de delar av produktionen samt i övriga företaget som inte arbetar med 

detta. De slutsatser och rekommendationer som framkommit i detta arbete kan med fördel 

användas som utgångspunkt i ett sådant arbete.   
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12 Slutsatser 

I detta avsnitt redovisas de slutsatser, vilka avser att besvara arbetets syfte och frågeställningar Först 

besvaras frågeställningarna för de olika problemområdena för att slutligen leda fram till att syftet 

besvaras.  

I uppgiftsbeskrivningen presenterades de problemområden som upptäckts under den nulägesanalys 
som utfördes. Till respektive delproblem presenterades även en frågeställning, vilka presenteras 
nedan: 

1. Vilka rutiner vid arbetsplatsen borde införas så att standardiserat arbetssätt kan säkerställas? 
– Arbetsplatsutformning 

2. Vilka typer av arbetsinstruktioner bör införas för att underlätta svetsarnas arbete? – 
Arbetsinstruktioner 

3. Hur ska hanteringen av fixturer se ut samt hur ska de förvaras? – Fixturhantering 
4. Vad behöver svetsaren för information från tillverkningsordern för att kvalitetssäkra sitt 

arbete? – Utformning av tillverkningsorder 
5. Hur ska förändringsarbete fortskrida för att behålla medarbetarnas intresse? – 

Medarbetarskap 

Med hjälp av dessa frågeställningar skulle arbetets syfte kunna uppfyllas. Nedan presenteras de 
slutsatser som framkommit under arbetet. Dessa kommer besvara ovanstående frågeställningar och 
alla leda fram till att syftet uppfylls. 

12.1 Arbetsplatsutformning 
För att införa ett standardiserat arbetssätt i manuellsvetsen krävs främst arbete med ordning och 

reda. Att ha ordning och reda vid arbetsplatsen är en förutsättning för att kunna tillverka detaljer 

med bra kvalitet på ett effektivt sätt. Det verktyg som användes under denna 

implementeringsperiod, och som även är det verktyg som används i företaget generellt är 5S, vilket 

visade sig vara ett ypperligt alternativ. 5S visade sig ha alla de metoder och sätt som engagerade 

svetsarna och fick dem att förstå meningen med ordning och reda. 

Det krävs även att nödvändig information om vad svetsaren ska göra och hur detta ska utföras, 

därför ska instruktioner finnas lättillgängligt vid varje arbetsplats. För att få en bra struktur på den 

informationen bör tavlor inrättas där alla dokument kan samlas. Dels båstavlor som samlar all 

information som rör båset och dels en stationstavla för att samla upp informationen från samtliga 

bås som ingår i stationen. Men det är även viktigt att denna information sedan kommer upp på 

lagtavlan så att punkter som rör hela laget blir visualiserade för samtliga. Under 

implementeringsperioden framgick det att svetsarna tyckte det var positivt att en visuell bild av deras 

produktivitet sattes upp. Detta kan vara tillfälligt då de kanske ville visa sig duktiga under 

implementeringsperioden men enligt teorin så ska en visualisering öka svetsarens motivation och 

förståelse.  

12.2 Arbetsinstruktioner 
För att svetsaren ska veta vilka arbetsuppgifter som denne ska utföra och vilka rutiner som han eller 

hon ska följa krävs tydliga instruktioner. För själva tillverkningen bör det finnas metodbeskrivningar, 

dels generella för mindre detaljer och mer specifika för större detaljer. Dessa ska innehålla alla 

moment från order till leverans. Utan ordentliga metodbeskrivningar och laddningsinstruktioner 

kommer inte Väderstad Verkens vision om flexibilitet och rotation bland svetsarna att kunna 
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förverkligas utan risken för produktionsstopp och höga slöserikostnader, i form av skrotning och/eller 

ombearbetning, kommer öka. 

För de arbetsuppgifter som inte innefattar själva svetsningen men som ändå är en del av arbetet ska 

det finnas tydliga instruktioner för hur arbetet ska utföras. Det bör finnas rutiner för dagligt 

underhåll, som ska utföras den sista stunden på arbetspasset. Detta bör bland annat innefatta 

städning och underhåll av maskin. Dessutom ska rutiner för underhåll av fixtur finnas samt en 

generell kvalitetskontroll som bör utföras för de svetsade detaljerna. Genom att använda sig av 

dagliga rutiner kommer den ordning som förtaget eftersträvas att kunna skapas och på grund av att 

det just är dagliga rutiner blir uppgifterna inte så betungande för medarbetaren att det ger en 

negativ känsla. Det ska heller inte vara för invecklade instruktioner för medarbetaren då även detta 

medverkar till ett betungande moment i vardagen vilket medför en betydligt mindre motivation för 

uppgiften. 

12.3 Fixturhantering 
För att medarbetarna ska kunna utföra sitt arbete på ett så bra sätt som möjligt och hålla en hög 

kvalitet behöver de ha ett väl fungerande nätverk av resurser. Detta innebär att om en fixtur är på 

väg att gå sönder eller om den inte är funktionsduglig så ska svetsaren på ett enkelt sätt kunna 

införskaffa den information som behövs för att detta ska åtgärdas. Genom programmet Injector 

klarar medarbetaren själv av att utföra en beställning och även genom ord beskriva problemet med 

en specifik fixtur. 

Förvaringen av fixturerna har även det inverkan på den slutgiltiga kvaliteten på de detaljer som 

lämnar svetsavdelningen. Med en dålig förvaring ökar risken att fixturen ådrar sig skador som 

påverkar utformningen av de svetsade detaljerna. Så genom att lyfta fram de mindre fixturerna och 

sätta dessa på en så kallad fixturram avhjälps risken för skador. Det hjälper även medarbetarens 

ergonomiska ställning vid framtagning samt tillbakaläggning. Istället för att böja sig in och lyfta 

fixturen långt ifrån kroppen, som tidigare var nödvändigt, så kan medarbetaren idag behålla en 

rakare rygg vid dessa lyft. Genom att sätta denna fixturram på hjul har även den flexibilitet som 

eftersträvas skapats så det i framtiden lättare går att förändra layouten i båset eller helt enkelt byta 

svetsbås helt. Den marknad av större fixturer som nämns i 9.3 Fixturhantering är något för företaget 

att sträva efter om de vill bli mer flexibla. Att det, som idag, står fixturer lite överallt är inte optimalt 

för flexibiliteten då det tar lång tid för en medarbetare att hitta den sökta fixturen. Det går heller inte 

att ha alla stora fixturer ståendes i svetsbåsen eftersom dessa tar så stor yta av båset att 

medarbetaren skulle ha svårigheter att utföra sitt arbete. 

12.4 Utformning av tillverkningsorder 
För att svetsarna ska kunna påbörja själva arbetet med att svetsa detaljer krävs att all nödvändig 

information finns tillgänglig för att det ska veta vad de ska göra. Det är viktigt att TO:n innehåller 

information om vilket material och fixtur som ska användas. Dessutom bör det finnas uppgifter om 

var fixturen förvaras för att underlätta för svetsaren. Till TO:n bör även ritningar och instruktioner 

finnas kopplade.  

12.5 Medarbetarskap 
För att lyckas implementera ett nytt arbetssätt krävs att medarbetarna blir engagerade. De måste 

vara delaktiga i arbetet och känna att de får vara med och utforma det som de sedan ska arbeta 
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efter. I och med att det handlar om att ständigt förbättra arbetssätten är det viktigt att skapa 

engagemang och få medarbetarna att driva detta arbete vidare på egen hand. Dock behöver de stöd 

från ledare och det är viktigt för att bibehålla deras engagemang att ledarna verkligen lyssnar på 

deras åsikter och förslag och att förändringar verksälls. Får de ingen respons på de förslag de 

kommer med kommer viljan för att intressera sig att svalna.  
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Bilaga 1 – Ordlista  

A-mått: Höjden på den största likbenta triangeln som kan inskrivas mellan fogytorna och svetsens 

toppyta.  

CR: Carrier 

Discram: Ramen där discarna sitter fast på en Carriermaskin. 

Fixtur: Verktyg för fixering av komponenter vid bearbetning. 

TO: Tillverkningsorder 

TPS: Toyota Production System 

TVW: The Väderstad Way 

TVW-P: The Väderstad Way Produktion 

VIKKIS: Väderstad Idé Kvalitet Kompetensutveckling I Samverkan  

Ving- och mittplåt: Komponenter till discram. 

  



 
 

Bilaga 2 - Enkät 

Enkät 
Detta är en helt anonym enkät där vi är intresserade av hur just du ser på din arbetsplats, dina 

möjligheter att påverka samt hur du allmänt ser på din arbetssituation. 

Sätt ett kryss (X) i det påstående som du känner passar bäst.  

1 = Håller inte med alls  4 = Håller med fullständigt 

 Påstående: 1          2           3          4 Vet ej 

1 Alla i svetslaget kan samarbeta med 

alla. 

                          

2 Vi ger varandra positiv och negativ 

kritik. 

                          

3 Alla får viktig information i rätt tid.                           

4 Vi formulerar våra mål(lagets) 

gemensamt. 

                          

5 Vi planerar vår verksamhet 

gemensamt. 

                          

6 Vi tar gemensamt ansvar för att nå 

våra mål (lagets). 

                          

7 Vi känner att vi gemensamt klarar av 

våra åtaganden. 

                          

8 Vi utför vårt arbete enligt gällande 

överenskommelser, rutiner och 

instruktioner. 

                          

9 Vi tar ansvar för att utveckla våra 

rutiner och instruktioner. 

                          

10 Vår arbetsfördelning är rättvis och 

relevant. 

                          

11 Vi fattar gemensamt beslut om vår 

arbetsfördelning. 

                          



 
 

 Påstående 1          2           3          4 Vet ej 

12 Våra arbetsuppgifter är utmanande 

och utvecklande. 

                          

13 Vi tar ansvar för att alla i laget har 

möjlighet att klara av sina 

arbetsuppgifter. 

                          

14 Vi roterar arbetsuppgifterna mellan 

varandra. 

                          

15 Det finns alltid förutsättningar att 

klara av ett arbete till rätt kvantitet 

och tid.  

                          

16 Vi har kompetens att utföra 

varandras arbetsuppgifter. 

                          

17 Vår arbetsfördelning gör att vi löser 

våra arbetsuppgifter effektivt. 

                          

18 Vi reagerar och agerar gemensamt 

på resultatavvikelser. 

                          

19 Vi följer regelbundet upp vår 

verksamhet gemensamt. 

                          

20 Alla framför åsikter, idéer och 

förslag. 

                          

21 Vi är många som tar initiativ till att 

förbättra vår verksamhet. 

                          

22 Vi genomför beslutade 

förbättringsaktiviteter. 

                          

23 Vi följer regelbundet upp och 

utvärderar våra förbättringar. 

                          

24 Vi tar ansvar för vår utrustning och 

våra lokaler. 

                          

25 Vi är lyhörda för våra interna 

kunders krav och behov. 

                          

Tack för din medverkan! 

Emma och Mikael, Examensarbetare 



 
 

Bilaga 3 - Enkätresultat 
Resultatet av enkät utskickad 10/9-09, v.37 
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Bilaga 4 – Utnyttjandegrad innan implementering 
Beräkningar av utnyttjandegraden för vecka 36-39. Målvärdet är på 80 %. 

Vecka Tillgänglig tid 

[timmar] 

Utfall 

[timmar] 

Utnyttjandegrad 

[%] 

36 116,1 64,3 55 

37 116,1 76,4 66  

38 116,1 59,9 52  

39 116,1 82,9 71  

Medelvärde 116,1 70,9 61  
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Bilaga 5 – Generell metodbeskrivning 

 



 

 
 

Bilaga 6 – Dagligt underhåll 

 

  



 

 
 

Bilaga 7 – Maskinunderhåll – operatör 

 

  



 

 
 

Bilaga 8 – Fixturunderhåll – operatör 

 
  



 

 
 

Bilaga 9 – Generell kvalitetskontroll 

  



 

 
 

Bilaga 10 – Utnyttjandegrad efter implementering 
Beräkningar av utnyttjandegraden för vecka 46-49. Målvärdet är på 80 %. 

Vecka Tillgänglig tid 

[timmar] 

Utfall 

[timmar] 

Utnyttjandegrad 

[%] 

46 116,1 97,2 84 

47 87,3 48,8 56 

48 116,1 79,1 68 

49 116,1 96,6 83 

Medelvärde 108,9 80,4 73 
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