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Sammanfattning 
 
Bakgrunden till detta examensarbete är att problematik existerar i ett industriellt tillverkande 
företag, Sandvik Materials Technology ”SMT” Tubes leveransprovning gällande ledtider. 
Leveransprovning är ett av de sista stegen innan leverans av materialet till kund sker. Vid 
leveransprovningen utförs olika provningar/mätningar för att säkerställa att materialet 
uppfyller kundens krav. Verksamheten har i dagsläget inte kontroll över ledtider inom flödet 
och önskar klarhet för att vidare arbeta med förbättringar inom verksamheten.  
 
Syftet med examensarbetet är att med hjälp av en värdeflödesanalys undersöka vilka 
aktiviteter som inte är värdeskapande inom leveransprovningen av stålprodukter. Syftet med 
studien är vidare att på basis av denna analys utveckla förslag på värdeskapande nyckeltal 
inom leveransprovningen.  

Resultatet av värdeflödesanalysen visar att brister inom leveransprovningens värdeflöde kan 
identifieras. Brister som existerar inom värdeflödet kan med hjälp av förbättringar och 
samarbete skapa kontroll. Det vetenskapliga bidraget som utbringas är det värdeskapande 
nyckeltal som identifierats med värdeflödesanalysen. Detta är prover som avviker från 
kundens krav. Orsaken till avvikande prover är varierande, dock är andelen av de avvikande 
proverna liten i jämförelse med hur många prover som uppfyller kundens krav och blir 
godkända.  

Förslag till fortsatta studier är att undersöka det identifierade nyckeltalet avvikande prover 
detaljerat. Det skulle vara intressant att veta varför orsaker är mer förekommande än andra 
samt undersöka hur dessa avvikande prover kan elimineras helt hur processen. Förslag till 
ytterligare studier är att undersöka leveransprovningens inspektionsprover, det vill säga de 
provningar/mätningar en person, exempel en kund ska vara närvarande vid. Ett intresse är att 
identifiera inspektionsprover som nyckeltal genom att samla in data då det i dagsläget inte 
finns någon information kring detta. Datainsamlingen skulle kunna vara att undersöka dessa 
provers ledtid i lager för att vidare beräkna inspektionsprovernas totala genomloppstid.  
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Abstact 
 
The findings in this thesis summary is based on work and studies at Sandvik Materials 
Technology Tubes’ (“SMTT”) department for Material End Testing (“MET”), a unit 
responsible for various testing and measurements that are aimed and ensuring that the 
produced material meets or exceeds the customer’s specifications. SMTT is an Industrial 
Manufacturing company. It has discovered that Lead Times related to the MET are irregular. 
The MET is one of last steps before the product is delivered to the Customer. Today, SMTT 
recognizes that the irregular Lead Times affect the overall delivery flow and SMTT further 
understands that it cannot effectively control and predict the Lead Time for the MET process. 
 
There are a couple of goals with the Study and Thesis work. The primary goal has been to 
find non value added activities within the Material Testing Process through the use of a tool 
used within “Lean Production” called “Value Stream Mapping”. Another goal has been to 
find new or highlight existing Key Performance Indicators (“KPI”) that are relevant for the 
evaluated flow. 
 
The Value Stream Mapping is indicating and identifying that there are deficiencies within the 
material end testing process. The problems found in the value flow can be corrected and 
thereby increase the control of the lead time. Primary findings suggest that improved 
communication and better inter and intra departmental cooperation could have positive 
effects. In terms of new KPI’s, the analysis is indicating that more can be done to track tests 
that yield test results that are below the customer’s acceptance standards. This new KPI can 
be called “Deviating Test Results”. The reasons for offending tests vary. Overall, only a 
small percentage of the tests are abnormal when compared to tests with nominal results. Thus 
a vast majority of the tests satisfy the customer’s specifications and ultimately those tests are 
approved. 
 
More work is necessary to fully investigate the details of the new proposed KPI – Deviating 
Test Results. If abnormal test results can be categorized and quantified in an effective way, it 
would be possible to get closer to finding the root cause for a test sample with a substandard 
composition. With a quantity indicator, the samples with the highest problem frequency could 
be addressed first. In the end, the process would benefit if the bad samples could be 
eliminated before reaching the MET Process. Another area that could be studied further is the 
MET’s Inspection Tests. These are the tests as measurements that requires the presence of 
person overseeing the process. This can be a Customer or another Representative/Person. One 
area of interest would be to identify Inspection Test Results as KPIs. Data would be collected 
during the test and it could later be analyzed in ways to give additional insights. Today there 
is no such data collection. There may be correlation between test results, Lead Times, and 
time on-hand. A goal would be to calculate the Inspection Sample’s total throughput time, 
especially as it directly relates to the MET Process. 
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1. Inledning 
Detta kapitel behandlar bakgrunden till forskningen som mynnar ut i syfte och tre 
forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 
Verksamheter strävar efter korta ledtider, sänkta kostnader och att producera efter kundens 
önskemål för att uppnå en ekonomisk vinst (Liker, 2004). Vilket SMT har som ambition, att 
korta ledtiden i leveransprovningen. För att uppnå önskemål inom verksamheter finns 
effektiviseringsprogram som har en grund i filosofin Lean Produktion. Denna filosofi strävar 
efter att ständigt förbättra verksamheter och identifiera uppkomsten av slöseri som kan 
elimineras. Detta kräver stort engagemang i form av grundlig planering samt långsiktigt 
tänkande (Liker, 2004). Att eliminera slöseri är att avlägsna icke-värdeskapande aktiviteter 
som inte är nödvändiga för varken slutkunden eller verksamheten (Sörqvist, 2013). Studien 
ämnar undersöka hur verktyget värdeflödesanalys kan optimera ett flöde inom industrins 
leveransprovning. En värdeflödesanalys tillämpas i form av att analysera väl avgränsade 
flöden för att identifiera flödets nuläge genom en värdeflödeskarta. En värdeflödeskarta 
beskriver det fysiska flödet för material och produkter (Sörqvist, 2013).  
 
Det teoretiska bidraget av studien ämnar att ge förslag till värdeskapande nyckeltal inom 
leveransprovningen. Nyckeltal är tal som beskriver något i en verksamhet och blir till 
information. Ett exempel på nyckeltal kan vara ledtid där ”tiden i lagret” är ett viktigt 
begrepp. För att hitta nödvändiga nyckeltal behöver verksamheten vara enig och intresserade 
av nyckeltal så att korrekt data undersöks. Catasús (2008) menar att det är viktigt att 
producera nyckeltal som är begripligt för alla, precis lika begripligt som att förstå filosofin 
Lean Produktion för ett positivt resultat av dess verktyg (Liker, 2004). Det är viktigt att förstå 
vilken situation organisationen befinner sig i så att rätt metod för området tillämpas 
(Toivonen & Siitonen, 2016). Bra kvalitét kräver identifiering och intresse av att förbättra 
verksamheten (Setijono & Dahlgaard, 2007). 

1.2 Problembeskrivning  
Bakgrunden till studien är att problematik existerar i ett industriellt tillverkande företags 
(Sandvik Material Technology ”SMT”) leveransprovning gällande ledtider.  
Leveransprovning är ett av det sista steget i flödet där en provning/mätning utförs för att 
säkerställa att materialet uppfyller kundens krav innan en leverans kan ske. 
Provningarna/mätningarna kan vara mekanisk-, mikrostruktur- och korrosionsprovning. 
Verksamheten har i dagsläget inte kontroll över ledtider inom flödet och önskar klarhet för att 
vidare arbeta med förbättringar inom verksamheten. Tidigare forskning om hur en 
värdeflödesanalys kan identifiera aktiviteter och betydelsefulla nyckeltal i en 
leveransprovning saknas. Studien ämnar därför att analysera icke-värdeskapande aktiviteter 
och värdeskapande nyckeltal i en industritillverkande leveransprovning.  
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1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att med hjälp av en värdeflödesanalys undersöka vilka 
aktiviteter som inte är värdeskapande inom leveransprovningen av stålprodukter. Syftet med 
studien är vidare att på basis av denna analys utveckla förslag på värdeskapande nyckeltal 
inom leveransprovningen.  
 
1.3.1 Frågeställningar 

•   Vilka icke-värdeskapande aktiviteter finns i leveransprovningens flöde? 
•   Hur hanteras konsekvenser och brister i leveransprovning? 
•   Hur kan värdeskapande nyckeltal utformas i leveransprovning? 

1.4 Avgränsningar  
Examensarbetet är begränsat till att följa ett visst antal order på SMT. Produktfamiljen som 
ska beaktas är rör med ytterdiameter över 30 mm. Värdekartläggningen ägnas åt ett avgränsat 
värdeflöde med start i produktionen där kapning av provmaterial sker till att provmaterialet 
kan godkännas av Provrör 96. Arbetet grundar sig på information från Sandvik och kommer 
resultera i rekommendationer av förbättringsförslag. Värdeflödet passerar enheterna Rörverk 
50, Provrör 96 och Provstavsverkstaden. I avsnittet om avvikande prover behandlas rör och 
stångmaterial.   

1.5 Disposition 
För att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om kapitlens innehåll har en kort 
sammanfattning av rapportens delar utförts. Se figur 1 nedan.  
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Figur 1. Sammanfattning av studiens disposition.  

1
• Inledning: Kapitlet ger en kort beskrivning av studiens bakgrund,

problembeskrivning, syfte och avgränsningar.

2
• Metod: Kapitlet presenterar de olika metoder som använts vid utförandet av

examensarbetet.

3
• Teori: I kapitlet presenteras de teorier som ligger till grund för examensarbetets

analys och slutsatser.

4
• Empiri: Kapitlet inleds med företegsbeskrivning följt av en nulägesbeskrivning

som är resultatet av datainsamlingen.

5
• Analys: Kapitlet redovisar examensarbetets resultat av analysering om empiriska

materialet och föreliggande teori.

6
• Förbättringsförslag: Kapitlet redovisar förbättringsförslag till fallstudiens företag

7
• Slutsats: Examensarbetets syfte besvaras och rekomendationer till 

förbättringsförslag redovisas. Författaren ger förslag på fortsatta studier. 
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2. Metod  
I detta kapitel presenteras de olika metoder som använts för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar.  

2.1 Forskningsprocess 
Inledningen till examensarbetet startade med ett introduktionsmöte och rundvandring för att 
få en bild över verksamhetens processer och en inblick av företagets problematik. Insamling 
av teori kring värdeflödesanalys och Lean Produktion genomfördes för att lägga en 
grundläggande bas för studien. Under studiens gång har arbetet granskats av handledare för 
kommentarer kring arbetet och feedback för att vidareutveckla arbetet. 

Den empiriska insamlingen inleddes med att undersöka och kartlägga hur företaget arbetar 
idag, det vill säga utföra en nulägesbeskrivning av det avgränsade värdeflödet. För att utföra 
en nulägesbeskrivning utfördes observationer och intervjuer med frågor som inspirerats av 
Millard & McManus (2002). Kartläggningen av värdeflödet genomfördes parallellt med 
insamlingen av den teoretiska bakgrunden vilket gav en distinkt bild av nuläget. En översikt 
av forskningsprocessen presenteras i figur 2. 
 

 
Figur 2. Översikt av forskningsprocess. 

 

• Samtal med uppdragsgivareVal av ämne

• Bakgrund
• Problemdiskussion
• Metodval

Angreppsätt

• Litteratursökning i databas samt bibliotekInsamling av teori

• Nulägesbeskrivning 
• KartläggningEmpirisk insamling

• Analysering av empiriskt material till 
teoretiska bakgrundenAnalys 

• Bidraget till forskningen
• Fortsatta studierSlutsats
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2.2 Vetenskapligt arbetssätt 
Det finns två grundläggande principer för en forskare att undersöka och skapa en förståelse 
kring arbetet. Dessa två principer kallas för deduktiv och induktiv ansats (Andersen, 1994). 
Insamling av information kan i sin tur ske på olika vis, genom kvantitativ insamling och 
kvalitativ insamling (Biggam, 2015). Studien behandlar induktiv ansats där generella 
slutsatser dras genom observationer och intervjuer, för att basera insamlingen på den 
teoretiska bakgrunden. Studien behandlar även deduktiv ansats då teori behöver granskas 
innan en värdeflödesanalys kan utnyttjas (Fejes & Thornberg, 2015).  
 
Studien behandlar både kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvalitativa metoderna 
innehåller verktyget värdeflödesanalys och intervjuer medan kvantitativa metoderna 
innehåller de observationer och data som samlats in under studiens gång. Intervjuerna baseras 
på personal med olika befattningar som arbetar inom de aktuella värdeflödet.  
 
Deduktiv 
Den deduktiva principen beskrivs som en bevisande metod där forskaren först studerar teorin 
för att skapa en uppfattning om bakgrunden till teorin. I denna princip behöver forskaren 
undersöka vad som ytterligare behövs för att komplettera den teoretiska bakgrunden för att 
vidare kunna dra slutsatser mot varandra (Andersen, 1994).  
 
Induktiv 
Den induktiva principen beskrivs som en metod där forskaren först studerar omgivningen och 
skapar en uppfattning innan den befintliga teorin studeras. För att dra slutsatser behöver 
forskaren utföra egna observationer (Andersen, 1994). 
 
Kvantitativ insamling 
Kvantitativ insamling innebär att insamlingen av data främst sker genom statistiska 
undersökningar som utger exempelvis antal, tid och storlek. Denna metod är bra att använda 
då stora mängder data ska samlas in. Detta kräver att insamlingen av data bör ske strukturerat 
och noggrant. Resultatet av dessa undersökningar blir objektiva (Biggam, 2015).  
 
Kvalitativ insamling 
Den kvalitativa insamlingen är subjektiv och är lämplig för studier där små datainsamlingar 
ska behandlas. Vid denna insamling av data kan färre individer vara inblandade och resultatet 
påverkas drastiskt av varje medverkande person (Biggam, 2015).  
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2.3 Fallstudie  
Då examensarbetet har utförts på ett specifikt företag har undersökningen skett genom en 
fallstudie. En fallstudie är ett tillvägagångssätt som används för att undersöka en speciell 
situation och lämpar sig bäst då undersökningen sker av nuvarande tillstånd. En fallstudie 
börjar normalt då ett problem existerar i en verksamhet. Forskaren är den som illustrerar 
problemet genom att vara närvarande i verksamheten (Merriam, 2001). I en fallstudie 
används ofta intervjuer och observationer som metod (Merriam, 2001; Patel & Davidson 
(2003). Undersökningen kan ske på en eller flera händelser i en situation eller i en 
verksamhet.  

2.4 Litteraturstudie  
För att utöka kunskaper och skapa en grund för examensarbetet kommer tidigare forskning 
granskas i form av vetenskapliga artiklar. Detta för att finna trovärdig och tidigare forskning 
inom ämnesområdet (Biggam, 2015). För att inhämta vetenskapliga artiklar används 
databaser som ScienceDirect, Emerald och Web of science där sökord som ’Key performance 
indicator’, ’Value stream mapping’ och ’Lean production’. Relevant kurslitteratur kommer 
beaktas vid högskolans bibliotek samt söka litteratur i databasen LIBRIS.  

2.5 Datainsamling 
Datainsamlingen har skett genom två tillvägagångssätt. Dessa två vägar att gå är insamling av 
primärdata vilket betyder att saknad information samlas in på egen hand och sekundärdata 
behandlar information som redan finns befintlig (Andersen & Schwencke, 2010). Information 
som hämtas från flera källor ökar studiens trovärdighet och skapar en djupare förståelse för 
ämnet (Biggam, 2015).  
 
2.5.1 Primärdata 
Primärdata är den information som samlas på egen hand för första gången. Innan information 
samlades in var det aktuellt att studera den information som redan fanns inom ämnet för att 
skapa trovärdighet. För detta examensarbete var det viktigt studera tidigare information då 
examensarbetets empiri ställdes mot den teoretiska bakgrunden. Insamlingsmetoder kan vara 
intervjuer, enkäter eller observationer (Andersen & Schwencke, 2010).  
 
Intervjuer  
Inhämtning av information i form av intervjuer för forskningssyfte skedde genom en 
semistrukturerad intervju. Det finns två typer av intervju, semistrukturerad intervju och 
strukturerad intervju. Vid en strukturerad intervju kan forskarna ha full kontroll över 
intervjun då ett frågeformulär med förutbestämda frågor används. Detta kan begränsa 
respondenten att komma med oväntade svar (Biggam, 2015). Vid en semistrukturerad 
intervju används en översiktlig struktur med fokus på kärnfrågor. Denna variant av intervju 
användes för att diskutera frågorna tillsammans med respondenten (Merriam, 2001). Som 
forskare är det är viktigt att skapa ett band med respondenten eftersom det skapar tillit och en 
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känsla av säkerhet. Personerna som ska intervjuas bör ha olika arbetsuppgifter vilket 
möjliggör en spridning på svaren och en relevant diskussion kan genomföras (Biggam, 2015).  
 
Observationer 
För att bilda en uppfattning av flödet inom verksamheten observerades det aktuella flödet 
genom processerna. Observationer är en metod för att samla in data genom att observera 
personer och processer i speciella situationer i arbetet (Andersen & Schwencke, 2010). 
Observationer är ett bra komplement efter att ha utfört intervjuer för att få en helhet. 
Observationer är inte beroende av vad människor säger att de gör utan bygger på visuella 
observationer av faktiska händelser (Biggam, 2015).  
 
2.5.2 Sekundärdata  
Sekundärdata är befintlig information som samlats i andra syften. Litteraturstudier är 
sekundärdata och bör utnyttjas för att få översiktlig kunskap av ämnet. Det är viktigt att 
studera information som redan finns inom ämnet för att bygga vidare med eget insamlat 
material. Sekundärdata kan samlas in från internet, artiklar, böcker och databaser (Andersen 
& Schwencke, 2010).  

2.6 Värdeflödesanalys   
För att identifiera värdeskapande aktiviteter och icke-värdeskapande aktiviteter användes ett 
verktyg inom Lean Produktion, Värdeflödesanalys. Vid användningen av detta verktyg kan 
processernas tider beräknas. Att beräkna dessa tider genom processerna kan ledtiden 
identifieras och målet med att minimera ledtiden är större då icke-värdeskapande aktiviteter 
kan elimineras. Då företaget där fallstudien utförs vill ha kontroll över ledtiderna är detta 
verktyg ett bra sätt att identifiera dem på. En värdeflödesanalys kan minimera ledtiden med 
50-90% (Millard & McManus, 2002; Bhim Singh, 2009; Rohani & Zahraee, 2015). För att 
kartlägga process- och informationsflödet i examensarbetet har en värdeflödesanalys använts. 
En värdeflödesanalys är en metod som ofta används inom Lean Produktion. Syftet med 
metoden är att uppmärksamma slöseri och undersöka orsakerna till detta (Rother & Shook, 
2001). Värdeflödesanalys ska ge en förenklad förståelse hur processerna ter sig och ge en 
gemensam bild av värdeflödet (Millard & McManus, 2002). Genomförandet av en 
värdeflödesanalys sker stegvis vilket redogörs i kapitel 3.5. 

2.7 Validitet och reliabilitet  
Validitet och reliabilitet är viktiga begrepp då information om verkligheten samlas in. Det 
kan uppstå problem om hur väl teorin överensstämmer med det insamlade materialet och 
dessa begrepp behöver ses över för att skapa trovärdighet (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 
2014). 
 
Validitet  
Validitet handlar om att undersöka den metod som används vid forskningen verkligen 
undersöker vad som avsetts undersöka (Fejes & Thornberg, 2015). Validitet kan också 
benämnas som trovärdighet. För att säkerställa att det som undersöks är trovärdigt kan 
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triangulering användas. Detta innebär att fler än en utgångspunkt används för att bestämma 
hur verkligheten ser ut (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 
 
I detta examensarbete har intervjutillfällena planerats tillsammans med respektive respondent. 
För en hög validitet användes trovärdigt material för att dra slutsatser mellan den teoretiska 
bakgrunden och empirin, detta för att hålla sig till examensarbetets syfte och frågeställningar 
(Fejes & Thornberg, 2015). 
 
Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att undersöka att data som framkommer är neutral. För en hög 
reliabilitet behöver mätverktygen undersökas för att säkerställa att insamlingen ger samma 
resultat. En undersökning ska vara oberoende av vem som undersöker samt vilka enheter som 
undersöks (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014). 
 
För en hög reliabilitet av intervjuerna förutsätts det att respondenterna talar sanning. För att 
observationerna ska vara trovärdiga kommer anteckningar föras under processen för att 
hindra att glömma vad som observerats. Observationerna har utförts vid ett flertal tillfällen. 
Data har analyserats utifrån det empiriska materialet för att vidare jämföra den med teoretiska 
bakgrunden (Andersen & Schwencke, 2010). 
 
2.7.1 Granskning av metod 
För att skapa en hög trovärdighet genom examensarbetets gång har hänsyn till 
bakomliggande forskning tagits. De förbättringsförslag som rekommenderats har utförts med 
hänsyn till studiens respondenter för att skapa delaktighet. Sekretessbelagd data har 
eliminerats från rapporten för hänsyn till företagets sekretess. Den slutliga rapporten har 
skickats till företaget för granskning och eventuella justeringar har genomförts för att 
säkerställa rapportens innehåll.  

Datainsamling  
Genomförandet av studien behandlade egna undersökningar i form av primär- och 
sekundärdata. Primärdata behandlades av kvalitativa intervjuer där information om företagets 
nuläge skapades med hjälp av personal efter det aktuella flödet. Att intervjua personalen i det 
aktuella flödet gjorde att resultatet blev riktat till ämnet som undersöktes (Biggam, 2015). 
Personalen som intervjuades är produktionsansvariga personer, operatörer samt personal för 
materialhantering och planering.  
 
Intervjuerna utfördes strukturerat och semistrukturerat, ett utförande som Merriam (2001) 
tycker lämpar sig bra när ett antal frågor eller frågeställningar ska utforskas. Studenten 
inspirerades av frågor gjorda av Millard & McManus (2002) där ett frågeformulär med 
förutbestämda frågor fanns att tillgå. Dessa frågor diskuterades tillsammans med 
respondenterna och utvecklades med följdfrågor. För att komplettera intervjuerna användes 
observationer i syfte att få en helhetssyn av verksamhetens dilemma. Millard & McManus 
(2002) föreslår intervjuer och observationer som lämpliga metoder för att tillämpa verktyget 
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värdeflödesanalys. Insamling av sekundär data utfördes genom litteraturstudie och 
informationsinsamlingar som erhållits av verksamheten.  
 
Insamlingen av data har hämtats under en kort period, dagtid och veckovis. Detta kan ha 
påverkat beräkningarna för studien. Alla insamlingsvärden har samlats in genom att följa det 
aktuella värdeflödet, Rörverk 50, Provstavsverkstaden och Provrör 96. Under studien har ett 
antal order följts och dessa order har inte påverkats av något avvikande prov. Ett avvikande 
provningsflöde har därför följts separat som inte var inblandad i de aktuella order som följts. 
Vid studiens början fanns ingen kunskap om hur värdeflödet ter sig och ett avvikande 
provningsflöde skulle iakttagits genast vid start för att inte känna tidspress. 
 
Värdeflödesanalys  
Att använda en värdeflödesanalys för att identifiera värdskepande nyckeltal har varit en 
lämplig metod för att besvara syftet. Dock är värdeflödesanalys en tidskrävande metod som 
kräver förståelse om värdeflödet för att kunna identifiera nyckeltal. Målet med studien var att 
identifiera nyckeltal, detta skulle ha varit en enskild studie just för tidsbegränsningen. Efter 
denna studie har endast en ytlig identifiering av nyckeltal kunna slutföras. 
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3. Teoretisk bakgrund  
I kapitlet presenteras relevant teori för att via analys och diskussion besvara syftet och dess 
forskningsfrågor.  

3.1 Kvalitet  
”Kvalitet är vad kunden vill ha och är villig att betala för” (Olhager, 2013).  
 
Kvalitet finns inom produkter och inom produktion. Produktkvalitet handlar om produkternas 
förmåga att tillfredsställa konsumenternas krav och förväntningar (Olhager, 2013; Donald 
och George, 1997). Kvalitativa produkter betyder återkommande kunder och inte 
återkommande produkter (Olhager, 2013).  Produktionskvalitet avser processens kvalitet och 
kan exempelvis handla om dimensioner vid bearbetning vid maskiner. Hög produktkvalitet 
kräver hög kvalitet inom produktionen (Olhager, 2013). Kvaliteten på produktionen har stor 
betydelse för konsumenterna och företaget (Donald & George, 1997).  
 
Hög kvalitet påverkar framgången och lönsamheten inom företag (Bergman & Klefsjö, 
2012). Detta innebär att företag behöver fastställa en policy för hur kvalitetsplaneringen och 
kvalitetsutvecklingen ska bedrivas med hjälp av olika metoder, tekniker och verktyg 
(Olhager, 2013). 
 
För att kvalitetssäkra och förbättra produkter i produktion kan ”fem varför?” ställas. Detta 
innebär att ”varför” ställs minst fem gånger för att hitta grundorsaken till problemet (Olhager, 
2013). Ett exempel från hemsidan www.pubilkt.se om när ”fem varför” kan ställas är:  
 

1.   Varför får du alltid leta i förrådet, samtidigt som du regelbundet är den som städar? 
(För att dina kolleger struntar i din ordning). 

2.   Varför struntar de i din ordning? (För dem vet inte vilken din ordning är). 
3.   Varför vet de inte vilken din ordning är? (För det går inte att se hur ordningen är 

tänkt). 
4.   Varför går det inte att se hur ordningen är tänkt? (För att det inte är uppmärkta på 

hyllorna). 
5.   Varför är det inte uppmärkta på hyllorna? (För att ingen har märkt upp hyllorna). 

3.1.1 Kvalitetskontroll i materialflödet  
Kvalitetskontrollering av varor och produkter sker genom tre tillfällen längs materialflödet, 
ankomstkontroll eller mottagningskontroll, kontroller under tillverkning och slutkontroll. 
Materialhantering av varor sker på olika vis och påverkar leveransservicen. 
Leveranssäkerheten påverkas av exempel felplockning av varor och hanteringsskador 
(Oskarsson et al. 2013).  
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Ankomstkontroll/ mottagningskontroll 
Vid ankomst av varor och produkter utförs en ankomstrapportering för att kvalitetskontrollera 
godset från leverantören. Med hjälp av följesedeln som medförs tillsammans med godset fylls 
det in i ett datorsystem och kan visa att godset är mottagit (Oskarsson et al. 2013). Vid detta 
skede kan personal snabbt upptäcka avvikelser (Olhager, 2013). 
 
Kontroller under tillverkning 
För att säkerställa bra kvalitet under hela processen bör tillverkningen kontrolleras 
kontinuerligt. Kontrollerna kan vara att kvalitetskontrollera maskinen genom att provköra den 
för att se att rätt inställningar är korrekta. Genom att kvalitetskontrollera under tillverkningen 
säkerställer personen för sig själv att defekt material inte levereras vidare. Där flaskhalsar 
existerar är det särskilt viktigt att kvalitetskontrollera produkterna. Detta för att verksamheter 
med flaskhalsar inte ska behöva lägga tid på att bereda material som inte är kvalitetssäkrat 
(Olhager, 2013).  
 
Slutkontroll 
När produkten är färdigställd kontrolleras den för att säkerställa att produkten är av bra 
kvalitet och uppfyller kundens krav (Olhager, 2013).  
 
3.1.2 Kvalitetsbristkostnader  
Kvalitetsbristkostnader definieras som ”de totala förluster som uppkommer då en 
verksamhets processer eller produkter inte är fullständiga” (Sörqvist, 2013). 
Kvalitetsbristkostnader kan handla om saker som tvingas göra om eller saker som tvingas 
kasseras. Det kan också vara dålig planering och tid som går åt till att leta efter material som 
försvunnit. För att identifiera sådant som inte skapar värde i processerna kan fel och brister 
delas upp i två kategorier: tillfälliga och kroniska problem (Sörqvist, 2013). Tillfälliga 
problem handlar om störningar och avvikelser som är tillfälliga. Dessa problem är akuta och 
kräver snabba åtgärder. Dessa åtgärder är dock riktade till att åtgärda problemen och inte 
identifiera dess grundorsak till problemet. Kroniska problem är problem som alltid finns i 
verksamheten som kan vara dolda eller kända. För att vidta åtgärder av kroniska problem 
kräver det ett omfattande analysarbete av problemets grundorsak (Sörqvist, 2013).  

3.2 Lean Produktion  
Lean Produktion har sitt ursprung från Japan som utvecklats och inspirerats av Toyota 
Produktion System, TPS (Liker, 2004). Toyotas filosofi som är grundad på människors insikt 
och motivation har gjort att företaget, år efter år, erhållit högsta kvalité som utvecklat en hög 
lönsamhet (Liker, 2004). För att säkerställa att rätt kvalité av produkter framställs på det 
effektiva och ekonomiska vis behöver företaget minska slöseri genom fysiska ansträngningar 
(Bhim Singh, 2009; Rohani & Zahraee, 2015). 

Rohani & Zahraee (2015) beskriver att huvuduppgiften för Lean Produktion är att eliminera 
slöseri och menar att företag ska sträva efter att hålla konkurrenterna borta genom att 
förbättra sitt egna produktionssystem. Ett förbättrat produktionssystem ska öka 
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produktiviteten och kvaliteten i verksamheten. Genom att tillämpa filosofin Lean Produktion 
kan verksamheters tillverkning uppnå stora besparingar (Millard & McManus, 2002).  
 
Slöseri kan upptäckas när och var som helst med hjälp av olika metoder (Bhim Singh, 2009). 
En metod är värdeflödesanalys. För att använda en värdeflödesanalys inom industri behöver 
filosofin bakom Lean Produktion beaktas samt dess grundläggande principer (Rohani & 
Zahraee, 2015).  
 
De grundläggande principerna kan beskrivas på många olika sätt (Sörqvist, 2013). Sörqvist 
(2013) använder sju principer för att beskriva strategin bakom Lean. Se figur 3. 
 

 
Figur 3. Lean Produktion sju principer. 

 
Lean Produktion avser att lyssna på kundens önskan av produkt och dess kvalité. Genom att 
förbättra kvalitén återkommer kunder vilket i sin tur kan leda till minskade kostnader 
(Setijono & Dahlgaard, 2007). För att producera efter kundens önskemål behöver 
verksamheter sträva efter enkelhet och undvika komplexa problem. Det kan vara att minska 
antalet komponenter en process eller produkt består av. Bicheno (2006) beskriver att 
verksamheter behöver vara visuella och standardiserade för lättare upptäcka avvikelser.  
 
Det som idag kallas Lean Produktion är en stor del av tillverkningsindustrin världen över 
(Shah & Ward, 2007). För att använda sig av Lean Produktion i verksamheter behöver alla ha 
en genomsam bild och förståelse av vad filosofin innebär (Pettersen, 2009; Shah & Ward, 
2007).  

Långsiktig resultatfokus med prioritering av kvalitét

Kunden i centrum och fokus på värdeskapande

Skapa stabila och felfria processer med effektiva 
flöden

Samverkan och engagemang genom ansvarstagande, 
delaktighet samt respekt för individen

Utveckla ledare som förstår arbetet, agerar 
pedagogiskt och leder tydliga mål

Ständiga förbättringar och standardisering av de 
bästa arbetssätten

Framgång genom helhetssyn, enkelhet och 
visualisering
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3.2.1 Lean-huset  
Lean Produktion kan beskrivas utifrån Lean-huset för att lättare skapa förståelse. Se figur 4. 
Lean-huset är uppbyggt av en grund, två pelare och ett tak. Detta för att utgöra ett stadigt och 
hållbart produktionssystem, det vill säga om det uppstår svaga punkter i Lean-huset skulle 
hela systemet fallera (Liker, 2004).  
 

 
Figur 4. Lean-huset, en figur av konceptet Lean Produktion (Blücher et.al, 2005). 

Lean-husets pelare byggs på en stadig grund i form av standardiserat arbete, en balanserad 
produktion och en visualiserad styrning. Stabila och standardiserade processer kräver 
systematiska arbetssätt (Blücher et.al, 2005). Ett verktyg som kan skapa detta är 5S som 
beskrivs i kapitel 3.3.2 Verktyget 5S. 

När grunden är stadig kan huset stödjas av pelare. En av pelarna står för förbrukningsstyrd 
produktion även kallat Just-In-Time (JIT). JIT handlar om att leverera rätt sak i rätt mängd 
vid rätt tidpunkt (Blücher et.al, 2005; Shah & Ward, 2007). Den andra pelaren står för 
kvalitet i varje led, även kallat Jidoka. Jidoka betyder kompententa människor och maskiner 
som upptäcker och snabbt åtgärdar problem (Sörqvist, 2013). Då kvalitén i produkter har 
direkta fördelar för kunderna behöver företag sträva efter att producera med noll fel (Olhager, 
2013). Detta innebär att man behöver gå till grunden för att identifiera problemen för vidare 
kunna säkerställa kvalitén (Liker, 2004). 

För att Lean-huset ska vara komplett krävs ett tak. Taket symboliserar de mål verksamheten 
strävar efter (Liker, 2004). Det symboliserar även verksamhetens prioriteringar (Sörqvist, 
2013) vilket kräver kundfokus och ständiga förbättringar (Blücher et.al, 2005).  
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I Lean-husets centrum fokuseras det på att minska slöseri genom att ständigt förbättra 
processerna för att medarbetarna ska trivas och verksamheten nå framgång. Det kräver att 
anställda får utbildning och ett stort stöd från ledningen (Liker, 2004). För att minska slöseri 
och lyckas med Lean Produktion krävs engagemang och lagarbete vilket är mycket viktigt 
(Liker, 2004). Att vara delaktig och engagerad i processen skapas möjligheter till 
förändringar (Blücher et.al, 2005).  

3.2.2 Ständiga förbättringar – Kaizen  
”Att förbättra något en gång är ingen gång”, (Bicheno, 2006). 
 
En del av Lean-huset och Lean Produktion är grundat på ständiga förbättringar (Sörqvist, 
2013). Processer kan alltid förbättras men det krävs att medarbetare i hela organisationen hela 
tiden söker efter sätt att förbättra processen (Olhager, 2013). För att skapa goda 
förutsättningar för ständiga förbättringar krävs ett gott ledarskap som visar tydligt vilka mål 
som verksamheten ska uppnå. Det krävs även tydliga roller inom verksamheten så att alla 
medarbetare vet vilket ansvarsområde som är sitt. Metoderna ska vara baserade på fakta för 
att lösa problemen och hitta förbättringsmöjligheter (Sörqvist, 2013). Slutligen krävs det att 
verksamheten går till grundorsaken och tittar på problemet. På så sätt kan problemets fakta 
identifieras och förbättringsmöjligheter kan uppstå. Bicheno (2006) beskriver att 
verksamheter behöver förebygga problemen och slöseri innan de uppstår.  
 
3.2.3 De fem Lean-principerna  

I boken Lean Thinking av Womack & Jones (2003) beskrivs fem grundprinciperna i Lean 
Produktion: Definiera kundens värde, identifiera värdeflödet, skapa ett kontinuerligt flöde, 
undersöka marknaden och sträva efter perfektion.  
 

1.   Definiera kundens värde 
2.   Identifiera värdeflödet 
3.   Skapa ett kontinuerligt flöde  
4.   Undersöka marknaden  
5.   Sträva efter perfektion 
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3.3 Verktyg inom Lean Produktion 
Det finns en mängd verktyg att tillämpa inom Lean Produktion. Nedan beskrivs två av dem.  
 
3.3.1 PDCA-modellen  
Lean Produktion grundas på ständiga förbättringar (Sörqvist, 2013) som ska leda till 
eliminering av slöseri (Rohani & Zahraee, 2015). För att utveckla och angripa slöseri och 
kvalitetsproblem kan verktyget PDCA-modellen vara till en hjälp. Denna modell bygger på 
de fyra faserna Plan, Do, Check, Act som visas i figur 5 (Sörqvist, 2013; Olhager, 2013).  

 

Figur 5. Plan-Do-Check-Act-cykeln. 

Plan- Planera. Förstå och analysera problemets grundorsak (Olhager, 2013) och planera 
därefter vad som ska genomföras (Sörqvist, 2013). Planeringsfasen är grundläggande för hela 
modellen vilket betyder att fasen kräver ett noggrant utförande (Bicheno, 2006).  

Do – Genomför. Genomför förbättringsåtgärderna som planerats i den tidigare fasen 
(Olhager, 2013). 

Check – Kontrollera. Utvärdera de utförda förbättringsåtgärderna genom att analysera 
resultatet (Olhager, 2013). Fundera därefter vad som skulle kunna förbättras vid 
implementeringen av åtgärderna (Bicheno, 2006). 

Act – Standardisera. Standardisera det nya arbetssättet (Olhager, 2013). För att åtgärda 
problem i verksamheter behöver grundorsaken till problemet identifieras för att åtgärdas 
(Bicheno, 2006).  

3.3.2 Verktyget 5S 
Ordning och reda är grundförutsättningarna för att verksamheter ska kunna skapa effektiva 
flöden. 5S är ett verktyg som används för att skapa detta (Olhager, 2013). 5S huvudaktiviteter 
kan beskrivas enligt figur 6: 

Plan

DoCheck

Act
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Figur 6. 5S huvudaktiviteter. 

Sortera 
Det första steget är att grundligt gå igenom allt som finns på arbetsplatsen och skilja på vad 
som är nödvändigt och inte nödvändigt. Icke-nödvändigheter ska märkas med röda lappar 
vilket indikerar att det bör kastas eller säljas. Sortering bör genomföras gemensamt i 
verksamheten och med jämna mellanrum, exempel varje månad (Bicheno, 2006). 
 
Strukturera 
Att strukturera innebär att varje sak ska ha en egen plats på ett uttänkt ställe. För att lätt hitta 
saker kan markeringar utmärkas i form av etiketter, tavlor och pärmar på golv, väggar och 
hyllor (Bicheno, 2009; Olhager, 2013). 
 
Städa 
En del av 5S är att avlägsna smuts och strukturera sakerna. All personal inom verksamheten 
ansvarar för att felplacerade saker flyttas till sin rätta plats. ”Att städa är att kontrollera” 
vilket innebär att städning inte bara är nödvändig för strukturen utan ett bra verktyg för att 
upptäcka avvikelser och dess orsak (Bicheno, 2006). För att underhålla en regelbunden 
städning kan en plan utföras över vem som ska göra vad och när det ska ske (Olhager, 2013).  
 
Standardisering 
Efter genomförandet av dessa tre nämnda S:en kan arbetet med standardiseringen påbörjas. 
Standardiserat arbete är nödvändigt för ständiga förbättringar, att kunna förflytta sig från en 
standard till en bättre standard utan att falla tillbaka (Bicheno, 2006). Avsikten med 5S är att 
utföra dessa rutiner till en naturlig del av arbetet vilket också har en stor betydelse för 
framgång (Olhager, 2013).  
 
 

• Skilj på vad som är nödvändigt och inte 
nödvändigtSortera

• Skapa system och struktur för lättillgänglighet
Strukturera

• Utför storstädningarStäda

• Skapa rutin och systematik för 5SStandardisera

• Håll efterSjälvdisciplin
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Självdisciplin 
Sista fasen handlar om att personal på arbetsplatsen regelbundet deltar i 5S. Där självdisciplin 
och skapandet av vana som ger en känsla av deltagande och förbättring. Det är slöseri att inte 
använda sig av alla delar i 5S löpande, det kräver mer energi för varje omstart som ska 
genomförs. Personal och chef bör tillsammans hitta rätt mentala inställning och känna att 
arbetet sker i en strukturerad miljö (Bicheno, 2009). 

3.4 Värdeflödet 
Ett värdeflöde är aktiviteter som innehåller speciella aktiviteter (Rohani & Zahraee, 2015) 
och definieras som värdeskapande- och icke-värdeskapande aktiviteter som en produkt eller 
process kräver (Faulkner & Badurdeen, 2014). I värdeflödet är värdeskapande aktiviteter det 
som bidrar med ”något bra” och som kunden kan värdesätta och betala för. Icke-
värdeskapande aktiviteter är något som inte utbringar något värde. Det kan vara att bilen ska 
på biltvätt. Den tid som bilen tvättas är värdeskapande medan den tid som det tar att köra 
bilen till tvätten är icke-värdeskapande (Sörqvist, 2013).  
 
Icke-värdeskapande aktiviteter delas i sin tur in i aktiviteter som är nödvändiga men icke-
värdeskapande samt aktiviteter som är av rent slöseri och kan elimineras utan någon förlust i 
processen. De aktiviteter som är nödvändiga men icke-värdeskapande är sådant som krävs i 
processen för att kunna utföra arbetet men som inte är medför något kundvärde. Dessa 
aktiviteter är den tid som utgörs till att köra bilen till tvätten och betala för biltvätten 
(Sörqvist, 2013). 
 
De aktiviteter som identifieras som slöseri är sådant som inte tillför något värde i processen. 
Dessa aktiviteter kan vara onödiga förflyttningar och saker som sker i onödan eller på fel sätt 
(Sörqvist, 2013). De nämnda aktiviteterna är viktiga att särskilja (Rother & Shook, 2001). 
 
När processerna i värdeflödet analyseras och kartläggs kan värdeskapande och icke-
värdeskapande aktiviteter identifieras (Millard & McManus, 2002). När aktiviteter ska 
undersökas i värdeflödes behöver utförandet av arbetet ifrågasättas från ett kundperspektiv 
och ur ett helhetsperspektiv. För att lättare förstå och identifiera aktiviteterna behöver 
verksamheten sätta sig in vad kunden önskar för att uppfylla kundens förväntningar och krav 
(Sörqvist, 2013). 

3.5 Värdeflödesanalys 
Värdeflödesanalys är ett verktyg som används inom Lean Produktion för att förbättra 
värdeflödet (Sörqvist, 2013; Rother & Shook, 2001) samt tydliggöra materialflödet och 
informationsflödet i verksamheten (Bicheno, 2006). I en värdeflödesanalys kan 
värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter ses och vilka förbättringar som kan vidtas 
(Morlock & Meier, 2015). Verktyget används flitigt inom industrin (Faulkner & Badurdeen, 
2014; Bicheno, 2006) och kallas för ”papper och penna” metoden (Rother & Shook, 2001). 
Värdeflödesanalys kan minimera ledtiden med 50-90% (Millard & McManus, 2002; Bhim 
Singh, 2009; Rohani & Zahraee, 2015).   
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Syftet med en värdeflödesanalys är att ge en förenklad bild av processerna och ge en 
gemensam förståelse av flödet genom en värdeflödeskarta, se figur 7 (Millard & McManus, 
2002). Då en värdeflödesanalys tillämpas vid komplexa processer och är det viktigt att förstå 
det nuvarande systemet ur ett helhetsperspektiv (Toivonen & Siitonen, 2016).   
 

 
Figur 7. Exempel på en värdeflödeskarta (Millard & McManus, 2002). 

För att utföra en grundlig och detaljerad värdeflödesanalys kan en enkät användas (se bilaga 
4). Enkäten ska visa detaljerad information där det är meningen att personen som utför 
aktiviteten, t.ex. Personen som analyserar provmaterial ska fylla i. Denna enkät resulterar i 
nödvändig information för vetandet av vilka egenskaper aktiviteterna medför. Det är viktigt 
att lyssna på människorna som utför aktiviteterna för att kunna tillföra förbättringar (Millard 
& McManus, 2002).  
 
Enkäten visar information som noteringar av slöseri och olika bedömningar i skalor ett till 
fem (ett är icke-värdeskapande aktiviteter är fem är värdeskapande aktiviteter) av hur 
värdeskapande aktiviteterna upplevs. Denna information som ges av personalen som ska 
hjälpa till i kartläggningen av värdeflödet (Millard & McManus, 2002). 
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3.5.1 Värdeflödesanalysens fyra steg 
Genomförandet av en värdeflödesanalys sker i fyra steg i ett väl avgränsat flöde. Se figur 8.  

 
Figur 8. Beskriver stegvis tillvägagångssättet vid metoden värdeflödesanalys. 

Flöde och produktfamilj  
Första steget för en värdeflödesanalys är hitta och komma överens om vilket flöde/produkt 
som ska undersökas (Rohani & Zahraee, 2015). Detta kallas också för produktfamilj (Rother 
& Shook, 2001).  Det första steget i en värdeflödesanalys skapar en insyn i processkedjan för 
att identifiera var och om slöseri uppstår (Schnellbach & Reinhart, 2015; Rother & Shook, 
2001). 
 
Nulägesbeskrivning 
Andra steget är att genomföra en nulägesbeskrivning över produktfamiljen (Rohani & 
Zahraee, 2015; Rother & Shook, 2001). Flödets nuläge identifieras genom att skapa en 
värdeflödeskarta (Sörqvist, 2013; Toivonen & Siitonen (2016). En värdeflödeskarta beskriver 
det fysiska flödet av material och produkter samt vilka uppgifter som krävs för arbetet 
(Sörqvist, 2013). Vid nulägesbeskrivningen och kartläggningen behöver värdeflödet iakttas 
fysiskt genom hela processen. Detta ska ge kunskap om hur material- och informationsflödet 
sker (Rother & Shook, 2001).  
 
När en kartläggning av processens nuläge utförts kan förbättringar snabbt ses medan andra 
förbättringar kräver mer tid för identifiering (Millard & McManus, 2002).  
 
  

Flöde och 
produktfamilj

Kartläggning av 
nulägesbeskriv-

ning

Kartläggning 
av framtida 

tillstånd

Arbetsplan 
och utförande
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Millard & McManus (2002) har skapat en punktlista för att finna nuvarande tillstånd: 

1.   Avlägsna överskott, förenkla och standardisera processerna 
2.   Skapa kontinuerligt flöde av information 
3.   Minimera informationsöverlämningar 
4.   Balansera omdömen och ansvar 
5.   Förbättra kommunikationssystem 
6.   Införa integrerade produkter och processutveckling 

När kartläggningen av verksamhetens nuläge utförs sker även kartläggningen av 
verksamhetens framtida tillstånd. Detta för att idéer om förbättringar redan i denna process 
kan tillstötas (Rother & Shook, 2001). 
 
Framtida tillstånd  
Den karta som skapats för framtiden ska visa hur hanteringen ska ske (Rohani & Zahraee, 
2015; Rother & Shook, 2001). För identifiering av framtida tillstånd och vägen mot 
förbättringar krävs ett väl genomfört arbete gällande dokumentationen av värdeflödet samt 
förståelse för processen (Millard & McManus, 2002). 
 
Det framtida tillståndet resulterar i en karta som driver en arbetsplan, det vill säga hur 
aktiviteterna ska uppnås (Millard & McManus, 2002; Rother & Shook, 2001). Arbetsplanens 
syfte är att visa de arbetssätt som ska leda till ständiga förbättringar inom verksamheten 
(Rother & Shook, 2001) 
 
Arbetsplan och utförandet 
Det sista steget innebär att utföra en förbättringsplan. Detta för att förändra nuläget till 
framtida tillståndet (Rother & Shook, 2001). Det framtida tillståndet utreds och en arbetsplan 
för utförandet av förbättringar införas i verksamheten. Det är viktigt att följa upp detta stadie 
för att verifiera att de nya aktiviteterna sker utan komplikationer (Sörqvist, 2013). Ett 
förbättringsarbete inom Lean Produktion kan alltid utvecklas då det alltid kommer finnas en 
bättre framtida situation att förbättra (Millard & McManus, 2002; Sörqvist, 2013).  
 
För att skapa ett lättare arbete kring processerna som är värdeskapande ska kartläggningar av 
flödet utföras med jämna mellanrum, exempel varannan vecka. Det blir lättare att se vilka 
aktiviteter som orsakar slöseri (Rother och Shook, 2001). 

3.6 Processflödesanalys  
En metod som kan användas för att dokumentera aktiviteter på detaljerad nivå är 
processflödesanalys (se bilaga 1). Denna metod skapar en bättre förståelse av processen. Vad 
som ska ingå i en processflödesanalys kan variera mellan olika företag. En analys kan 
exempel avse att analysera ett produktionsförlopp i sin helhet (Olhager, 2013). De steg som 
anses grundläggande enligt Olhager (2013) i en processflödesanalys är: 
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•   Identifiera och kategorisera processaktiviteterna 
•   Dokumentera processerna 
•   Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar 
•   Rekommendera lämpliga processförändringar 
•   Genomföra beslutade förändringar 

Ett schema som kan användas inom processanalyser har olika symboler för olika 
aktivitetskategorier. Se figur 9 nedan.  

 
Figur 9. Symboler i processflödesschema. 

Operation innebär den processaktivitet som på något vis avsiktligt förändrar eller 
transformerar ett insatsmaterial. Det kan exempel vara en operation då maskinen sågar ut ett 
provmaterial (Olhager, 2013).  
 
Transport innebär den aktivitet då ämnet förflyttas mellan olika platser. Transporten kan vara 
då materialet förflyttas från en fabrik till en annan fabrik internt. Transporten påverkar endast 
ämnets lokalisering (Olhager, 2013). 
 
Kontroll är en aktivitet som undersöker och kontrollerar resultatet av någon aktivitet. Denna 
aktivitet kan innebära att en enhet godkänner prover som uppfyller kundens krav. Denna 
aktivitet innebär även att kontrollera att ämnets egenskaper identifieras, exempel de 
kontroller som utförs för att mäta att provmaterialet uppfyller de förutsatta kraven för 
materialet (Olhager, 2013).  
 
Lagring är då ämnet befinner sig i ett förråd eller i ett lager för att invänta att en operation ska 
ske eller att invänta att materialet kan levereras till kund (Olhager, 2013). 
 
Hantering är en aktivitet som kan innehålla kortare transporter. Det vill säga kortare 
förflyttningar inom enheten, från lagerhyllan till operationsplatsen (Olhager, 2013).  
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3.7 Mätprocesser  
I processer behöver tiden beräknas och mätas för att uppnå effektivitet. Genom mätprocesser 
kan nyckeltal indikeras (Morlock & Meier, 2015). Processer kan mätas på olika sätt men de 
vanligaste mätprocesserna är genomloppstider, ställtid och cykeltid (Sörqvist, 2013). För att 
förbättra en process behöver de aktiviteter som involveras i processen mätas. Kan 
aktiviteterna inte mätas är det svårt att förbättra processerna (Womack & Jones, 2003). 
 
Genomloppstid – GLT 
Genomloppstiden utgörs av den tid det tar för en produkt eller ett ärende att gå igenom en 
process, från det att produktionen startar tills att den är färdig (Sörqvist, 2013). 
 
Cykeltid 
Cykeltid är den tid det tar att tillbringa en produkt och anger tiden mellan två 
färdigbearbetade produktenheter (Olhager, 2013). En lång cykeltid leder till långa 
genomloppstider vilket betyder att ju fler maskiner som involverar ett flöde samtidigt desto 
längre blir genomloppstiden (Sörqvist, 2013).  
 
Ställtid 
Ställtid är den tid det tar att ställa om exempel en maskin mellan olika arbetsuppgifter. Det 
kan vara den tid det tar att byta ut ett verktyg i en maskin. Minskas ställtiderna minskas även 
ledtiderna (Sörqvist, 2013; Olhager, 2013). 

3.8 Flaskhals 
En flaskhals utgörs där flödet har lägst genomströmning och kapacitet som begränsar hela 
värdeflödet (Olhager, 2013). Flaskhalsen kan identifieras genom att se över var den längsta 
cykeltiden i flödet utgörs. Innan en flaskhalsar uppstår oftast en köbildning och efter en 
flaskhals sker istället att exempel en maskin inte kommer utnyttjas fullt ut (Sörqvist, 2013). 
En flaskhals bör utnyttjas till 100 % för att inte bromsa de övriga värdeflödet (Olhager, 
2013). Innan en flaskhals där det ofta uppstår köbildningar kan det vara en idé att 
kvalitetssäkra materialet då det vore onödigt att ”flaskhalsar” bereder defekt material 
(Olhager, 2013).  

3.9 Leveransförmåga 
Leveransservice kan delas upp i olika delar och kallas för leveransserviceelement. Dessa 
element täcker hela bilden av vad leveransservice är (Oskarsson et al. 2013). Leveranstiden 
för olika produkter kan variera och vissa produkter får förväntningarna att alltid ha direkta 
leveranser men att produkter med specifika kundönskemål inte har sådana krav (Olhager, 
2013). Leveranstiden definieras av den tid som går från att kundorder erhållits tills att en 
leverans till kunden kan ske (Jonsson & Mattsson, 2005). Verksamheter eftersträvar en kort 
och säker leverans som möjligt (Olhager, 2013). Dessa leveransserviceelement beskrivs av 
Oskarsson et al. (2013), se figur 10. 
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Figur 10. De sex leveransserviceelementen (Oskarsson et al. 2013). 

Ledtid 
Från de att varorna uppnått beställningspunkt/orderläggning/kundorder tills att varan 
levereras till det aktuella lagret eller till mottagens leverans kallas för ledtid. Företag strävar 
efter korta ledtider.  
 
Leveranspålitlighet 
Pålitligheten under hela ledtiden. Företag förlitar sig mer och mer på hög leveranspålitlighet 
då företag vill minska lager och genomföra beställningar mer ofta med mindre leveranser.  
 
Leveranssäkerhet 
Leveranssäkerheten kan definieras som ”Rätt vara i rätt mängd på rätt plats”. Kunder förlitar 
sig på att det som ska levereras ska vara perfekt. Om företaget inte skulle uppnå detta leder 
det till problem för att upprätthålla leveranssäkerheten. Vid bristande orderhantering och 
dokumentering av tillgängliga varor kan problem uppstå för att upprätthålla 
leveranssäkerheten. 
 
Lagertillgänglighet  
Lagertillgängligheten är de order som kan levereras direkt vid kundens beställning. Varan ska 
finnas tillgänglig i lagret så att den kan levereras direkt. För varor som tillverkas direkt mot 
kundorder kan lagertillgänglighet inte tas hänsyn till.   
 
Information  
Kommunikation och information inom företaget och mellan företagen och kunden är viktigt 
för bästa leveransservice och snabb leverans. Det är viktigt för kunden att veta vad 
leverantören har att medföra samtidigt som det är viktigt för leverantören att veta vad kunden 
önskar.  
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Flexibilitet/ kundanpassning 
Det gäller att anpassa sig efter kunden och därför behöver företag vara flexibla och anpassa 
sig. Önskar kunden en kort ledtid ska det uppfyllas. Det är alltid kundens upplevelser som är 
viktigast, både externt och internet. 

3.10 Ledarskap  
En nyckel till överlevnad och framgång är ett strategiskt ledarskap. Organisationer kräver 
ett bra ledarskap med goda egenskaper med ledare som är alerta, smarta och intelligenta 
(Bessant & Tidd 2014). Ledarskapet behöver ta ansvar och föra en god kommunikation med 
medarbetare och uppmuntra till innovativ utveckling. Det är viktigt att som ledare att vara 
närvarande och stötta medarbetarna genom individuellt stöd (Soonhee & Gyunsoo, 2015). 
Detta styrker även Liker (2004) men som också beskriver att medarbetarna inte ska ses som 
ett par händer som endast följer angivna order, utan alla ska ses som värdefulla individer där 
befogenheter och uppmuntran till utveckling skapas. Det är medarbetarna som själva vet bäst 
hur en uppgift kan och bör utföras på det bästa och mest effektiva sättet (Liker, 2004)  
 
Genom att behandla varandra med respekt (Bessant & Tidd, 2014) kan människor i 
organisationen känna stor tillit vilket Martins & Martins (2012) beskriver bör leda till en 
kreativitet och innovativ verksamhet. Vidare beskriver Bessant & Tidd (2014) att hög 
kompetens är en viktig del hos en ledare. Kombinationen av dessa kompetenser ses ha en 
avgörande betydelse för att utvärdera och identifiera andras idéer för att vidare implementera 
lösningar.  

3.11 Samarbete   
För att nå framgång behöver människor vara delaktiga och förstå vitsen hur verktyg och 
processer fungerar (Bhim Singh, 2009). Det ligger i ledarskapets ansvar att visa tydliga, 
mätbara och rimliga mål för effektivitet i verksamheten (Sari, 2015). Att samarbeta inom 
arbetsgruppen och arbete mot gemensamma mål är viktigt vilket också kräver engagemang 
hos medarbetarna (Sari, 2015; Toivonen & Siitonen, 2016). Bhim Singh (2009) studie visade 
att kommunikation mellan ledingen och verkstadspersonalen var en viktig del för framgångar. 
Liker (2004) understryker samarbetet inom Lean Produktion och beskriver att det inte räcker 
med att endast ta hjälp av verktyg och metoder för att Lean produktionssystem ska få en bra 
effekt, det krävs stort fokus på människan. Oavsett befattning inom verksamheten bör alla 
känna ansvar för framgångar samt motgångar. Alla behöver få en chans att lösa problem till 
motgångar (Bicheno, 2006). 
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3.12 Nyckeltal  
”Det finns ingen speciell modell för att mäta och hantera nyckeltal, utan det krävs stort 
engagemang och intresse från berörda parter i verksamheten” (Sari, 2015). 
 
Key Performance Indicator (KPI), nyckeltal är viktiga för olika mätningar som genomförs 
inom verksamheter. Nyckeltal används för att se framgångar eller motgångar inom företaget. 
Utformningen av nyckeltal ska beröra alla parter som kunder, anställda, investerare samt 
leverantörer (Sari, 2015). Det krävs noggrann planering för att undersöka värdeskapande 
nyckeltal (Morlock & Meier, 2015). Viktiga nyckeltal kan vara olika egenskaper som 
orderhantering och bearbetning samt processer i kedjan (Bauer, 2005). För att identifiera 
nyckeltal som ska representera verksamheten krävs ett stort engagemang och förståelse om 
vad verksamheten behöver mäta (Sari, 2015).  
 
Nyckeltal som identifieras kan leda till en ökad produktivitet utan att påverka befintliga 
tillverkningsstrukturer (Schnellbach & Reinhart, 2015). För att utvinna godtyckliga nyckeltal 
menar Bauer (2005) att de vitala delarna inom flödet behöver undersökas. De vitala delarna 
är den information som speglar företagets framtidsvy enligt Bauer (2005). 
 
Att mäta nyckeltal i tillverkningsprocesserna skulle kunna ge positiva resultat gällande 
produktionsnivåerna och utveckla realistiska ledtider inom processerna. När mätningar av 
ledtiderna genomförts kan nyckeltalen ge en realistisk överblick över verksamhetens flöde 
(Ceren & McCullen, 2011).  
 
För att få fram ett resultat behöver information samlas in över det aktuella tillståndet (Rohani 
& Zahraee, 2015). Det är viktigt att gå till källaren och se vart problematiken befinner sig 
(Rohani och Zahraee, 2015). 

3.13 Sammanfattning av den teoretiska bakgrunden   
Hög kvalitet påverkar framgången och lönsamheten inom företag (Bergman & Klefsjö, 
2012). Detta betyder att företag behöver fastställa policy inom verksamheten för hur 
kvalitetsplaneringen och kvalitetsutvecklingen ska bedrivas. För att få en hög produktkvalitet 
krävs hög kvalitet inom produktionen (Olhager, 2013). Detta har en stor betydelse för 
konsumenterna och företaget (Donald & George, 1997). För att säkerställa kvaliteten krävs 
det att kvalitetskontrollering av varor och produkter sker genom materialflödet. 
Kontrolleringen kan ske genom tre tillfällen; ankomstkontroll eller mottagningskontroll, 
kontroller under tillverkning och slutkontroll (Oskarsson et al. 2013). Denna kontrollering är 
också viktigt för att inte tvingas göra om eller kassera exempel material  (Sörqvist, 2013). 
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För att säkerställa att rätt kvalitet av produkter framställs på det effektiva och ekonomiska vis 
behöver företaget minska slöseri genom fysiska ansträngningar (Bhim Singh, 2009; Rohani & 
Zahraee, 2015). Slöseri kan upptäckas när och var som helst med hjälp av olika metoder 
(Bhim Singh, 2009). En metod är värdeflödesanalys som grundar sig i Lean Produktion. För 
att använda en värdeflödesanalys inom industri behöver filosofin bakom Lean Produktion 
beaktas samt dess grundläggande principer (Rohani & Zahraee, 2015).  
 
Syftet med en värdeflödesanalys är att ge en förenklad bild av processerna och ge en 
gemensam förståelse av flödet genom en värdeflödeskarta. Genomförandet av en 
värdeflödesanalys sker i fyra steg i ett väl avgränsat flöde; Flöde och produktfamilj, 
nuvarande tillstånd, framtida tillstånd, arbetsplan och utförandet (Rother & Shook, 2001). 
När processerna i värdeflödet analyseras och kartläggs kan värdeskapande och icke-
värdeskapande aktiviteter identifieras (Millard & McManus, 2002). Detta verktyg används 
flitigt inom industrin (Faulkner & Badurdeen, 2014; Bicheno, 2006). De aktiviteter som 
identifieras som slöseri är sådant som inte tillför något värde i processen. Dessa aktiviteter 
kan vara onödiga förflyttningar och saker som sker i onödan eller på fel sätt (Sörqvist, 2013). 
Kan verksamheter identifiera slöseri och dess orsak kan korta ledtider, sänkta kostnader och 
att producera efter kundens önskemål uppnås (Liker, 2004).  
 
För att få en förståelse av Lean Produktion kan ett Lean-hus illustreras. Lean-huset är 
uppbyggt av en grund, två pelare och ett tak för att bilda en stadig och ett hållbart 
produktionssystem. Detta hur behöver underhållas annars fallerar systemet (Liker, 2004). För 
att undvika att systemet fallerar behöver ledarskapet ta ansvar och föra en god 
kommunikation med medarbetare samt uppmuntra till utveckling (Soonhee & Gyunsoo, 
2015). Det krävs också ett gott samarbete i personalen, kommunikationen mellan ledningen 
och verkstadspersonalen är mycket viktig. För att nå framgång behöver människor vara 
delaktiga och förstå vitsen hur verktyg och processer fungerar (Bhim Singh, 2009). 
 
Nyckeltal används för att se framgångar eller motgångar inom företaget. Utformningen av 
nyckeltal ska beröra alla parter som kunder, anställda, investerare samt leverantörer (Sari, 
2015). Att mäta nyckeltal i tillverkningsprocesserna skulle kunna ge positiva resultat gällande 
produktionsnivåerna och utveckla realistiska ledtider inom processerna. När mätningar av 
ledtiderna genomförts kan nyckeltalen ge en realistisk överblick över verksamhetens flöde 
(Ceren & McCullen, 2011). För att identifiera nyckeltal som ska representera verksamheten 
krävs ett stort engagemang av personalen samt förståelse om vad verksamheten behöver mäta 
(Sari, 2015).  
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska material som samlats in på Sandvik AB. Kapitlet 
inleds av en kort företagsbeskrivning för att sedan beskriva företagets enheter som varit 
aktuella under studien. Därefter presenteras val av produktfamilj, nulägesbeskrivning samt 
kartläggning av värdeflödet. 

4.1 Företagsbeskrivning  
Sandvik är ett globalt industritillverkande företag med cirka 46 000 anställda. Företaget 
grundades i Sandviken av Göran Fredrik Göransson år 1862 och är idag representerade i 130 
länder och omsätter cirka 89 miljarder kronor (Sandvik AB, 2015). 
 
Sandvik AB fokuserar att förbättra kunders produktivitet, lönsamhet och säkerhet. För att 
uppnå kundens önskemål baseras företaget på en unik kunskap inom materialteknologi.  
Företaget är världsledande inom skärande metallbearbetning, maskiner och verktyg för 
gruvindustrin och anläggningsindustrin. Företaget är också ledande inom produkter av 
avancerade rostfria stål, speciallegeringar (Sandvik AB, 2016). 
 
Sandvik koncernen är uppdelad i fem verksamheter: Sandvik Mining, Sandvik Machining 
Solutions, Sandvik Materials Technology, Sandvik Construction och Sandvik Venture 
(Sandvik AB, 2016). 
 

 
Figur 11. Industriområdet Sandvik i Sandviken (https://www.ssg.se/entre/Anslutna-industrier/Industrilista/Sandvik-
Sandviken/). 
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4.1.1 Sandvik Materials Technology 
Sandvik Materials Technology (SMT) är en världsledande utvecklare och tillverkare av högt 
förädlade produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar. SMT består av 
produktområden som tillverkar olika typer av rör: Primary Products, Tube och Strip, Wire 
och Heating Technology. SMT har ca 6500 anställda och är till ytan Sveriges näst största 
arbetsplats med industriområdet beläget i Sandviken (Sandvik SMT, 2016). Se 
produktionsområden i figur 12.  
 

 
Figur 12. Produktionsområden över SMT. 

Tube  
Tube är världsledande inom tillverkning av sömlösa, rostfria stålrör. Tube kontrollerar 
tillverkningen hela vägen från råvara till slutgiltig och godkänd produkt. Tube innehåller ett 
antal enheter som Rörverk 50 och Provrör 96. 

Rörverk 50   
Rörverk 50 är en produktionsenhet som arbetar med färdigställda rör av olika dimensioner. I 
denna verksamhet kapas rören för att sedan kunna paketeras och transporteras direkt till kund 
eller för lagerhållning.  
 

Leveransprovningen Provrör 96  
Leveransprovningen Provrör 96 är en enhet inom kvalitetsorganisation på SMT Tube. 
Leveransprovningens huvuduppgift är att utföra rutinmässiga leveransprovningar på rör- och 
stångprodukter från tillverkningar vid SMT:s anläggningar i Sandviken. Verksamheten 

SMT

Tube

Rörverk 50

Provrör 96

Provstavsverkstad 
(Stålforskning 96)

Strip Wire Heating 
Technology
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arbetar aktivt inom den nationella standardiseringen för att eftersträva provnings- och 
intygsstandarders framtagningar och utformningar.  
 
Provrör 96 ansvarar att sköta provinsamling från tillverkningsenheterna inom 
produktområdena Kallt, Varmt, Oil & Gas, Ånggenerator, Primary products och 
Specialmetaller. Verksamheten utför en mängd provningar av materialet för att säkerställa 
rätt kvalité av materialet. Provningarna som utförs är hållfasthetsprovningar, 
korrosionsprovningar, metallografiska undersökningar samt stålsortsidentifiering. 
Verksamheten tillhåller provadministration, svarar på frågor angående provningar och 
provuttag.  
 
Provstavsverkstad (Stålforskning 96)  
Provstavsverkstaden är en del av Stålforskning 96 och är en mekanisk verkstad som bland 
annat bereder prover från grova rör över 30 mm och väggtjocklek grövre än 20 mm. 
Provstavsverkstaden bereder även stångmaterial.   
 
4.1.2 Val av produktfamilj  
Flödet som följs genom denna studie är provmaterial av ett antal order. Provmaterialet som 
valts som produktfamilj utsättas för cirka sju till tio provningar per order. Flödet som provet 
går genom är komplext och flera enheter är inblandade.  
 
Det nuvarande tillståndet för materialprovningen har följts av två flöden, materialflödet samt 
informationsflödet. Se figur 13. Provmaterialets flöde sker på samma vis oavsett var det 
handlar om för order med undantag för vissa order som kräver att ett nytt prov utförs eller att 
materialprovningen ska ske när en inspektör finns närvarande vilket kallas 
inspektionsprovning. 
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4.2 Nulägesbeskrivning  
I detta avsnitt presenteras dagens situation från kapningen av materialet tills att 
provmaterialet är godkänt. För att upprätta en tidig förståelse inleds kapitlet med en 
övergripande figur av provmaterialets flöde mellan de involverade enheterna för att vidare 
beskriva det fysiska flödets aktiviteter. Avsnittet behandlar information som samlats in genom 
intervjuer och observationer. 

4.2.1 Provmaterialets flöde  

 
Figur 13. Provmaterialets flöde av grova rör med ytterdiameter över 30 mm och väggtjocklek över 20 mm. 

Figur 14 nedan illustrerar en liten del av industriområdet i Sandviken. I figuren kan Rörverk 
50 och Provrör 96 ses. Provstavsverkstaden finns inte med på figuren då enheten är placerad 
cirka 1 km från Provrör 96.  
 

 
Figur 14. Figuren illustrerar placeringen av Provrör 96 samt Rörverk 50.  
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4.2.2 Kundorder  
I dagsläget genomförs ett stort antal provningar av material per månad. Dessa prover anländer 
från produktionen där kapningen av långa rör sker. Då kunden gör en beställning till Sandvik 
skickas en order till Rörverk 50. När ordern av rören är färdigtillverkade och ska färdigställas 
i produktionen Rörverk 50 kan en kapningsspecifikation ses i rörverkets datasystem. På en 
kapningsspecifikation finns information om vilka provningar materialet ska utsättas för samt 
vilka provlängder som behöver kapas ut.  
 
4.2.3 Produktion Rörverk 50 
Provkapningsspecifikation  

Rörverk 50 är en produktionsenhet där provmaterialet kapas av från långa rör. Antalet prover 
som ska kapas bestäms efter en provkapningsspecifikation som finns befintlig för varje order 
i ett datasystem. I datasystemet visas en markering om ordern ska utsättas för provkapningar. 
Då orderna kräver en provning/mätning skrivs kapningsspecifikationen ut av operatören som 
utför processen. Denna person är ansvarig att provmaterialet kapas blir färdigställt i 
produktionen. Om operatören av någon anledning behöver bryta operationen, exempel vid ett 
skiftbyte, kommunicerar personerna sinsemellan om vilka provkapningar som ska utföras.  

På provspecifikationen finns uppgifter om vilka prover som ska utföras samt vilka 
provlängderna är och antalet prover. För att operatören ska kunna utföra dessa kapningar 
matas de angivna provlängderna in i datasystemet. Därefter sker kapningen. Dessa längder är 
betydelsefulla att bevara då provberedningsmaskinerna på Provrör 96 och Provstavsverkstad 
är inställda och skapade efter dessa mått. Under observation nämner personal att det 
förekommer ofullständig information på provspecifikationerna vilket kan leda till problem. 
Operatören säger att ”Det kan vara att ordern ska utföra en provkapning och på något vis har 
denna information försvunnit”.  
 
Materialprov kapad  
Då operatören och maskinen har kapat rätt antal prover efter angiven längd plockas proverna 
ut manuellt. Se figur 15 där de kapade materialet antingen ska skickas för provning. 
 

 

Figur 15. Figuren visar hur rören kapas i Rörverk 50 (Figuren är hämtad internt på Sandvik AB). 

Operatören ska kontrollera att det färdigställda provmaterialet stämmer överens med 
kapningsspecifikationen. Operatören knyter provmaterialet med ett rejält rep tillsammans 
med kapningsspecifikationen.  
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Lager  
De färdigställda materialproverna transporteras till utsatt plats i Rörverk 50. Materialproverna 
är placerade i en provpall. Se figur 17.  Den utsatta platsen är lätt åtkomlig för transport som 
hämtar provmaterialet. Transporten sker av en truck för vidare hantering i Provrör 96. 
Transporten från Rörverk 50 till Provrör 96 sker efter fasta scheman två gånger per dygn, 
klockan 06.00 och klockan 14.00.  
 

 

Figur 16. Provpall som materialproverna transporteras i värdeflödet. 

 
Dokumentation  
Dokumentationen vid maskinerna på Rörverk 50 ser olika ut. Operatörer vid maskin 978 (se 
figur 15) dokumenterar när proverna är tagna. Dokumentationen sker skriftligt i en loggbok 
som endast är för operatörerna som arbetar vid denna maskin. Denna dokumentation upplevs 
som ett underlättande hjälpmedel vid kommunikation. Om en order exempelvis pågår vid ett 
skiftbyte kan nästa operatör lätt veta om provkapningarna har utförts eller inte.  

Operatörer vid maskin 976 i Rörverk 50 dokumenterar inte att proverna är kapade och 
färdigställda.  

Samarbete  
I produktionen samarbetar operatörer i de olika maskinerna med varandra. Rören förflyttas 
mellan maskinerna med hjälp av en kran. Vid förflyttning av rör behöver denna händelse 
förflyttas i datasystemet och byta kostnadsställe så att rätt körning hamnar vid rätt maskin och 
kölista. När denna händelse sker kan information om att ordern ska utsättas för provkapningar 
gå förlorats. En operatör säger ”Därför är det viktigt att personer i de olika maskinerna 
kommunicerar så att man vet om provmaterial har kapats eller inte”.  
 
I normala fall utsätts provmaterialet för sju till tio provningar men i vissa fall sker betydligt 
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fler provningar/mätningar. I dessa fall kan det handla om upp emot 40 provningar och 
därmed 40 provbitar av materialet som ska kapas ut. Vid dessa fall är det lätt att det blir fel då 
många provbitar ska kapas. Det är svårt att hålla reda på att rätt antal prover är kapade. Vid 
dessa tillfällen är det viktigt att en bra kommunikation sker vid exempel skiftbyten så att 
operatörerna vet vad som är utfört och inte utfört.  

 
Operationspersonal  
Produktionen arbetar i dagsläget 4-skift där arbetstiden per skift är åtta timmar och innebär 
förmiddag, eftermiddag och natt. Arbetstid begränsas av raster och möten som planerad 
stopptid.  
 
4.2.4 Provrör 96 
 

 
Figur 17. Flödesschema i Provrör 96, leveransprovning. 

Figur 18 illustrerar operationerna som provmaterialet kan utsätts för.  
 
Mottagning av provmaterial  
Då provmaterialet är på plats i Provrör 96 lossas pallen av transportören i anslutning till 
enheten. Provmaterialet hanteras vidare av normalt två operatörer på Provrör 96. 
Mottagningen av materialet från Rörverk 50 utförs genom att skriva av ordernumret som står 
på kapningsspecifikationen. Ordernummet skrivs manuellt in i datasystem som benämns PIX 
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för att kunna skriva ut provspecifikationerna. Dessa specifikationer placeras i plastfickor. Det 
finns olika färger på plastfickorna vilket representerar att röda plastfickor är avvikande 
prover, blåa plastfickor kräver inspektion och transparanta plastfickor standardhantering.  
 
Provbredning 
Då provspecifikationerna är färdigställda för varje arbetsorder sorteras provmaterialet av 
samma operatörer som mottagit materialet. Se figur 19. Materialet har olika dimensioner och 
kräver sortering. Vissa prover utförs på Provrör 96 direkt medan andra prover behöver 
beredas i en annan verksamhet, Provstavsverkstaden. Proverna sorteras genom att genom att 
klippa upp snöret och undersöka vilka materialprover av ordern som Provrör 96 kan ta 
omhand omedelbart och vilka materialprover som ska placeras i provpallen för vidare 
transport till Provstavsverkstaden. 
 

 
Figur 18. Provmaterial klar för att påbörja sortering i Provrör 96. 

 
Vid beredningen märks alla prover genom att skriva provnummer på varje prov. Provnumren 
ska vara lika för alla prover i samma order. Vilket provnummer som ska markeras står på 
provningsspecifikationen som tidigare skrivits ut. Är det två eller fler provningar är dessa 
prover märkt med följd på siffrorna. I detta steg kan operatören observera om något prov 
saknas från Rörverk 50 då en provspecifikation saknar materialprov.  
  
Parallellt flöde  
När materialproverna är granskade av operatören vid beredningen placeras materialprover 
med ytterdimension över 30 mm och väggtjocklek över 20 mm i en provpall för att invänta 
transport till Provstavsverkstaden. Provstavsverkstaden har maskiner för att bereda dessa 
prover. 
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Provrör 96 kan dock bereda vissa typer av provningar/mätningar av rör med dimension över 
30 mm. Detta gäller hårdhetsmätningar, korrosionsmätningar, metallografiska 
undersökningar samt ringvidgningsmätningar. I och med detta kan vissa provningar för en 
arbetsorder bli godkända innan de andra provningarna för en order blivit godkända. En 
arbetsorder innehåller oftast flera provningar/mätningar.  
 
Transport 
Transporten till Provstavsverkstaden från Provrör 96 sker då en truck anländer för att hämta 
provmaterialet. Detta har ingen fastställd tid utan transporten sker då operatören vid 
beredningen i Provrör 96 kontaktar transportören via telefon. Transportören prioriterar 
Provrör 96 ”beställning” och ankommer då möjlighet finns.  
 
Pixerian 
Pixerian är en provadministration i Provrör 96. Denna administration ansvarar för att utföra 
en slutlig granskning av de kompletta provningsresultaten och utföra materialgodkännande 
via bedömning av provresultat mot krav och materialstandard.  
 
När en operatör har utfört en mätning på ett provmaterial som uppfyller kraven dokumenterar 
operatören i ett datasystem om att mätningen är godkänd. Om ett provet inte blir godkänt 
behöver operatören personligen gå till Pixerian. Det är då Pixerians ansvar att ett nytt prov 
blir beställt. Vid avvikande provning fylls även en blankett i för att se vad som orsakar ett en 
nybeställning av prov krävs.  
 
Prover tillbaka från Provstavsverkstaden  
När Provstavsverkstaden har färdigställt materialproverna transporteras dessa prover dagligen 
tillbaka till Provrör 96 i blå lådor klockan 21.30. De blå lådorna placeras på en rullvagn för 
att invänta förmiddagsskiftet som ska utföra provningen av materialet dagen efter. På lådorna 
står tydlig information om lådans innehåll. Se figur 20. Vid förmiddagsskiftet packar ansvarig 
operatör för ansvarig mätning upp sin låda med prover som ska utsättas för mätningar.  
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Figur 19. Provmaterialet ligger i en blå låda som levererats från Provstavsverkstaden. 

De mappar som proverna ligger i tillsammans med provningsspecifikationen placeras i en 
hylla. Hyllan har lådor med olika märkning om vilken provning/mätningar materialet ska 
utsättas för samt veckodag. Se figur 21. De prover som ska utsättas för korrosionsprovningar 
har ett eget hyllsystem i en annan del i Provrör 96.  
 

 
Figur 20. Hyllsystem i Provrör 96. 

När provmaterialet är tillbaka från Provstavsverkstaden strävar enheterna efter att hålla 
samman hela arbetsordern inom värdeflödet. Detta benämns 24 timmars-pulsen, se avsnitt 
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4.2.5 24 timmars-pulsen. I Provrör 96 finns inget system för att säkerställa att rätt antal 
prover är transporterade från Provstavsverkstaden. 
 
Operatören som tar hand om sin blå låda uppmärksammar att en röd mapp finns i lådan. 
Dessa röda mappar med prover ska gå föra de andra proverna.  
 
Utförandet av materialprovningar  
Materialprovningarna sker på olika vis beroende på vilken mätning provet ska utsättas för. 
När operatören har utfört mätningen och uppfyllt kraven godkänns detta i datasystemet PIX 
och Pixerian kan slutgodkänna detta. Provrör 96 arbetar med 5S vilket har gett enheten 
ordning och reda. 
 
Provningspersonal 
Personalen arbetar i dagsläget 2-skift kontinuerligt där arbetstiden per skift är åtta timmar och 
innebär förmiddag, eftermiddag samt 12 timmars helg. Arbetstiden begränsas av raster och 
möten som planerad stopptid. Vid beredningen av prover ska det normalt arbeta två 
operatörer per skift. Vid resterande provningsmaskiner finns normalt en operatör per skift 
som utför de olika provningarna.  

4.2.5 Provstavsverkstaden 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Tjocklek > 20 mm 
Figur 21. Figuren visar rör med ytterdimension över 30 mm och tjocklek över 20 mm. 

Mottagning av prover från Provrör 96 
Mottagningen sker av en operatör genom att märka pallen med datum för ankomstdagen. Vid 
mottagningen sker ingen kontrollering av att rätt antal provmaterial är ankommen. Pallen 
placeras i lager efter First In First Out (FIFO)- principen. Denna princip innebär att den pall 
som levereras till Provstavsverkstaden först ska beredas i första hand.  
 
Beredning av prover 
För att provmaterialet ska kunna utsättas för olika provmätningar kräver det att materialet 
bereds. Det vill säga att provmaterialet beskärs så att mindre stavar skapas. Dessa stavar 
krävs för att passa in i de maskiner som finns i Provrör 96. Provstavsverkstaden bereder 
grova rör, diameter över 30 mm samt väggtjocklek över 20 mm och stångmaterial. De prover 

D > 30 mm 
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som ska utsättas för korrosionsmätningar och metallografiska mätningar bereds genom en 
maskin. De prover som ska utsättas för hållfasthetsmätningar kräver flera operationer innan 
beredningen kan färdigställas. 
 
Det är viktigt att proverna stämmer överens med kraven för materialets mått för att 
Provstavsverkstaden ska kunna hantera beredningen. Ibland kan det vara att prover 
transporteras till Provstavsverkstaden inte uppfyller de mått som materialet kräver för att 
kunna beredas i verkstaden. Skulle provmaterialet vara kortare än angiven längd, det vill säga 
om provmaterialet ska ha en längd på 400 mm och verkstaden får provet och upptäcker att 
längden på provet är 350 mm kan verkstaden inte bereda detta då maskinerna inte är skapade 
efter kortare längder. Detta kan då betyda att ledtiden för just denna order förlängs då provet 
först legat i lager x antal dagar innan operatören upptäcker att provet inte kan beredas.  

Normalt tar det tio minuter att färdigställa ett korrosionsprov och metallografiskt prov. 
Beredningen av materialprovet är sedan klart och kan transporteras tillbaka till Provrör 96. 
Innan leverans inväntas det att hela arbetsordern är färdigställd. Detta för att hålla samman 
hela arbetsordern. 
 
Personalen upplever att de inte hinner bereda allt material som är planerat på grund av fåtal 
maskiner samt för lite med personal som kan bereda provmaterialen. 
 
Hyllsystem för materialprover  

 
Figur 22. Hyllsystem i Provstavsverkstaden. 
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Dessa hyllsystem som visas i figur 23 används för att underlätta personalens arbetssätt och är 
en del av 5S som enheten arbetar med. Systemet upplevs enkelt och strukturerat.  I de lådor 
som har grön färg placeras de provmaterial som är klar för leverans till Provrör 96 och i de 
röda lådorna placeras de provmaterial som kräver flera operationssteg för att levereras. 
Genom detta system kan hela arbetsordern hållas samman.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blå lådor  

 
Figur 23. Figuren visar de blå lådorna provmaterialet placeras i Provstavsverkstaden för att transporteras till Provrör 96. 

Klockan 21.30 ska materialprover som befinner sig i hyllsystemet förflyttas till de blå 
lådorna. Dessa blå lådor har en beskrivning med vilken mätning provet ska utsättas för i 
Provrör 96. Se figur 24. 
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24 timmars-pulsen  
Provrör 96 och Provstavsverkstaden har en överenskommelse om att levereras av 
provmaterial ska ske en gång per dygn, det vill säga klockan 21.30.  
 
I Provstavsverkstaden finns en materiallogg. Detta är en lista som det dokumenteras på om 
vilka provpallar som finns i Provstavsverkstaden. På denna lista antecknas provpallens 
ankomstdatum och vilken provpalls som bereds för tillfälle. Denna materiallogg skapar en 
översikt om vilken provpall som är på tur och styrs efter FIFO-principen. Se figur 25.  
 

 
Figur 24. 24 timmars-pulsens dokumentation. 

 
Provstavsverkstadspersonal   
Produktionen arbetar samma skiftgång som Provrummet, 2-skift kontinuerligt där arbetstiden 
per skift är åtta timmar och innebär förmiddag, eftermiddag samt 12 timmars helg. Arbetstid 
begränsas av raster och möten som planerad stopptid.  

4.2.6 Avvikande prover  
I bilaga 2 kan flödet för avvikande prover ses (Karta över nuläget). Kartläggningen beskriver 
avvikande prover som sker då provmätningen avviker från kraven. Detta innebär att 
provmätningen som utförts inte är inom intervallet som krävs för att ett prov ska bli godkänt.  
 
I de fall då kraven inte uppfylls behöver provmaterialet utsättas för ytterligare en 
provmätning. I Provrör 96 avgörs det om provet kräver ett nytt prov och om till exempel det 
upptäcks att ett prov saknas från produktionen antecknas detta på en problemtavla, se nedan 
figur 26. På denna tavla kan Pixerian uppmärksamma att ett omprov behöver beställas. Även 
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genom personlig överföring av information om att ett nytt prov krävs.  

 

Figur 25. Problemtavla för avvikande prover. 

Ett avvikande prov kan bero på flera olika faktorer. Dessa faktorer är: 

•   Felmärkta prover  
•   Felaktiga provstavar från Provstavsverkstaden  
•   Fel antal prover (t.ex. Prov saknas) 
•   Misstänkt ihopblandning av prover 
•   Fel eller otydlig text på operationskortet   
•   Felaktiga provlängder 
•   Fel av operatören 
•   Materialfel (Avviker från kraven) 
•   Övriga fel  

När ett nytt prov ska beställas kontaktas detaljplaneringen för den enhet som provet ska kapas 
ut på, exempel Rörverk 50. Kontakten sker via mail. När Provrör 96 beställt ett nytt prov fylls 
en omprovslista i, denna lista har även Provstavsverkstaden tillgång till. I omprovslistan fylls 
ordernummer som provet har så att man lätt ser att provet är beställt. I listan fylls datum och 
orsaken till omprovet i.  

En överenskommelse mellan Provrör 96 och Provstavsverkstaden är att avvikande prover ska 
prioriteras och gå före annan beredning och provning.   
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Kapning av ett nytt prov i produktion Rörverk 50  
Kapningen av ett nytt prov sker i produktionen, exempel i Rörverk 50. Detta sker på samma 
vis som beskrivits i kapitel 4.2.3.  
 
I Rörverk 50 kan ett nytt prov ta ett helt skift att utföra, dvs. 8 timmar. Detta för att hela 
ordern behöver beställas in till Rörverk 50. Ordern kan vara färdigpackad och behöver därför 
packa upp ordern/kollit för att ta ut ett rör. Då provet är kapat behöver kollit färdigställas och 
transporteras ut ur fabriken och invänta ett godkännande av prov innan ordern kan levereras 
till kund. Det kan vara lång väntan då material ska transporteras inom enheten och materialet 
kan bli liggandes vid maskinen. Det kan vara väntan på truck eller traverskran som är 
upptagen. 

När proverna är färdigställda i Rörverk 50 placeras de på samma ställe som de övriga 
proverna för att invänta transport.  

Provrör 96  
När det nya provet anländer till Provrör 96 hanteras dessa prover på samma vis som de andra. 
Operatören uppmärksammar ett avvikande prov genom anteckningar i omprovslistan samt på 
provspecifikationen. Provspecifikationen skrivs ut och placeras i en röd mapp för att 
tydliggöra att det handlar om ett avvikande prov. Operatören i beredningen i Provrör 96 är 
ansvarig att fylla i omprovslistan så att personal vet att prover anlänt till Provrör 96 från 
produktionen.  
 
Avvikande prover som ska beredas av Provstavsverkstaden placeras i provpallen tillsammans 
med den röda mappen för att invänta transport.  

Provstavsverkstad 
Pallen som anländer i provstavsverkstaden sker på samma mottagande som beskrivits ovan. 
När en röd mapp ligger i pallen är det all personals ansvar inom provstavsverkstaden att 
uppmärksamma att en röd mapp finns i pallen.  
 
Blå lådor 
Det avvikande provet bereds på samma vis som de andra proverna. När denna operation är 
färdigställd placeras provmaterialet tillsammans med den röda mappen i den blåa lådan för att 
sedan invänta transport tillbaka till Provrör 96. Omprovet transporteras tillsammans med 
resterande prover.  
 
Godkännande  
När provet har utsatts för ett prov, exempelvis ett dragprov, godkänner operatören genom att 
fylla i att provet uppfyllt kraven i datasystemet. Pixerian i Provrör 96 kan nu godkänna denna 
order då omprovet uppfyllt kraven. Om provningen/mätningen åter igen skulle misslyckas 
behöver materialet skickas till Forskningen som undersöker varför provet inte uppfyller 
kraven. 
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4.3  Nulägesanalys  
I detta avsnitt presenteras en analys över nulägesbeskrivningen. Information som getts ovan 
användes som grund till kartläggningen av nuläget. Avsnittet behandlar även en analys av 
avvikande materialprover.  

Med nulägesbeskrivningen som grund kan ett resultat i form av en karta av det nuvarande 
flöde presenteras, se bilaga 2. Den framtagna kartan visualiserar det nuvarande tillståndet av 
provmaterial och dess ledtid. Vid insamlingen av data antecknades all information och 
dokumenterades på ett processflödesschema, se bilaga 1. Utifrån det antecknade materialet 
kan aktiviteter och dess värde ses.  

4.3.1 Värdeflödeskarta  
Värdeflödeskartan (se bilaga 2) visar värdeflödet från kundens order tills att kundens 
materialprover är godkända och frisläppta av Provrör 96.  

Materialflödet beskrivs i nedre delen på kartan, från vänster till höger. I dessa rutor finns 
information för respektive process. Informationen som anses intressant för denna studie är 
ledtiden. Ledtiden är uppmätt och presenteras i minuter. Informationsflödet visas genom de 
utmärkta pilarna. De pilar som är ritade som blixtrar innebär att informationsflödet sker 
elektroniskt, exempel via en dator. Trianglarna symboliserar lagerhållning av materialet där 
ledtiden för lagerhållningen beskrivs under. Mellan processerna finns det mellanlager som 
illustreras i form av en triangel, den visar antalet produkter som hela tiden väntar mellan 
processerna. Se symbolerna i bilaga 3.  

Tidslinjen nederst på värdeflödeskartan summerar processerna och lagerhållningens 
genomloppstid. Den övre delen på tidslinjen summerar den totala värdeskapande tid för alla 
processer.  

4.3.2 Värdeskapande och icke-värdeskapande aktiviteter  
I värdeflödet har beräkningar gjorts av mängden värdeskapande och icke-värdeskapande tid 
för att undersöka effektiviteten i dagsläget. Dessa beräkningar baseras på de order som följts. 
Provmaterialets flöde sker på samma vis oavsett var det handlar om för order. Underlaget för 
dessa beräkningar och identifieringar av värdeskapande samt icke-värdeskapande aktiviteter 
har skett genom att samla information i ett processflödesschema för att vidare sammanställa 
data i tabellerna som visas nedan. Se diagram 1. Diagrammet beskriver orderns processteg på 
y-axeln och processtiderna för respektive typ av aktivitet som befinner sig i värdeflödet på x-
axeln.  
 



44 

 

 

Diagram 1. Processtiden i minuter för varje aktivitet. 

I diagram 1 kan en tydlig bild över processtidens fördelning ses. Den längsta stapeln befinner 
sig i Provstavsverkstaden där lagerhållningen av materialet finns. Denna processtid är 12 000 
minuter vilket är 7 dagar som också kan ses i kartan över det nuvarande tillståndet. 
 
En orsak till denna tid i lagret i Provstavsverkstaden kan bero på att enheterna matar in 
provmaterial och det uppstår en så kallad flaskhals.  
 
Genom processflödesschema (Se bilaga 1) kan värdeskapande respektive icke-värdeskapande 
aktiviteter identifieras. Dessa aktiviteter visas i tabell 1. Den totala tiden har mätts till 13626 
minuter vilket motsvarar en total genomloppstid på tio dagar. I processflödesschemat kan 
dessa aktiviteter ses i spalten ”värdekod”. Där V står för Värdeskapande, I för Icke-
värdeskapande och S för nödvändiga fast icke-värdeskapande. De aktiviteter som är 
värdeskapande är de processer där kapningen av prover utförs i Rörverk 50, beredningen av 
prover i Provrör 96 samt Provstavsverkstaden. Värdeskapande aktiviteter är även då 
materialet utsätts för provningar i Provrör 96. 
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De icke-värdeskapande aktiviteter är främst de transporter och lagerhållning som sker vid 
enheterna. Tiden av de aktiviteter som är involverad i värdeflödet beräknas för att vidare 
sänka ledtiden som leveransslutprovningen har som mål. För att sänka ledtiden kräver det att 
de icke-värdeskapande aktiviteterna minimeras.  

Tabell 1. Värdetid för aktiviteter av värdeflödet. 

Värdeskapande tid  1036 
Icke-värdeskapande tid  12590 
Total tid (minuter) 13626 

 
För att tydliggöra fördelningen av de värdeskapande respektive icke-värdeskapande 
aktiviteterna har ett diagram utformats. Se diagram 2. Den icke-värdeskapande tiden i 
värdeflödet är 12590 minuter vilket är 92 % och den värdeskapande tiden är 1036 minuter 
vilket är 8 %.   
 

 

Diagram 2. Fördelning av värdeskapande samt icke-värdeskapande aktiviteter av värdeflödet. 

4.3.3 Avvikande materialprover för rör och stång  
Ett betydelsefullt nyckeltal som analyserats med hjälp av verktyget värdeflödesanalys är 
avvikande prover.  

För att få en uppfattning av de avvikande proverna har diagram för alla avvikande provningar 
utförts för mars och april månad år 2016. På diagrammens x-axel finns felkoder. Dessa 
felkoder kan ses i bilaga 5 där innebörden presenteras.  
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De avvikande proverna har delats upp i två kategorier. En kategori för prover av material i 
rörform och en annan kategori för material i stångform. 

Avvikande prover av rör 

 

Diagram 3. Diagrammet beskriver vid vilka provningar provet avviker för rör, mars 2016. 

Diagram 3 visar hur många prover som avviker vid respektive mätning/provning. Den 
utstickande stapeln är 30 stycken mätningar som avviker i dragprover i rumstemperatur. Det 
är många provningar som endast avvikit enstaka gånger.  
 
Avvikande materialprovningar i april 2016 visas nedan i diagram 4.  
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Diagram 4. Diagrammet beskriver vid vilka provningar provet avviker för rör, april 2016. 

Även i diagram 4 är dragprov i rumstemperatur mest avvikande. De övriga 
materialprovningarna ser relativt lika ut som förgående månad.  
 
Orsaken till de olika provningarna/mätningarna kan som tidigare beskrivits vara många. 
Orsakerna till avvikande proverna/mätningarna av rör i mars och april månad 2016 visas i 
diagram 5 nedan.  
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Diagram 5. Orsak vid avvikande materialprovning av rör, mars 2016.  

Den största orsaken till varför provningarna av materialet avviker är på grund av materialfel 
vilket illustreras i diagram 5. En väldigt liten andel av provningarna avviker på grund av 
maskinfel. Andelen att prover saknas är lika stor som operatörsfel. Prover som har avvikit två 
gånger och som skickas vidare till forskning för en undersökning är under mars 7 %.  
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Diagram 6. Orsak vid avvikande materialprovning av rör, april 2016. 

Likt mars månad är det materialfel som är den bidragande orsaken till att materialprovningen 
avviker. Se diagram 6. Det skiljer 8 % av andelen saknade prover från respektive månad. I 
april var 23 % av orsaken till avvikande materialprovning på grund av felaktig provlängd.   
 
Antalet avvikande prover av respektive dimension av rör över eller under 30 mm. visas i 
diagram 7. De ljusa staplarna visar avvikande prover i mars och de mörkare staplarna visar 
avvikande provningar i april.  
 

 
Diagram 7. Avvikande prov av dimensionerna för mars respektive april 2016.  
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De avvikande provningar som anländer till Provrör 96 med dimension > 30 mm transporteras 
vidare till Provstavsverkstaden. Totalt 99 stycken avvikande prover i mars och april ska 
levereras till Provstavsverkstaden och ska prioriteras. De prover som Provrör 96 tar hand om 
omgående är totalt 68 stycken i mars och april.  
 
För att skapa en uppfattning av hur många avvikande prover som sker jämfört med hur 
många faktiska materialprovningar som har skett i månad mars respektive april har ett 
diagram skapats. Se diagram 8.  
 

 
Diagram 8. Antalet materialprovningar av rör, mars respektive april 2016.  

Diagram 8 visar att totalt 5221 stycken provningar av rör som går genom värdeflödet i mars 
månad och 5135 stycken i april månad. Det är inte någon markant skillnad i antalet 
provningar i en två månaders period. Under en två månaders period sker 10 356 stycken 
provningar av rör som inte avviker.  
 
Det innebär att det faktiskt är en väldigt liten andel av avvikande provningar. De 97 och 70 
stycken respektive 90 stycken prover som avviker från kraven har ställt mot varandra för att 
se om data som förs in i omprovningslistan av personalen stämmer överens med datasystemet 
PIX som används för att bland annat godkänna materialproverna.  
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Avvikande prover av stång 

 
Diagram 9. Diagrammet beskriver vid vilka provningar provet avviker för stång, mars 2016. 

Den största andelen av avvikande provningarna/mätningarna sker vid fel kod 7, 
slagseghetsmätningen vid rumstemperatur. Se diagram 9. Prover med felkod 5 och 8 har 
förekommit hälften så många gånger som felkod 5. De resterande proverna har skett vid ett 
till fyra tillfällen.  
 

 
Diagram 10. Diagrammet beskriver vid vilka provningar provet avviker för stång, april 2016. 
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Diagram 10 visar antalet avvikande prover vid specificerad felkod. Den största felkoden till 
avvikande prover beror på, precis som i mars månad avvikande resultat vid felkod 7, 
slagseghetsmätningar vid rumstemperatur. Diagrammen ser likvärdiga ut för respektive 
iakttagande månader.  
 

 
Diagram 11. Orsak till avvikande provningar av stång, mars 2016.  

Orsaken till avvikande prover av stång mars 2016 beror på tre faktorer. Se diagram 11. Den 
största andelen till avvikande materialprovningar har skett på grund av materialfel följt av 
felaktig provstav. 9 % av andelen beror på att provningen/mätningen har avvikit fler än en 
gång. 
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Diagram 12. Orsak till avvikande provningar av stång, april 2016. 

I diagram 12 är största orsaken till avvikande prover materialfel. Diagram 12  
har betydligt fler orsaker till avvikande materialprovningar än i mars 2016. En liten andel av 
prov saknas samt avvikande prover fler än en gång kan ses i diagram 12.  
 

 
Diagram 13. Antal materialprovningar i mars och april 2016, stång. 

Diagram 13 visar att totalt 2475 stycken provningar/mätningar av stång som går genom 
värdeflödet i mars månad och 2288 stycken i april månad, vilket inte är någon markant 
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skillnad i antalet provningar i en två månaders period. Under en två månaders period sker 
4763 stycken provningar av rör som inte avviker.  
 
Denna information som tagits vid för att färdigställda dessa diagram kan avvika på grund av 
ofullständig information i omprovningslistan. Den ofullständiga informationen betyder att 
viss data inte var ifylld och skulle ge en missvisande i diagrammen. Orsaken till differensen 
mellan PIX och omprovslistan kan bero på ofullständig information i något av programmen. 
Även datasystemet PIX kan ha missvisande data. 
 

Ledtiden av avvikande prover  
Genomloppstiden för avvikande prover varierar markant. Ett observerat flöde för avvikande 
prover med start den 17 april blev godkänd av Pixerian den 10 maj vilket är 23 dagar. Medan 
ett annat avvikande prov tog två dagar med start den 25 april och blev godkänt den 27 april.  
 
Ett annat avvikande prov som observerats har inte existerat i omprovningslistan. Då 
undersökning om varför den inte fanns i omprovningslistan var orsaken att detta prov inte 
fyllts i listan för att Provstavsverkstaden hade ett restmaterial av detta prov. Genom att 
undersöka vilken dag denna provning/mätning blev godkänt kunde ledtiden beräknas till sju 
arbetsdagar.  
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5. Analys  
Detta kapitel behandlar jämförelse mellan datainsamlingen av nuvarande tillstånd, 
nulägesanalysen och den teoretiska bakgrund som framtagits för att finna samband mellan de 
olika aspekterna.  

5.1 Vilka icke-värdeskapande aktiviteter finns i leveransprovningens flöde? 
Det framgår tydligt från identifieringen av värdeflödet att det finns förbättringar att utföra i 
leveransprovningen efter ha utfört en värdeflödesanalys. Sörqvist (2013) och Rother & Shook 
(2001) beskriver att genom en värdeflödesanalys kan värdeskapande och icke-värdeskapande 
aktiviteter identifieras vilket denna studie också kan påvisa. 

Efter analysering av icke-värdeskapande aktiviteter kan det i diagram 1 avläsas att en stor del 
av den totala genomloppstiden för leveransprovningen utbringas i lager. Detta lager ligger 
befintlig i Provstavsverkstaden där också en flaskhals uppstår. Flaskhalsen identifieras vid 
flödets längsta cykeltid, där det ofta uppstår köbildningar (Sörqvist, 2013). En flaskhals bör 
utnyttjas till 100 % (Olhager, 2013) vilket är svårt i detta värdeflöde då kapaciteten av 
personal, lagerhållning samt maskiner är reducerad.  

För att dokumentera och identifiera de icke-värdeskapande aktiviteterna på en detaljerad nivå 
används ett processflödesschema (Olhager, 2013). De identifierade icke-värdeskapande 
aktiviteterna i leveransprovningen flöde är: 

•   Provmaterialets lagerhållning av färdigställda materialprover i Rörverk 50  
•   Transporten (truck) från Rörverk 50 till Provrör 96  
•   Provmaterialets lagerhållning av färdigställda materialprover i Provrör 96  
•   Transport (truck) från Provrör 96 till Provstavsverkstaden  
•   Provmaterialets lagerhållning i Provstavsverkstaden 
•   Provmaterialets lagerhållning i Provstavsverkstaden efter beredning  
•   Transport av färdigställt provmaterial från Provstavsverkstaden tillbaka till Provrör 96 

De icke-värdeskapande aktiviteter som identifierats kan genom relativt enkla medel 
reduceras. Reduceringen av icke-värdeskapande aktiviteter kan sänka ledtider och därmed 
sänka genomloppstiderna i det aktuella värdeflödet. Den icke-värdeskapande tid som idag är 
92 % är väldigt stor och skulle tiden i lager i Provstavsverkstaden sänkas skulle denna 
procentuella sats minskas. 

För att identifiera icke-värdeskapande aktiviteter kan enligt Sörqvist (2013) fel och brister 
delas upp i tillfälliga brister och kroniska brister. De tillfälliga bristerna kan i 
leveransprovningens flöde vara att orsaken till avvikande materialprover beror på felaktig 
provlängd i april 2016. Denna avvikande orsak kan ses som tillfällig då under mars 2016 inte 
hade avvikande orsak på grund av felaktig provlängd (se avsnitt 4.3.4 Avvikande 
materialprover för rör och stång). De kroniska bristerna i flödet kan, om samma diagram som 
de tillfälliga bristerna skådas, vara materialfel då denna faktor är den högst procentuella 
andelen i mars och april månad för både rör- och stång material.  
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Ett verktyg med ursprung från Lean Produktion som verksamheterna arbetar aktivt med är 
5S. Med hjälp av detta verktyg har verksamheterna ordning och reda där 5S aktiviteter sker 
kontinuerligt på utsatta dagar. Olhager (2013) beskriver att detta verktyg är ett bra hjälpmedel 
för att skapa en bra arbetsmiljö men det är viktigt att inte glömma att fokusera på 
människorna som utför processerna (Liker, 2004).  

Kommunikationen mellan personal är viktig vilket framkommer i nulägesbeskrivningen. 
Observationer under examensarbetet är att samspelet och kommunikationen inom enheterna 
är bra. Då kommunikationen och samarbetet flyter på kan problem och iakttagelser snabbt 
rapporteras sinsemellan och problem bli åtgärdat snabbt (Olhager, 2013). Det är viktigt att 
förebygga problem och slöseri innan de uppstår (Bicheno, 2006).  

Ett problem som författaren upplever är att kommunikationen mellan de olika enheterna är 
bristfällig vilket strider mot Olhager (2013) och Bhim Singh (2009) resonemang om 
kommunikation och information inom företaget, samt mellan ledningen och 
operatonspersonalen är viktigt. Samarbetet mellan enheterna kan förbättras genom att 
ledningen tydligt visar mätbara och rimliga mål vilket kan medföra ett engagemang hos 
medarbetarna (Bhim Singh, 2009; Sari, 2015; Toivonen & Siitonen, 2016).  

Ur ledningens perspektiv är det viktigt att lyssna på de människor som utför alla processer för 
att identifiera grundorsaken till exempel långa ledtider i de icke-värdeskapande aktiviteterna 
(Millars & McManus, 2002). Alla inom verksamheterna ska ständigt hjälpas åt att skapa 
förbättringar så att aktiviteter som orsakar slöseri kan upptäckas (Olhager, 2013; Sörqvist, 
2013). 

5.2 Hur hanteras konsekvenser och brister i leveransprovning? 
Efter utförandet av värdeflödesanalysen kan konsekvenser ses. Dessa konsekvenser som 
påverkar leveransprovningen är om mätningarna som utförs på materialproverna av någon 
anledning avviker. Det krävs då ett nytt prov vilket förlänger ledtiden markant och 
leveransservicen försämras. Olhager (2013) och Oskarsson et.al (2013) beskriver vikten med 
att kundens önskemål uppfylls genom leveransserviceelementen, exempelvis att kunden vill 
ha produkten som beställts på utlovat datum.     
 
En lång ledtid kan innebära ekonomiska förluster vilket innebär att det är stora förluster då 
lagerhållningen i Provstavsverkstaden är lång. Om ledtid inte minimeras kan heller inte 
resultatet av en värdeflödesanalys minimerade ledtider med 50-90 % uppnås (Millard & 
McManus, 2002; Bhim Singh, 2009; Rohani & Zahraee, 2015). 
 
När materialproverna kapas i Rörverk 50 är det viktigt att materialet kapas efter rätt längd 
som står på operationskorten. Om inte angiven längd kapas fördröjer även detta ledtiden då 
detta material inte kan beredas i maskinerna. Det är därför viktigt att kapa rätt längd med den 
lilla tolerans som finns. De förluster som uppkommer då en verksamhets processer eller 
produkter inte är fullständiga kan kräva att handlingen tvingas göras om eller kasseras vilket 
kan innebära ekonomiska förluster (Sörqvist, 2013). 
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Det finns ingen rutin för att kvalitetssäkra när materialproverna levereras från 
Provstavsverkstaden. På så vis kan brister i materialprovningen heller inte påträffas av 
personalen. Detta medför att personalen inte har någon aning om att rätt materialprover 
stämmer överens med provspecifikationerna. Då materialproverna levereras från 
Provstavsverkstaden är det oundvikligt att materialprover avviker då de ligger löst i en öppen 
mapp (se figur 20 i nulägesbeskrivningen). En fast policy och metod behöver finnas för att 
säkerställa kvalitén i leveransprovningen (Olhager, 2013). Kvaliteten påverkar framgången 
och lönsamheten inom företaget (Bergman & Klefsjö, 2012). För att undgå brister och 
säkerställa kvalitet i leveransprovningen är det mycket viktigt att rätt provnummer markeras 
på det bearbetade provmaterialet. Markeringen som utförs av alla operatörer behöver utföras 
noggrant så att inte något nummer skrivs fel. Därför att det viktigt att fullständig information 
finns på specifikationerna då det stundtals sker att dokumentationen är ofullständig. Detta 
försvårar operatörens kontrollering av provmaterialet. Olhager (2013) beskriver vikten av att 
slutkontrollerna materialproverna när dem är färdigställda för att säkerställa att materialet 
uppfyller kraven.  
 
Att undersöka och mäta processers genomloppstider samt ledtider för respektive process kan 
brister som ger konsekvenser upptäckas. Tiden behöver beräknas och mätas för att uppnå 
effektiva processer (Morlock & Meier, 2015).  
 

Detta examensarbete har resulterat i en kartläggning av värdeflödet och menar Ceren & 
McCullen (2011) att en realistisk bild av provmaterialets värdeflöde kan skådas. För att 
upptäcka konsekvenser och orsaker till slöseri i leveransprovningens flöde bör en 
kartläggning av flödet utföras med jämna mellanrum, exempelvis varannan vecka (Rother & 
Shook, 2001). Bicheno (2006) beskriver att förbättra något en gång är ingen gång.  

5.3 Hur kan värdeskapande nyckeltal utformas i materialprovning? 
Den genomförda värdeflödesanalysen har legat till grund för att bedöma betydelsefulla 
nyckeltal. Verktyget stärker att värdeskapande nyckeltal i materialprovningens värdeflöde 
kan utformas. Schnellbach & Reinhart (2015) beskriver att verktyget kan användas för att 
undersöka redan befintliga nyckeltal och att informationen som framkommer i analysen kan 
leda till en ökad produktivitet.  
 
För att utforma värdeskapande nyckeltal i verksamheter krävs ett stort engagemang och 
delaktighet av personer som är insatta i värdeflödet vilket Sari (2015) styrker. Vid 
identifieringen av att finna betydande nyckeltal i denna studie har ett samarbete med kunniga 
personer skett. Ett viktigt nyckeltal som utformats är avvikande prover och dess orsaker till 
avvikningarna.  
 
För att påbörja undersökningen av nyckeltal krävs noggrann planering (Morlock & Meier, 
2015) vilket respondenterna upplever att inte alltid är så noggrant. Efter datainsamlingen 
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framkommer det att tiden för genomförandet av olika aktiviteter tros gå snabbare än vad det i 
verkligheten gör.  
 
Bauer (2005) beskriver att nyckeltal kan vara av olika egenskaper vilket visar sig i studiens 
datainsamling. Betydelsefulla nyckeltal som identifierats efter att ha följt värdeflödet är att 
mäta leveranskvaliteten. Dessa nyckeltal kan vara att mäta: 
 

•   Andel materialprover som är mottagna i Provrör 96 som avviker från specifikationen 
•   Andel produkter som kasserats  
•   Andel fel som lett till följdskador eller skadeståndskrav  
•   Antal fel som uppmärksammats av operatör 
•   Avvikelser från specifikationerna   
•   Ledtider från order till leverans 

Att använda nyckeltal är viktigt. Varje dag, vecka och månad kan verksamheten följas upp 
med hjälp av nyckeltalen. Kontrollnyckeltal som kan leda till att verksamheten uppnår 
effektivitetsförbättringar. Rohani och Zahraee (2015) beskriver att det är viktigt att gå till 
källan för att hantera rätt nyckeltal för verksamheten.  
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6. Förbättringsförslag  
I detta kapitel presenteras förbättringsförslag till fallstudiens företag Sandvik AB.  

6.1 Framtida tillstånd  
Ett framtida tillstånd presenteras i form av förbättringsförslag samt hantering av förslagen. 

Leveransprovning 
Leveransprovningen är det sista steget innan kunden kan få sin order levererat. Att ha en 
sträng syn på kvalitet och att provmaterialet som tas emot i respektive enhet ska hanteras med 
full respekt. Detta kan tyckas vara den viktigaste aspekten i värdeflödet. För att uppfylla 
kundens krav bör alla medarbetare säkerställa att rätt antal provmaterial stämmer överens 
med provspecifikationen. Det krävs bättre kommunikation mellan enheterna då det är svårt 
för transportören att vara en mellanhand för Provrör 96 och Provstavsverkstaden. Då 
transportören överlämnar materialprover är det i detta skede lätt att något viktigt meddelande 
missuppfattas eller glöms bort.  
 
Produktion Rörverk 50 
För att möjliggöra att prover som kapats är av rätt kvantitet krävs någon form av 
signeringssystem. I dataprogrammet som Rörverk 50 använder kan det finnas en applikation 
att bocka för att materialproverna är kapade. Ett förslag till Rörverk 50 är att en loggbok finns 
vid varje maskin där personalen signerar att proverna är kapade. Detta underlättar 
överföringen av information till nästkommande personal. Produktionen bör skapa tydliga 
rutiner och bättre förståelse om varför det är så viktigt att säkerställa att rätt antal och längd 
av proverna är kapade.  

Provrör 96  

När sorteringen av provmaterial utförs i Provrör 96 kan de material som ska till 
Provstavsverkstaden dokumenteras och sammanställas i en lista. På denna lista kan 
information om pallarnas innehåll lätt läsas samt ge tydlig information till 
Provstavsverkstaden om exempelvis pallen innehåller ett avvikande prov. Med denna lista 
säkerställs att rätt antal materialprover är mottagna och levererade. Se blankett om att 
säkerställa rätt kvantitet i bilaga 6.  

När provmaterialet är tillbaka från Provstavsverkstaden kan det vara en idé att provmaterialet 
tas om hand av operatör omgående. Detta för att säkerställa och kontrollera att inget avviker 
från provspecifikationerna och observera att rätt provnummer på materialet stämmer överens 
med provspecifikationen. Att använda ett scanningssystem för att markera att 
materialproverna är tillbaka från Provstavsverkstaden skulle underlätta för Pixerian som 
snabbt kan uppmärksamma om en order inte är komplett från verkstaden. Verksamheterna 
strävar att hålla samman hela arbetsordern genom flödet.  
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För att säkerställa att rätt provnummer på materialproverna märks kan exempelvis 
klisteretiketter vara ett förslag för att undvika att fel nummer märks. Etiketterna klistras på 
materialproverna vid beredningen innan proverna transporteras till Provstavsverkstaden.  
 
Provstavsverkstad  

I provstavsverkstadens lager som har en stor kapacitet av materialprover är det viktigt att 
kvalitetssäkra då en flaskhals uppstår. Det är en stor idé att kvalitetssäkra lagret för att 
undvika att defekta materialprover bereds i maskinerna. För att kvalitetssäkra detta lager kan 
exempelvis noggrann ankomstkontroll/ mottagningskontroll ske för att säkerställa att rätt 
antal materialprover stämmer överens med specifikationen och personalen kan snabbt 
reflektera om något avviker.  
 
Provstavsverkstaden upplever idag att möjligheten att leverera provmaterialet till Provrör 96 i 
rätt tid svårt då det är ett högt tryck på inflödet av materialet från produktionsenheterna. 
Personalen hinner helt enkelt inte med att bereda alla prover. För att åtgärda detta problem 
skulle ökning av skiftgång vara ett alternativ. Skiftgången skulle förslagsvisa vara nattskift.  
 
Brister som uppmärksammats är lagret i provstavsverkstaden. Vid besök vid ett tillfälle var 
det stökigt och ingen struktur existerade. Pallar som skulle varit placerade på lagret fick inte 
plats att stå i där på grund av att det var fullt. Då frågan ställdes om det fanns någon möjlighet 
till att utöka platserna var svaret att det inte var möjligt att bygga ut det. Det var heller inte 
möjligt att öka antalet maskiner i verkstaden.  
 
Avvikande prover 

Hanteringen av prover som är avvikande bör ses över i Provstavsverkstaden. Idag är det all 
personals ansvar att observera om en röd mapp finns befintlig i lastpallen som ankommer från 
Provrör 96, vilket är bra men det är bra att ha en rutin för hur dessa prover ska hanteras. Ett 
förslag är att dessa röda mappar tas om hand redan då pallen får en märkning i form av 
ankomstdatum. Dessa röda mappar kan exempelvis placeras i ett fack tillsammans med 
provet. Facket ska vara tydligt markerad och prioriteras oavsett av verkstaden då kunden 
redan fått vänta på sin order.  
 
Omprovningslistan är en mycket bra lista där mycket information finns för att spåra 
avvikande prover. Dock är det svårt att kontrollera avvikande prover då omprovningslistan 
inte används av all personal. Författaren menar att det är viktigt att alla avvikande prover fylls 
i för att skapa en korrekt lista. Det skulle underlätta om Provstavsverkstaden samarbetade 
med Provrör 96 genom att använda sig av samma lista som Provrör 96 använder. Båda 
enheterna kan med hjälp av detta system underlätta sökning av avvikande prover.  

Det är viktigt att ha ett system för att samla alla gånger operatören upptäcker att ett nytt prov 
krävs och ange varför. Det är ett steg i processen att effektivisera sina resurser genom att med 
ett scanningssystem uppmärksamma ett problem. Genom att uppmärksamma problemen i rätt 
tid ger det möjligheten att göra något åt problemet i efterföljande process.  
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7. Slutsats 
I kapitlet presenteras slutsatser av analysen. Genom målsättningarna som studien är 
grundad på kan förbättringsförslag presenteras. Detta kapitel behandlar även förslag på 
fortsatt arbete.  

Syftet med examensarbetet är att med hjälp av en värdeflödesanalys undersöka vilka 
aktiviteter som inte är värdeskapande inom leveransprovningen av stålprodukter. Syftet med 
studien är vidare att på basis av denna analys utveckla förslag på värdeskapande nyckeltal 
inom leveransprovningen.  
 
För att undersöka aktiviteter som inte är värdeskapande har verktyget värdeflödesanalys varit 
av stor nytta för att identifiera processer i leveransprovningen. Tidigare forskning om 
verktyget beskriver dess enkelhet att använda vilket studenten instämmer med. Tidigare 
forskning om att verktyget är tidseffektivt kan studenten inte instämma i då en insikt i 
värdeflödet är av ett behov innan användningen av verktyget kan ge en bra effekt. De 
aktiviteter som inte är värdeskapande har identifierats i provmaterialets lagerhållning vid 
Provstavsverkstaden samt transporter mellan de involverande enheterna. Att eliminera 
lagerhållningen är svårt då verksamheterna strävar efter att hålla samman hela arbetsordern. 
Ledtiden i lagret i Provstavsverkstaden skulle kunna elimineras genom att utöka 
maskinkapaciteten eller utöka skiftgången till nattskift. I dagsläget finns ett större avstånd 
mellan enheterna vilket gör att transporten mellan dessa enheter inte kan elimineras. En 
önskan om att enheterna inom leveransprovningen arbetade inom samma byggnad skulle 
underlätta och möjligt effektivisera flödet samt skapa bättre kommunikation.   

För att verksamheten ska ta hand om nyckeltal krävs det att information från de dagliga 
aktiviteterna alltid noteras för att kunna sammanställa data. Det är en stor betydelse att data 
samlas in för vid ett senare tillfälle kunna analysera materialprovets flöde. Genom att 
dokumentera all data från verksamheten kan ansvariga personer lättare peka ut var 
uppkomsten till felet kan befinna sig och i ett tidigt skede förhindra att det upprepas. Detta 
betyder att Pixerian lättare kan övervaka alla steg.   
 
Den teori som finns kring nyckeltal för mätning och metoder är bra som grund men för att 
uppnå lämpligaste resultat är nyckeltal som är utformade efter verksamheten mest lämplig då 
dessa kan anpassas till sin egen produktion. Nyckeltal som bedrivs av verksamheten behöver 
modifieras för att skapa värde.  
 
Ett vetenskapligt bidrag och summering av examensarbetets är att betydelsefulla nyckeltal 
kan iakttas genom verktyget värdeflödesanalys. Arbetet har också påvisat icke-värdeskapande 
aktiviteter samt bidragit till möjliga förbättringsområden inom leveransprovningen. 
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7.1 Fortsatta studier  
Förslag till fortsatta studier är att undersöka det identifierade nyckeltalet ”avvikande prover” 
detaljerat. Det skulle exempel vara intressant att veta varför orsaker är mer förekommande än 
andra samt undersöka hur dessa avvikande prover kan elimineras helt hur processen. Det vore 
också intressant att undersöka varför genomloppstiden för dessa prover har sådan stor 
variation. Förslag till ytterligare studier är att vidare undersöka leveransprovningens 
inspektionsprover, det vill säga de provningar/mätningar en person, exempel en kund ska 
vara närvarande vid. Ett intresse av att identifiera inspektionsprover som nyckeltal och 
insamla data är för att det i dagsläget inte finns någon information kring detta. 
Datainsamlingen skulle kunna vara att undersöka dessa provers ledtid i lager för att vidare 
beräkna inspektionsprovernas totala genomloppstid.  
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X 

Objekt:  54724-0                                               

                                                       Process:      befintlig      föreslagen               

Steg   Beskrivning  

  

    

 

  

  

    

 

  

  

    

 

  

  

    

 

  

  

   

   Tid  

  

  

  

Verksam-   Start   Värdekod  

                                   (minuter)  hetsplats   (datum)   (V/I/S)  

1   Kapning  till  prov   x               60  

Rörverk  

50   12  april   V  

2   Packning  av  prover   x               10         S  

3   Provbitar  i  provkorg            x      240         I  

4   Transport  till  provrum  (truck)      x            10   Transport      I  

5   Mottag  provmaterial         x         120  

Provrör  

96      V  

6   Beredning     x               60         V  

7   Provbitar  i  provkorg            x      240         I  

8   Provtyp:  Plattning     x               10         V  

9   Transport  till  SFTV      x            15   Transport      I  

10   Mottag  provmaterial           x         30   SFTV      V  

11   Provbitar  till  lager  (FiFo)            x      12000      13  april   I  

12   Pall  färdig  för  beredning   x               240      20  april   V  

13   Provbitar  i  blå  låda                  240         I  

14   Transport  till  Provrum      x            15         I  

15   Mottag  i  provrum         x         0         V  

16  

Prover  tas  omhand  av  

operatörer         x         15  

  

21  april   V  

17   Provtyp:  Dragprov   x               20         V  

18   Provtyp:  Korrosionsprov   x               x         V  

19   Provtyp:  Hårdhet*2   x               20         V  

20   Prover  godkända  av  pixeria         x         1      22  april   V  

  

  

SUMMA:                   

13626  

min  

  

10  dagar     

 

 

 

Steg: 
1.   Kapning av provmaterial i Rörverk 50. Proverna som kapas ut binds ihop med snöre 

för att hålla samman alla prover samt kapningsspecifikation som tillhör en 
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arbetsorder.  
 

2.   Proverna som kapats packas genom att knyta samman alla prover tillsammans med 
provkapningsspecifikationen. 
 

3.   Proverna transporteras av operatör till provkorgen för lagring. Korgen är placerad vid 
porten, lättåtkomligt för transport. Det är operatörens ansvar att proverna läggs i 
provkorgen.  
 

4.   Transport (truck) hämtar provkorgen och levererar genast till Provrör 96. Transport 
sker på fasta tider, klockan 06 och 14. 
 

5.   Provmaterialet mottas av operatör på Provrör. Detta utförs genom skriva av 
ordernumret som står på kapningsspecifikationen. Orderrummet skrivs manuellt in i 
datasystem (PIX) för att skriva ut provspecifikationerna. Dessa specifikationer 
placeras i plastfickor, röda för omprövningar, blåa plastfickor för inspektion och 
transparanta plastfickor för standardhantering. Provmaterialet beräknas ej.  
 

6.   Provmaterialet sorteras för att kontrollera var proverna ska ta vägen. Det vill säga, 
vissa prover kan Provrummet bereda medan några prover behöver beredas i en annan 
verksamhet, Provstavsverkstaden. Proverna sorteras genom att genom att klippa upp 
snöret och undersöka vilka prover av ordern som ska beredas på en gång och vilka 
prover som ska placeras i provkorgen för transport till Provstavsverkstaden.  
 
Alla prover märks genom att skriva provnummer på varje prov, provnumren ska vara 
lika för alla prover i samma order. Är det två eller fler provningar är dessa prover 
märkt med följd på siffrorna. Operatörer kan i detta steg observera om något prov 
saknas från Rörverk 50. Provrummet märker var snitt ska göras på respektive prov.  
 

7.   De material som ska transporteras till Provstavsverkstaden placeras i trådkorg för att 
invänta transport. Provrummet ringer transport då korgen är klar att levereras.  
 

8.   Ett prov för Plattning utförs. Håller provet måttet, det vill säga att det inte spricker är 
det OK. Skulle provet spricka meddelas Pixerian 
 

9.   Transport (truck) ankommer för att hämta provmaterialet som ska levereras till 
Provstavsverkstaden (Transport kommer då det har möjlighet, ingen angiven tid, utan 
prioriterar ordern efter Provrummets ”beställning” av transport) 
 

10.  Provmaterialet mottas av Provstavsverkstaden. En plastficka placeras på trådkorgen 
där datum för ankomst dokumenteras. 
 

11.  Provmaterialet placeras i lager och prioriteras efter FiFo (First in First out). Finns 
omprov med, en röd plastficka ska denna arbetsorder prioriteras först. Provpallen tas 
omhand och placeras lätt åtkomligt för operatörer som ska bereda proverna i olika 
maskin beroende på vilket prov materialet ska utsättas för.  
 

12.  När det är provpallens tur placeras denna pall lätt åtkomligt så att alla vet vilken pall 
som beredas för tillfället. Vilken provpall som är på tur kan läsas i materialloggen.  
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13.  Proverna är beredande placeras de i dom blå lådorna för att invänta transport tillbaka 
till provrummet. Denna transport sker alltid samma tid på dagarna, 21.30. 

 

14.  Provlådorna transporteras till provrummet med bil 
 

15.  Provlådorna placeras i provrummet av transportören för att invänta att lådorna tas 
omhand nästkommande dag, av förmiddagspersonalen. 

 

16.  Proverna tas omhand av ansvarig operatörer. Operatörerna som arbetar med 
dragprover tar sina prover osv. Proverna är placerade i utmärkt låda för specifik 
provtyp. Proverna läggs i hylla för att invänta att bli prövade medan vissa tar alla 
plastfickor med prover till arbetsstationen.  

 

17.  Dragprov i rumstemp. Operatör kontrollerar att proverna har rätt provnummer innan 
proverna körs. När operatören har kört klart provet godkänner personen i datasystemet 
pix. 

 

18.  Korrosionsprov. Operatör kontrollerar att proverna har rätt provnummer innan 
proverna körs. När operatören har kört klart provet godkänner personen i datasystemet 
pix. 

 

19.  Hårdhetsprover*2. Operatör kontrollerar att proverna har rätt provnummer innan 
proverna körs. När operatören har kört klart provet godkänner personen i datasystemet 
pix. 

 

20.  Godkänns av Pixeria. Pixerian ser genom datasystemet att ordern är komplett och kan 
därför godkänna och släppa att ordern har godkända prover.  
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Bilaga 2 Nulägeskarta 
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Bilaga 3 Grundläggande symboler 
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Bilaga 4 Underlag till intervju 
  

Värde  

Bidrar till slutproduktens funktion  1 2 3 4 5 N/A  Möjliggör senare aktiviteter  1 2 3 4 5 N/A  

Definierar senare processer  1 2 3 4 5 N/A  Kostnads- tidsbesparingar  1 2 3 4 5 N/A  

Reducerar risk  1 2 3 4 5 N/A  Övrigt:  1 2 3 4 5 N/A  

Format för output  1 2 3 4 5 N/A  Övrigt:  1 2 3 4 5 N/A  

Icke värdeskapande                         Möjliggör efterföljande aktiviteter                                    Värdeskapande  

1------------------------------2------------------------------3------------------------------4------------------------------5  

Eventuella källor till slöseri  

Slöseri med resurser   

Slöseri med tid   

Slöseri med kvalité   

Slöseri med möjligheter   

Slöseri med information   

Övrigt slöseri:   

Kommentarer & förslag  

(förbättringsförslag, ideér viktig information)  
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Bilaga 5 Felkodsförteckning 

 

Felkodsförteckning  

Nr Namn  Definition 
1 Omprov Pror, Prord Omprov Ringvidgning, Ringdrag (Teknologisk provning) 
2 Omprov Propl Omprov Plattprov (Teknologisk provning) 
3 Omprov Provi, Profl Omprov Vidgning, Vidning sedan plattning (Teknologisk provning) 
4 Omprov Prodrv Omprov Dragprov vid förhöjd rumstemperatur 
5 Omprov Prodr Omprov Dragprov vid rumstemperatur 
6 Omprov Proh Omprov Hårdhetsmätning (Rockwell/Vickers) 
7 Omprov Prosl Omprov Slaghetsmätning vid rumstemperatur 
8 Omprov Kona, Kona/c Omprov Analys till forskning, Analys av kolhalt 
9 Omprov Proyt Omprov Ytjämnhetsmätning 
10 Omprov Proslg Omprov Slaggprov 
11 Omprov Huey Omprov Korrosionsprovning  
12 Omprov Promi, Promil Omprov Microprovning, Microprovning längsgående  
13 Omprov Proiga Omprov Microprovning 
14 Omprov Profe Omprov Ferritprovning 
15 Omprov Proko Omprov Korrosionsprovning Strauss 
16 Omprov Prokoa Omprov Korrosionsprovning  
17 Omgl, Maskinrikning (Prodr, Proh) Omglödgning  
18 Fel antal spektro  Fel antal spektro (Undersöker rätt antal stålsorter) 
19 Materialsammanblandning  Materialsammanblandning 
20 Prover saknas  Prover saknas 
21 Övrigt  Övrigt 
22 Undersökning SFRD Materialprover skickas för forskning 
23 Blästring, Bandslipning  Blästring, Bandslipning  
24 UI-normal  Ultraljud av teströr 
25 Fel orsakad av Provrör 96 Fel orsakad av Provrör 96 
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Bilaga 6 Förbättringsförslag vid hantering av prover vid beredningen 

Kvantitetskontroll  

  

Datum: 
Pallnummer 
(SFTV): Utförd av: 

Arbetsordernummer: 
Materialkvantitet av 
arbetsorder: Meddelande:  Omprov: 

1 	  	   	  	   	  	   	  	  

2 	  	   	  	   	  	   	  	  

3 	  	   	  	   	  	   	  	  

4 	  	   	  	   	  	   	  	  

5 	  	   	  	   	  	   	  	  

6 	  	   	  	   	  	   	  	  

7 	  	   	  	   	  	   	  	  

8 	  	   	  	   	  	   	  	  

9 	  	   	  	   	  	   	  	  

10 	  	   	  	   	  	   	  	  

11 	  	   	  	   	  	   	  	  

12 	  	   	  	   	  	   	  	  

13 	  	   	  	   	  	   	  	  

14 	  	   	  	   	  	   	  	  

15 	  	   	  	   	  	   	  	  

16 	  	   	  	   	  	   	  	  

17 	  	   	  	   	  	   	  	  

18 	  	   	  	   	  	   	  	  

19 	  	   	  	   	  	   	  	  

20 	  	   	  	   	  	   	  	  

21 	  	   	  	   	  	   	  	  

22 	  	   	  	   	  	   	  	  

23 	  	   	  	   	  	   	  	  

24 	  	   	  	   	  	   	  	  

25 	  	   	  	   	  	   	  	  
 


