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Sammanfattning
Danfoss Värmepumpar AB vill modernisera sin produktion i Arvika som i dagsläget består till
större delen av manuell registrering. Genom att införa nya IT-lösningar i fabriken och
integrera IT-system på fabriksgolvet med administrativa IT-system, vill företaget effektivisera
distributionen av data och information mellan fabriksgolvet och de olika avdelningarna. Men
det finns en osäkerhet kring vilka behov de olika avdelningarna har av en sådan satsning. Syftet
med detta examensarbete är att identifiera och kartlägga företagets behov av att integrera ITsystem på fabriksgolvet med IT-system på högre nivå, så som affärssystemet eller andra
administrativa IT-system.
För att kunna kartlägga behoven med en teoretisk förankring genomfördes en litteraturstudie
kring IT-system hos tillverkande företag och hur dessa integreras. Litteraturstudien
identifierade manufacturing execution system (MES) som ett system som ligger mellan ITsystem på fabriksgolvet och administrativa IT-system och möjliggör integreringen av dem.
Samtidigt låg litteraturstudiens fokus på att identifiera metoder eller modeller som kan
användas i en behovsanalys av företaget. För detta användes elva funktionsgrupper som enligt
Manufacturing Enterprise Solution Association (MESA) bör kunna hanteras av MES.
En nulägesanalys genomfördes med hjälp av intervjuer med anställda från berörda
avdelningar och besök i fabriken i Arvika. Nulägesanalysen användes sedan som underlag i en
behovsanalys där varje avdelning analyserades ur var och en av MESA:s elva
funktionsgruppers perspektiv. Baserat på resultatet av behovsanalysen har sedan slutsatser
dragits om vilka behov Danfoss har av integrerade IT-system. Det rör sig bland annat om ökad
datainsamling, informationstillgänglighet, registrering och lagring av avvikelser och händelser
rörande produkternas livstid i fabriken. Vidare rör det sig om vilka batcher och komponenter
som hamnar i varje slutprodukt samt att få bättre insyn i produktionen.
Utöver det genomfördes även intervjuer hos två liknande tillverkande företag som har
integrerat IT-system på fabriksgolvet med administrativa IT-system. Intervjuerna avslöjade
dock inget om vilka behov Danfoss har. Däremot gav det en uppfattning om vilket fortsatt
arbete som kan komma att krävas. Bland annat framgick att företaget bör granska de
identifierade behoven med en IT-leverantör för att avgöra vilka som är praktiskt
genomförbara. Vidare bör prioritetsordningen för de identifierade behoven fastställas.

Abstract
Danfoss Värmepumpar AB wants to modernize their production in Arvika, Sweden, which
currently consists of mostly manual registration. By introducing new IT solutions to the factory
and integrating IT systems on the factory floor with administrative IT systems, the company
wants to streamline the distribution of data and information between the factory floor and the
various departments. However, there is uncertainty about the needs of the different
departments of such an endeavour. The purpose of this master thesis is to identify and map
the company’s needs to integrate IT systems on the factory floor with higher-level IT systems,
such as the ERP or other administrative IT systems.
In order to map the needs with a theoretical foundation a literature study was done on IT
systems at manufacturing companies and how they are integrated. The literature study
identified manufacturing execution system (MES) as the system that lies between the IT
systems on the factory floor and the administrative IT systems and enables their integration.
At the same time, the literature study focused on identifying methods or models that could be
used to analyse the company’s needs. The study found the eleven groups of functionalities
specific for MES, identified by Manufacturing Enterprise Solution Association (MESA), to be
fitting for the analysis.
A current situation analysis was conducted based on interviews with employees from relevant
departments and visiting the factory in Arvika. The current situation analysis was then used as
a basis for the needs analysis where each department was analysed from the perspective of
each of MESA’s eleven functionality groups. Based on the outcome of the needs analysis
conclusions have been drawn about Danfoss needs of integrated IT systems. The needs consist
of increased data collecting, information availability and registration and storage of deviations
and events regarding the product lifetime in the factory. The needs, furthermore, are about
getting better insight in manufacturing processes and tracking which components from which
batches end up in each finished product, among other things.
In addition, interviews were also conducted with two similar manufacturing companies that
have integrated IT systems on the factory floor with administrative IT systems. However, the
interviews did not reveal anything that could be added to Danfoss needs. On the other hand, it
gave an idea of what further work might be required. Among other things, it was found that
the company should review the identified needs with an IT provider to determine which are
practically feasible. Furthermore, priority order for the identified needs should be established.

Förord
Detta examensarbete har utförts i samarbete med Danfoss Värmepumpar AB i Arvika. Jag vill
rikta ett tack till alla anställda som ställde upp på intervjuer för detta arbete och ett tack även
till all personal i fabriken för ett varmt välkomnande. Framförallt ett stort tack till Erik Nilsson
som var min handledare på Danfoss Värmepumpar AB och även initiativtagare till arbetet.
Ett stort tack riktas även till Per Johansson, handledare på KTH, för ett stort stöd och
vägledning under hela arbetets gång. Slutligen vill jag även tacka Charlotta Johnsson,
universitetslektor i reglerteknik vid Lunds Universitet, för att hon ställde upp på intervju och
delade med sig av värdefulla dokument som var till stort hjälp under arbetets gång.
Tack även till vänner och familj för stöd och tålamod.
Mehdi Vefagh Nematollahi

Innehåll
Sammanfattning......................................................................................................................... 2
Abstract ...................................................................................................................................... 3
Förord......................................................................................................................................... 4
1. Inledning..................................................................................................................................1
1.1 Bakgrund ............................................................................................................................1
1.2 Syfte och mål ......................................................................................................................1
1.3 Frågeställning ....................................................................................................................1
1.4 Avgränsningar ....................................................................................................................1
1.5 Metod ................................................................................................................................ 2
2. Litteraturstudie ...................................................................................................................... 5
2.1 IT-system hos tillverkande företag ................................................................................... 5
2.2 Standardisering av MES ................................................................................................... 7
2.3 Verktyg för behovsanalys.................................................................................................13
3. Företagsbeskrivning .............................................................................................................. 15
3.1 Danfoss Värmepumpar AB .............................................................................................. 15
3.2 Fabriken och produktionen ............................................................................................. 15
4. Nulägesanalys....................................................................................................................... 20
4.1 Produktionsavdelningen ................................................................................................. 20
4.2 Kvalitetsavdelningen ...................................................................................................... 22
4.3 Inköp, order och logistik ................................................................................................ 25
4.4 Produktionstekniska avdelningen .................................................................................. 27
4.5 Underhållsavdelningen................................................................................................... 30
4.6 Reservdelsavdelningen ................................................................................................... 32
4.7 Supportavdelningen........................................................................................................ 32
4.8 Utvecklingsavdelningen ................................................................................................. 33
5. Behovsanalys ........................................................................................................................ 34
5.1 Analys av avdelningarnas behov ..................................................................................... 34
5.2 Resultatet av behovsanalysen ......................................................................................... 40
5.3 Förtydligande tabeller .................................................................................................... 43
6. Omvärldsstudie – Liknande företag och deras MES perspektiv ......................................... 45
6.1 Företag X ......................................................................................................................... 45
6.2 Företag Y......................................................................................................................... 46
6.3 Lärdomar från Företag X och Företag Y ........................................................................ 47
7. Slutsatser och diskussion ..................................................................................................... 49
7.1 Diskussion ....................................................................................................................... 49
7.2 Slutsats ............................................................................................................................ 52
7.3 Förslag till fortsatt arbete ............................................................................................... 54

Referenser ................................................................................................................................ 55
Bilaga A – Intervjufrågor till anställda på Danfoss Värmepumpar AB
Bilaga B – Intervjufrågor till andra företag
Bilaga C – MESA:s elva funktionsgrupper

1. Inledning
I detta avsnitt ges en kort bakgrund till arbetet. Därefter följer arbetets syfte och mål,
frågeställningar, avgränsningar samt metod.

1.1 Bakgrund
Danfoss Värmepumpar AB:s produktion i Arvika använder i dagsläget mycket manuella
informationslösningar med magnettavlor och papperslappar. Informationsflödet mellan
fabriksgolvet och de olika avdelningarna består till största del av blanketter och muntlig
kommunikation. I produktionen används dock IT-system i anslutning till vissa arbetsstationer.
Dessa används för att samla in och lagra data relaterat till processen vid arbetsstationen t.ex.
testresultat eller recept på gasfyllnadsmängd för värmepumpar. Dessa system är dock
fristående och inte integrerade med företagets andra IT-system. Anställda på företaget har
åtkomst till informationen i dessa system genom databassökningar. Från databaserna kan de
hämta ut rådata för egen sammanställning/bearbetning.
Danfoss Värmepumpar AB vill modernisera sin produktion genom att införa nya IT-lösningar
och integrera sina IT-system för att effektivisera informationsflödet på fabriksgolvet och även
mellan fabriksgolvet och de olika avdelningarna. Men det finns en osäkerhet kring vilka behov
de olika avdelningarna har av en sådan satsning och med det vilka nya IT-lösningar som ska
införskaffas och implementeras i produktionen. Danfoss Värmepumpar AB har varit i kontakt
med IT-leverantörer angående moderniseringsplanerna men ännu har inget beslut tagits om
att gå vidare eftersom alla behov inte har identifierats.

1.2 Syfte och mål
Syftet med detta arbete är att identifiera och kartlägga Danfoss Värmepumpar AB:s behov av
att integrera IT-system på fabriksgolvet och IT-system på högre nivå (såsom affärssystemet
eller andra administrativa IT-system).
Målet är att resultatet av detta arbete ska kunna användas som underlag vid införskaffning av
nya IT-lösningar och vidare modernisering av fabriken och företagets IT-miljö.

1.3 Frågeställning
För att uppnå syftet med examensarbetet kommer följande frågeställningar att besvaras:
1. Vilka behov har avdelningarna av att IT-system på fabriksgolvet och IT-system på
högre nivå integreras?
2. Finns det modeller eller metoder i litteraturen som kan användas för att identifiera och
kartlägga avdelningarnas behov?
För att bättre uppnå målet med arbetet kommer även följande frågeställning att besvaras:
3. Vilka lärdomar går att dra från liknande företag som har integrerat IT-system på
fabriksgolvet med IT-system på högre nivå?

1.4 Avgränsningar
I detta arbete kommer fokus att ligga på identifiering av avdelningarnas behov. Däremot
behandlas inte vilka IT-lösningar företaget kan eller bör implementera för att möta dessa
behov. Arbetet behandlar inte heller hur integreringen av företagets IT-systemen ska gå till i
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praktiken. Huruvida de behov och önskemål som framförs går att genomföra eller tillgodose
överlåtes till Danfoss Värmepumpar AB och deras IT-leverantörer att avgöra.
I detta arbete omnämnes företagets olika databaser men då intervjuobjekten från företaget inte
hade tillräcklig kunskap om IT-system på den nivån diskuteras inte dessa närmare. Skillnaden
mellan databaser som har nämnts under intervjuer har inte framgått, t.ex. riggdatabas jämfört
med databas. I detta arbete syftar därför databas endast på ett system eller en punkt där data
lagras för ändamålet i fråga.
Fabriksgolv i detta arbete, när det gäller Danfoss Värmepumpar AB, syftar på den punkt i
produktionen där produktionsorder tas emot och påbörjas fram till den punkt där
produktionsordern rapporteras som avslutad. Andra ytor i fabriken inräknas till motsvarande
avdelning t.ex. lagerytor till logistikavdelningen etc.

1.5 Metod
I examensarbetet har en explorativ och kvalitativ undersökningsmetod använts. Inledningsvis
gjordes ett besök till fabriken i Arvika. I samband med besöket genomfördes en ostrukturerad
intervju med Nilsson, Erik, produktionstekniskchef, för att få en bättre uppfattning om
uppdraget och nuläget i fabriken. Två veckor efter det första besöket genomfördes
sammanlagt, under en tvåveckorsperiod, tjugo intervjuer med anställda på företaget.
Intervjuerna genomfördes i fabriken i Arvika. Det två veckor långa besöket gav även tillträdda
till hela fabriksgolvet som kunde utforskas på eget bevåg.
En litteraturstudie genomfördes för att undersöka vilka teorier som finns vad gäller integrering
mellan fabriksgolv och affärssystem. Som en del i litteraturstudien kontaktades Johansson,
Charlotta, universitetslektor i reglerteknik vid Lunds Universitet, för vägledning. Hon har varit
delaktig i utvecklingen av flera standarder inom IT för produktion samt forskat inom relevanta
områden. De metoder och modeller som presenteras i litteraturstudien har sedan legat som
grund till en behovsanalys av Danfoss Värmepumpar AB.
För att besvara arbetes andra frågeställning kontaktades flera företag som produktmässigt
liknade Danfoss Värmepumpar AB. Av dessa företag var det två som vid en första kontakt
angav att de hade integrerat IT-system på fabriksgolvet med affärssystemet och kunde ställa
upp på en längre intervju. En person från varje företag intervjuades.
1.5.1 Litteraturstudie
Initialt genomgicks flera godtyckliga hemsidor tillhörande IT-leverantörer till
tillverkningsindustrin (Siemens, Prevas, SAP m.fl.) för att identifiera termer och
ämnesområden relevanta för situationen hos Danfoss Värmepumpar AB. Exempel på några av
de benämningar som påträffades är:
•
•
•
•
•

Computer Integrated Manufacturing (CIM)
Enterprise Recource Planning (ERP)
Manufacturing Execution System (MES)
Product Data Management (PDM)
Product Lifecycle Managemt (PLM)

Med vägledning från Johnsson, Charlotta, kunde fokus läggas på MES som ansågs vara den
term som var av störst intresse för Danfoss Värmepumpar AB. Litteraturstudien utfördes
därefter med målsättningen att definiera och identifiera modeller och metoder som kan
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användas vid en behovsanalys av de olika avdelningarnas. KTH bibliotekets söktjänst Primo,
Scopus.com och Google.se användes för att söka efter artiklar, böcker och andra publikationer
för fördjupning i MES. Johnsson, Charlotta, delade även med sig av material från hennes egna
föreläsningar och andra dokument om MES.
1.5.2 Intervjuer hos Danfoss Värmepumpar AB
Intervjuobjekten och även de avdelningar som intervjuades valdes på inrådan av Nilsson, Erik,
(produktionsteknisk chef och handledare för examensarbetet), Johansson, Per,
(examensarbetets handledare från KTH) och även baserat på författarens egna idéer. Anställda
från följande avdelningar intervjuades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produktion
Kvalitet
Inköp
Order
Logistik
Produktionsteknik
Underhåll
Reservdelar
Support
Forskning och utveckling

Inga operatörer eller montörer från fabriksgolvet intervjuades. Däremot intervjuades två
produktionsledare med tidigare erfarenhet från operatör- och montörarbetet i fabriken. Ingen
från avdelningen sälj och marknad intervjuades på inrådan av examensarbetets två handledare
och eftersom ingen direkt koppling till fabriksgolvet identifierades vid intervjuer med andra
avdelningar. Utöver anställda från de olika avdelningarna intervjuades även Magnus Glavmo,
platschef/VD.
Intervjufrågorna som användes hade förberetts i förväg, se bilaga A. Samtliga intervjuer var
semistrukturerade och dokumenterades med ljudinspelning. När intervjufrågorna
framställdes gjordes det med uppfattningen att arbetets fokus skulle ligga på PLM, dvs. att det
var ett PLM-system som företaget ville införa. Efter ett par intervjuer blev det dock tydligt att
detta antagande var fel. Trots detta användes samma intervjufrågor vid återstående intervjuer.
Detta gjordes för att intervjuobjektens svar på frågorna ansågs vara relevanta och generella
nog för att kunna uppfylla arbetets syfte.
1.5.3 Intervjuer med liknande företag
Flera företag med diskret tillverkning kontaktades för att hitta passande företag och anställda
för intervju. Företag som kontaktades var sådana som av författaren ansågs kunna ha ett
fabriksgolv som liknade den i Arvika. Företagen valdes även baserat på huruvida deras
produkter liknade Danfoss Värmepumpar AB:s i komplexitet och storlek. Hos dessa företag
kontaktades anställda som ansågs kunna ha inblick och övergripande kunskap om företagets
produktion och olika befintliga IT-system. Fokus låg på att hitta anställda med roller som
produktionschefer, anställda eller chefer inom produktionsteknik, produktionsledare etc. Vid
den första kontakten med dessa personer undersöktes huruvida företaget hade MES eller på
något annat sätt integrerade IT-system på fabriksgolvet med affärssystemet. Företag X och
Företag Y stämde vid en första kontakt in på ovan nämnda kriterier och kontaktpersonerna var
även villiga att ställa upp på en längre intervju för detta arbete.
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Semistrukturerade intervjuer med intervjuobjekten från Företag X och Företag Y utfördes över
telefon. Intervjuerna dokumenterades med ljudinspelning. Intervjufrågorna som användes
under dessa intervjuer baserades på den i arbetet presenterade litteraturstudien, se bilaga B.
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2. Litteraturstudie
Nedan följer en litteraturstudie om IT-system hos tillverkande företag och hur dessa
integreras. Fokus har legat på att identifiera metoder eller modeller som kan användas i en
behovsanalys av Danfoss Värmepumpar AB.

2.1 IT-system hos tillverkande företag
Företag har länge investerar i olika informationssystem (IT-system) för att öka sin
produktivitet. Många stora, och även fler och fler små och medelstora företag investerar t.ex. i
ett affärssystem (även kallad enterprise resource planning (ERP) system) för att hantera
företagets olika aktiviteter och processer. Affärssystemen är dock inte utvecklade för att
hantera komplexiteten på fabriksgolvet. Där kan det finnas ett varierande antal
specialutvecklade system för insamling av data som använder sig av antingen databaser eller
kalkylblad för att övervaka och styra aktiviteter och processer i realtid. Vanligtvis har systemen
på fabriksgolvet även olika datastrukturer som försvårar integreringen av dem. (Saenze de
Ugarte et al., 2009)
Manufacturing execution system (MES) är benämningen på den mjukvara som används för
att integrera och sluta gapet mellan IT-system på fabriksgolvet och administrationsrelaterade
system t.ex. affärssystem. (Qui & Zhou, 2004) Trots att MES innehåller ordet execution
verkställer systemet inte produktionen utan snarare samlar in, analyserar, integrerar och
presenterar data från andra system och gör att de anställda får bättre insikt i
produktionsprocesser och kan agera snabbare, vilket leder till mer förutsägbar produktion.
(Naedele et al., 2015)
När integrerade IT-system hos tillverkande företag diskuteras är det vanligt att systemen delas
upp i nivåer där affärsrelaterade system ligger på högsta nivån, MES i mittenskiktet och
styrsystem på fabriksgolvet på lägsta nivån, se figur 1. IT-system på dessa nivåer presenteras
närmare i avsnitt 2.1.1 till 2.1.3, dock inte specifikt de som nämns i figur 1.

Figur 1: Integreringen av IT-system. IT-system på fabriksgolvet på lägsta nivån, affärsrelaterade IT-system på
högsta och MES i mellanskiktet. Figuren är hämtad från Souza das Neves et al., (2015) men liknande
förekommer även i andra artiklar t.ex. Green et al., (2009).

2.1.1 IT-system på högre nivå
Denna nivå består av system med funktioner för redovisning och finansiering, försäljning och
marknadsföring, inköp och personalhantering och representeras generellt av ett ERP-system,
hädanefter kallad affärssystem. Affärssystemen innehåller även olika funktioner för
produktionsplanering. (Meyer, Fuchs & Thiel, 2009) För tillverkande företag brukar även
Material Requirements Planning (MRP) system och Manufacturing Resource Planning
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(MRPII) system nämnas, där MRP är föregångaren till både MRPII och affärssystemen.
(Kurbel, 2013)
MRP-systemen uppstod för mer än fyrtio år sedan med syftet att förse tillverkande företag med
bättre information för materialplanering och fokuserade främst på funktioner för
materialbehovsplanering. MRP vidareutvecklades sedan till MRPII som även inkluderade
funktioner för finansiering, marknadsföring, inköp etc. (Green et al., 2009) Syftet med MRPII
var att beakta alla resurser i planeringsarbetet och inte endast materialresurserna. Men MRPII
fokuserade endast på resurser i direkt anslutning till produktionen, vilket ledde till
utvecklingen av affärssystemet som även tog hänsyn till industrier som inte hade någon
produktion. Dagens affärssystem kan användas av alla industrier och innefattar samma
funktioner som MRP och MRPII och även generella affärsfunktioner så som redovisning,
personalhantering etc. (Kurbel, 2013)
Affärssystemen består av olika moduler där varje modul vanligtvis har hand om en funktion.
De olika modulerna kan t.ex. vara för förvaltning av ekonomi, material, projekt, kvalitet,
underhåll, försäljning och distribution, personal, kundrelationer etc. Dessa moduler
tillgodoser vanligtvis en funktion eller en avdelning i företaget. (Ganesh et al., 2014)
Enligt Meyer et al., (2009) är huvudfunktionen i ett affärssystem finance management (FIM)
som hanterar och övervakar företaget kassaflöden. Funktioner för försäljning och
marknadsföring är tätt sammanlänkad till FIM och är en central komponent i ett customer
relationship management (CRM) system. Ett CRM-system hanterar och analyserar all
kunddata t.ex. kundorder, förfrågningar, försäljningsanalyser etc. CRM kan användas som ett
fristående system eller som en integrerad komponent i affärssystemet. Ett vanligt alternativ
till CRM är supplier relationship management (SRM) system. SRM-systemen hanterar och
analyserar all leverantörsdata t.ex. leverantörskontrakt, leveransdatum etc. En annan vanlig
modul i affärssystemen är human resource management (HRM) system som hanterar
anställda, löneutbetalningar etc. Ett så kallad supply chain management (SCM) system
används till planering och övervakning av logistikprocesser. SCM-systemen kan även de
användas som fristående system eller som en integrerad komponent i affärssystemet. (ibid.)
Enligt Kurbel, (2013) är SCM-, CRM- och affärssystemen oftast standardprogramvara som
specialanpassas efter företagens individuella behov och dessa tre brukar oftast även integreras.
Ett SCM-system kan t.ex. ha direkttillgång till information från affärssystemet genom en
gemensam databas.
2.1.2 IT-system på lägre nivå
Denna nivå inkluderar en mängd olika IT-lösningar och utrustning för automatisering,
övervakning, styrning och kontroll av produktionsprocesser som t.ex. datorer, programmable
logic controller (PLC), sensorer med mera. (Green et al., 2009) Andra exempel är
streckkoder/streckkodsläsare och radio frequency identification (RFID) teknologi som kan
användas till att, i realtid, fånga upp och samla in data om olika objekt i produktionen. (Zhong
et al., 2013)
Denna nivå innefattar även olika supervisory control and data acquisition (SCADA) system.
SCADA-systemen är utvecklade för övervakning och kontroll av tekniska processer. De
används till att visualisera individuella processer på en bildskärm och ger operatörer insyn i
processen och möjligheten att genomföra justeringar vid behov. De inkluderar även
varningsfunktioner och har möjligheter för datalagring. (Meyer et al., 2009)
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2.1.3 Mellanskiktet – Manufacturing Execution System
Enligt Green et al., 2009; Meyer et al., 2009; Saenze de Ugarte et al, 2009 kan affärssystemen
inte, och är inte lämpliga för att, styra och kontrollera det dagliga arbetet på fabriksgolvet. MES
sluter gapet mellan IT-systemen på högre och lägre nivå. Förutom att fungera som en länk
mellan nivåerna utför MES även en mängd andra viktiga funktioner som systemen på de andra
nivåerna inte klarar av. (Meyer et al., 2009)
Innan MES existerade var informationen från produktionen som produktionsledare och chefer
hade till sin förfogande sällan aktuell eller pålitlig och den stora mängden information (så som
tider i produktionen, personalnärvaro, olika rapporter etc.) gjorde den svår att ta till sig. MES
utvecklades för att underlätta för produktionsledningen att använda denna information till att
verkställa produktionen. (Green et al., 2009)
MES är huvudsakligen en formalisering av produktionsmetoder och processer till ett integrerat
datasystem som presenterar data på ett mer användbart och systematiskt sätt. MES integration
ger enkel tillgång till information från alla delar av en tillverkningsprocess i realtid och kan
även bidra till att skapa en papperslös fabrik. MES kan förkorta cykeltider,
datainmatningstider, produkter i arbete (PIA) och ledtider. MES bidrar även till förbättrad
produktkvalitet. (Green et al. 2009)

2.2 Standardisering av MES
Enligt Meyer et al., (2009) kan MES se olika ut från bransch till bransch eftersom branscherna
tolkar konceptet från sitt eget perspektiv och sina egna behov. Historiskt sett har även
mjukvaruleverantörer haft egna definitioner på MES som de främst baserat på sina egna
förmågor och kapacitet eller på kundens förväntningar. (Saenze de Ugarte et al., 2009)
Manufacturing Enterprise Solution Association (MESA) var först med att försöka definiera
och standardisera MES. Under tidigt 90-tal samlade MESA de största aktörerna på marknaden
och föreslog följande definition på MES (Saenze de Ugarte et al., 2009)
” MES deliver information that enables the optimisation of production activities from order
launch to finished goods. Using current and accurate data, an MES guides, initiates,
responds to and reports on plant activities as they occur. The resulting rapid response to
changing conditions, coupled with a focus on reducing non-value-added activities, drives
effective plant operations and processes. The MES improves the return on operational assets
as well as on-time delivery, inventory turns, gross margin and cash-flow performance. An
MES provides mission-critical information about production
activities across the enterprise and supply chain via bidirectional communications.” - (Saenze
de Ugarte et al., 2009)
För att kunna möta variationen av behov för tillverkning inom olika branscher identifierade
MESA även elva funktionsgrupper som MES bör kunna hantera, se tabell 1. (Meyer et al., 2009;
Saenze de Ugarte et al., 2009)
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Funktionsgrupp
1.

Resource Allocation
& Status

2.

Operations/Detail
Scheduling

3.

Dispatching
Production Units

4.

Document Control

5.

Data
Collection/Acquisition

6.

Labor Management

7.

Quality Management

8.

Process Management

9.

Maintenance
Management

10. Product Tracking &
Genealogy

11. Performance Analysis

Typ av funktioner
Hantera/fördela resurser så som anställda, maskiner, verktyg, material och
dokument som behövs för utförandet av en operation/aktivitet. Historik om
resurser, aktuella inställningar och annan kritisk information tillgänglig
samtidigt för både anställda och chefer. Förse med både historik och status för
resurser i realtid.
Sekvensering av arbetsorder med hänsyn till prioritet, processtid,
installationstid, tillgängliga resurser och andra attribut i syfte att minimera
ställtider och optimera flödet.
Hantera flödet i produktionsenheter baserat på order, batcher etc. och justera
flödet i realtid vid behov (t.ex. vid omarbete eller skrotning). (en
produktionsenhet kan t.ex. vara en arbetsstation, arbetsgrupp eller maskin)
Beställa/skicka material för att starta en process/aktivitet. Styrning och
kontroll av buffert för att minimera PIA.
Hantering och fördelning av all information och dokument relevant för
produktionsenheter (t.ex. CAD-ritningar, instruktioner, standard operating
procedures (SOP), manualer, säkerhetsföreskrifter etc.). Även lagring av
historiska data, registrering av avvikelser och andra avrapporteringar som
tidigare behövde följa produktionsordern i pappersformat
Automatisk eller manuell loggning och lagring av produktionsdata i anknytning
till produktionsenheter.
Spåra och hantera personal under arbetspassen. Flytta och delegera personal
baserat på kvalifikationer, sjukfrånvaro och andra behov i produktionen.
Analysera och kontrollera insamlade mätdata i realtid för att säkerställa
korrekt/önskad produktkvalitet och även identifiera och uppmärksamma
kvalitetsproblem.
Övervakning, styrning och kontroll av produktionsprocesser, antingen
automatiskt eller genom att förse med information för välgrundade beslut.
Kan även inkludera larmfunktioner som varnar operatörer vid
processavvikelser.
Schemaläggning av periodiskt eller förebyggande underhållsarbete av
maskiner, utrustning och verktyg baserat på timmar i bruk. Underrättar även
vid omedelbara problem.
Lagring av underhållshistorisk för diagnostisering av aktuella problem.
Spårning av produkten i produktionsflödet och dess status (startad, position i
flödet, återstående tid etc.).
Spårning av använda komponenter, batcher, serienummer etc.
Skapar historiska data för alla färdiga produkter. Registrering av händelser
t.ex. omarbete, avvikelser och annan feedback.
Ger en översiktsbild av nuläget i produktionen, jämför resultat med
produktionsmål och tidigare resultat. Antal tillverkade produkter, avbrott,
dötid, resursutnyttjande, produktivitet etc.
Skapar diagram och tabeller i realtid (om möjligt) för att möjliggöra enkel
granskning av effektiviteten i produktionen, upptäcka problem etc.

Tabell 1: Elva funktionsgrupper som MES bör kunna hantera enligt MESA. Tabellen som presenteras här är
baserad på beskrivningar av Saenze de Ugarte et al., (2009); Meyer et al., (2009); Elliott (2013). Tabellen går
även att finna i bilaga C.

MESA:s elva funktionsgrupper och andra MES-rekommendationer från MESA
vidareutvecklades av International Society of Automation (ISA) till standarderna ISA-88 och
sedan ISA-95. (Meyer et la., 2009) Båda dessa standarder avser integreringen av affärssystem
med styrsystem på fabriksgolvet, men ISA-95 är mer generell medan ISA-88 endast fokuserar
på batchproduktion (tillverkning av livsmedel, drycker, läkemedel och annan tillverkning som
mäts i liter eller kilo). ISA-95, däremot, är mer passande för ett företag som Danfoss
Värmepumpar AB som tillverkar värmepumpar, dvs. diskret tillverkning. (Johnsson,
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Charlotta) ISA-95 är även allmänt accepterad bland MES-leverantörer på marknaden. (Saenze
de Ugarte et al., 2009)
Enligt Meyer et al., (2009) finns det flera andra organisationer som har tagit fram
rekommendationer och riktlinjer för MES men alla dessa är till största del baserade på ISA-88
och ISA-95 och tillför därför väldigt lite nytt. Kärnan i MES utgörs av rekommendationer från
MESA och deras elva funktionsgrupper, som i sin tur har vidareutvecklats och specificerats
närmare i ISA standarderna.
2.2.1 ISA-95 Enterprise-Control System Integration
Syftet med ISA-95 (som även går under namnet IEC/ISO 62264) är att definiera gränssnittet
mellan styrfunktioner och andra verksamhetsfunktioner hos tillverkande företag baserat på
Purdue Reference Model för Computer Integrated Manufacturing (CIM). (ISA, 2016) ISA-95
består av sex olika delar/dokument med en sjunde under utveckling. (Johnsson, 2016; ISA,
2016) Standarden definierar en terminologi och olika modeller som kan användas till att
integrera affärssystem och system för produktionsautomatisering. Den är väldigt användbar
när det kommer till att identifiera behoven i integrerings- och implementeringsprocessen av
MES. (Rajesri et al., 2014) ISA-95 har inte för avsikt att diktera hur slutresultat ska se ut, utan
är snarare en metod eller ett hjälpmedel som kan användas vid integreringsarbetet, (Scholten,
2009) den standardiserar informationsutbytet mellan affärssystem och MES. (Scholten, 2007)
2.2.1.1 Functional Hierarchy Model
I ISA-95:s så kallade Functional Hierarchy Model (FHM) definieras fem nivåer för
beslutfattande där olika typer av information hör hemma, se figur 2. Nivå 4 ligger högst i
hierarkin och innefattar beslut angående beställning av material, utskick av fakturor, långsiktig
planering av produktion och underhåll samt även utveckling av produkter. Tidsramen för
beslutsfattande är månader, veckor och dagar. (Scholten, 2009) Nivå 4 är även känd som ERPnivån eller affärssystemet. (Johnsson)
De beslut som tas i Nivå 3 har en direkt påverkan på bland annat fabrikens effektivitet,
produktkvalitet, lagerhållning och maskintillgänglighet. Alla funktionsgrupper som
definierades av MESA hör hemma på denna nivå. Tidsramen för beslutsfattande är dagar,
timmar och minuter. (Scholten, 2009) Nivå 3 är även känd som MES (eller manufacturing
operations management (MOM) som är ett likvärdigt begrepp som skapades och definierades
av ISA i denna standard). (Johnsson)
Nivå 2,1 och 0 är där själva tillverkningsprocessen sker med hjälp av sensorer, PLC, olika
SCADA lösningar och andra typer av styrsystem. Tidsramen för beslutsfattande är minuter,
sekunder och millisekunder. (Scholten, 2009) Terminologin för de lägre nivåerna ser olika ut
i beroende på om det gäller batch, kontinuerlig eller diskret tillverkning. (Johnsson et al.,
2006)
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Figur 2: Functional Hierarchy model, beskriver olika nivåer av beslutsfattande hos ett tillverkande företag.
Modellen visar vilka olika typer av beslut som tas och i vilka tidsramar. Figur från: Rajesri et al., (2014)

2.2.1.2 Functional enterprise-control model
En annan viktig modell i ISA-95 är den så kallade functional enterprise-control model, se figur
3. Modellen visar tolv funktioner som går att hitta hos alla tillverkande företag (de kan dock
kallas för olika saker och ansvarsfördelningen kan se olika ut bland olika företag). Den tjocka
streckade linjen i figuren markerar gränsen mellan affärsdomänen (Nivå 4 i FHM) och
styrdomänen (Nivå 3 till 0 i FHM). Funktioner som ligger utanför linjen tillhör affärssystemet
och de som ligger innanför tillhör MES och styrsystem på fabriksgolvet. (Scholten, 2009)
Av de tolv funktionerna i modellen ligger fem av dem på linjen. Dessa fem kräver extra
uppmärksamhet då det är viktigt att rätt beslut tas angående deras tillhörighet, dvs. vad som
ska tilldelas till affärssystemet och vad som ska tilldelas till MES. Exempelvis Material and
Energy Control och Product Inventory Control (som båda har med lagerinformation att göra)
kan innefatta helt olika nivåer av beslutsfattande och en helt annan typ av information
beroende på om de tilldelas till Nivå 4 eller till Nivå 3. På Nivå 4 skulle det innefatta sådant
som avser strategi för lagerhållning och associerade order parametrar t.ex. storlek av
säkerhetslager. Nivå 3 däremot, behandlar främst den fysiska hanteringen av materialet t.ex.
vart saker finns, vad bästföredatumet är för råmaterialet osv. Även Production Scheduling
(produktionsplanering), Quality Assurance (kvalitetssäkring) och Maintenance Management
(underhåll) kan på ett liknande sätt tilldelas till både Nivå 4 och Nivå 3. (ibid.)
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Figur 3: Functional Enterprise-Control model, en förenklad figur baserad på modellen i ISA-95. Modellen visar
tolv funktioner som går att hitta hos alla tillverkande företag. Den tjocka streckade linjen visar gränsen mellan
affärsdomänen och styrdomänen. Figur från (Scholten, 2009)

2.2.1.3 Manufacturing operations management
I ISA-95 delas MOM (dvs. Nivå 3 i FHM) in i fyra grupper: produktion (production operations
management), underhåll (maintenance operations management), kvalitet (quality
operations management) och lager (inventory operations management). (Johnsson, 2016;
Bikfalvi et al., 2014) Notera att dessa fyra grupper motsvarar de cirklar som i figur 3 ligger på
den streckade linjen. Produktionsgruppen beskriver vilka produktionsrelaterade aktiviteter
som behövs i MOM och underhållsgruppen vilka underhållsrelaterade aktiviteter som behövs
i MOM osv. men grupperna specificerar inte hur mjukvara ska implementeras eller hur
organisationen ska struktureras. (Johnsson, 2016) För att ge en mer detaljerad beskrivning av
aktiviteterna som ingår i var och en av delarna presenterar ISA-95 en generell aktivitetsmodell,
se figur 4. I aktivitetsmodellen definieras fyra informationskategorier som interagerar mellan
Nivå 4 och Nivå 3: Operations definitions, Operations capabilities, Operations requests och
Operations response. (Bikfalvi et al., 2014) Varje informationskategori innehåller information
om resurser dvs. personal, material, utrustning och process segment. (Johnsson et al., 2006)
Modellen definierar även åtta aktivitetsgrupper på Nivå 3 (dessa aktiviteter är enligt Johnsson,
Charlotta en omarbetning av MESA:s elva funktionsgrupper).
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Figur 5: Allmän aktivitetsmodell för MOM. Denna modell kan användas till att organisera alla aktiviteter inom
styrdomänen för de fyra MOM-grupperna. Varje cirkel i figuren representerar en samling av aktiviteter och pilarna
visar informationsflödet mellan aktiviteterna. Figuren är baserad på figur av Bikfalvi et al. (2014)

Den generella aktivitetsmodellen ligger till grund för ISA-95:s analys av informationsflöden
och aktiviteter som förekommer inom de fyra grupperna i MOM. För varje grupp presenterar
standarden en anpassad aktivitetsmodell, baserad på den generella, som ligger till grund för
analysen av gruppen. (Johnsson, 2016) I figur 6 presenteras aktivitetsmodellen för
produktionsgruppen.

Figur 6: aktivitetsmodell för produktionsgruppen. Baserad på Johnsson, (2016) och Bikfalvi et al., (2014).

Nedan följer en kortfattad beskrivning av de olika beståndsdelarna i produktionsgruppens
aktivitetsmodell, hämtat från Johnsson, (2016). Notera att aktivitetsmodellerna för de andra
MOM grupperna inte presenterats i detta arbete eftersom ISA-95 inte funnits tillgänglig i sin
helhet.
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Product definitions, Nivå 4 – här definieras detaljer om hur produkten ska tillverkas,
vilka produktsegment i vilket antal, och skickas ner till Nivå 3.
Production capabilities, Nivå 4 – information om tillgängliga resurser skickas till
affärssystemet.
Production schedule, Nivå 4 – affärssystemet planerar vad som ska tillverkas och
vilka resurser som ska användas och skickar informationen till Nivå 3.
Production performance, Nivå 4 – det som tillverkades och förbrukades rapporteras
tillbaka till affärssystemet för att användas i andra kalkyler.
Product definition management, Nivå 3 – hanterar recept, arbetsinstruktioner etc.
Production resource management, Nivå 3 – vet allt om alla resurser i fabriken
(personal, maskiner och material) och tillgängligheten av dem.
Detailed production scheduling, Nivå 3 – detaljerad produktionsplanering med
hänsyn till status på utrustning, personal, material, kapacitet, ställtid etc. Strävar
efter optimal resursanvändning.
Production dispatching, Nivå 3 – en begäran om produktionsstart skickas till
maskin/personal (vid tidpunkten enligt planeringen). Ser till att arbetsorder skickas
ut och delegeras till olika skift. Kontrollerar även mängden PIA.
Production execution, Nivå 3 – verkställer arbetsorder och ser till att de faktiskt blir
utförda.
Production data collection, Nivå 3 – samlar in data från styrsystemen/fabriksgolvet.
Data från sensorer, status på utrustning/maskiner, händelser, inknappningar från
operatörer, operatörsåtgärder och allt annat som är viktigt i tillverkningen av
produkten.
Production performance analysis. Nivå 3 - olika analyser som måste utföras för att
bekräfta och optimera produktionen. Analys av produkt (tester i produktionsflödet),
produktion (utrustning och maskinutnyttjande) och processer (lyckade/misslyckade
produktionskörningar).
Production tracking, Nivå 3 – spårning/övervakning av produktionen.
Materialförflyttning, start- och sluttider etc. Sammanfattning och rapportering av
information angående resurser, kostnad och resultatanalys samt produkthistorik
(spårbarhet).
Production control and execution, Nivå 2 – integrering på denna nivå omfattas dock
inte av ISA-95, dvs. själva styrsystemen på fabriksgolvet.

Enligt Johnsson kan aktivitetsgruppen Production performance analysis kompletteras med
standarden ISO 22400. I standard presenteras och definieras 34 nyckeltal som oftast brukar
användas på Nivå 3 av tillverkande företag. En del av dessa nyckeltal passar bättre för diskret
tillverkning medan andra passar bättre för kontinuerlig tillverkning. Tanken är att företag kan
välja de nyckeltal som bäst passar deras ändamål. (Johnsson & Kirsch, u.å.) ISA-95 diskuterar
inte nyckeltalen utan överlåter det till ISO 22400. (Johnsson)

2.3 Verktyg för behovsanalys
Målet med denna litteraturstudie har först och främst varit att identifiera modeller eller
metoder som kan användas vid en behovsanalys av Danfoss Värmepumpar AB.
Litteraturstudien har identifierat ISA-95 som en lämplig standard som kan användas som
hjälpmedel vid integrering av IT-system hos tillverkande företag. Det finns andra standarder
som skulle kunna användas i detta syfte men i denna studie har fokus legat på ISA-95. Främst
för att en större mängd material om ISA-95 har funnits tillgänglig och påträffats under
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studiens gång, i motsats till andra standarder som inte har beskrivits lika detaljerat i
litteraturen. ISA-95 är även allmänt accepterad bland MES-leverantörer. (Saenze de Ugarte et
al., 2009) Andra standarder och rekommendationer är till största del baserade på ISA-88 och
ISA-95 och tillför därför väldigt lite nytt. (Meyer et al., 2009) Johnsson rekommenderar ISA95 över ISA-88 eftersom den sistnämnda standarden främst fokuserar på batch produktion,
vilket gör ISA-95 mer lämplig för Danfoss Värmepumpar AB som bedriver diskret produktion.
Johnsson har själv varit med och utvecklad ISA-95 och kan på grund av detta anses vara
partisk, men i och med argumenten ovan och det faktum att ingen standard har varit tillgänglig
i sin helhet har fokus lagts på ISA-95. Det har dock visat sig svårt att presentera annat än en
grundläggande beskrivning av ISA-95. Som nämndes ovan har inte heller ISA-95 funnits
tillgänglig i sin helhet för detta arbete. Exempelvis MOM och den generella aktivitetsmodellen
skulle eventuellt kunna användas vid en behovsanalys av Danfoss Värmepumpar AB. Men
eftersom endast produktionsgruppens aktivitetsmodell och dess beståndsdelar kunde
presenteras, och inte de tre resterande gruppernas aktivitetsmodeller (kvalitets-, underhållsoch lagergruppen), anses det inte lämpligt att uteslutande använda MOM konceptet som
underlag vid en behovsanalys av Danfoss Värmepumpar AB i detta arbete.
Avsnitt 2.1 IT-system hos tillverkande företag och även ISA-95:s FHM ger en tillräckligt bra
överblick och förståelse av hierarkin mellan IT-system hos ett tillverkande företag och MES
roll i det hela. Denna förståelse kan komma till användning vid analys och sammanställning
av intervjumaterialet när det kommer till att identifiera problem, möjligheter, behov och annat
som är av intresse vid integrering av fabriksgolvet (Nivå 2,1 och 0 i FHM) med affärssystem
(Nivå 4 i FHM).
Eftersom ingen specifik modell för behovsanalys i tillräcklig utsträckning har identifierats i
litteraturstudien anses det därför lämpligt att de elva funktionsgrupperna identifierade av
MESA används som underlag vid en behovsanalys av de olika avdelningarna, se bilaga C. För
varje funktionsgrupp presenterar MESA ett antal exempel på typer av funktioner. Genom att
analysera avdelningarna ur dessa funktionsgruppers perspektiv, med hjälp av
exempelfunktionerna, anses det möjligt att identifiera de huvudsakliga MES behoven. Framför
allt med tanke på att ISA standarderna är en vidareutveckling av MESA:s elva
funktionsgrupper. (Meyer et al., 2009)
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3. Företagsbeskrivning
Nedan följer en kort presentation av företaget och produktionen i fabriken. Här ges även en
överblick av företagets nuvarande informationssystem och lösningar som anses relevanta
för resten av arbetet.

3.1 Danfoss Värmepumpar AB
Danfoss Värmepumpar AB ingår i Danfoss som är en global koncern med ca 23 000 anställda
och verksam i mer än 100 länder. (Danfoss A, 2016) Danfoss Värmepumpar AB tillverkar,
utvecklar och marknadsför värmepumpssystem för uppvärmning, varmvatten och kyla.
Tidigare var företaget känt som Thermia Värmepumpar men efter sammanslagning med
Danfoss tillverkar och marknadsför de idag produkterna under både varumärket Danfoss och
Thermia. Företaget har huvudkontor i Arvika där all produktion och utveckling av
värmepumpar sker. (Thermia, 2016) Verksamheten hos Danfoss Värmepumpar AB är
uppdelad i följande avdelningar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produktion
Kvalitet
Inköp
Order
Logistik
Produktionsteknik
Underhåll
Reservdelar
Support
Forskning och utveckling (FoU)
Sälj och marknad

Avdelningarna presenteras närmare i avsnitt 4 för att undvika upprepning. Samtliga förutom
avdelningen för sälj och marknad berörs i detta arbete, då ingen från den avdelningen
intervjuades och ingen direkt koppling till fabriksgolvet identifierades vid intervjuer med
andra avdelningar. En del av företagsfunktionerna är centraliserade till moderbolaget Danfoss
med huvudkontor i Danmark. (Glavmo, Magnus) Dessa behandlas dock inte i detta arbete. I
detta arbete kallas Danfoss Värmepumpar AB hädanefter endast för Danfoss.

3.2 Fabriken och produktionen
I fabriken tillverkas hundratals varianter av ett par olika värmepumpsmodeller. Den stora
variationen beror på att värmepumparna säljs i olika länder med olika elektriska standarder,
att de tillverkas under både Thermia och Danfoss varumärket samt att de olika modellerna
finns i olika storlekar när det gäller fysiska dimensioner men även prestanda. Variationen leder
även till att de ingående komponenterna varierar i storlek och prestanda i värmepumparna.
(Glavmo)
Tillverkningen av värmepumpar sker både direkt mot kundorder och mot lager för att möta
den säsongsberoende efterfrågan. (Glavmo; Björkenstam, Anna-Lena) Antal arbetare och
arbetsskift i fabriken följer säsongsmönstret, dvs. dubbla skift och fler arbetare vid högsäsong
och endast ett skift och färre arbetare vid lågsäsong.
Produktionen i fabriken består av tre huvudflöden där produkter inom kategorierna villa,
fastighet och luft-vatten tillverkas. Det finns ytterligare ett specialflöde men i detta arbete har
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fokus främst legat på de tre huvudflödena där majoriteten av produkterna passerar. Men
samtliga produkter, oavsett flöde, går i princip genom samma processer/stationer. I figur 7
presenteras en väldigt förenklad bild av produktionen. Varje rektangel representerar en
arbetsstation/process i produktionen och de gråa rektanglarna representerar de tre
huvudflödena. I produktionen finns det även ett par buffertzoner som har utelämnats från
figuren. Detta är som sagt en väldigt förenklad bild av en komplex produktion men anses vara
tillräcklig för detta arbete. En närmare förklaring av figurens beståndsdelar presenteras nedan.

Figur 7: En förenklad bild av produktionen där de gråa rektanglarna representerar de tre huvudflödena. Pilarna i
figuren föreställer förflyttning av produkten/komponenter från en station till en annan, förutom från ”Läcktest” till
”Förmontering el” där pilen snarare föreställer en arbetsorder om att påbörja förmonteringen av värmepumpens
elektronik.

Rörbockning – här bockas de kopparrör som ingår i de olika värmepumparna. Efter
bockning hamnar rören i kittlager för att sedan kittas in med andra komponenter.
Kittlager – kittlagret innehåller alla de komponenter som ingår i värmepumparna.
Kittning – en produktionsorder kommer in från orderavdelningen på vilket det anges vilken
produkt som ska tillverkas. Genom att skanna serienumret på produktionsordern får
personalen en lista på vilka komponenter som ingår i produkten (I detta arbete syftar
serienummer på det nummer som identifierar slutprodukten och artikelnummer beskriver en
ingående komponent). Produktorderlappen hängs upp på en skena med andra
produktionsorderlappar som tillhör samma flöde, det finns en skena för varje flöde. När det är
dags för produktionsordern att påbörjas i produktionen plockas lappen från skenan. De
komponenter som ingår i produkten plockas sedan från hyllorna i kittlagret och placeras
tillsammans på en så kallad kittvagn vid kittningsstationen (dvs. ”Kittning” i figur 7).
Produktionsorderlappen följer med värmepumpen genom hela flödet. Kittvagnen placeras
sedan i kö till nästa arbetsstation tillsammans med andra kittvagnar (dvs. andra
produktionsorder). För varje produkt förbereds två kittvagnar där en av kittvagnarna
innehåller de mekaniska komponenterna så som värmeväxlare, cirkulationspump, bockade
kopparrör etc. och går till stationen ”Kylmontering”. Den andra kittvagnen innehåller
värmepumpens höljesdelar och går vidare till stationen ”Plåtning”.
Kylmontering – vid denna station svetsas och monteras komponenterna från kittvagnen
ihop (värmeväxlare, cirkulationspump, bockade kopparrör etc.). Det finns tre olika
arbetsstationer, en för varje flöde uppdelat efter produktkategorierna villa, fastighet och luftvatten.
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Läcktest – vid denna station testas alla värmepumparnas täthet för att verifiera att inga läckor
förekommer, dvs. att svetsning och montering gjorts på rätt sätt. Värmepumpen fylls med
helium i en av tre tryckkammare som registrerar om gasen läcker ut eller inte.
Förmontering el – här förmonteras elektroniken till värmepumpen på en plåt, så kallad
elskåp, som sedan monteras in i värmepumpen vid stationen ”Elmontering”. Även här finns
en skena där arbetsorder/produktionsorder hängs upp, vilket görs i samband med att
värmepumpen nått fram till ”Läcktest”.
Vakuumstation – när värmepumpen har klarat läcktestet kommer den till denna station för
att vakuum sugas.
Fyllstation – efter vakuumsugningen fylls värmepumpen med köldmedium vid denna
arbetsstation. Här kan fem värmepumpar fyllas åt gången. Köldmedier är ett samlingsnamn
på det medium som finns i en oftast sluten kretsprocess från vilken användbar kyla eller värme
levereras, de används bland annat i kylskåp, frysar och värmepumpar. (Miljöförbundet
Blekinge Väst, 2010)
Montering elpatron – här monteras en elpatron till värmepumpen. En elpatron är en
metallslinga som alstrar värme, t.ex. de metallslingor som syns i botten av vissa vattenkokare
som används i hemmet.
Tankisolering - denna arbetsstation ligger i en avlägsen del av fabriken, där även
rörbockningsstationen är placerad. De ca en meter höga vattentankarna förses här med
isolering och förflyttas sedan till huvudproduktionen, dvs. in i huvudflödena där de ställs i en
buffertzon. Det dock har inte framgått hur arbetet i denna arbetsstation initieras, dvs. om en
produktionsorder kommer hit samtidigt som till kittning eller om arbetet initieras på något
annat sätt.
Elmontering – den elektronik som förmonterades ansluts till resten av värmepumpen. Här
utförs även ett elsäkerhetstest och även andra tester av värmepumpens elektronik.
Riggtest – när värmepumpen når fram hit bör den vara fullt funktionell. Värmepumpen
kopplas in i riggtestet av en operatör som kör värmepumpen precis som om den vore
uppkopplad i t.ex. en villa hos slutkunden. Resultatet från riggtestet visar om värmepumpen
presterar enligt produktspecifikationen. Här mäts t.ex. strömförbrukning, tryck, flöden,
temperaturer med mera. Om något värde ligger under eller över kan det t.ex. betyda att en fel
typ av komponent har monterats till värmepumpen.
Isolering – vid denna arbetsstation isoleras kopparrören och andra komponenter i
värmepumpen.
Plåtning – montering av värmepumpens hölje.
Emballering (robot) – här emballeras och paketeras värmepumpen av en robot.
Färdigvarulager – när en produkt är färdig och paketerad hamnar den i färdigvarulagret
(som även innefattar säkerhetslager).
Utlastning – lastning för transport till kund.
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En viktig station som inte finns med i figuren är en så kallad omarbetnings/reparationsstation,
dit de värmepumpar som inte lyckats passera t.ex. läcktest eller riggtest kommer för att
omarbetas. Det kan bero på att en svetsning inte är tät eller att fel komponent har monterats
in och måste bytas ut.
3.2.1 IT-system i fabriken
Danfoss har ett affärssystem som inte, eller till en väldigt liten grad, är integrerad med
fabriksgolvet. Det finns endast två punkter i produktionen som direkt rapporterar till
affärssystemet. Dessa punkter är vid kittningsstationen (när en produktionsorder har kittats)
och vid emballeringen (när produktionsordern är avslutat och paketerad). Ingen annan
information om produktens status i produktionen finns tillgänglig i affärssystemet.
Ett par fristående IT-system finns i produktionen som inte är integrerade med affärssystemet.
Med fristående menas här att de t.ex. har en egen databas där historiskdata lagras eller där
recept som används vid den tillhörande arbetsstationen/processen lagras. Dessa IT-system är
inte integrerade till något annat IT-system utan data som lagras är endast tillgänglig via
databassökning. De fristående IT-systemen finns vid följande arbetsstationer:
•
•
•
•
•

Elmontering (för elsäkerhetstest)
Riggtest
Läcktest
Vakuumstation
Fyllstation

Vid elsäkerhetstest, vakuumstation och fyllstation används Product Line Information System
(PLIS) som är en mjukvara som används av leverantören av dessa system. Informationen från
dessa stationer lagras av PLIS i en och samma databas. (Nilsson, Erik) Vid vakuumstationen
styr PLIS hur länge en produkt ska vakuumsugas och vilket värde som ska uppnås för att bli
godkänd i den processen. (Nytomt, Johan) Men ingen historik lagras från vakuumstationen i
dagsläget, utan det är endast ett PLC-system som sköter processen baserat på inlagda recept.
(Karlsson, Jan-Erik) PLIS används även för att styra hur mycket köldmedia de olika
värmepumparna fylls med vid fyllstationen, för detta skapas recept baserat på artikelnummer
dvs. baserat på de ingående komponenternas specifikationer. (Nytomt) Operatören vid
fyllstationen skannar serienumret på produktionsordern vilket gör att rätt recept för
fyllnadsmängd för den värmepumpen hämtas från databasen. (Nilsson, E.) PLIS registrerar
och lagrar även tidsåtgång och hur mycket köldmedia värmepumpen fylldes med. (Nytomt)
Riggarna vid riggteststationen är uppbyggda med hjälp av ett SCADA-system. (Nytomt) Innan
en testkörning i en testrigg kan påbörjas skannar operatören serienumret från
produktionsordern som gör att testparametrarna för den specifika värmepumpen hämtas från
databasen. Resultatet från testerna lagras i så kallade riggdatabasen som innehåller testdata
från mer än tio år tillbaka. (Karlsson, J.) I samband med testerna har operatörerna även
möjligheten att logga data till riggdatabasen angående avvikelser eller mindre omarbetningar
som de gör på plats. (Frisk, Henrik)
Vid läckteststationen används ett PLC-system för att styra processen. (Nilsson, E.) Det kan
eventuellt finnas andra PLC-system i produktionen men det har inte framgått exakt vart eller
till vad de används. Vid ett läcktest får operatören endast reda på om läcka förekommer eller
inte. Om något är fel loggar operatören det manuellt i en databas, det sker inte per automatik.
(Frisk)
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Från emballeringsstationen rapporteras det till affärssystemet att en produktionsorder har
avslutats, dvs. att den har emballerats, paketerats och är leveransbar. Vid denna arbetsstation
finns som tidigare nämnts en robot som sköter emballeringen och paketeringen. När det är
färdigt rapporteras det till affärssystemet.
3.2.2 Andra informationslösningar
Instruktioner
Eftersom Danfoss tillverkar hundratals olika varianter av ett par värmepumpsmodeller sitter
arbetsinstruktioner uppsatta vid majoriteten av arbetsstationerna som de anställda kan
bläddra i om de känner sig osäkra på t.ex. hur något ska monteras. Arbetsinstruktionerna, så
kallat standard operating procedure (SOP), beskriver i text steg för steg hur ett arbete ska
utföras. (Hurmalainen, Ann; Olsson, Jonas)
Utöver de arbetsinstruktionerna används även så kallade quality alerts. Quality alerts är
skyltar som ställs upp vid de arbetsstationer där återkommande kvalitetsfel har identifierats.
Deras syfte är att uppmärksamma anställda på fabriksgolvet om att de bör vara extra försiktiga
och noggranna när det utför ett specifikt steg vid t.ex. monteringen av en viss komponent.
Quality alerts kan också sägas vara en sorts arbetsinstruktion men hädanefter i detta arbete
när arbetsinstruktioner nämns syftar det på SOP och inte quality alerts.
Magnet- och whiteboardtavlor
Vid varje arbetsstation i produktionen finns det en magnettavla uppsatt som används till att
beräkna produktiviteten i de tre flödena. Tavlan vid en arbetsstation visar arbete utfört per
anställd och även för vilket flöde. Personalen i arbetsstationen tar en magnetremsa och fäster
den på tavlan bredvid sitt eget namn. Magnetremsorna finns i olika längd och den längd som
väljs för det utförda arbetet beror på den sedan tidigare uppskattade arbetstiden för
produktmodellen. (Wilsborn, Joacim)
Förutom dessa mindre magnettavlor vid arbetsstationerna finns det även en samling med
större whiteboardtavlor mitt i produktionen där de anställda samlas varje morgon för att gå
igenom arbetsplanen för dagen och diskutera andra frågor. Dessa tavlor består av en så kallad
Factory Board, Produktionsplanering & Produktivitetstavla (PP-tavla) och en
problemlösningstavla. På Factory Board redovisas olika diagram och tabeller med bland annat
statistik och historik från produktionen, logistik, underhållsarbete och även för fabrikens
produktivitet. PP-tavlan används för personalhantering, dvs. visar vem som jobbar vart och
antal arbetade timmar. Här redovisas även produktiviteten för pågående produktion och andra
nyckeltal som manuellt uppdateras varje timme. På problemlösningstavlan redovisas
identifierade fel eller problem i produktionen som behöver utredas. Identifierade problem
antecknas på post-it-lappar som fästs på tavlan. På post-it-lappen noteras datum, initialer, vad
problemet är och sedan utses ett team som tillsammans löser problemet. Post-it-lapparna fästs
under antingen just-do-it, 4D eller 8D baserat på hur komplicerat problemet är. Just-do-it är
för sådana problem som tar högst fem dagar att lösa, 4D används för lite mer komplicerade
problem än de som faller under just-do-it och 8D används för problem med så pass hög
komplexitet att de måste lösas på högre nivå i företaget. (Olsson) Både 4D och 8D är
problemslösningsmetoder i flera steg som är baserade på Plan-Do-Check-Act (PDCA)
metoden. I detta arbete presenters inte metoderna närmare än så.
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4. Nulägesanalys
I detta avsnitt presenteras en sammanställning för varje avdelning baserat på intervjuer
med anställda hos Danfoss. Varje avdelning har först och främst behandlats med den enstaka
avdelningen i fokus. Viss upprepning kan förekomma då en del avdelningar upplever samma
problem eller behov.
Sammanställning av intervjumaterial för varje avdelning har gjorts med fokus på
information eller data som enligt FHM kan sägas flöda från IT-system på Nivå 4 (dvs.
affärssystemet) till IT-system på Nivå 2, 1 eller 0 (dvs. fabriksgolvet). Utöver detta har fokus
även legat på att identifiera behov och problem kring befintliga IT-system och processer som
eventuellt skulle kunna åtgärdas genom automatisering eller digitalisering.

4.1 Produktionsavdelningen
4.1.1 Uppföljning av produktivitet
Som tidigare nämnts finns det en magnettavla vid varje arbetsstation i produktionen som
används till att beräkna produktiviteten i de tre flödena. Produktionen i sin tur är
arbetsmässigt uppdelad i grupper (bockning, el och rigg samt slutmontering) med egna
gruppledare. Gruppledarna får varje timme fylla i en blankett för varje arbetsstation de
ansvarar över. I blanketten skriver de in produktivitetsvärdet för arbetsstationens alla
arbetstimmar. Om de får ett negativt värde för en arbetstimme ska de även anteckna varför
arbetsstationen inte nådde upp till produktivitetsmålet (om det t.ex. berodde på ett
utbildningstillfälle eller ett kvalitetsfel som skulle åtgärdas). Det kan även hända att ett arbete
blir färdigt strax efter rapporteringstimmen, vilket kan leda till att timmen innan får ett
negativt och timmen efter ett positivt produktivitetsvärde. Produktiviteten för varje
arbetsstation beror även på hur många som arbetade vid stationen under timmen. Vid behov
kan det hända att en anställd förflyttas till en annan arbetsstation och vid sådana tillfällen är
det svårt att hålla koll på om det var t.ex. 3, 3.25 eller 3.5 arbetare vid arbetsstationen under
den timmen. Informationen från tavlorna används sedan till att beräkna produktiviteten vid
varje arbetsstation och med det produktiviteten i varje flöde. Detta görs på PP-tavlan där
timregistreringar, bemanning, produktivitet och andra nyckeltal manuellt uppdateras för alla
arbetsstationer och flöden. (Wilsborn)
När intervjuerna utfördes hos Danfoss hade detta system med tavlor och magnetremsor endast
använts i ett par veckor och var fortfarande i förändring. Tavlor med magneter har även
använts tidigare i produktionen men inte på exakt samma sätt som i dagsläget. Enligt Olsson
har produktionen alltid haft timregistreringar av något slag, men skillnaden är att de nu får
bättre insyn i vad varje anställd på fabriksgolvet gör och hur mycket de presterar. Enligt Olsson
är själva magnetuppsättningen inget bekymmer men för mycket resurser går till att fylla i och
samla in blanketter från alla arbetsstationer för att sedan uppdatera PP-tavlan varje timme.
Hurmalainen, Olsson, och Wilsborn anser alla tre att dessa arbetsrutiner är alldeles för
byråkratiska och resurskrävande, trots att de ger bättre insyn och överblick i produktionsläget
än tidigare använda metoder. De ser hellre att rutinerna för insamling och hantering av
produktivitetsdata automatiseras och presenteras digitalt.
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4.1.2 Spårning av produkter och pappershantering
Enligt Hurmalainen är det väldigt mycket pappersanvändning i produktionen som hon anser
borde elimineras. Som exempel på pappersanvändning kan nämnas:
•
•
•
•

produktionsorder från orderavdelningen till kittningsstationen (som sedan följer
produkten genom produktionen)
en produktionsorderlapp som startar förmontering av elektroniken
blanketter för felåterföring vid olika punkter i flödet
blanketter för rapportering av produktivitetsvärden

I slutändan hamnar majoriteten av papperslapparna i papperskorgen efter att informationen
har uppfyllt sitt syfte eller manuellt loggats i affärssystemet eller något annat IT-system.
Produktionsorderlapparna arkiveras i några år för garantiåtagandets skull, men i slutändan
hamnar även de i papperskorgen, ett slöseri både ekonomiskt och miljömässigt anser
Hurmalainen.
Ett par gånger om dagen blir produktionsledarna kontaktade av orderavdelningen som vill veta
vart i flödet en produktionsorder befinner sig och när den uppskattas vara färdig och redo för
transport till kund. Det enda sättet för produktionsledarna att ta reda på detta är att bege sig
ut på fabriksgolvet och läsa av alla papperslappar som följer med värmepumparna tills att den
efterfrågade ordern är identifierad. (Hurmalainen; Olsson) När den är hittad hänger
produktionsledaren en PRIO-skylt på värmepumpen för att signalera att den är brådskande.
Sedan följer produktionsledaren med värmepumpen i flödet och ser till att den blir färdig. Både
Olsson och Hurmalainen anser att det är ett gammalmodigt tillvägagångssätt och att det skulle
vara lättare om rapportering av värmepumpens position i flödet skedde automatiskt vid alla
arbetsstationer och buffertzoner. Det är något de tror att även orderavdelningen skulle
uppskatta och ha nytta av.
Detta pappersbaserade system, där värmepumparna fysiskt står i kö och väntar på att en
anställd ska påbörja arbetet i nästa arbetsstation, är problematiskt för både styrning och
kontroll av flöden. I dagsläget utförs sekvensering av flöden manuellt vid kittningsstationen
när produktionsorderlappar kommer in från orderavdelningen. Men sekvensen är inte
obestridlig. Omstyrning och anpassning mitt i flödena tillåts och uppmuntras, men är inte
alltid kvalificerad. Eftersom köplatserna inte är fixerade kan de lätt manipuleras eller blandas
ihop godtyckligt. Som ett exempel nämner Olsson arbetsorder från läckteststationen till
förmonteringsstationen. När ett läcktest på en värmepump har påbörjats tar operatören den
medföljande produktionsordern för förmontering av elektronik till förmonteringsstationen,
där den antingen hamnar i en hög eller så hängs den upp i en skena som sitter intill stationen.
Men ordningen följs inte alltid eftersom montörerna ibland förbiser de produktionsorder som
är svårare att bygga. När värmepumpen senare når fram till stationen för elmontering kan det
hända att elektroniken från förmonteringsstationen inte är redo, vilket kan leda till att
värmepumpen i värsta fall blir försenad till kund.
4.1.3 Arbetsinstruktioner
Enligt Hurmalainen är det inte alltid lätt att begripa och följa arbetsinstruktionerna, särskilt
när det är många arbetsmoment. De erfarna operatörerna/montörerna behöver oftast inte
använda SOP när det gäller de mer återkommande produkterna, men även de är beroende av
SOP när nya produkter introduceras. Enligt Olsson är förväntningen att åtminstone
produktionsledarna håller koll på vilka produkter som är nya och vilka som är gamla, men det
är inte lätt med den stora produktfloran som ständigt är i förändring.
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När en ny produkt introduceras får en anställd från varje arbetsstation vara med på en
genomgång av produkten. Sedan får den anställde lära ut arbetsinstruktionerna till de andra i
arbetsstationen så gott de kan. Men det är alltid så bråttom påpekar Hurmalainen, och oftast
får de själva lista ut och lära sig den nya produkten. Hon nämner den senaste produkten som
introducerades som ett exempel. I det fallet uppstod ett litet kaos då produkten sattes in i
produktion innan det fanns SOP-dokument för alla arbetsstationer.
Både Hurmalainen och Olsson tycker att SOP borde presenterad digitalt, förslagsvis i
videoformat, så att det går att se hur arbetet utförs på rätt sätt istället för att de anställda läser
av instruktioner från papper. Olsson tycker även att quality alert från kvalitetsavdelningen
borde digitaliseras, istället för de skyltar som ställs upp vid arbetsstationerna. Quality alert är
till för att uppmärksamma de anställda om speciella fokuspunkter, dvs. information om
arbetssteg som för det mesta utförs på fel sätt och som de anställda bör vara extra noggranna
med.
SOP till produktionen skapas av produktionstekniska avdelningen i samarbete med FoUavdelningen. I vissa fall kan det hända att själva instruktionen inte är korrekt och för det mesta
är det sådant som produktionsavdelningen själva eller med hjälp av produktionstekniska
avdelningen kan lista ut och lösa. Men ibland dyker det upp problem som kräver en djupare
förståelse och för dem behöver produktionsavdelningen få feedback från FoU för att kunna
åtgärda. I sådana situationer har det varit svårt att få en respons från FoU eftersom de enligt
Hurmalainen oftast prioriterar nya projekt. Som exempel nämner hon en produktmodell som
alltid måste tömmas på en liten mängd gas vid riggtestet. I detta fall vill de till exempel veta
om det måste vara så, dvs. att den fylls på med extra gas vid fyllnadsstationen, eller om det går
att fylla på med mindre gas från början.
4.1.4 Felåterföring och problemlösning
Felåterföring angående kvalitetsfel, avvikelser och andra problem rapporteras in vid olika
punkter i produktionen. (Wilsborn) Digital rapportering sker endast vid riggteststationen, där
operatören manuellt loggar i riggdatabasen. Vid andra punkter i produktionen sker
felåterföring antingen muntligt eller via blanketter. (Karlsson, J.) Identifierade fel eller
problem presenteras sedan på det dagliga morgonmötet och om en utredning krävs noteras
problemet på en post-it-lapp som fästs på problemlösningstavlan. (Olsson)
Både Wilsborn och Olsson anser att de kan och behöver bli bättre på att lösa problemen som
dyker upp. Enligt Olsson är det dock inte alla fel och problem som fångas in och återkopplas
till problemlösningstavlan. Han misstänker att en stor del data går förlorad eftersom mycket
av felåterföringen är pappersbaserad. Wilsborn förespråkar ett gemensamt
felåterföringssystem i produktionen där fel/problem av olika slag kan loggas i samma program
eller databas för varje produkt. Ett sådant system skulle underlätta och öka mängden
felåterföring samt vara till stor hjälp vid rotorsaksanalyser. Wilsborn nämner även möjligheten
till felåterföring i realtid. Som ett exempel nämner han riggtesten där han anser vore bra om
tidsåtgång och återstående tid för varje test kunde visualiseras och även att en signal ges om
något går fel.

4.2 Kvalitetsavdelningen
4.2.1 Spårning av batcher och komponenter
Enligt Westerberg, Annica, behöver kvalitetsavdelningen ha full spårbarhet på komponenter
och batcher som sitter i produkterna för att kunna uppfylla de krav som ställs från ISO 9001.
ISO 9001 är en standard för kvalitetsledningssystem. (ISO, 2016) 2015 beslutades att alla
enheter i Danfoss koncernen ska implementera standarden ISO/TS16949, som också ställer
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höga krav på spårbarhet. (Danfoss B, 2016) ISO/TS16949 är i grunden en standard för
kvalitetsledningssystem för leverantörer till bilindustrin och är en vidareutveckling av ISO
9001. (Danfoss C, 2016) Enligt Glavmo har man i dagsläget spårbarhet till en viss del, men han
anser att nivån är lite låg för att de ska kunna stå rakryggade och säga att de uppfyller de
hårdaste bilindustrikraven som han ser som en förebild.
Enligt Glavmo har det hänt att det i ett senare skede har upptäckts att en batch varit dålig, men
att det inte har gått att säga exakt i vilka serienummer batchen användes. I sådana situationer
blir det lite av ett detektivarbete att spåra de berörda produkterna. Glavmo säger att det är lite
pinsamt att behöva gå ut och säga att de inte vet exakt vilka produkter som berörs. Det ger inte
ett bra intryck mot marknaden och det menar han är drivkraften till varför de vill bli bättre på
spårbarhet.
Spårning av komponenter, batcher och produkter baseras idag på datum. Med
produktionsdatumet går det att ta reda på vilka batcher som användes när produkten
tillverkades och sedan dra slutsatser om vilka som hamnade i produkten. Enligt Westerberg
kan det hända att en komponent under en viss period ersätts av en likvärdig komponent från
en annan leverantör. I ett sådant fall kan spårbarheten försvåras för de produkter som
tillverkades kring det datumet som den temporära komponenten infördes och även för de som
tillverkades kring det datum den ursprungliga började användas igen. Vid dessa datum uppstår
en osäkerhet då det är svårt att veta om de temporära komponenterna infördes på engång för
alla produkter som tillverkades på det datumet, eller om de endast användes på ett fåtal av
dem.
I dagsläget kan kvalitetsavdelningen se via affärssystemet när en produktionsorder gjordes och
när produkten levererades till kund. De har även tillgång till en Bill of Material (BOM) för
produkten där de bland annat kan se att en komponent från en särskild leverantör ska
användas i tillverkningen. Men BOM uppdateras inte om en temporär komponent används,
vilket skulle vara fördelaktigt och underlätta arbetet menar Westerberg. För vissa
komponenter har de även så kallat dual-sourcing, dvs. att det finns två godkända leverantörer
av en komponent, men BOM visar inte heller vilken av dem som användes i produkten. Om ett
fel upptäcks hos den ena leverantören skulle det, om det gick att se vilken leverantör som
använts, vara möjligt att endast åtgärda de berörda produkterna istället för att åtgärda allt från
båda leverantörerna. (Westerberg)
4.2.2 Datainsamling
Kvalitetsavdelningen jobbar mycket med att identifiera och hantera avvikelser på produkter,
komponenter och material. Det kan gälla avvikande dimensioner på komponenter och detaljer
eller att produkten inte presterar som den ska. Avvikelser kan upptäckas i produktionen men
även ute hos kunder. Information om avvikelser i produktionen rapporteras till
kvalitetsavdelningen främst muntligt, via operatörer och personal i produktionen, och en del
via blanketter. Riggtestet, med riggdatabasen, är den enda punkten i produktionen som ger
kvalitetsavdelningen elektroniskt understöd. Databasen kan nås via kvalitetsavdelningens
kontor. (Karlsson, J.)
Vid riggtestet sker manuell loggning av data för utvalda kritiska komponenter som sedan lagras
i riggdatabasen. Operatörerna antecknar komponenternas artikelnummer på ett papper och
knappar sedan in dem i riggdatabasen tillsammans med information om eventuella fel och
avvikelser. Uppföljning sker på daglig basis, varje morgon rapporterar kvalitetsavdelningen
gårdagens avvikelser till operatörerna på ett morgonmöte. Det görs dock ingen analys av
historiskdata från riggdatabasen för att identifiera specifika återkommande avvikelser, utan
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operatörer och kvalitetsavdelningen avgör baserat på erfarenhet om en avvikelse eller ett fel är
återkommande och måste åtgärdas. (Karlsson, J.)
Data och information som samlas in, muntligt och via blanketter från operatörer och andra
teststationer i produktionen används bland annat till för att föra statistik på hur många fel som
uppstod i teststationer och även hur många som var right-first-times dvs. hur många som
klarade ett test på första försöket. Dessa är viktiga mätetal anser Westerberg och uppföljs
veckovis och även dagligen för t.ex. riggtestet som nämnts ovan. Syftet med denna uppföljning
är kunna förbättra och få så få avvikelser som möjligt. Statistiken för den senaste månaden och
den senaste veckan redovisas på Factory Board som står mitt bland de tre huvudflödena för
att kunna ge även produktionen en överblick. Det är dock endast riggtestet som kan ge data i
realtid, där går det att gå in och titta på nuläget men mycket annat blir bara nedskrivet på
papper och tar tid att sammanställa. Det som skrivs ner på papper är inte heller alltid lätt att
sammanställa eftersom olika operatörer kan beskriva samma sak men på olika sätt. (Karlsson,
J)
Enligt Karlsson, J., efterfrågar ledningen mycket statistik som de vill ska presenteras, men det
är tidskrävande och svårt att presentera dem siffrorna eftersom det finns så lite underlag att
gå på. Anledningen till bristande underlag är enligt Karlsson, J., att det inte finns fler punkter
i produktionen som ger elektroniskt understöd till kvalitetsavdelningen och detta leder till att
det uppstår luckor i informationen. I kvalitetsavdelningens arbete är data från samtliga
arbetsstationer av intresse, inte enbart från riggtestet och de andra fristående IT-systemen.
Westerberg skulle vilja se hela händelseförloppet för en produkt genom produktionskedjan
men det är inte möjligt så som det ser ut idag. Karlsson, J., brukar bli kontaktad av operatörer
när störande avvikelser uppstår, men det uppstår även mindre avvikelser som operatörerna
inte alltid ger feedback om.
4.2.3 Arbetsinstruktioner
Enligt Westerberg är arbetsinstruktionerna en sorts kvalitetssäkring. Sättet som de
presenteras i produktionen i dagsläget ser hon som en svaghet eftersom de kan vara svåra för
de anställda att följa. Det ökar risken för sämre produktkvalitet, speciellt när det är högsäsong
i produktionen och fler personal måste plockas in. En del av dem som plockas in har jobbat på
Danfoss under tidigare högsäsonger eller har vikarierat och en del kan vara helt nya. Men
eftersom Danfoss produkter kontinuerligt förändras ser arbetet annorlunda ut från säsong till
säsong vilket gör det svårt även för de erfarna. Enligt Nilsson, Dennis, är det konstaterat att
det blir fler kvalitetsfel under högsäsong och att det går att ta fram grafer som bevisar detta.
Det optimala enligt Nilsson, D., vore om de erfarna personerna kunde placeras på de svårare
arbetena, och vice versa.
Quality alerts används som tidigare nämnts för att uppmärksamma anställda i produktionen
om något som har identifierats som återkommande kvalitetsfel och att de därför bör vara extra
försiktiga och noggranna när de utför ett specifikt steg vid t.ex. monteringen av en viss
komponent. Enligt Westerberg lägger personalen märke till skylten under de första dagarna
den står vid arbetsstationen men efter några veckor glöms den bort. Skyltarna kan även vara i
vägen vid stationer där det finns mindre arbetsyta. Det kan hända att de förflyttas bit för bit så
att de tillslut står skymda eller bortom sikt och då förlorar sitt syfte.
4.2.4 Omarbetning och reparation
När en produkt testkörs i riggtestet kan det hända att avvikelser upptäcks som måste åtgärdas.
En del saker omarbetas direkt av riggpersonalen som även loggar omarbetningen i
riggdatabasen. I vissa fall krävs ett större omarbete och då måste produkten plockas ut från
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flödet och tömmas på köldmedium för att sedan skickas till omarbetningsstationen. Det
köldmedium som tömdes ut går inte att använda igen. Om felet t.ex. är att fel komponent har
monterats in i produkten löds den först loss i omarbetningsstationen och sedan löds rätt
komponent in. Därefter måste produkten återigen passera ett antal stationer mellan kittningen
och riggtestet beroende på det identifierade felet. Den måste även testköras i riggtestet igen.
Enligt Westerberg är detta en störning i produktionen och skulle oftast kunna undvikas genom
att rätt komponent plockas redan vid kittningsstationen.
Vid omarbetningsstationen fyller personalen i blanketter där de anger komponentbyte,
operatörsnummer och tidsåtgång. De anger även vad som sker med den felsittande
komponenten: om den skrotas, skickas tillbaka till leverantören eller återanvänds i en annan
produkt. (Westerberg; Karlsson, J.) Blanketterna samlas sedan in av kvalitetsavdelningen som
överför informationen till affärssystemet. Informationen är av intresse för att kunna ge
feedback till leverantörer om komponentproblem och även för att ge feedback om rena
produktionsfel som sker i fabriken. (Karlsson, J.) Enligt Karlsson, J., pågår det även små
omarbetningstillfällen hela dagarna i produktionen som inte registreras någonstans.

4.3 Inköp, order och logistik
Björkenstam har det övergripande ansvaret för Inköp-, order- och logistikavdelningen. Dessa
avdelningar arbetar väldigt nära varandra och den enas behov är oftast även den andras. Det
har därför visat sig vara svårt att skilja dem åt i detta arbete och på grund av det har dessa tre
slagits ihop i detta avsnitt.
Orderavdelningen, även kallad orderkontoret, består av tre orderhanterare som tar emot alla
inkommande order av värmepumpar och tillbehör från återförsäljare, installatörer och
exportkunder. Reservdelar behandlas däremot av reservdelsavdelningen som behandlas i
avsnitt 4.6.
Logistikavdelningen ansvarar för inkommande gods och färdigt gods som ska skickas ut till
kund. Avdelningen styr bland annat kittning in mot flödena, material in mot flödena,
utlastning och transport, lagernivåer, säkerhetslager och beställningspunkter etc.
(Björkenstam; Gustafsson, Johan; Grundell, Patrik)
Inköpsavdelningen har första kontakt med leverantörer och hanterar kontrakt och avtal.
Beställningar görs av logistikavdelningen. (Gustafsson)
4.3.1 Produktionsorder
Efter att en order har mottagits skapar orderhanteraren en produktionsorder som produkten
sedan ska tillverkas efter. Innan en produktionsorder kan skapas måste orderhanteraren
kontrollera om ingående material och komponenter finns tillgängligt, vilket kan göras i
affärssystemet. (Hermansson, Tina)
Produkterna kategoriseras i A-, B- och C-kategori där A ska kunna levereras inom 24 timmar,
B inom 2 veckor och C inom 4 veckor. (Hermansson; Björkenstam) För kategori A behöver
ingen produktionsorder skapas utan det sker automatiskt eftersom dessa bör finnas i
färdigvarulager. För produkter i kategori B och C skapas produktionsorder och placeras i
orderkontorets fack tills det är dags för dem att startas i produktionen. (Hermansson)
I dagsläget går det att se i affärssystemet när en produktionsorder har startats (dvs. kittats)
och när den har avslutats (emballerats) i produktionen. Men enligt Hermansson är det ett
väldigt glapp mellan rapporteringspunkterna. För att få reda på vart i flödet mellan kittning
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och emballering en produktionsorder befinner sig måste orderhanterarna kontakta en
produktionsledare som kan gå ut på fabriksgolvet och leta. Produktionsledarna informerar
orderhanterarna var den befinner sig i flödet och ger dem en uppskattning av återstående tid i
produktionen. Dock finns det enligt Grundell en stor osäkerhet i bedömningen av återstående
tid, framförallt om produktionsordern inte har passerat riggtestet. Riggtestet är den punkt i
flödet som oftast avslöjar om några fel har begåtts, t.ex. om fel komponenter har monterats in,
vilket skulle leda till att produkten måste demonteras och börja om från början. Grundell
påpekar även att bristen på rapporteringspunkter mellan kittning och emballering kan lura
orderhanterarna att tro att en produktionsorder befinner sig i flödet, när den i själva verket
bara är kittad och har sedan blivit stående. Grundell vill kunna se att produktionsorder startas
i tid och att dem inte fastnar i flödet. Möjligtvis även se hur produktionen flyter på
volymmässigt för att t.ex. se vart det bildas flaskhalsar. Det kan vara bra att veta att en
produktionsorder befinner sig i ett flöde där det kan bildas flaskhalsar påpekar Grundell.
Orderhanterarna har en leveranssida där de varje morgon kan se vilka kundorder som ska
levereras under dagen. Om en kundorder, för vilken en produktionsorder har skapats, inte
finns på färdigvarulager får de börja leta ute i produktionen säger Hermansson. Problemet
med detta är att orderkontoret inte upptäcker vilka order som riskerar att bli försenade förens
på själva leveransdagen. Om produktionsordern inte har hunnit tillräckligt långt i flödet, eller
något annat problem har dykt upp, måste orderhanteraren ringa till kunden och tala om att
det blir en leveransförsening. En anledning till att ordern inte alltid hinner till färdigvarulagret
är att utsatta datum på produktionsorder inte alltid följs i produktionen säger Hermansson.
Även Björkenstam påpekar att det brister i sekvenseringen av de tre flödena, att den
förplanerade körordningen inte alltid följs. Detta beror främst på att en del produkter är
svårare eller tar längre tid att tillverka och det kan leda till att sekvensen förändras vid
kittningen eller under flödets gång beroende på vad som känns lämpligast för stunden.
Björkenstam menar att det är förståeligt men att spontana omflyttningar av produktionsorder
äventyrar kundorder. Det är dock ytters sällan en leverans faktiskt blir försenad till kund i
dagsläget. (Björkenstam; Gustafsson; Glavmo) Det är åtminstone ingenting som kunderna
påverkas av eftersom produktionsorder alltid skapas med två dagars säkerhetsmarginal för att
kunna möta transportbolagens arbetsrutiner och krav. (Gustafsson)
4.3.2 Material och lagersaldo
Gapet mellan rapporteringspunkterna i produktionen påverkar även logistikavdelningen men
främst när det gäller inrapportering av förbrukat material och komponenter. I produktionen
finns det olika rapporteringspunkter där materialförbrukning rapporteras in och lagersaldo
justeras därefter, men för en del material som hamnar på kittvagn och material som finns i
plocklådor längst flödena sker ingen rapportering förens vid slutet (emballeringen).
(Gustafsson) Enligt Grundell kan det även hända att en produkt använder extra, ibland dubbla,
komponenter om den t.ex. inte klarar riggtestet och måste omarbetas. Dessa extra
komponenter rapporteras inte in under flödets gång och inte heller vid slutet av flödet, utan
det blir en manuell avräkning någon gång i veckan.
Enligt Gustafsson går det inte att lita på lagersaldo som presenteras i affärssystemet och det
försvårar materialplaneringsarbetet. En materialplanerare kan till exempel se i affärssystemet
att det finns tjugo av en komponent men i själva verket är fem redan förbrukade. I värsta fall
kan denna osäkerhet leda till att produkter med låg volym får ställas åt sidan i väntan på
material. För högvolymprodukter kan det leda till att ett helt flöde slås ut. (Gustafsson)
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4.4 Produktionstekniska avdelningen
Produktionstekniska (PT) avdelningens huvudsakliga funktion är att ständigt förbättra
produktionen. Det kan t.ex. gälla förbättringar av processer, maskiner, produktionsflöden,
fabrikslayout med mera. PT stöttar även produktionen med stödverktyg och skapar
arbetsinstruktionerna som finns vid arbetsstationerna. Förutom förbättringar i produktionen
är PT även delaktig i produktutvecklingsprojekt i samarbete med FoU. (Nilsson, E.)
PT är med väldigt tidigt i produktutvecklingsprojekten där de bevakar och hjälper till för att se
till så att produkterna designas med hänsyn till produktionen, t.ex. så att produkterna blir
lättare att montera eller så att de inte blir för besvärliga logistikmässigt. Därefter hjälper PT
till med att föra in de nya produkterna i produktionen genom att t.ex. utveckla och bygga en ny
produktionslina, införskaffa ny utrustning, utbilda operatörer, skapa nya arbetsinstruktioner
etc. PT arbetar sedan fortlöpande med ständiga produkt- och processförbättringar under
produktens livslängd. Många av dagens produkter har levt kvar i flera år och när en ny produkt
införs fasas en annan ut. (Nytomt)
Produktförbättringar görs med fokus på förbättrad prestanda, kvalitet eller för att sänka priset.
Men innan en ändring kan göras på en produkt måste ärendet tas upp på change board (CB).
CB består av samtliga avdelningschefer som träffas en gång i veckan för att diskutera och
bestämma vilka ärenden som är värda att jobba vidare och lägga resurser på. (Nytomt) PT kan
inte göra egna ändringar på ritningar och CAD-filer utan de görs av FoU. Om PT vill göra
sådana ändringar måste de först skapa en change request (CR), även kallad ändringsorder,
som sedan måste godkännas av CB. Om ändringen blir godkänd går ändringsordern vidare till
FoU som implementerar den. När FoU har gjort ändringen är det sedan PT:s ansvar att
uppdatera BOM, SOP etc. (Kristiansson, Daniel)
PT får mycket data och information från FoU när det kommer till ändringsorderärenden och
nya projekt, framförallt produktprojekt. FoU är en av de största informationskällorna till PT
och informationen därifrån är helt avgörande för PT:s dagliga arbete. Ett av PT:s
ansvarsområden är att skapa produktens BOM i affärssystemet med alla ingående
komponenter (hur många det är och ungefär vart i flödet de ska dras från lagersaldot t.ex. vid
kittningen eller vid slutet av flödet). BOM skapas baserat på ritningar och annan information
från FoU. Om det uppstår strukturfel, t.ex. om för många eller för få av en komponent har lagts
in i BOM (vilket leder till att fel antal dras från lagersaldo) är det PT som tar ”detektivrollen”
och gör bland annat en inventering för att hitta och åtgärda felet. (Frisk)
4.4.1 Brist på data
PT:s arbetsuppgifter varierar och lika så deras behov och användning av data. Uppgifterna kan
vara allt från beräkningar på sekvensering/balanseringen, buffert, PIA etc. De blir oftast även
involverade i sådant som först och främst ligger i kvalitetsavdelningens ansvarsområde som
t.ex. kvalitetssäkring av en process. I ett sådant fall kan PT eventuellt behöva framställa en ny
arbetsinstruktion, fixtur, verktyg eller skapa en ändringsorder för en konstruktionsändring om
så krävs. (Frisk)
Nilsson, E., anser att det är brist på data som PT kan analysera för att identifiera olika problem
och framförallt för att kunna prioritera problemen. Han menar att ett problem kan upplevas
som viktig och prioriteras förre ett annat, men i verkligheten skulle de kanske tjäna mer på att
åtgärda det andra problemet som inte prioriterades. Frisk anser att bristen på information och
data leder till att det blir lite trögstyrt. Det tar längre tid att få svar på någonting och om något
kritiskt för PT:s arbete sker i produktionen kan de gå några dagar innan det upptäcks.
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Förbättringsarbetet sker vanligtvis i projektform och kan drivas med olika avdelningar
beroende på projektets syfte. När intervjuerna genomfördes drev t.ex. Nilsson, E., ett
förbättringsprojekt vid en arbetsstation tillsammans med underhållsavdelningen där de
undersökte hur maskinutrustningen skulle kunna förbättras. Parallellt med det drev han även
förbättringsprojekt inom PT där de undersökte hur en testmetod och maskinutrustning skulle
kunna förbättras på längre sikt. I ett senare skede kan fokus ligga på en annan arbetsstation
eller process. Vart förbättringsprojektens fokus ligger beror helt på vilka problem som
identifieras. Som det ser ut i dagsläget är det oftast andra avdelningar som först identifierar
problemen och sedan uppmärksammar PT. Detta sker främst på grund av att väldigt lite data
finns lättillgängligt för PT att analysera, både när det gäller analys av data för
problemidentifiering och analys av data vid problemlösning för redan identifierade problem.
(Nilsson, E.)
Kristiansson skulle även vilja ha möjligheten att se en nulägesbild av produktionen, eftersom
det uppstår enklare småfel någon gång i veckan som oftast är lätta att åtgärda och skulle kunna
fångas upp tidigare och åtgärdas med den möjligheten.
I dagsläget finns det bara färdig, dvs. sammanställd och lättillgänglig, data i affärssystemet
men det är i en väldigt begränsad mängd. Nytomt anser att PT inte har tillräckligt med data för
att kunna arbeta med produktionsförbättringar på rätt sätt. Vill de t.ex. optimera flödet mellan
några stationer krävs det väldigt mycket manuellt klockningsarbete, de måste fysiskt vara ute
i produktionen och mäta för hand under en period för att få en ögonblicksbild. Nackdelen med
det arbetssättet är att det inte går att se om de blivit bättre eller sämre än t.ex. tidigare månad
om inte samma tidmätningar gjordes då. För att kunna arbeta med att förbättra flöden eller
analysera PIA behöver de bland annat kunna titta på variationer över tid och för det behövs
fler rapporteringspunkter och kontinuerlig insamling och lagring av data i produktionen.
(Nytomt)
Enligt Nytomt hämtar PT inte ut information fortlöpande från produktionsflöden, utan endast
om det gäller ett specifikt ärende. Som exempel nämner han ett ärende som de jobbade med
när intervjuerna utfördes där de ville optimera fyllnadsmängden på gas för vissa
värmepumpar. I det fallet plockades data ut från databaser för att analysera trender och kurvor
för en viss period. Det kan även hända att PT analyserar sekvenseringen för att jämna ut
produktionen. Då hämtar de ut data om tidigare sekvenser från affärssystemet och ger förslag
till produktionen på hur de skulle kunna optimera sekvenseringen. Vid förbättringsarbete kan
det även hända att viss statistik hämtas ut från affärssystemet, t.ex. om hur många av en
produktmodell som har tillverkats under en viss period.
Nilsson, E., har med hjälp av data inhämtat från affärssystemet skapat en egen
sammanställning för att kunna se hur mycket som har producerats i de olika flödena och vid
vilken tid. Sammanställningen är baserad på de enda tillgängliga tider som i dagsläget lagras i
affärssystemet, dvs. kittnings- och emballeringstiden. Nilsson, E., skulle även vilja kunna se
är- och börvärden för de olika flödena, vilket inte är så enkelt att se i dagsläget. Utöver det
saknar han även IT-stöd för flaskhalsanalyser, PIA-analyser och andra produktivitetsanalyser.
Frisk vill kunna se vart en produkt befinner sig i realtid och jämföra med vart den borde
befinna sig. Sådana variationer i produktionsflödet kan vara ett tecken på att något inte står
rätt till och behöver undersökas närmare, eventuellt åtgärdas. Information om PIA har främst
produktionsledare behov av men det är ändå något PT kan använda sig ut av i sitt arbete.
Produktionsledare kan använda den informationen till att se hur PIA förflyttar sig och om
något behöver åtgärdas t.ex. om personal behöver förflyttas fram och tillbaka. PT använder
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inte den informationen på samma sätt men det är trots allt viktigt för dem att kunna se
förändringarna. (Frisk)
Utöver det som nämnts ovan skulle Nilsson, E., även vilja kunna hämta data från de PLCsystem som finns i produktionen. Bland annat från utrustningen vid läckteststationen där det
finns ett intresse av att samla in historik för att kunna se hur många gram per år som läcker
under tester.
4.4.2 Information kopplat till produkten
I dagsläget går det inte att på ett enkelt sätt koppla information från produktionen till
individuella produkter. Avsikten med att samla in och koppla data till produkten är delvis att
skapa historik över produktens livstid i produktion och delvis för uppföljning av produktionen.
Det finns redan många olika IT-system i produktionen som Nilsson, E., kallar för
”informationsöar” (riggtestet, fyllstation etc.). Utöver dem vill PT även implementera andra
IT-system i fabriken, men det finns inget som knyter samman dessa och framtida
informationsöar. Så som det är i dagsläget krävs det väldigt mycket energi för PT att
sammanställa en produkts livshistoria.
Enligt Nilsson, E., skulle det vara värdefullt för PT att information kopplades till produkten
angående bland annat:
•
•
•

Vilken anställd som gjorde vad, vid vilken station och vid vilken tidpunkt.
Vilka resultat och värden hade produkten i riggtest, elsäkerhetstest, läcktest,
fyllstation och vakuumstation.
Vilka batcher från lagret som hamnade i slutprodukten.

Nilsson, E., ser även ett behov av att kunna digitalt presentera information, så som SOP och
quality alerts, för montörer och operatörer som är relevant för produkten och det arbete som
ska utföras vid arbetsstationen.
Enligt Frisk är tider i produktionen något som PT använder sig av varje dag. Hans beskrivning
av tider i produktionen liknar Olhagers (2000), definition av produktionsledtid som kan delas
upp i fem olika delar:
•
•
•
•
•

Transporttid (mellan stationer)
Kötid (innan operation)
Ställtid (uppställningstid, omställningstid)
Operationstid
Väntetid (efter operation, i väntan på transport)

Nilsson, E., tittar även så kallad standardtimmar/standardtider som varje specifik produkt
skapar. Standardtider för produktmodellerna finns i affärssystemet och den tiden jämförs
sedan med produktionsledtiden för individuella produkter. Tar det längre tid än standardtiden
är produktiviteten låg och vice versa. Om produktiviteten är låg görs eventuellt en mer
djupgående analys för att ta reda på vilka områden som är problematiska i flödet. Detta skulle
dock bli betydligt lättare om produkternas position och tider i flödet registrerades och lagrades
vid fler punkter än bara vid kittningen och emballeringen. (Nilsson, E.)
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4.4.3 Felåterföringssystem
Kristiansson anser att ett felåterföringssystem behövs i produktionen, ett system som bland
annat kan kontrollera i realtid att rätt komponenter kittas från start. Även Nilsson, E., ser ett
behov av ett felåterföringssystem, ett system som tillåter felåterföring vid varje arbetsstation.
Som exempel nämner han när ett arbete förväntas ta 2 minuter men montören utför arbetet
på 3 minuter. Med ett felåterföringssystem skulle montören kunna rapportera orsaken att t.ex.
verktyget gick sönder, trasig komponent etc. I dagsläget är detta endast möjligt vid riggtestet.
(Nilsson, E.) Felåterföring i realtid är dock inte något som Kristiansson anser PT ha behov av
i det dagliga arbetet, däremot är det viktigt att felhistorik skapas för att kunna se trender, om
t.ex. samma fel uppstår flera gånger och behöver åtgärdas.
Data om avvikelser och fel används främst av kvalitetsavdelningen men även PT tittar på den.
Annan data som är intressant för PT är data från testrigg och annan maskinutrustning som
samlar in och lagrar data. (Frisk) PT kan i dagsläget plocka ut data från databaser för
elsäkerhetstesten, läcktesten och riggtesten. Vid elsäkerhetstesten loggas testvärden
automatiskt. Vid läcktesten sker ingen automatisk loggning men operatören som sköter
utrustningen antecknar avvikelser och loggar dem manuellt i en databas. Vid riggtesten, där
värmepumparna testkörs, loggas testresultaten automatiskt i en databas och avvikelser loggas
manuellt av operatören. Enligt Frisk kan det hända att alla fel och avvikelser inte loggas av
operatörerna, utan ett mindre fel kanske åtgärdas omedelbart utan att det registreras
någonstans. Frisk menar att mycket data kan gå förlorad eftersom insamlingen av data är
väldigt operatörsberoende som det ser ut i dagsläget. Visserligen finns det en del data i
databaser som PT kan använda i sitt arbete men mycket av informationen erhålls genom
muntlig kommunikation eller genom att gå ut på fabriksgolvet och titta. Det är t.ex. ganska
nyligen som produktionen har kommit igång med timmuppföljning, där de med magnettavlor
visualiserar produktiviteten i arbetsstationerna, men det är fortfarande en operatörsberoende
lösning och inte helt optimalt. (Frisk)
4.4.4 Samarbete med underhållsavdelningen
Nilsson, E., som är produktionstekniskchef överser även underhållsavdelningens arbete och
får in information från dem angående vilka maskiner de har arbetat på, hur lång tid det tog
och vad problemet var. Informationen används sedan av PT för att besluta om något
extraordinärt måste göras, t.ex. bygga om något eller köpa in en ny maskin. Varje vecka förser
Nilsson, E., underhållsavdelningen med arbetsorder baserat på önskemål från andra
avdelningar i företaget, exempelvis att de ska införskaffa/bygga ett lyfthjälpmedel till
produktionen.

4.5 Underhållsavdelningen
Underhållsavdelningen är en stödavdelning till PT och överses av Nilsson, E., som är
produktionstekniskchef. Underhållsavdelningen arbetar främst med förebyggande och
avhjälpande underhåll, reparationer och installationer av maskiner och utrusning. (Åman, Ulf;
Rosenkvist, Ola)
4.5.1 Kommunikation med andra avdelningar
En av underhållsavdelningens huvudfunktioner är att minska problemen i produktionen. Om
det uppstår ett problem i fabriken är det viktigt att de bli informerade så att de kan åtgärda
problemet t.ex. om det är en störning i en maskin. Det är även viktigt att de blir informerade
om t.ex. en ny produkt ska introduceras, om slutmonteringspersonalen ska gå på kurs eller att
det av någon annan anledning blir uppehåll vid någon arbetsstation eller punkt i produktionen.
Blir de underhållsavdelningen informerade i förväg vet de att de kan arbeta vid den punkten
på det datumet istället för att komma in under helgen. Sådan information får
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underhållsavdelningen dagligen på morgonmöten. Om något akut uppkommer under dagen
ringer produktionen eller andra avdelningar till deras mobiltelefoner. Om det inte är ett akut
ärende får de andra avdelningarna skriva en arbetsorder som underhållsavdelningen sedan
planerar in. (Rosenkvist)
4.5.2 Schema för förebyggandeunderhåll
Enligt Rosenkvist finns det ett underhållsschema men där står det endast vad som ska
underhållas och om det ska göras varje kvartal eller varje månad, men det står ingenting om
vad som ska göras på maskinen. Efter att arbetet är utfört dokumenteras det heller inte vad
som gjordes. Rosenkvist har arbetat på Danfoss i ca tre år och menar att i många andra
industrier som han har arbetat på har det alltid funnits givna scheman för alla aktiviteter och
när arbetet är utfört signeras det med datum för att visa att arbetet är utfört. På Danfoss finns
inga sådana rutiner och det skapas heller ingen historik över underhållsarbetet vilket försvårar
uppföljning. (Rosenkvist) Ett undantag är dock när ett underhållsarbete eller reparation har
utförts av en extern aktör. För sådana fall finns det dokumenterat vad som åtgärdades och vilka
fel som hittades. (Åman)
Rosenkvist anser att även andra avdelningar som t.ex. produktionsavdelningen skulle tjäna på
att ha tillgång till ett mer detaljerat underhållschema. Produktionsledare skulle kunna planera
och styra produktion runt underhållsarbetet om de kunde se datum, vilken maskin och den
uppskattade tidsåtgången. Men eftersom den informationen inte finns är det ingen som kan
säga hur lång tid det kommer att ta eller om det kommer att störa produktionen eller inte.
4.5.3 Maskinvärden och resultat
Åman anser att det skulle vara till stor hjälp om maskinvärden och resultat från körningar
registrerades. Han nämner vakuumstationen som ett exempel, där han enbart utgår från
värden vid reparationer. Vid vakuumstationen är t.ex. slutvakuum, tryck och tidsåtgång av
intresse. Det skulle även vara fördelaktigt om dessa och liknande värden vid andra stationer
registrerades och lagrades vid varje körning så att historik skapades för alla maskiner i
produktionsflödena. Den informationen skulle vara till stor hjälp vid diagnostisering av
maskiner och utrustning där förändringar av dessa värden kan indikera att något är fel och
behöver åtgärdas.
4.5.4 Manualer och reservdelslistor
Underhållsavdelningen har ett eget reservdelslager för maskiner och utrusning som finns i
fabriken. Förslag på reservdelslistor och manualer samlas in från maskinleverantören när en
ny maskin införskaffas. (Åman) Dokumentering av reservdelslagret är något som avdelningen
måste bli bättre på anser Rosenkvist. I dagsläget plockas en felande maskinkomponent loss
och sedan får de söka på internet efter en reservdel. Rosenkvist skulle hellre vilja att
komponenternas serie-/artikelnummer och information om leverantörer fanns dokumenterat
för snabb åtkoms och att det gick att plocka en reservdel från hyllan och sedan enkelt beställa
en ny till lagret. Denna möjlighet finns på en del av maskinerna men långt ifrån alla.
Enligt Åman kan manualer och andra digitala resurser vara värdefullt för de som är nya på
avdelningen men han anser att mycket av arbetet grundar sig i erfarenhet och tekniskt intresse.
Manualer och andra dokument som tillhör de maskiner som finns i fabriken lagras digitalt och
om något saknas när behovet uppstår går det oftast att hitta på internet säger Åman.
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4.6 Reservdelsavdelningen
Wermlund, Lars, beskriver reservdelsavdelningen som ett företag i företaget. Avdelningen
säljer reservdelar till Danfoss återförsäljare, mindre företag som inte installerar men reparerar
värmepumpar och även till Danfoss konkurrenter eftersom värmepumpar som finns på
marknaden till stor del består av samma komponenter. Reservdelsavdelningen har en egen
kittningsprocess, lager, logistik, inlastning, utlastning, orderhantering etc. Trots att
avdelningen är relativt oberoende har de nära kontakt med alla andra avdelningar. Wermlund
sitter t.ex. med i CB för att få reda på produktändringar och andra händelser som de sedan kan
uppdatera sitt egna sortiment efter vid behov.
4.6.1 Gemensamt lager
I dagsläget har reservdelsavdelningen ett eget lager men tar även del av kittlagret.
Reservdelsavdelningen använder samma artikelnummer som produktionen och lider därför av
samma problem med osäkerhet i lagersaldot som produktionen och logistikavdelningen. Det
går t.ex. inte att veta helt säkert hur många exemplar av en komponent som faktiskt ligger på
lagerhyllan då en del kan vara mitt i ett produktionsflöde. Som nämndes tidigare justeras inte
lagersaldo förens vid slutet av flödena. Det är en återkommande kamp mellan
logistikavdelningens materialplanerare och reservdelsavdelningen om vem som har störst
behov av en komponent som det är brist på. Avdelningarna kommer alltid överens men det är
inte ett optimalt tillvägagångssätt. (Wermlund)
4.6.2 Produkter i förändring
En produktmodell som säljs idag är inte helt identisk med samma produktmodell från 2009.
Produkterna är i ständig förändring vilket leder till att reservdelar till dagens produktmodeller
inte nödvändigtvis är kompatibla med äldre versioner. Reservdelsavdelningen kan med hjälp
av serienumret på kundens värmepump ta reda på produktionsdatumet som finns lagrat och
nås genom företagets affärssystem. Med hjälp av produktionsdatumet kan de sedan titta i sina
reservdelslistor för att se om det finns något speciellt noterat för det datumet t.ex. att en
temporär leverantör av en komponent användes eller något annat som kan påverka vilka
reservdelar som passar kundens exemplar. (Wermlund) Men som nämnts tidigare kan det i
dagsläget vara ganska ansträngande att få reda på produktens historik och med tanke på att
alla avvikelser och ändringar inte registreras kan det bli svårt att veta exakt vilka reservdelar
som passar kundens värmepump.

4.7 Supportavdelningen
Supportavdelningen arbete går främst ut på att stötta installatörer med teknisk support.
Avdelningen ger även support till slutkonsumenter som kontaktar dem både före och efter köp
av värmepump. Förutom teknisk support via telefon arbetar supportavdelningen bland annat
även med att tillgängliggöra produktinformation, dokument, instruktionsfilmer och
informationsfilmer på internet. (Karlsson, Rickard)
4.7.1 Historisk data för produkterna
Enligt Karlsson, R., brukar återförsäljare, installatörer och även supportavdelningen
informeras om avvikelser i produkterna som kan vara bra för dem att känna till. Informationen
skickas ut av kvalitetsavdelningen men det kan hända att en del information om mindre
avvikelser inte skickas ut. Karlsson, R., anser att den informationen åtminstone borde
återföras till supportavdelningen. Det skulle vara värdefullt för avdelningen att ha information
om avvikelser och exakt vilka produkter som berörs.
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Förutom avvikelser skulle det även vara värdefullt för supportavdelningen att med hjälp av
värmepumpens serienummer kunna få ta del av testresultat (från riggtest, läcktest etc.) och
andra händelser från produktens livstid i produktionen. Om de t.ex. blir kontaktade av en
installatör som upplever att produkten inte beter sig som den ska kan de med hjälp av
produktens historiska data intyga att produkten godkändes i alla tester och därmed även
kunna ge bättre support vid felsökning. (Karlsson, R.)

4.8 Utvecklingsavdelningen
Utvecklingsavdelningen innefattar projektkontoret och laboratoriet. Projektkontoret består av
projektledare som leder företagets utvecklingsprojekt som drivs tvärfunktionellt genom alla
avdelningar. Laboratoriet utför tester för utvecklingsprojekten men de stöttar även med tester
för garantiärenden och andra ärenden från t.ex. kvalitetsavdelningen, produktionen etc.
Utvecklingsavdelningen ansvarar även för tekniskkommunikation t.ex. manualer som följer
med produkten ut till kunder. Arbetsinstruktioner (SOP) för tillverkning av värmepumparna
ligger däremot i PT:s ansvarområde. (Larsson, Magnus)
4.8.1 Produktionstekniska avdelningens roll
Utvecklingsavdelningen har inget egentligt behov av data från produktionen. Syftet t.ex. med
riggtesterna är att testköra produkten innan den går ut till kund för att säkerställa att rätt
komponenter hamnar i värmepumpen. Om ett testvärde avviker för mycket från det som är
givet utifrån utvecklingsavdelningens design kan det vara ett tecken på att t.ex. fel komponent
är inmonterad. Riggtest i produktionen kan inte mäta med den noggrannheten som
utrustningen i laboratoriet kan och används främst för att se att allt sitter där det ska. Det är
mer av en komponentkontroll än något annat. Den enda nyttan som Larsson ser är om t.ex.
kvalitetsavdelningen identifierar trender t.ex. att testvärden ligger långt under eller över
gränsvärden, då kan utvecklingsavdelningen vara med och stötta i felanalysen. Men de data
som kan samlas från fabriksgolvet är till största del till gagn för förbättring av produktionen
och deras processer. (Larsson)
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5. Behovsanalys
Nedan analyseras avdelningarnas behov baserad på MESA:s elva funktionsgrupper. MESA
beskriver funktionsgrupperna genom att ge exempel på typer av funktioner som kan finnas
i varje grupp. Med föregående avsnitt som underlag har här varje avdelning analyserat
baserat på exemplen för att på så sätt identifiera avdelningarnas behov. I slutet av avsnittet
redovisas resultatet av behovsanalysen.

5.1 Analys av avdelningarnas behov
För att se vilka typer av funktioner som ingår i varje funktionsgrupp se bilaga C.
5.1.1 Resource Allocation & Status
Produktionsavdelningen
• Möjligheten att hantera och fördela anställda till olika arbetsstationer. Det finns även
ett behov för produktionschef och arbetsledare att kunna se de anställdas historik och
status i realtid (dvs. vem som jobbar vid vilken arbetsstation och personens
produktivitet), och även att den anställde kan se sin egen produktivitet vid
arbetsstationen. En lösning på detta skulle eventuellt kunna ersätta PP-tavlan och de
magnettavlor som används för produktivitetsmätning vid arbetsstationerna, eller
åtminstone digitalisera den.
• Att rätt SOP och quality alert presenteras automatiskt och digitalt för de anställda,
beroende på vilken arbetsstation och vilken produkt de arbetar på.
Kvalitetsavdelningen
• Förse anställda med quality alert vid arbetsstationer.
Inköp, order och logistik
• Information om materialförbrukning i produktionsflöden och även status på
lagernivåer i realtid, för kittlager så väl som plocklådor vid arbetsstationer. Detta för
att öka noggrannheten på lagersaldon och i materialförsörjningen.
Produktionstekniska avdelningen
• Hantera/fördela SOP till specifika punkter i produktionen för specifika produkter.
• Information om vilka produkter som är nya och om ändringar på existerande
produkter.
Underhållsavdelningen
• Fördelning av schema för underhåll och förebyggande underhåll så att både anställda
och chefer på andra avdelningar vet om när det sker och om det eventuellt blir en
störning i produktionen.
• Förses med information om händelser som kan innebära stop vid en arbetsstation.
T.ex. om personal från en arbetsstation ska gå på kurs på ett visst datum. Om
underhållsavdelningen blir informerad kan underhåll utföras vid det datumet istället
för att de ska behöva komma in på en helgdag.
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Reservdelsavdelningen
• Använder samma kittlager som logistik och påverkas på samma sätt av osäkerheten i
lagersaldo. Dvs. de har i dagsläget samma behov som logistikavdelningen av
information om materialförbrukning och en ökad noggrannhet i lagersaldo samt att
status på lagernivåer uppdateras i realtid och går att lita på.
5.1.2 Operations/Detail Scheduling
Produktionsavdelningen
• Behov av ett system som förhindrar att sekvenseringen godtyckligt ändras mitt i flöden
• Mer behov av ett stödsystem än ett automatiserat system för sekvensering, dvs. behov
finns av ett system som t.ex. påminner om att en produktionsorder har väntat/köat för
länge.
Inköp, order och logistik
• Att den förplanerade sekvensen följs
Produktionstekniska avdelningen
• Sekvenseringshistorik för analys och förbättringsförslag.
5.1.3 Dispatching Production Units
Inga behov ur denna funktionsgrupp identifierades.
5.1.4 Document Control
Produktionsavdelningen
• Förse anställda på fabriksgolvet med lättbegripliga SOP och quality alert relaterat till
det specifika arbetet som ska utföras/utförs.
• Uppmärksamma anställda på fabriksgolvet om produkten är ny eller om ändringar har
gjort så att de inte tar något för givet.
• Möjligheten att ge feedback om individuella SOP om instruktionerna i dem inte
stämmer.
• Eliminera blanketter/papper för rapportering av avvikelser/felåterföring för att istället
digitalisera dessa rutiner. Samt lagring av historiken för dessa.
Kvalitetsavdelningen
• Att SOP blir mer användarvänligt/begripligt så att färre misstag görs.
• Att quality alert presenteras vid arbetsstationerna där/när de är relevanta för arbetet.
Att de presenteras på ett sådant sätt att de inte förlorar sin varnande funktion, dvs. att
arbetarna inte blir så vana att de till slut inte lägger märke till dem.
• Att avvikelser/kvalitetsfel registreras digitalt och lagras från hela flödet utan att
pappersblanketter behöver samlas in och sammanställas.
• Vill även kunna fånga upp och få feedback om mindre fel som i dagsläget snabbt
åtgärdas/omarbetas utan att registreras någonstans.
Produktionstekniska avdelningen
• Hantering/fördelning av SOP och quality alert till specifika punkter i produktionen
relaterat till arbetet som ska utföras i den punkten.
• Information om vilka produkter som är nya och även möjligheten att ändra och
informera om ändringar i befintliga produkter.
• Lagring av historiska data, registrering av avvikelser och andra avrapporteringar.
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5.1.5 Data Collection/Acquisition
Produktionsavdelningen
• Loggning av produktionsorderns position i flödet (vilken arbetsstation, buffert etc.) och
status (påbörjad/avslutad i produktionen och även för varje arbetsstation).
• Produktionsledtid, dvs. transporttid (mellan stationer), kötid (innan operation),
ställtid, operationstid och väntetid (efter transport och i väntan på transport till nästa
station).
• Vem/vilka som jobbar vid en arbetsstation, vilken/vilka order de jobbar/jobbade på.
• Loggning av fel, problem eller avvikelser till ett gemensamt felåterföringssystem samt
att felåterföring möjliggörs vid samtliga arbetsstationer.
Kvalitetsavdelningen
• Loggning av avvikelser/kvalitetsfel vid samtliga arbetsstationer, speciellt viktigt är
resultat och annan data från teststationer (riggtest, läcktest, elsäkerhetstest och även
vakuumstation samt fyllstation).
• Standardiserad rapportering, så gott det går, t.ex. drop-down-lista på skärm där
anställd kan välja bland de vanligaste felen.
• Omarbetningsstationen - när och vilken produkt, vem utförde arbetet och tidsåtgång
för omarbete. Även vad som hände med komponenten som monterades loss, om den:
skrotades, skickades tillbaka till leverantör eller återanvändes i produktionen.
• Loggning av mindre omarbetningar som sker lite här och där i produktionen som inte
registreras i dagsläget.
• Elektroniskt understöd vid loggning av serie-/artikelnummer vid riggtest så att
anställde inte behöver skriva av dem med papper och penna och sedan knappa in dem
manuellt.
• Loggning av vilka batcher/komponenter som används och annan data om dessa som
t.ex. vilken leverantör som används vid dual-sourcing eller när en komponent kommer
från en tillfällig leverantör.
Inköp, order och logistik
• Loggning av materialåtgång vid arbetsstationer och vid plockning från kittlager samt
att de dras från lagersaldot i realtid. I dagsläget uppdateras lagersaldot endast vid slutet
av flödena, behovet är att de sker i fler punkter för bättre noggrannhet och även att
dubbelförbrukning loggas (efter t.ex. omarbetning).
• Loggning av produktionsorderns position i flödet (vilken arbetsstation, buffert, etc.),
påbörjad/avslutad (i produktionen men även för varje arbetsstation).
Produktionstekniska avdelningen
• Kontinuerlig insamling och lagring av data från produktionens samtliga
arbetsstationer: hur mycket som har producerats i olika flöden, buffert, PIA,
produktionsledtider (transporttider, kötider, ställtider, operationstider och
väntetider), produktivitet, processer, teststationer, maskinvärden och resultat etc. med
syfte att användas i framtida förbättringsprojekt.
• Felåterföring (loggning och lagring) t.ex. arbetet vid stationen skulle ta 2 minuter men
tog 3 minuter, möjligheten att rapportera/logga orsaken.
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Underhållsavdelningen
• Kontinuerlig insamling och lagring av maskinvärden och testresultat från alla
körningar t.ex. slutvakuum, tryck och tider från vakuumstation, riggtest, läcktest etc.
för att kunna identifiera förändringar och problem som behöver åtgärdas.
• Felåterföringssystem för maskiner, utrustning och verktyg eller andra problem i
fabriken så att underhållsavdelningen kan upptäcka brister och åtgärda/förbättra.
Reservdelsavdelningen
• Loggning av materialåtgång vid arbetsstationer, vid plockning från kittlager och även
loggning av dubbelförbrukning efter t.ex. omarbete i produktionen, samt att de dras
från lagersaldot i realtid.
5.1.6 Labor Management
Produktionsavdelningen
• Spåra och hantera personal under pågående arbetspass.
• Flytta och delegera personal baserat på kvalifikationer, erfarenhet, sjukfrånvaro och
andra behov i produktionen.
Kvalitetsavdelningen
• Att anställda i produktionen kan omförflyttas/placeras vid arbetsstationer baserat på
erfarenhet, behörighet och kvalifikationer. Detta för att minska sannolikheten att
kvalitetsfel sker.
Produktionstekniska avdelningen
• Spårning av personal och deras prestationer för att kunna se vem som gjorde vad vid
vilken station, med syfte att förbättra och utveckla de anställda. Om det visar sig att ett
problem är operatörsberoende kan operatören t.ex. ges mer träning eller stöttas på ett
annat sätt.
Underhållsavdelningen
• Spårning av underhållsarbetet (vem som gjorde vad och när på vilken maskin).
5.1.7 Quality Management
Kvalitetsavdelningen
• Analysera och kontrollera insamlade mätdata för att säkerställa korrekt/önskad
produktkvalitet och även identifiera och uppmärksamma kvalitetsproblem (vilka
mätvärden som är av intresse har inte framgått). Speciellt för riggtest, läcktest,
elsäkerhetstest, vakuumstationen och fyllstation.
• Antal fel och right-first-times vid riggtest, läcktest, elsäkerhetstest, vakuumstationen
och fyllstationen.
Enligt tolkningen av MESA:s elva funktionsgrupper som gjorts för detta arbete innehåller
denna grupp funktioner som hanterar/presenterar information i realtid. Den första
behovspunkten ovan avser behov som finns på fabriksgolvet. Sådana funktioner appliceras
redan i dagsläget där behovet finns t.ex. vid riggtest där operatören kan få reda på om
värmepumpen uppnår fel värden och om den behöver skickas till omarbetningsstationen. Lika
så vid andra stationer som läcktest, elsäkerhetstest, fyllstation och vakuumstation. Liknande
behov för andra arbetsstationer har inte identifierats i detta arbete.
Den andra behovspunkten är främst av intresse för anställda på kvalitetsavdelningen och
behöver inte nödvändigtvis erhållas i realtid.
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Produktionstekniska avdelningen
• Behöver endast statistik och analyser (dock ej i realtid).
5.1.8 Process Management
Produktionsavdelningen
• Larmfunktioner som varnar operatörer vid processavvikelser t.ex. riggtest där det finns
behov av att signalera till operatörer om något är fel eller har tagit för lång tid.
• För att få bättre kontroll på sekvenseringen i flödena skulle Danfoss även kunna
använda larmfunktioner som varnar när arbete på fel produktionsorder påbörjas.
Alternativt
att
operatörer
kan
begära
godkännande
från
produktionsledare/gruppchefer om att flytta fram en produktionsorder.
Kvalitetsavdelningen
• Stödsystem för personalen vid kittningsstationen för att säkerställa att rätt
komponenter kittas.
Inköp, order och logistik
• Har behov av ett system som stöttar vid plockning från kittlager till kittlåda, ett system
som garanterar att det som plockas överensstämmer med produktionsordern, dvs.
styrning av materialflödet från kittlager till produktionen.
Produktionstekniska avdelningen
• Övervakning, styrning och kontroll av kittningsprocessen. Dvs. stöd till personen som
plockar komponenter från kittlager så att allt plockas korrekt enligt produktionsordern.
• Övervakning, styrning och kontroll av SOP och Quality alert så att relevant information
presenteras för operatörer/montörer automatiskt, dvs. information relaterat till
produkten, arbetsstationen och arbetet som ska utföras.
5.1.9 Maintenance Management
Produktionstekniska avdelningen
• Schemaläggning av periodiskt eller förebyggande underhållsarbete av maskiner,
utrustning och verktyg baserat på timmar i bruk.
• Att informationen även når fabriksgolvet och produktionsavdelningen så att den kan
beaktas i produktionsplaneringen.
• Lagring av underhållshistorisk för diagnostisering av aktuella problem.
Underhållsavdelningen
• Schemaläggning av periodiskt eller förebyggande underhållsarbete av maskiner,
utrustning och verktyg baserat på timmar i bruk. Underrättar även vid omedelbara
problem.
• Lagring av underhållshistorisk för diagnostisering av aktuella problem och uppföljning
t.ex. vem, på vilken maskin, när och vad som gjordes vid det tillfället.
5.1.10 Product Tracking & Genealogy
Produktionsavdelningen
• Spårning av produktionsorder i flöden och produktionsorderns status (startad,
position i flödet, återstående tid, etc.)
• Att historik skapas och lagras för alla färdiga produkter. Registrering av händelser t.ex.
omarbete, avvikelser och annan feedback. Spårning av komponenter, batcher,
artikelnummer etc.
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Kvalitetsavdelningen
• Spårning av batcher och komponenter för varje värmepump. Vilken leverantör var
komponenten/batchen från.
• Vilken av de två godkända leverantörerna hamnade i slutprodukten vid dual-sourcing.
• I vilka produkter hamnade komponenter från temporära leverantörer.
• Möjligheten söka på värmepumpens serienummer och enkelt få fram all information
om alla batcher, komponenter, avvikelser, testresultat och andra händelser relaterat till
produkten.
• Att historik skapas och lagras för alla färdiga produkter.
Inköp, order och logistik
• Spåra och följa produktionsordern genom flödet i realtid. De vill veta om den är startad
i produktionen, vilken arbetsstation den befinner sig i, vilka den har passerat, vilken
status den har (påbörjad/väntar), tidsåtgång, uppskattad återstående tid, om den har
passerat och klarat testerna (speciellt riggtest) och om den omarbetas. Viktigt här är
alltså att veta att produktionsordern startas i tid och att den hinner med planerad
transport.
Produktionstekniska avdelningen
• Möjligheten att kunna följa en produkt genom produktionen i realtid för att se att den
har passerat alla stationer utan att behöva gå in i flera olika system.
• Titta på historiska data för olika produktmodeller eller produktkategorier. Dock större
behov av historiska data än data i realtid.
• Vill kunna få en sammanställning av produktens livshistoria genom produktionen, dvs.
söka på värmepumpens serienummer och enkelt få fram all information om alla
batcher, komponenter, avvikelser, testresultat och andra händelser relaterat till
produkten.
Reservdelsavdelningen
• Att historisk för alla färdiga produkter lagras och sammanställs för att sedan vara
sökbar med hjälp av värmepumpens serienummer. För att enkelt få fram all
information om alla batcher, komponenter, avvikelser, testresultat och andra
händelser relaterat till produkten. Detta underlättar försäljning av reservdelar och gör
att de på ett enklare sätt kan ta reda på vilka reservdelar som passar eller är kompatibla
med kundens värmepump (med tanke på ändringar på produktmodellen som kan ha
gjorts sedan kundens inköp eller om temporära lösningar användes för den specifika
värmepumpen).
Supportavdelningen
• Att historisk för alla färdiga produkter lagras och sammanställs för att sedan vara
sökbar med hjälp av värmepumpens serienummer. För att enkelt få fram all
information om alla batcher, komponenter, avvikelser, testresultat och andra
händelser relaterat till produkten. Detta underlättar vid teknisk support till kunder.
5.1.11 Performance Analysis
Produktionsavdelningen
• Översiktsbild av nuläget i produktionen, kunna jämföra resultat med produktionsmål
och tidigare resultat.
• Antal tillverkade produkter, avbrott, dötid, resursutnyttjande, produktivitet etc.
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•

Skapa diagram och tabeller i realtid för att möjliggöra enkel granskning av
effektiviteten i produktionen och upptäcka problem.

Inköp, order och logistik
• Möjligheten att se hur produktionen flyter på volymmässigt för att kunna identifiera
t.ex. flaskhalsar eller andra problem som kan uppstå i flödet som riskerar att försena
en kundorder som befinner sig i flödet.
Produktionstekniska avdelningen
• Översiktsbild av nuläget i produktionen, jämförelse av resultat med produktionsmål
och tidigare resultat.
• Antal tillverkade produkter, avbrott, dötid, resursutnyttjande, produktivitet etc.
• Diagram och tabeller i realtid (om möjligt) för att möjliggöra enkel granskning av
effektiviteten i produktionen och identifiera problem.
• Kunna se status i produktionen och jämföra med börvärden i de olika flödena.
• Få stöd med (eller åtminstone förses med data för att kunna utföra) flaskhals-, PIA-,
produktivitetsanalyser.
• För optimering av flöden: kunna se vilka produkter som har passerat en valfri punkt
under en period för att kunna se om det blivit bättre eller sämre (analysera när, var och
hur de har blivit bättre).

5.2 Resultatet av behovsanalysen
Nedan presenteras resultatet av behovsanalysen som utfördes i avsnitt 5.1. För en beskrivning
av funktionsgrupperna se bilaga C.
1. Resource Allocation & Status
• Allokera anställda till olika arbetsstationer i produktionen baserat på historik och
status. Här syftar historik på erfarenhet och kvalifikationer. Status syftar på hur nuläget
ser ut dvs. hur andra anställda är fördelade, hur produktiv varje anställd är, om någon
är frånvarande/sjukskriven etc.
• Att rätt SOP och quality alert presenteras automatiskt och digitalt för de anställda,
beroende på vilken arbetsstation/aktivitet och vilken produkt de arbetar på. Samt att
de anställda uppmärksammas när en produkt är ny eller ändrad.
• Information om materialförbrukning i produktionsflöden och även status på
lagernivåer uppdaterade i realtid (för kittlager så väl som plocklådor vid
arbetsstationer) för att öka noggrannheten på lagersaldo och materialförsörjningen.
• Fördelning av schema för underhåll och förebyggande underhåll så att både anställda
och chefer på andra avdelningar vet när underhåll sker och om det eventuellt blir en
störning i produktionen.
• Information om kommande stop på fabriksgolvet eller vid specifika arbetsstationer.
2. Operations/Detail Scheduling
Denna funktionsgrupp har i denna studie tolkats vara ett IT-system som samlar in data (t.ex.
produktionsorderns prioritet, processtid etc.) och baserat på den automatiskt utför
sekvenseringen av produktionsorder. Dock har inget behov av ett sådant system identifierats.
Däremot finns det behov av ett system som stöttar med sekvenseringen, dvs. ett system som
kan:
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•
•
•

påminna om att en produktionsorder har väntat/köat för länge
säkerställa att den bestämda sekvensen följs i hela flödet och att ändringar inte kan
göras godtyckligt vid en arbetsstation
lagra sekvenseringshistorik för analys.

3. Dispatching Production Units
Inga behov ur denna funktionsgrupp identifierades.
4. Document Control
• Att rätt SOP och quality alert presenteras automatiskt och digitalt för anställda på
fabriksgolvet beroende på vilken arbetsstation/aktivitet och vilken produkt de arbetar
på. Samt att anställda på fabriksgolvet uppmärksammas när en produkt är ny eller
ändrad.
• Att avvikelser/kvalitetsfel registreras och lagras digitalt från hela flödet för att ersätta
de pappersblanketter som i dagsläget måste samlas in och sammanställas.
• Behov av att kunna samla in och få feedback om mindre fel som i dagsläget snabbt
åtgärdas/omarbetas vid arbetsstationerna utan att registreras någonstans.
• Lagring av historiska data, registreringar av avvikelser och andra avrapporteringar.
5. Data collection/Acquisition
• Loggning av produktionsorderns position i flödet (vilken arbetsstation, buffert etc.) och
status (påbörjad/avslutad i produktionen och för varje arbetsstation).
• Produktionsledtid, dvs. transporttid (mellan stationer), kötid (innan operation),
ställtid, operationstid och väntetid (efter transport och i väntan på transport till nästa
station).
• Vem/vilka som jobbar vid en arbetsstation och vilka produktionsorder som de
jobbar/jobbade på.
• Vem som utförde arbete vid omarbetningsstationen, tid och datum, på vilken
produktionsorder och hur lång tid arbetet tog.
• Vad som hände med en komponent som monterades loss vid omarbetningsstationen,
om de:
- Skrotades
- Skickades tillbaka till leverantören
- Återanvändes i produktionen
• Elektroniskt understöd vid loggning av serie-/artikelnummer, speciellt vid riggtest
men kan även behövas vid andra arbetsstationer t.ex. omarbetningsstationen.
• Loggning av vilka batcher/komponenter som används och annan data om dessa som
t.ex. vilken leverantör som används vid dual-sourcing eller när en komponent kommer
från en tillfällig leverantör.
• Loggning av materialåtgång vid arbetsstationer och vid plockning från kittlager.
• Uppdatering av lagersaldo i realtid och vid fler punkter istället för att det endast görs
vid slutet av produktionsflödet. Samt även att dubbelförbrukning, efter t.ex.
omarbetning, loggas.
• Loggning och lagring av fel, problem eller avvikelser och orsaken till dessa till ett
gemensamt felåterföringssystem samt att felåterföring möjliggörs vid samtliga
arbetsstationer. Speciellt viktigt är resultat och annan data från riggtest, läcktest,
elsäkerhetstest, vakuumstationen och fyllstationen.
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Loggning av mindre omarbetningar som sker lite här och där i produktionen och inte
registreras i dagsläget.
Felåterföringssystem för maskiner, utrustning och verktyg eller andra problem i
fabriken så att underhållsavdelningen kan upptäcka brister och åtgärda dem.
Standardiserad rapportering t.ex. drop-down-lista på skärm där anställda på
fabriksgolvet kan välja bland de vanligaste felen.
Kontinuerlig insamling och lagring av maskinvärden och testresultat från alla
körningar t.ex. slutvakuum, tryck och tider från vakuumstation, riggtest, läcktest etc.
för att kunna identifiera förändringar och problem som behöver åtgärdas.

Här presenterades endast de identifierade behov som passar in i funktionsgruppen Data
collection/Acquisition. Om loggning som nämnts ovan bäst görs automatiskt eller manuellt är
något som Danfoss och deras IT-leverantörer får avgöra (t.ex. om en anställd ska skanna en
produktionsorder när den anländer till arbetsstationen eller om det ska ske automatiskt).
6. Labor Management
• Spåra och hantera anställda på fabriksgolvet under arbetspass.
• Flytta och delegera anställda på fabriksgolvet baserat på erfarenhet, behörighet,
kvalifikationer, sjukfrånvaro och andra behov i produktionen.
• Lagring/historik av de anställdas prestationer på fabriksgolvet med syftet att utveckla
och förbättra dem.
• Spårning av underhållsarbete (vem som gjorde vad, när och på vilken
maskin/utrustning).
7. Quality Management
Inga behov ur denna funktionsgrupp identifierades.
8. Process Management
• Larmfunktioner som varnar operatörer vid processavvikelser t.ex. vid riggtest där det
finns behov av att signalera till operatörer när något är fel eller har tagit för lång tid.
• Larmfunktioner som varnar när arbete på fel produktionsorder påbörjas och eventuellt
kräva godkännande av en produktionsledare/gruppchef.
• Övervakning, styrning och kontroll av kittningsprocessen. Dvs. stöd till personen som
plockar komponenter från kittlager så att allt plockas korrekt enligt produktionsordern.
• Övervakning, styrning och kontroll av SOP och Quality alert så att relevant information
presenteras för operatörer/montörer automatiskt, dvs. information relaterat till
produkten, arbetsstationen och arbetet som ska utföras.
9. Maintenance Management
• Schemaläggning av periodiskt eller förebyggande underhållsarbete av maskiner,
utrustning och verktyg baserat på timmar i bruk.
• Att arbetsschemat även når fabriksgolvet och produktionsavdelningen så att den kan
beaktas i produktionsplaneringen.
• Lagring av underhållshistorisk för diagnostisering av aktuella problem och uppföljning
(t.ex. vem som gjorde vad, när, på vilken maskin och vad som gjordes vid det tillfället).
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10. Product Tracking & Genealogy
• Möjligheten att i realtid kunna spåra och följa en produktionsorder genom flöden och
kunna få reda på:
- Om den är startad i produktionen
- Vilken arbetsstation/buffert den befinner sig i och vilka den har passerat
- Om den har passerat och godkänts vid teststationer (speciellt riggtest)
- Vilken status den har (påbörjad/väntar, tidsåtgång och uppskattad återstående
tid)
- Om den har skickats till omarbetningsstationen.
• Registrering och lagring av detaljerad information om använda komponenter och
batcher för varje produkt. Vilken av två godkända leverantörer används när dualsourcing förekommer och i vilka produkter används temporära leverantörer.
• Registrering och lagring av händelser för varje produkt t.ex. om omarbete krävdes,
åtgärdade avvikelser etc.
• Att historik för alla färdiga produkter lagras och sammanställs på ett sådant sätt som
gör det möjligt att med produktens serienummer söka och enkelt få fram all
information om alla ingående komponenter, batcher, avvikelser, testresultat och andra
händelser relaterade till produkten.
11. Performance Analysis
• Möjligheten att få en översiktsbild av nuläget i produktionen och kunna jämföra
resultat med produktionsmål.
• Kunna se antal tillverkade produkter, avbrott vid en arbetsstation, flaskhalsar,
resursutnyttjande, produktivitet etc.
• Att kunna jämföra produktiviteten i flöden med deras börvärden, dvs. jämföra den
faktiska produktiviteten med den målsatta.
• Få stöd med, eller åtminstone förses med data för att kunna utföra flaskhals-, PIA- och
produktivitetsanalyser.
• För optimering av flöden: möjligheten att se vilka produkter som har passerat en viss
punkt under en period och jämföra med tidigare perioder för att kunna analysera och
avgöra när, vart och hur det har blivit bättre.
Det finns även ett behov av att i realtid förses med nyckeltal och olika diagram och tabeller för
att möjliggöra enkel granskning av effektiviteten i produktionen. Under arbetets gång har det
dock inte framgått exakt vilka nyckeltal som är av intresse för Danfoss.

5.3 Förtydligande tabeller
Nedan presenteras två tabeller som endast har för avsikt att ge en enklare överblick av
behovsanalysen ovan.
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MESA:s 11 funktionsgrupper

Antal avdelningar
med behov från
funktionsgruppen

Antal behov (punkter)
i sammanslagna listan
(avsnitt 5.2)

6

5

3

3

0

0

3

4

6

14

4
2
4

4
0
4

2

3

6

4

3

5

1.

Resource Allocation &
Status
2. Operation/Detail
Scheduling
3. Dispatching Production
Units
4. Document Control
5. Data
collection/Acquisition
6. Labor Management
7. Quality Management
8. Process Management
9. Maintenance
Management
10. Product Tracking &
Genealogy
11. Performance Analysis

Tabell 2. För varje funktionsgrupp visar tabellen antal avdelningar som har behov listade under funktionsgruppen
i avsnitt 5.1. Tabellen visar även antal behov (punkter) som har listats i den sammanslagna listan i avsnitt 5.2.

Avdelning
Produktion
Kvalitet
Inköp, order, logistik
Produktionsteknik
Underhåll
Reservdelar
Support
Utveckling

Antal funktionsgrupper
8
6 (7)
6
9 (10)
4
3
1
0

Tabell 3. Tabellen visar varje avdelning och antal funktionsgrupper där behov från avdelningen har listats.
Siffrorna i parantes för Kvalitet och Produktionsteknik visar antalet med behoven i avsnitt 5.1.7 Quality
Managment inräknat. Siffrorna utan parantes är de behov som har presenterats i avsnitt 5.2.

44

6. Omvärldsstudie – Liknande företag och deras MES perspektiv
Detta avsnitt är baserat på telefonintervjuer med två företag som vid en första kontakt
angav att de hade MES. Nedan presenteras en sammanställning av intervjuresultatet för
Företag X och en för Företag Y (företagens namn har censurerats). Avsnittet avslutas med
en kort diskussion och slutsatser om vilka lärdomar som kan dras från dessa två företag.

6.1 Företag X
Företag X har ett flertal fabriker och tillverkar en mängd olika produkter. I detta arbete har
fokus legat på fabriken där företaget tillverkar värmeväxlare till processindustrin.
Intervjuobjektet är fabrikschef för en av fabrikens flera delar. Fabriken har ingen
högvolymstillverkning utan varje värmeväxlare som tillverkas är unik för varje kund. Identiska
värmeväxlare tillverkas endast om en kund beställer flera likadana exemplar.
Intervjuobjektet var osäker på hur mycket integrering mellan fabriksgolvet och affärssystemet
som förekommer på företaget. Olika mjukvaror integreras med varandra men de har inte en
officiell mjukvara för MES och det är inte heller uttalat internt att de använder MES.
Intervjuobjektet anser att det skulle vara möjligt att införa fler funktioner och integrera allt
som går att integrera men deras nuvarande IT-lösningar uppfyller redan deras behov och mer
integrering skulle inte nödvändigtvis tillföra mer värde. Som det ser ut idag har de inte heller
några planer på att uppgradera sina system baserat på MES-standarder. Detta eftersom den
nuvarande företagsledningen är mer inriktad på mjukavärden (t.ex. personalutveckling,
coaching etc.) jämfört med tidigare ledning som var mer produktionsinriktad. Enligt
intervjuobjektet är uppföljning på maskiner, effektivitet etc. inget som ledningen eller andra
högre chefer efterfrågar överhuvudtaget längre. Nu är de mest uppföljning angående de
anställdas välmående och andra mjukavärden som följs upp.
I fabriken använder företaget en mjukvara som heter Qlikview, från företaget Qliktech, som
ger en övergripande bild och presenterar olika nyckeltal för vissa maskiner. Med mjukvaran
kan de t.ex. se utnyttjandegrad på maskiner, produktivitetsanalyser, status på produkter,
produktiviteten för olika skift med mera. De för sedan statistik på dessa värden kopplat till
produktionsdag, det kan även vara kopplat till vilken produktionsorder som körs. Denna
mjukvara är enligt intervjuobjektet egentligen ett sätt att dra ut information och presentera
från olika delar i fabriken. Enligt intervjuobjektet är det denna mjukvara anställda på företaget
syftar på när de pratar om företagets MES.
I affärssystemet går det att se vart en produkt befinner sig i produktionsflödet och även dess
status. I affärssystemet kan de se om arbetet är påbörjad eller avslutad vid en maskin. Denna
information loggas manuellt av personalen på fabriksgolvet.
Intervjuobjektet nämner att de har ett spårbarhetssystem. Det framgår dock inte om detta
spårbarhetssystem är det samma som Qlikview mjukvaran eller den manuella loggningen som
sker på fabriksgolvet. Ingen data om händelseförlopp och avvikelser samlas in digitalt på
fabriksgolvet, detta görs dock i pappersformat som någon sedan får sammanställa. Vid vissa
processer förekommer system för övervakning av temperatur, strålning med mera. Det har
dock inte framgått om denna data lagras som historik för produktionsordern eller om det
enbart är för att övervaka att processen går rätt till. Annan datainsamling förekommer till en
viss del enligt intervjuobjektet. Resultatvärden eller prestanda samlas in från en del
maskinutrustning som sedan kopplas till produktionsordern.
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De har inget integrerat system för styrning och kontroll av maskiner och utrustning. Enligt
intervjuobjektet finns möjligheten att koppla in maskiner och utrustning för att få till en sådan
lösning med deras nuvarande IT-system. De har dock valt att inte göra det eftersom de har en
stor variation i sin produktion och tycker därför att det blir besvärligt att få till något sådant.
Ingen automatisk fördelning av dokument och information baserat på produktionsorder
förekommer. De använder papperslösningar till de mesta men de har även IT-system som
personalen kan gå in i och hitta det de behöver.
Inga IT-lösningar för underhåll och reparationer av maskiner och utrustning förekommer. De
har inte heller system för personalhantering, dvs. omförflyttning, delegera arbetsuppgifter etc.
Utöver det har de inte heller system för sekvensering och balansering av flöden.
Enligt intervjuobjektet används sådant som faller under MES begreppet väldigt lite hos
företaget. Intervjuobjektet har tidigare jobbat inom läkemedelsindustrin och där var det
mycket striktare pga. alla lagkrav. Uppföljning av personal, kvittering i produktion, signeringar
och liknande som är vanligt i läkemedelsindustrin är inget som Företag X använder.
Intervjuobjektet rekommenderar att ett företag som vill integrera sina IT-system, t.ex. enligt
MES-standarder, börjar med att lägga upp en plan. Ta reda på vad det egna företaget behöver
och vilka av dessa behov som är viktigast. Enligt intervjuobjektet är MES ett väldigt brett
begrepp, det går att lägga till alla möjliga funktioner och integrera allt som går att integrera.
Det kan bli hur stort som helst anser intervjuobjektet. Intervjuobjektet rekommendation är att
börja med det viktigaste först för att sedan vidareutveckla systemet i etapper på längre sikt.
Med en sådan strategi kan ett företag stoppa i efterhand om de känner att de inte får ut mer av
satsningen istället för att köpa hela projektet från början.

6.2 Företag Y
Företag Y tillverkar utrustning till bilindustrin och har flera fabriker runt omkring i världen.
Intervjuobjektet från Företag Y är gruppchef för produktionsteknik i en av fabrikerna, med
specialinriktning på ytmontage. På Intervjuobjektets avdelning, ytmonteringen, tillverkas
elektroniken till produkterna. Produktionen i denna fabrik består till största del av
automatiserade arbetsmoment, det mesta sköts av maskiner eller i produktionslinor på något
sätt. Personal på fabriksgolvet sysslar främst med påfyllning av material och övervakning av
processer.
Enligt intervjuobjektet har de inget MES per definition, utan de har flera olika IT-system med
olika funktionaliteter där en del är integrerade och andra inte. Deras största IT-system är det
som intervjuobjektet kallar för deras spårbarhetssystem. Detta system började företaget
utveckla för ca 25 år sedan i samband med att bilindustrin började ställa hårdare krav på
spårbarhet. Enligt intervjuobjektet fanns det för 25 år sedan inga kommersiella
spårbarhetssystem som uppfyllde de krav kunder till Företag Y ställde. Bland annat ställer de
kravet att information om produkterna ska vara tillgängligt i 20 år. Om ett fel på en komponent
påträffas av en kund ska det gå att koppla komponenten till en batch för att vid behov kunna
återkalla samtliga produkter med komponenter från samma batch. Enligt intervjuobjektet har
Företag Y i dagsläget full spårbarhet på alla komponenter i sina produkter, det gäller även
skruvar och förbrukningsmaterial.
I spårbarhetssystemet loggas hur många enheter per tidsenhet som kommer ut ur varje maskin
och lina, även felutfall loggas. Denna data används sedan vid feluppföljning.
Spårbarhetssystemet är väldigt omfattande och integrerad med flera andra IT-system på
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fabriksgolvet. Ett av dessa system är ett system för flödeskontroll. För att produkten ska bli
komplett måste den gå igenom ett visst antal steg och tester i rätt ordning, har den inte passerat
och klarat dessa får den inte gå vidare i produktionen. Informationen loggas i
spårbarhetssystemet.
Intervjuobjektet anser att det egenutvecklade spårbarhetssystemet borde bytas ut då det i
dagsläget finns kommersiella system som uppfyller de krav företaget har. Med kommersiella
system finns det möjligheten att koppla upp sig mot de flesta normala system, utrustningar
och maskiner. Vill företaget t.ex. integrera en ny maskin med deras egenutvecklade system
kräver det mycket tid och resurser. De kommersiella systemen är mycket mer flexibla och
lättare att integrera med andra system än deras nuvarande system, anser intervjuobjektet.
Företag Y har IT-system som visar status och tillgänglighet på maskin- och materialresurser i
anslutning till produktionslinorna. Däremot har de inget IT-system för personalhantering i
anslutning till produktionen, utan vem som jobbar vart och med vad registreras manuellt med
papper och penna. Vid vissa punkter i produktionen rapporteras det även in manuellt hur
mycket som har tillverkats. Intervjuobjektet anser att det finns en stor potential i att även den
rapporteringen sker per automatik, dvs. att det rapporteras automatisk till affärssystemet hur
många av varje produkt som har tillverkats.
Enligt intervjuobjektet försöker de att automatisera så mycket som möjligt i fabriken.
Plocklådor är i princip obefintliga. Matning av komponenter och material i produktionslinorna
sker genom sekvensering för alla produkter som är i rullande produktion. Vid ytmonteringen
finns det 85 produktionslinor där 100-tals olika produktvarianter från cirka 25
produktfamiljer passerar. Flödet i dessa linor är sekvensbaserat men de har inget system för
optimering av dessa sekvenser. De har dock undersökt möjligheten att införa ett sådant system
då behovet finns. Eftersom deras maskiner för ytmontering är dyra vill de nyttja dem på bästa
sätt. Deras maskinleverantörer erbjuder simuleringsverktyg men det kräver mycket resurser
från Företag Y att få igång en sådan satsning på ett tillfredställande sätt. På grund av detta har
denna satsning skjutits upp på framtiden. Intervjuobjektet anser att de har ett stort behov av
ett system som kan simulera och analysera produktionssekvenser och att tillverkningen skulle
bli mycket mer effektiv med ett sådant system.
Intervjuobjektet rekommenderar att ett företag som vill integrera fabriksgolvet hittar en
kommersiell MES som täcker hela den kravspecifikation som företaget har. Företag Y har
många olika småsystem som uppfyller deras behov men de saknar en röd tråd anser
intervjuobjektet. I dagsläget är det besvärligt när de vill åtgärda eller ändra något i sitt system.
Enligt intervjuobjektet måste de prata med ca 10 olika leverantörer för att få en uppfattning
om vart problemet sitter. Det skulle underlätta att ha en leverantör som har koll på och kan
hantera alla IT-system som ingår i det integrerade systemet.

6.3 Lärdomar från Företag X och Företag Y
Enligt intervjuobjektet från Företag Y är det viktigt att följa en röd tråd vid utveckling och
integreringen av företagets IT-system. Intervjuobjektet anser att Företag Y saknar en tydlig röd
tråd. De använder flera mindre IT-system som har implementerats på olika sätt av olika
leverantörer när behov har uppstått. När de vill ändra eller åtgärda något kan de bli tvungna
att kontakta flera olika leverantörer som besitter kunskap om olika delar av deras IT-system.
En lärdom som kan dras från Företag Y är att använda en leverantör för integrering av
företagets IT-system. Detta ger en flexibilitet som Företag Y saknar i dagsläget. För att göra
den röda tråden ännu tydligare för både leverantören och det egna företaget kan det vara
fördelaktigt att följa en standard så som ISA-95.
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Intervjuobjektet från Företag X rekommenderar att ett företag som vill integrera fabriksgolvet
med affärssystemet börjar med att identifiera och uppfylla de viktigaste behoven först. Därefter
kan företaget tillföra andra funktioner vid behov. Intervjuobjektet menar att MES innefattar
en mängd olika funktioner och att det inte är säkert att alla dessa funktioner skulle tillföra
något värde. Rekommendationen från Företag X bör dock följas med rekommendationen ovan
från Företag Y i åtanke. Annars finns det en risk att företaget hamnar i samma sitts som Företag
Y, dvs. med en lägre flexibilitet som försvårar framtida åtgärder och förändringar.
Enligt intervjuobjektet från Företag X är en satsning på MES inte aktuellt för Företag X
eftersom ledningens fokus ligger mer på mjukavärden. Men det finns inget som talar för att
integrering av fabriksgolv med affärssystem inte skulle gynna även ett sådant fokus. Till
exempel skulle mer resurser och fokus kunna läggas på funktioner för personalhantering och
insamling av data som kan användas vid analys av mjukavärden. En lärdom från Företag X är
att företagsledningen spelar en avgörande roll vid integrering av IT-system på fabriksgolv med
affärssystem. Detta är förståeligt då en satsning på MES kan involvera en stor del av
tillverkningsföretagets IT-system och påverkar även många olika avdelningar.
Sammanfattning av lärdomar från Företag X och Företag Y:
1. Utveckla företagets IT-system med hjälp av en IT-leverantör istället för flera. Det ger
en viss flexibilitet då det blir enklare att underhålla, uppdatera och förbättra företagets
IT-system.
2. Börja med att identifiera och uppfylla de viktigaste behoven för att sedan lägga till mer
funktioner vid behov på längre sikt.
3. Företagsledningen spelar en avgörande roll vid en satsning på integrering av IT-system
på lägre nivå med högre nivå.
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7. Slutsatser och diskussion
I detta avsnitt förs en diskussion kring bland annat arbetets valda metod och resultat. Här
presenteras även slutsats om Danfoss behov och förslag till fortsatt arbete.

7.1 Diskussion
Syftet med detta arbete har varit att kartlägga Danfoss behov av att integrera IT-system på
fabriksgolvet och IT-system på högre nivå. För att uppnå syftet har fokus legat på att identifiera
och kartlägga de individuella avdelningarnas behov, vilket även har varit arbetets första
frågeställning:
1. Vilka behov har avdelningarna av att IT-system på fabriksgolvet och IT-system på
högre nivå integreras?
För att kunna besvara den första frågeställningen och samtidigt undersöka vad en sådan
integrering kan innebära för ett tillverkande företag har arbetets andra frågeställning varit:
2. Finns det modeller eller metoder i litteraturen som kan användas för att identifiera
och kartlägga avdelningarnas behov?
En litteraturstudie genomfördes med fokus på att identifiera metoder eller modeller som kan
användas vid en behovsanalys. Litteraturstudien identifierade ISA-95 som framstående
standard för integrering av IT-system på fabriksgolvet med IT-system på högre nivå. Den
tillgängliga informationen om modellerna i ISA-95 ansågs dock inte var tillräckligt detaljerad
för att direkt kunna användas eller utformas till en modell för kartläggning av avdelningarnas
behov. Eftersom ingen specifik modell för behovsanalys kunde identifieras ansågs det lämpligt
att använda de elva funktionsgrupperna identifierade av MESA som underlag vid en
behovsanalys. De elva funktionsgrupperna ger en översikt och uppfattning om vad integrering
kan innebära för ett tillverkande företag och vilka möjligheter det kan medföra. ISA-95,
däremot, anses av författaren till detta arbete vara mer användbar vid själva
integreringsprocessen, då den standardiserade terminologin och modellerna förenklar
samarbete och kommunikation mellan IT-leverantörer och det egna företaget.
Enligt resultatet av behovsanalysen har Danfoss inga behov av funktioner från MESA
funktionsgrupperna 3. Dispatching Production Units och 7. Quality management. Att inga
behov identifierades från funktionsgrupp 3 kan bero på att Danfoss i dagsläget har väldigt lite
automatisering och många pappersbaserade informationslösningar i fabriken. Med det i
åtanke kan ha blivit svårt för intervjuobjekten att uttrycka behov från funktionsgrupp 3
eftersom behoven ännu inte går att se från intervjuobjektens perspektiv och nuläget i fabriken.
Dock kan behov för funktioner från funktionsgrupp 3 uppstå i framtiden beroende på hur
Danfoss väljer att gå vidare med integreringen. Om Danfoss väljer att eliminera
produktionsorder i pappersformat (genom att digitalisera dem) kan det exempelvis uppstå ett
behov av att skicka signal/arbetsorder från läcktest till stationen förmontering el. Det kan även
uppstå ett behov av ett system som kan ta hänsyn till att en värmepump skickas till
omarbetningsstationen för att sedan styra om flöden när värmepumpen ska tillbaka in i flödet
igen. Att inga behov identifierades från MESA:s funktionsgrupp 7 kan bero på att Danfoss
redan har en del funktioner som passar in under funktionsgrupp 7 i sin produktion. Exempelvis
vid riggtest där operatörer kan jämföra testvärden med värmepumpens specifikationer och på
så sätt identifiera avvikelser. Funktioner från funktionsgrupp 7 finns även vid läcktest,
elsäkerhetstest, vakuumstation och fyllstationen. Eftersom dessa behov (med hänsyn till
funktionsgrupp 7) redan uppfylls i dagsläget och inga behov av förbättringar uttalades under
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intervjuer har de inte inkluderats i resultatet av behovsanalysen (avsnitt 5.2). Utöver ovan
nämnda arbetsstationer identifierades inga andra behov av funktioner från funktionsgrupp 7
vid andra arbetsstationer.
Under arbetets gång har det vid flera tillfällen varit otydligt och svårt att avgöra vilken
funktionsgrupp ett behov bör placeras under. Exempelvis har behovet av understöd vid
kittning (att rätt komponenter plockas till kittvagn) i detta arbete placerats under
funktionsgrupp 8. Process Management men skulle lika väl kunna ha placerats under
funktionsgrupp 7 eftersom understöd behövs i realtid. Flera andra behov har på liknande sätt
passat in under mer än en funktionsgrupp (i vissa fall har de även presenterats under flera
funktionsgrupper). En anledning kan vara att det faktiskt krävs integrerade IT-lösningar för
att uppfylla dessa behov. Det kan t.ex. behövas funktioner från 5. Data collection/Acquisition
och 8. Process Management eller från ytterligare funktionsgrupper för att uppfylla ett visst
behov. Svårigheten att kategorisera behoven baserat på MESA:s funktionsgrupper kan även ha
förorsakats av översättnings- eller tolkningsfel. I litteraturen hittades flera olika tolkningar av
MESA:s elva funktionsgrupper som i detta arbete har tolkats, översatts och kombinerats till en
egen tolkning av författaren.
I ISA-95 delas MOM in i fyra grupper: produktion, underhåll, kvalitet och lager.
Produktionsgruppen beskriver vilka produktionsrelaterade aktiviteter som behövs i MOM och
underhållsgruppen vilka underhållsrelaterade aktiviteter som behövs osv. En intressant
observation är att de avdelningar som har behov från flest MESA funktionsgrupper även är de
avdelningar med aktiviteter relaterat till de fyra MOM-grupperna, se tabell 4.
Supportavdelningen har endast behov från en funktionsgrupp och utvecklingsavdelningen
från inga funktionsgrupper. Från supportavdelningen och utvecklingsavdelningen
intervjuades dock endast en person, vilket kan ha påverkat resultat. En annan faktor som har
haft en stor betydelse är PT:s funktion i företaget. PT fungerar som en länk mellan
utvecklingsavdelningen och de andra avdelningarna. Det är t.ex. PT som skapar, distribuerar
och uppdaterar BOM, SOP, recept med mera. De behov som skulle kunna tillskrivas till
utvecklingsavdelningen ligger här alltså inom PT:s ansvarsområde.
MOM
Produktion
Kvalitet
Lager
Underhåll

Avdelning
Produktionsteknik
Produktion
Kvalitet
Inköp, order, logistik
Reservdelar
Underhåll

Antal funktionsgrupper
9
8
6
6
3
4

Tabell 4. Avdelningarna med behov från flest funktionsgrupper uppdelade enligt de fyra MOM-grupperna (Inköp,
order och logistik har i detta arbete räknats som en avdelning).

Resultatet av behovsanalysen visar att störst antal avdelningar har behov från funktionsgrupp
1. Resource Allocation & Status, 5. Data collection/Acquisition och 10. Product Tracking &
Genelaogy. I behovsanalysen kategoriserades även fler behov under funktionsgrupp 5 än
under någon annan funktionsgrupp. Baserat på detta skulle slutsatsen kunna dras att dessa tre
funktionsgrupper är viktigare än andra och att Danfoss har mest behov av datainsamling och
loggning än något annat. Men det skulle vara en förenklad slutsats eftersom ett individuellt
behov kan vara sammanlänkat med flera andra. Exempelvis, behovet av produktionsledtider
(under 5. Data collection/Acquisition, avsnitt 5.2) kan bland annat sammanlänkas med
behovet att i realtid kunna spåra och följa en produktionsorder genom flödet (under 10.
Product Tracking & Genealogy, avsnitt 5.2), eller med behovet att kunna jämföra den faktiska
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produktiviteten med den målsatta (under 11. Performance Analysis, avsnitt 5.2). Dvs. det
framgår inte av resultatet vilka behov som är viktigare än andra eftersom ett enstaka behov,
t.ex. registrering av produktionsledtider, kan bidra till att uppfylla flera andra behov.
Som nämndes i arbetets metodavsnitt utfördes intervjuerna hos Danfoss med uppfattningen
att företaget ville införa PLM, vilket senare visade sig inte vara fallet. Intervjuobjektens svar på
intervjufrågorna ansågs dock vara relevanta och generella nog för att kunna uppfylla arbetets
syfte. Om den i arbetet presenterade litteraturstudien och de elva funktionsgrupperna från
MESA hade legat som grund till intervjufrågorna skulle det eventuellt ha lett till specifikare
och tydligare frågor och svar. Men om det skulle varit en fördel eller nackdel att ha
funktionsgrupperna som underlag är svårt att avgöra. Att intervjufrågorna baserades på PLM
genererade bredare och mer allmänna svar. Det gav samtidigt författaren bättre förståelse och
insyn i företaget och de behov och förbättringsmöjligheter som finns i fabriken. Däremot, med
specifika frågor baserat på MESA:s funktionsgrupper, skulle intervjuobjekten eventuellt fått
en bättre förståelse och vision om vilka möjligheter en integrering ger. Vilket skulle innebära
att de bättre kunde bedöma och uttrycka sina behov. Anställda från PT var t.ex. mer insatta
och förstod möjligheterna med satsningen bättre och hade sammanlagt mest att säga till om
under intervjuer. Troligtvis för att de var initiativtagare till satsningen och uppdragsgivare till
detta arbete och därmed även mer förberedda än anställda från andra avdelningar.
Den tredje frågeställning som har besvarats i detta arbete är:
3. Vilka lärdomar går att dra från liknande företag som har integrerat IT-system på
fabriksgolvet med IT-system på högre nivå?
För att besvara denna fråga intervjuades en person från Företag X och en person från Företag
Y. Båda företagen verkade vid en första anblick likna Danfoss och angav även att de hade
integrerat IT-system på fabriksgolvet med affärssystemet. Företag X hade dock inte samma
tillverkningsvolym som Danfoss, eftersom varje produkt som tillverkas hos Företag X är unik
för varje kund medan produkterna hos Danfoss tillverkas i högre volym. Intervjuobjektet från
Företag Y hade mest insyn i produktionen och IT-systemen i företagets fabrik där kretskort
tillverkas. I den fabriken använder Företag Y betydligt mer automatisering än Danfoss. Hos
Danfoss monteras elektroniska komponenter manuellt vid arbetsstationen förmontering el
medan monteringen hos Företag Y är automatiserat.
Utöver ovan nämnda olikheter har även metoden som användes för att besvara
frågeställningen varit begränsande. För att kunna göra en noggrann jämförelse mellan Danfoss
samt Företag X och Företag Y skulle fler personer från de två företagen behövt ha intervjuats.
I detta arbete utfördes intervjuerna över telefon men det skulle troligtvis ha varit mer givande
om även Företag X och Y hade besökts. Att endast intervjua en person från varje företag utan
besök gjorde att det blev svårt att få insyn och förståelse för företagens processer, IT-system
och arbetsrutiner. Trots dessa begränsningar i metoden identifierades tre lärdomar som kan
tillämpas av Danfoss och andra tillverkande företag som vill integrera IT-system på
fabriksgolvet med IT-system på högre nivå. De tre lärdomarna bidrar dock inte med något
betydelsefullt till kartläggningen av Danfoss behov. Utan de är snarare värdefulla
rekommendationer som kan komma till användning vid ett senare skede.
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7.2 Slutsats
Nedan presenteras, i punktform, de behov Danfoss Värmepumpar AB har som bör tas i
beaktande vid integrering av IT-system på fabriksgolvet med IT-system på högre nivå.
Lärdomarna från Företag X och Företag Y behandlas i avsnitt 7.3 Förslag till fortsatt arbete
då inga av lärdomarna anses bidra till att uppfylla arbetets syfte.
Digitala instruktioner
• Att anställda på fabriksgolvet kan presenteras med information digitalt istället för
dagens pappersbaserade system. I huvudsak gäller detta digitalisering av SOP och
quality alert. För SOP är behovet att göra det enklare för anställda att kunna följa
instruktionerna för hur arbete på en produkt ska utföras. Och även att anställda får
reda på om en produkt är ny eller ändrad. För quality alert är behovet att de inte ska
förlora sin varnande funktion.
Fördela anställda
• Det finns ett behov av att kunna spåra och allokera anställda på fabriksgolvet baserat
på tidigare prestationer (produktivitet), kvalifikationer, sjukdom och status i
produktion. Och även att historik lagras för vilka slutprodukter de jobbade på, vid
vilken arbetsstation och vilket datum.
Spårning av batcher och komponenter
• Att information registreras och lagras om vilka komponenter från vilka batcher som
hamnar i varje slutprodukt, vilken leverantör som användes där dual-sourcing
förekommer och om komponenten är från en tillfällig leverantör. Samt att
dubbelförbrukning registreras efter omarbetning.
• Att lagersaldo uppdateras i realtid när komponenter från kittlager och även från
plocklådor vid arbetsstationer förbrukas.
• Övervakning, styrning och kontroll av kittningsprocessen. Understöd till personalen
vid kittningsstationen så att rätt komponenter plockas från kittlager till kittvagn enligt
produktionsorder.
• Att vad som händer med en komponent som monterades loss vid
omarbetningsstationen registreras:
- Skrotades
- Skickades tillbaka till leverantören
- Återanvändes i produktionen
• Elektroniskt understöd för loggning av serie-/artikelnummer vid riggtest och
eventuellt vid andra arbetsstationer.
Funktioner för underhåll
• Att information om kommande stop på fabriksgolvet eller vid en specifik arbetsstation
når underhållsavdelningen.
• Schemaläggning av periodiskt eller förebyggande underhållsarbete av maskiner,
utrustning
och
verktyg.
Att
schemat
även
når
fabriksgolvet
och
produktionsavdelningen så att den kan beaktas i produktionsplaneringen.
• Lagring av underhållshistorik för diagnostisering av aktuella problem och uppföljning.
(vem, när, vad, på vilken maskin/utrustning)
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•

Kontinuerlig insamling och lagring av maskinvärden och testresultat från alla
körningar t.ex. slutvakuum, tryck och tider från vakuumstation, riggtest, läcktest etc.
för att kunna identifiera förändringar och problem som behöver åtgärdas.

Stöd för sekvensering av produktionsorder
• Det finns behov av ett system som kan säkerställa att den bestämda sekvensen följs i
hela flödet och att ordningen inte kan ändras godtyckligt utan godkännande från t.ex.
produktionsledare/gruppledare. dvs att operatörer/montörer inte kan välja att arbeta
på en annan produktionsorder än den som står på tur.
• Påminnelser om produktionsorder som av någon anledning har köat för länge innan
kittning eller i buffertzoner.
• Att sekvenseringshistorik lagras för senare analyser.
Felåterföring
• Att avvikelser, fel och andra problem kan registreras digitalt vid samtliga
arbetsstationer för att ersätta de pappersblanketter som används i dagsläget. Samt att
data lagras och historik skapas för varje slutprodukt.
• Digital registrering även vid omarbetningsstationen: vilken anställd utförde arbetet, på
vilken produktionsorder, vad som gjordes och tidsåtgång.
• Det finns även ett behov av att mindre fel som i dagsläget åtgärdas lite här och där på
fabriksgolvet kan registreras och lagras.
• Felåterföring även för maskiner, verktyg och utrustning för att underlätta
underhållsavdelningens arbete.
• Att anställda på fabriksgolvet vid felåterföring har möjligheten att välja från en lista
med de vanligaste felen. Detta för att underlätta senare granskning och
sammanställning av kvalitetsavdelningen.
Följa produktionsorder i realtid
• Möjligheten att i realtid kunna spåra en produktionsorder genom flöden och kunna få
reda på:
- Om den är startad i produktionen
- Vilken arbetsstation/buffert den befinner sig i och vilka den har passerat
- Om den har passerat och godkänts vid teststationer (speciellt riggtest)
- Vilken status den har (påbörjad/väntar, tidsåtgång och uppskattad återstående
tid)
- Om den har skickats till omarbetningsstationen.
Historik
• Att historik för alla färdiga produkter lagras på ett sådant sätt som gör det möjligt att
senare med slutproduktens serienummer söka och enkelt få fram all information om
alla ingående komponenter, batcher, avvikelser, omarbetningar, testresultat och andra
händelser relaterade till produktens livstid i fabriken.
Produktivitet och analys
• Möjligheten att få en översiktsbild av nuläget i produktionen och kunna jämföra
resultat med produktionsmål.
• Kunna se antal tillverkade produkter, avbrott vid en arbetsstation, flaskhalsar,
resursutnyttjande, produktivitet etc.
• Få stöd med, eller åtminstone förses med data för att kunna utföra flaskhals-, PIA- och
produktivitetsanalyser etc.
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•

Möjligheten att se vilka produkter som har passerat en viss punkt under en period och
jämföra med tidigare perioder för att kunna analysera och avgöra när, vart och hur det
har blivit bättre.

7.3 Förslag till fortsatt arbete
I detta arbete har fokus legat på att identifiera och kartlägga Danfoss behov av att integrera
sina IT-system. Vilka IT-lösningar företaget kan eller bör implementera för att möta dessa
behov har dock inte behandlats. Förslagsvis bör Danfoss därför undersöka vilka IT-lösningar
och åtgärder som är möjliga för dem att genomföra. Och även undersöka vilka av de
identifierade behoven de anser är viktigast baserat på kostnader, tidsbesparingar och andra
faktorer. Tillsammans med en IT-leverantör som har god kännedom om och erfarenhet av vad
som är praktiskt möjligt bör de utveckla företagets IT-system i enlighet med ISA-95 och ISO
22400.
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Bilaga A – Intervjufrågor till anställda på Danfoss Värmepumpar AB
Denna intervjumall används som stöd vid intervjuer. Frågorna kan komma att anpassas eller
ändras beroende på intervjuobjekt, avdelning och andra faktorer.
1. Ber intervjupersonen kortfattat presentera sin avdelning och vilken roll/befattning
personen har.
2. Vilken produktionsdata använder du/ni idag?
- Från vilka avdelningar erhåller ni data?
o Erhåller ni någon data från specifika punkter/stationer i
produktionskedjan?
▪ Vilka?
▪ Vilka är speciellt intressanta för er.
- Hur erhåller ni datan idag?
- Hur använder ni datan?
- Erhåller ni datan på rätt sätt? (t.ex. i god tid, rätt format, korrekt data,
tillgänglighet)
- Finns det data som ni skulle vilja erhålla men som inte går med dagens
system?
o Varför inte?
3. Vilka avdelningar begär information från er?
4. Finns det några externa aktörer som erhåller eller förser er med produktdata?
5. Vilka problem ser ni med det befintliga systemet?
- Vilka konsekvenser leder dessa till?
- Hur skulle dessa problem kunna lösas enligt dig?
6. Vilka funktionaliteter skulle ni behöva/önska av ett överordnat IT-system, relaterat till
produktdata?
7. Vilka andra IT-system använder ni er av i ert arbete idag?
8. Finns det något som du vill tillägga som jag inte frågade om?
Extra frågor till chefer:
• Skulle insamlad produktdata direkt från produktionskedjan, spårbarhet mm, vara till
nytta i dit arbete?
• Hur skulle ett digitaliserat produktdatasystem kunna vara till nytta för er?
- Varför?
- Vilket värde skulle detta ha för er?
• Vilka problem tror du skulle kunna uppstå i denna satsning?
- Vid implementeringen?
- Pga. organisationella strukturer?

Bilaga B – Intervjufrågor till andra företag
1. Resurstilldelning och status:
- Har ni funktioner för resurstilldelning/resursstatus, t.ex. hantera/fördela
anställda, material, maskiner och verktyg?
- Vilka funktioner i sådant fall (hantering/fördelning, historik, status)
2. Sekvensering/balansering:
- Funktioner för sekvensering/balansering av flöden?
3. Styrning av produktionsenheter (produktionsenhet kan t.ex. vara en viss maskin eller
station):
- Kan ni hantera flöden i produktionsenheter via MES? (t.ex. beställa/skicka
material för att starta en process/aktivitet)
- Kan ni hantera/styra produktionsflödet via MES?
4. Information och dokumentstyrning:
- Kan ni hantera/fördela information och dokument till produktionsenheter,
t.ex. CAD-ritningar, instruktioner, manualer etc.?
- Lagras historiskdata och avvikelser?
5. Datainsamling/anskaffning:
- Sker det någon automatisk eller manuell loggning av driftsdata i anknytning
till produktionsenheter?
6. Personalhantering:
- Har ni möjlighet att spåra, flytta och delegera personal under arbetspassen
baserat på kvalifikationer, sjukfrånvaro och andra behov i produktionen?
7. Kvalitetsteknik:
- Har ni funktioner för analys och kontroll av insamlade mätdata i realtid som
används för att säkerställa önskad produktkvalitet?
- Funktioner för att identifiera/uppmärksamma kvalitetsproblem?
8. Processhantering:
- Funktioner för övervakning, styrning och kontroll av produktionsprocesser?
- Larmfunktioner som varnar operatörer vid processavvikelser?
9. Styrning av underhåll:
- Funktioner för schemaläggning av underhållsarbete? (för maskiner,
utrusning och verktyg t.ex. baserat på timmar i bruk)
10. Produkt- och komponentspårning:
- Spårning av produkter i arbete och status?
- Registrering avhändelser, t.ex. omarbete?
- Spårning av använda/förbrukade komponenter, batcher, serienummer etc.?
- Skapas produkthistoria för färdiga produkter?
11. Prestationsanalys:
- Får ni översiktsbild av nuläget i produktionen? (realtid?)
- Presenteras produktionsläget i realtid? (effektivitet, jämförelser med
produktionsmål,
antal
tillverkade
produkter,
avbrott,
dötid,
resursutnyttjande, resursåtgång, upptäcka problem, flaskhalsar etc.)
Andra frågor/följdfrågor:
- Är ni nöjda med hur era IT-system ser ut idag?
- Något som känns onödigt/överflödigt, kanske inte används/kommer till
användning på rätt sätt?

-

Finns det funktioner som infördes i ett tidigt skede som sedan har
försvunnit/tagits bort?
Har ni förbättringsplaner på er MES, något ni planerar att införa/förbättra?
Några tips/rekommendation till ett företag som vill införa MES?

Bilaga C – MESA:s elva funktionsgrupper
Elva funktionsgrupper som MES bör kunna hantera enligt MESA. Tabellen som presenteras
här är baserad på beskrivningar av Saenze de Ugarte et al., (2009); Meyer et al., (2009); Elliott
(2013).
Funktionsgrupp
1.

Resource
Allocation &
Status

2.

Operations/Detail
Scheduling

3.

Dispatching
Production Units

4.

Document Control

5.

Data
Collection/Acquisition

6.

Labor Management

7.

Quality Management

8.

Process Management

9.

Maintenance
Management

10. Product Tracking &
Genealogy

11. Performance Analysis

Typ av funktioner
Hantera/fördela resurser så som anställda, maskiner, verktyg, material och
dokument som behövs för utförandet av en operation/aktivitet. Historik om
resurser, aktuella inställningar och annan kritisk information tillgänglig
samtidigt för både anställda och chefer. Förse med både historik och status för
resurser i realtid.
Sekvensering av arbetsorder med hänsyn till prioritet, processtid,
installationstid, tillgängliga resurser och andra attribut i syfte att minimera
ställtider och optimera flödet.
Hantera flödet i produktionsenheter baserat på order, batcher etc. och justera
flödet i realtid vid behov (t.ex. vid omarbete eller skrotning). (en
produktionsenhet kan t.ex. vara en arbetsstation, arbetsgrupp eller maskin)
Beställa/skicka material för att starta en process/aktivitet. Styrning och
kontroll av buffert för att minimera PIA.
Hantering och fördelning av all information och dokument relevant för
produktionsenheter (t.ex. CAD-ritningar, instruktioner, standard operating
procedures (SOP), manualer, säkerhetsföreskrifter etc.). Även lagring av
historiska data, registrering av avvikelser och andra avrapporteringar som
tidigare behövde följa produktionsordern i pappersformat
Automatisk eller manuell loggning och lagring av produktionsdata i anknytning
till produktionsenheter.
Spåra och hantera personal under arbetspassen. Flytta och delegera personal
baserat på kvalifikationer, sjukfrånvaro och andra behov i produktionen.
Analysera och kontrollera insamlade mätdata i realtid för att säkerställa
korrekt/önskad produktkvalitet och även identifiera och uppmärksamma
kvalitetsproblem.
Övervakning, styrning och kontroll av produktionsprocesser, antingen
automatiskt eller genom att förse med information för välgrundade beslut.
Kan även inkludera larmfunktioner som varnar operatörer vid
processavvikelser.
Schemaläggning av periodiskt eller förebyggande underhållsarbete av
maskiner, utrustning och verktyg baserat på timmar i bruk. Underrättar även
vid omedelbara problem.
Lagring av underhållshistorisk för diagnostisering av aktuella problem.
Spårning av produkten i produktionsflödet och dess status (startad, position i
flödet, återstående tid etc.).
Spårning av använda komponenter, batcher, serienummer etc.
Skapar historiska data för alla färdiga produkter. Registrering av händelser
t.ex. omarbete, avvikelser och annan feedback.
Ger en översiktsbild av nuläget i produktionen, jämför resultat med
produktionsmål och tidigare resultat. Antal tillverkade produkter, avbrott,
dötid, resursutnyttjande, produktivitet etc.
Skapar diagram och tabeller i realtid (om möjligt) för att möjliggöra enkel
granskning av effektiviteten i produktionen, upptäcka problem etc.

