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Sammanfattning 

 
Arbetet tar fram ett förslag för hur man på Moelven Wood interiör ska kunna öka sin 

maskintillgänglighet. Arbetet börjar med att beskriva det mål som satts upp för arbetet. 

Därefter beskrivs metoden som använts i projektet. Det tredje avsnittet är en teoretisk 

referensram som är menad att öka läsarens förståelse. I avsnittet beskrivs bland annat Lean 

Production och dess verktyg. Därefter presenteras den fakta som använts för att komma fram 

till de förbättringsförslag som slutligen värderas och presenteras.  

 

Fyra fokusområden upptäcktes genom egna iakttagelser och i samråd med operatörer. För 

dessa fokusområden genomfördes en rotorsaksanalys för att sedan kunna ta fram förslag till 

förbättringar.  

För två av fokusområdena beräknades en ny uppskattad ökning av maskintillgängligheten på 

4,8 %.  

Huvudpunkter för att uppnå denna ökning är enligt följande: 

 

1. Införande av pulstavla beskriven under rubrik “4.2.5 Pulstavla”. 

2. Större och fixerande puckar. 

3. Införande av ett forum för erfarenhetsutbyte mellan skiften. 

4. Mer tid avsätts för förebyggande underhåll för att minska den stopptid som orsakas i 

tork 1 och 2. 

5. Skapa en ny uppdaterad instruktion för hur färgbyte i färgbox 1 och 2 ska gå till. 

Instruktionen sätts upp väl synlig där omställningen utförs. 
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Abstract 
  

The work presents a proposal for the Moelven Wood interior to increase their machine 

availability. The study begins describing the goal set for the work. Secondly the method used 

by the project is described. The third section is a theoretical reference intended to enhance the 

reader's understanding in the subject. Here the Lean Production and its tools is described. 

 

Four focus areas were discovered through direct observations and in consultation with 

operators. For these focus areas, a rotor saw analysis was carried out to then give suggestions 

for improvements. 

For two of the focus areas, a new estimated increase in machine availability was estimated at 

4.8%. 

The main focus for achieving this increase is as follows: 

 

1. Introduction of a pulse board as described under heading "4.2.5 Pulse board". 

2. Larger and fixating ”pucks”. 

3. The introduction of a forum for exchanging experience between the shifts. 

4. More time spent on preventive maintenance to reduce the stopping time caused by dryer 1 

and 2. 

5. Create a new updated instruction on how to change color in color boxes 1 and 2. Such an 

instruction is to be displayed visually where conversion is performed. 
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Begrepp och dess definitioner 

 
Nulägesanalys – En objektiv analys över företagets produktion.  

 

Flockering – En process som avskiljer färg från vatten, för att sedan enkelt kunna återvinnas.  

 

Axxos – Ett program för uppföljning av produktion. Här kan operatörerna tilldela varje stopptid en 

orsak. 

 

Qlick View – program för att föra samman data från olika databaser, bland annat produktionsdata från  

Axxos med data från ett ekonomiprogram.  

 

PDCA cykel – Ett tillvägagångsätt för att kontinuerligt arbeta med förbättringar 

 

WBS – Work Break-down Structure   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Moelven Wood Interiör AB som ingår i koncernen Moelven industrier ASA, är en industri 

som målar träpaneler. Företagets produktion är det slutliga steg panelerna kommer till innan 

de levereras till byggvaruhus för försäljning till slutkund. Idag används en produktionslinje 

som går över tre skift, måndag till fredag. Även under lördag och söndag går produktionen 

men då med ett speciellt helgskift. Under dessa helgskift tillverkas till största delen 

specialorder som kommer till företaget.  När panelen kommer till Moelven Wood Interiör är 

det alltså målning och paketering som återstår innan panelen är en färdig slutprodukt.  

1.2 Syfte och problemformulering 

Uppdragsgivare för projektet är Anders Carlsson, kvalitetschef på Moelven Wood Interiör. 

Anders Carlsson är under våren 2018 involverad i att anlägga ett nytt måleri i en angränsande 

lokal. Han har därför mindre tid till att arbeta med utvecklingsarbetet av den nuvarande 

produktionen. Det befintliga måleriet kommer att vara kvar även efter uppstart av det nya. 

Därför är utvecklingsarbetet av den befintliga produktionslinjen fortfarande av högsta vikt.  

Syftet med examensarbetet är att ta fram en handlingsplan för att öka maskintillgängligheten. 

Detta kommer göras med hjälp av förhållningssättet Lean Production. 

1.3 Mål 

Målet för arbetet är att genomföra en nulägesanalys av den befintliga produktionen. Utöver 

det ska även ett väl genomtänkt förbättringsförslag med handlingsplan presenteras i arbetet. 

Skulle förbättringarna vara genomförbara och tid finns kommer dessa att implementeras 

under en bestämd tid, för att sedan kunna analyseras för att se om utfallet för optimeringen 

blev som önskat.  

 

1.4 Avgränsningar 

För att resultatet av arbetet ska bli så bra som möjligt har avgränsningar valts så att arbetet får 

en smal men djupgående analys. Arbetet är avgränsat att endast se till maskinernas 

tillgänglighet och utifrån det gå vidare med det problem som har orsakat mest stopptid.  

Utöver detta kommer även arbetet att avgränsas till att endast mäta tillgängligheten av 

produktionen under skiften måndag till fredag. Detta för att helgskiftet arbetar mer med 

specialorder där ställtider och arbetssätt skiljer sig från övriga tre skift.  
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1.5 Organisation 

Arbetet har utförts på Institutionen Karlstads Universitet, fakulteten för hälsa natur- och 

teknikvetenskap. Uppdragsgivare för projektet är Magnus Ingves, VD på Moelven Wood 

Interiör. Handledare i projektet är Magnus Johannesson, Projektledare på Moelven Wood. 

Ansvarig för projektet är Axel Tyche, student för högskoleingenjör, på Karlstad Universitet. 

Handledare från Karlstad Universitet är Anders Wickberg. 
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2. Metod 

2.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder för inskaffande av data   

För arbete enligt filosofin “lean-production” behöver man använda sig av såväl kvalitativa 

som kvantitativa metoder för att införskaffa data. Kvalitativa data är de data som erhålls 

genom att exempelvis följa produktionen och se vilka problem som kan uppkomma i det 

vardagliga arbetet. Detta kan undersökas genom att studera hur personalens arbetssituation 

ser ut. Intervjuer, gruppsamtal och enkäter är några sätt att inhämta kvalitativa data. Det 

handlar i grunden om att få en inblick i och förståelse för vilka problem som kan uppkomma i 

produktionen.   

Kvantitativa data är istället de data som samlas in genom mätningar och sedan kan 

presenteras i ett diagram, för att på ett enkelt sätt kunna analyseras och tolkas. Båda 

metoderna har sina olika styrkor och svagheter varför det är av högsta vikt att använda sig av 

båda metoderna för att få ett så bra underlag som möjligt. (Holme & Solvang 1997).  

I denna studie har därför båda metoderna använts. Till stora delar har den kvalitativa 

datainsamlingen använts för att skapa en nulägesanalys och en problemformulering. Därefter 

har mer kvantitativa data använts för att prioritera vilket problem att gå vidare med. Dessa 

data togs till stor del från produktionsuppföljningsprogrammet Axxos, men också från egna 

mätningar i produktionen. 

  

2.2 Primärdata och sekundärdata  

Primärdata är de data som man genom exempelvis observationer i produktionen, intervjuer 

eller gruppsamtal, samlar in, tolkar och analyserar. Detta är data som inte funnits tidigare och 

det är därför av högsta vikt att man är säker på att man mäter det som verkligen skall mätas. 

Viktigt är också att de data som erhålls tolkas med största objektivitet. Uppfylls inte dessa två 

förutsättningar är risken stor att det resultat man får är felaktig och inte speglar verkligheten. 

Sekundärdata är istället de data man kan hitta i liknande studier och som man kan använda 

sig av för att inte behöva bevisa de absolut mest grundläggande teorierna. Det finns ofta 

redan existerande relevant information som kan användas i den egna utredningen. (Björklund 

& Paulsson 2003) 
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 2.3 Genomförande av arbetet 

Här beskrivs hur projektet planerades, genomfördes men också kort om vilka verktyg som 

användes i de olika faserna.  

En projektmodell med ingående WBS (se figur 1) togs fram där projektet valdes att delas in i 

sju faser, där de fyra sista faserna är inspirerade av PDCA cykelns uppbyggnad som beskrivs 

mer ingående under rubrik 3.4.6 PDCA-Cykeln.  

1. Projektplanering 

2. Förstudie 

3. Kartläggning av nuläget 

4. Definition av problem 

5. Kartläggning av framtida läge 

6. Genomförande 

7. Analys av utfall 

 

 

Figur 1, Projektmodell med ingående WBS. 

 

2.3.1 Projektplanering 

I den första fasen planerades projektet och en projektplan togs fram. I projektplanen ingick 

bland annat en WBS som står för “Work Breakdown Structure” och här bestämdes hur 

arbetet skulle delas in i olika faser, även de ingående delarna i varje fas definierades. Med 

hjälp av ett Gantt-schema kunde sju faser sedan planeras in i ett schema efter hur lång tid de 

förväntades ta. Ett Gantt-schema är ett effektivt och vanligt förekommande verktyg vid 

planering och uppföljning av större projektet med flera ingående delar. (Eriksson & 

Lilliesköld, 2004) 

Till projektplanen genomfördes också en riskanalys, Även denna är något som ofta används 

vid projektledning av större projekt. En riskanalys används för att i förväg försöka identifiera 

risker i arbetet och även värdera dessa risker. För de mest allvarliga riskerna som orsakar 

störst negativ påverkan på projektet försöker man även ta reda på vad orsaken är så man ska 

kunna parera för dessa händelser i förväg. Skulle man ändå inte lyckas undvika dessa risker 
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så har man även arbetat fram åtgärder för att minimera den påverkan de olika negativa 

händelserna har. (Eriksson & Lilliesköld, 2004) 

I denna fas gjordes även bokning av studiebesök och intervjuer med personer som ansågs 

som nyckelpersoner för det ämne projektet skulle handla om.  

 

2.3.2 Förstudie 

Denna fas togs fram för att projektet ansågs kräva en bredare förståelse för hur hela 

värdekedjan ser ut. Det genomfördes intervjuer och samtal med personer som jobbar längs 

värdekedjan, hela vägen från det att ett träd planeras till att en färdigmålad panel skickas till 

slutkund. 

Utöver denna breda värdeflödesanalys gjordes även en smalare men mer djupgående 

värdeflödesanalys på Moelven Wood Interiör. I denna analys följdes råvaran endast från det 

att en icke målad panel lastades av på lagret till det att den slutligen lämnade fabriken som en 

färdigmålad panel.  

För att få mer information om hur ett förändringsarbete bör genomdrivas besöktes Moelven 

Byggmodul i Värmlandsbro som 2017 vann utmärkelsen årets ”leanbyggare”.  

( N. Lundegren, 2017).  

2.3.3 Kartläggning av nuläget 

I den tredje fasen hade projektet övergått från en mer allmänt hållen förstudie till mer av en 

kartläggning av hur nuläget för Moelven Wood Interiörs produktion såg ut. I denna fas 

tillbringades mycket tid i produktionen tillsammans med operatörerna för de tre skiften. Här 

diskuterades bland annat deras syn på utvecklingsmöjligheter för produktionen. Med hjälp 

egna iakttagelser och av samtal med operatörerna kunde en ökad teknisk förståelse erhållas 

för hur Moelven Wood Interiörs produktion gick till. 

Utöver detta analyserades också de data som operatören för in i Axxos och som sedan skickas 

till Qlick view där den presenteras i tydliga diagram. 

Det delades även ut en enkät uppbyggd i fyra delar: 

1. Trivsel 

2. Ställtid 

3. Maskinstopp 

4. Förbättringsarbete 

Enkäten var menad att fånga upp känslan på arbetsplatsen men också hur man uppfattade 

förbättringsarbetet hittills på arbetsplatsen. Några av de områden enkäten var menad att svara 

på var: 

● Känslan på arbetsplatsen 

● Förbättringsarbetet hittills 

● Maskinstopp som man önskade löstes 

● Hur bra uppfattning man hade över vanligaste ställtiden och maskinfelen 2017 

 

I denna fas genomfördes också ett flertal intervjuer/samtal.  
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2.3.4 Definiera problem 

I den fjärde fasen skulle det beslutas om vilka problem som var värda att gå vidare med. 

Utifrån den insamlade data från föregående fas och den enkät som operatörerna genomförde, 

placerades nu dessa problem i en prioriteringsmatris där effekt ställdes mot arbetsinsats. 

Slutligen kunde fyra områden med stor förbättringspotential väljas ut.  

 

2.3.5 Kartläggning av framtida läge 

Fyra problem med stor utvecklingspotential hade tagits vidare från den fjärde fasen. I den 

femte fasen planerades och förbereddes ett gruppmöte med operatörerna där vi tillsammans 

skulle arbeta med 5-S, 5-Varför och fiskbensdiagram för att hitta möjliga orsaker och 

lösningar till problemen.  

2.3.6 Genomförande 

I denna fas genomfördes gruppmötet med operatörerna. Mycket tid i denna fas gick åt till att 

förbereda möjliga orsaker och lösningar. Ifall operatörerna i gruppmötet inte var tillräckligt 

aktiva, förbereddes egna teorier beträffande orsaker och lösningar. Dessa skulle sedan 

användas för att skapa samtal kring utvecklingsarbetet.  

Gruppmötets agenda var enligt följande: 

1. Snabb genomgång av enkäten  [5 min] 

2. Introduktion     [6 min] 

a. 5-varför 

b. Fiskbensdiagram 

c. Att vilja men inte ha möjligheten 

d. Problemlösning i åtta steg 

3. Välja ut tre problem    [45 min] 

a. Definiera problemet noga 

b. Vad blir felets konsekvenser 

c. Hitta orsaker till problemet 

d. Hitta lösning på problemet 

4. Sammanfattning    [4 min] 

 

De fyra problemens möjliga orsaker kategoriserades i punkt 3.c efter verktyg, process, 

människor, material, omgivning och ledning. Möjliga orsaker till problemet skrevs ner på 

post-it lappar för att sen placeras i ett fiskbensdiagram, detta visas i figur 2. Fiskbensdiagram 

beskrivs mer ingående under rubrik ”3.4.9 Fiskbensdiagram”. Orsaker som var liknande 

kunde även slås ihop för att inte ha dubbletter av orsaker.  
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Figur 2, Blädderblock som användes under workshopen med skiften. 

 

2.3.7 Uppföljning och analys av utfallet 

Sista fasen, uppföljning och analys av utfallet, var det tänkt att följa upp och se ifall de 

planerade målbilderna för problemen nåddes och därefter beräkna de effekter 

förbättringsarbetet resulterat till.  

Uppnåddes inte den tänkta målbilden var tanken att gå tillbaka till 2.3.4 och definiera 

problemet på nytt för att försöka lösa problemet på annat vis.  
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3. Teoretisk referensram 

I det här avsnittet beskrivs den referensram som behövs för att läsaren ska få en god 

förståelse i ämnet. Först beskrivs två viktiga produktionstermer som ligger till grund för 

denna studie. Därefter beskrivs Lean production följt av vilka metoder och verktyg som 

används vid arbete med Lean production. Dessa metoder har i studien använts för att hitta en 

lösning på problemformuleringen.  

3.1 Produktionstermer 

3.1.1 Maskintillgänglighet 

 

Maskintillgänglighet är ett mått på den tid som maskinerna går och produkter produceras. I 

figur 3 illustreras detta grafiskt. För att beräkna maskintillgänglighet behöver man veta tre 

saker.  

1. Tillgänglig tid, hur många timmar som personalen är på plats. 

2. Planerad stopptid, den tid som exempelvis en produktionschef planerar för matrast, 

utbildning eller annat.  

3. Oplanerade stopptid, detta är den tid som innefattar den stopptid som är orsakad av 

maskinfel eller ställtider.  

För att öka tillgängligheten på maskinerna kan man alltså planera in färre stopptider, minska 

stopptid orsakat av maskinfel eller minska stopptid orsakat av ställtid.  

De planerade stoppen är oftast tid som är nödvändiga, exempelvis stopp för matrast, fika, 

utbildning eller något annat som gör att produktionen inte kan gå. Det är därför framförallt de 

övriga två parametrarna, maskinfel och ställtider, som man kan minska för att på så vis öka 

tillgängligheten för maskinerna.  

Figur 3, Bild över vad som påverkar den tillgängliga operativa tiden. 
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3.1.2 HMS 

Det är direkt omöjligt att prata om Lean production utan att nämna HMS som står för Hälsa 

Miljö och Säkerhet och är en oerhört viktig grundbult att ha med sig när man driver ett 

förbättringsarbete. Detta för att personalen ska se att det man väljer att utveckla i 

produktionen faktiskt är saker som gör arbetet säkrare men också mer ergonomiskt riktigt. Ett 

utvecklingsarbete ska i första hand se till personalens välmående. När man väljer att arbeta 

med personalens önskemål kommer personalen ställa sig bakom förbättringsarbetet och det är 

en förutsättning för att driva ett lyckat utvecklingsarbete. (Hartman, L. 2018). 

 

3.2 Lean production 

Lean production är ett förhållningssätt som beskriver hur man med ständiga förbättringar ska 

vidareutveckla sin produktion. James P Womack, författare av ett flertal böcker i ämnet, 

beskriver detta förhållningssätt med följande ord: “create more value with less”. Det handlar 

alltså om att skapa mer värde med mindre.  

Man kan beskriva lönsamheten med följande beräkning:  

Pris - Kostnad = Lönsamhet 

För att kunna öka sin lönsamhet behöver antingen kostnaden för tillverkning minska eller 

priset på varan ökas. Då de flesta marknader idag är utsatta för konkurrens är priset något 

man sällan kan öka. Vad Lean production istället förespråkar är att man minskar på 

kostnaden för att producera en produkt. Detta ska man göra genom att hitta slöserierna i 

processen och eliminera dessa. Inom Lean brukar slöserierna beskrivas med det gemensamma 

namnet Muda. Muda är japanska och betyder söserier. Muda är ett av många verktyg som kan 

användas vid arbete med Lean production. Vilka verktyg som används vid ett 

förbättringsarbete beror helt på vad förbättringsarbetet är menat att förbättra. 

I figur 4 visas “The house of lean” Med sina två huvudprinciper Jidoka och Just in time som 

bär upp huset.  

(Pascal D 2007).   

 

 
Figur 4, En bild på ”The house of Lean” illustrerad I boken ”Lean production simplified” 

(Pascal D 2007).  
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3.3 Lean principer 

3.3.1 Jidoka 

Jidoka är en av två huvudprinciper inom lean. Jidoka kan delas upp i två underrubriker 

inbyggd kvalitet och stoppa vid fel. 

Inbyggd kvalitet handlar om att göra det lätt att göra rätt. Detta kan appliceras i såväl produkt 

som processutveckling. Simkort som endast passar på ett sätt är ett exempel på en produkt där 

man gjort det lätt att göra rätt. Detta har man gjort genom att göra det omöjligt att placera 

simkortet på fel håll, endast med en enkel konstruktionslösning.  

Inbyggd kvalitet går även att appliceras i en process. När man arbetar med inbyggd kvalitet 

för en process, handlar det istället om att skapa ett standardiserat arbetssätt som alla som 

arbetar med processen följer. Viktigt är också att vara säker på att alla som arbetar med 

processen har den kompetens som krävs för att kunna arbeta med processen. För att 

säkerställa att man verkligen följer det standardiserade arbetssättet kan man använda sig av 

flera olika metoder så som exempelvis Poka-Yoke. 

Stoppa vid fel är en metod som går ut på att man vill stoppa produktionen eller processen för 

att på så vis hindra att defekten går vidare i ledet. Ju senare ett fel uppmärksammas desto mer 

kostsamt blir felet att rätta till. Det är också betydligt enklare att felsöka något som inträffat i 

närtid än något som hände för flera timmar sedan. För att säkerställa detta bör varje operatör 

agera enligt förhållningssättet “rätt från mig”. (Pascal D 2007)       

 

3.3.2 JIT 

JIT, eller “Just In Time” är ett synsätt och en planeringsfilosofi som utgår i att man alltid ska 

sträva efter att producera och leverera produkter i precis den mängd och vid den tidpunkt som 

kunden frågar efter det.  

Inom JIT finns fyra principer: 

1. Endast producera ifall en kund har beställt det.  

2. Sträva mot att utjämna efterfrågan i produktionen så att arbete kan fortgå smidigt 

genom processen. 

3. Sträva mot att skapa ett Pull-system, som drar produkterna ur produktionen.  

4. Maximera flexibiliteten hos maskiner och människor. 

JIT handlar alltså om att skapa ett kontinuerligt flöde, ett flöde där takten bestäms av kunden. 

Detta för att inga lager ska bildas. Lager är ett slöseri som inte skapar ett mervärde för 

kunden. (Pascal D 2007). 
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3.4 Lean metoder 

3.4.1 Gemba  

Gemba översätts ungefär till ursprung eller lokal plats. Gemba är ett viktigt leanverktyg som 

handlar om att man ska gå till den plats där problemet finns. Detta för att man ska se med 

egna ögon och kunna prata direkt med dem som verkligen arbetar vid maskinerna.  

(Jeffrey K. liker 2003) 

3.4.2 SMED 

SMED är ett verktyg för att få en minskad ställtid. SMED är en förkortning för engelskan 

“Single Minute Exchange of Die”. När man arbetar med att korta en ställtid behöver man 

skilja på interna och externa moment. Ett internt moment är ett moment som man måste 

stanna produktionen för att utföra. Ett externt moment är ett moment som man kan utföra 

medan produktionen fortfarande löper. Detta gör att det är av högsta vikt att man kan urskilja 

ifall arbetsmomentet är ett externt eller internt. Exempel på ett externt moment är när man i 

en produktion ska gå från en färg till en annan, redan innan man stoppar maskinerna har färg 

hämtats från lagret så att man vid färgbyte är beredd med den nya färgen och kan minska 

stopptiden genom att vara väl förberedd.      

Verktyget SMED är egentligen en guide till hur man ska gå tillväga för att minska en ställtid. 

Guiden går att dela upp i fyra steg som skall göras för att minska en ställtid.   

1. Identifiera alla externa, interna moment och separera dessa. 

2. Konvertera interna- till externa moment. 

3. Gör en detaljerad analys av varje element som ingår i omställningen för en artikel 

4. Effektivisera varje delelement i den totala omställningen 

(Shingo S 1985). 

3.4.3 Kaizen eller innovation 

Förändringar som önskas bestå långsiktigt tar också lång tid att införa. Till stor del handlar 

Lean om att ändra ett tankesätt och det är något som kräver engagemang och tillit. Förbättring 

kan brytas ner till två underundergrupper kaizen och innovation. Kaizen handlar om att flera 

små förändringar till slut ska leda till att produktionen förbättras, detta ska ske kontinuerligt. 

Innovation är istället att exempelvis med hjälp av en stor investering i ny teknologi få en 

väldigt drastisk förändring. Kaizen är till skillnad från innovation, odramatisk, och något som 

man arbetar med över lång tid och som på sikt är tänkt att ge en förbättring. Kaizen kräver 

tålamod och långsiktighet, detta gör att resultatet sällan omedelbart syns.  

(Masaaki I 1992).  
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3.4.4 Muda 

Lean production förknippas ofta väldigt starkt med Muda, som är japanska och betyder 

slöseri. Inom Lean Production brukar man prata om åtta typer av slöseri. De sju första 

definierades av Taiichi Ohno, en av grundarna av Lean Production. Den åttonde har senare 

lagts till av Liker (2004) (Womack J.P & Jones D.T (1996). 

 

1. Väntan - I en produktion arbetar man ständigt med att minska väntan. Detta för att 

väntan är direkt satt i förbindelse till flödet. En flaskhals göra att maskiner och 

operatörer längre fram i tillverkningsprocessen får vänta, flödet hindras och processen 

blir lidande. Detta kostar pengar, både att ha maskiner som står stilla men också att ha 

anställda som inte kan arbeta på grund av att de väntar (Bicheno J 2007). 

 

2. Rörelse - All rörelse som utförs utan att något mervärde för produkten skapas är 

slöseri med rörelse. Det kan som exempel vara en färgpistol som går utan att en panel 

är i färgboxen. Onödiga rörelser utförda av operatören är också ett exempel på rörelse 

som skapar ett slöseri. 

 

3. Lager - Att ha stora lager är ett slöseri eftersom varje produkt eller råmaterial i lager 

har ett värde och bidrar därför till ett större bundet kapital. Minskas lager ökas också 

sannolikheten att upptäcka defekter i ett tidigt stadie.   

 

4. Omarbete/ defekter - Det skapar inget mervärde för kunden att reparera eller på något 

annat vis göra om en produkt i efterhand. Det är därför mycket viktigt att man följer 

devisen “Rätt från mig”, detta gör att fel upptäcks snabbt och rättas till i ett tidigt 

stadie. 

 

5. Överarbete - Det krävs att man har hög kännedom om vad kunden är villig att betala 

för. Vet man vilka egenskaper kunden vill ha, blir det enklare att inte göra något 

överarbete. Utför därför inget arbete som kunden inte önskat eller betalt för. 

 

6. Transporter - En transport tillför inte produkten något värde. Istället riskerar en 

produkt att bli skadad, försenad eller borttappad, varje gång den flyttas. Man skulle 

kunna säga att leveransen av en produkt skapar ett värde medan alla onödiga 

förflyttningar är slöseri. 

 

7. Överproduktion - Att tillverka fler produkter än vad som krävs. Hit räknas även de 

produkter som tillverkas tidigare än vad som behövs. Detta kan ses som det värsta 

slöseriet eftersom det orsakar flera av de andra slöserierna. 

 

8. Outnyttjad kreativitet - Att inte ta tillvara på sin egen personals kreativitet är ett 

slöseri eftersom man på så vis går miste om förbättringar påkomna av den personal 

som arbetar med maskinerna. Missar man på denna punkt strukturellt leder det till att 

personalen tappar engagemang och viljan att förbättras.  
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3.4.5 5-S 

Termen 5S kommer från de japanska orden; Seiri (organisation), Seito (ordning), Seiso 

(renhet), Seiketsu (renlighet) och Shitsuke (disciplin) (Womack J.P & Jones D.T (1996). En 

vanligt förekommande översättning till svenska är sortera, strukturera, städa, standardisera 

och se till.  

 

1. Sortera – (seiri) I denna första fas ska alla operatörer tillsammans gå igenom 

anläggningen för att markera möjliga åtgärder. I detta steg ska man utöver att bara 

sortera ut onödigt material såsom verktyg också markera vilka övriga slöserier som 

hittas. 

 

2. Strukturera – (seiton) De verktyg som markerats som nödvändiga i föregående steg 

märks upp och placeras på en given och lättåtkomlig plats. 

 

3. Städa – (seiso) Anläggningen städas och kan även fotograferas för att visa den nivå av 

renlighet som gäller. Liten städning varje dag. Större rengöring varje vecka. 

 

4. Standardisera – (seiketsu) De dagliga arbetsmomenten beskrivs med rutiner så att den 

nya nivån upprätthålls. Det är effektivt att använda sig av ”att-göra-listor” för daglig 

vård av maskiner och lokaler, fotografier är ett väldigt bra komplement för att visa 

standarden.  

 

5. Se till – (shitsuke) Revisioner genomförs av en engagerad ledningsorganisation. Det 

gäller att ordningen upprätthålls men också att hela tiden arbeta med förbättringar av 

att-göra-listorna steg för steg. 

  

Genom att föra in dessa fem steg i produktionen kan cykeltider, ställtider minskas och en 

förbyggande åtgärd av problem kan upprätthållas. 

Jeffrey K. Liker (2010) 

3.4.6 PDCA-cykeln 

PDCA-cykeln är en arbetsmetod inom lean produktion som är menad att användas genom ett 

förbättringsarbete. PDCA står för Plan, Do, Check, Act och är en repeterande cykel som är ett 

effektivt verktyg för att arbeta med ständiga förbättringar (se figur 5).  

 Plan (planera) - I det första steget planeras förbättringsarbetet. En projektplanering 

fastställs. Projektplaneringen ska definiera vad problemet är och varför förbättringen 

ska genomföras. Man bör också definiera med vilka metoder detta ska kunna uppnås 

men också vilka tidsramar och mål som projektet ska ha. 

 

● Do (genomföra) - Innan man går vidare till genomförandefasen är det viktigt att 

arbetet är väl planerat och att varje steg i genomförandet är genomtänkt. Detta skapar 

förtroende hos operatörerna vilket är en grundförutsättning för att genomföra en 

förändring. I genomförandefasen handlar det om att ta små steg mot sitt mål och att 
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dokumentera varje del. Visuell styrning är ett bra verktyg för att låta operatörerna se 

varje litet framsteg.   

 

● Check (följa upp) - I denna fas jämför man utfallet med de mål som sattes upp i den 

planerande fasen. Oavsett om målen har uppnåtts eller ej, ska resultatet presenteras 

och diskuteras med operatörerna. Det handlar alltså om att kontrollera och studera 

resultaten.  

 

● Act (agera) - I cykelns sista steg handlar det om att agera utifrån om man uppnått 

tänkt målbild eller om man behöver gå tillbaka till den planerande fasen för att arbeta 

fram en ny lösning på problemet. Det handlar alltså om att vidta åtgärder för att 

standardisera det nya arbetssättet och förbättra processen. 

Bergman. Klefsjö (1990) 

 

 
Figur 5, Illustration av PDCA-cykelns repetitiva arbetsmodell. (Conceptdraw, 2018) 

 

3.4.8 Fem varför 

Detta är ett väldigt enkelt och effektivt verktyg för att hitta förbättringsmöjligheter och 

rotorsaken till de problem som identifierats.  

● Formulera och skriv ner ditt problem.  

● Ställ dig frågan “Varför det har uppstått?” 

● Fortsätt ställ dig frågan “Varför?” tills du kommit till problemets rotorsak. 

När du ställer dig frågan om varför detta problem uppkommit kan det hända att man kommer 

fram till mer än en orsak. Detta är inte ovanligt. Man ställer sig då helt enkelt frågan varför 

till båda orsakerna. Skulle det visa sig att det finns väldigt många bakomliggande orsaker till 

varför ett problem uppkommit bör detta verktyget inte användas utan ett annat 

problemlösningsverktyg kan vara bättre lämpat istället. Detta verktyg fungerar bra att 

använda i enmanssituation men ger absolut bäst effekt när man använder det i grupp eftersom 

man då får fler infallsvinklar och därför oftast ett bättre utfall. Viktigt är att fundera över ifall 

gruppen som ska använda sig av verktyget “Fem varför” verkligen är de personer som bäst 

kan svara på frågorna. 
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Nedan följer ett exempel på hur detta kan gå till. Svaret på det sista varför, kan vara att 

inköparen premieras för kortsiktiga besparingar. Nöjer man sig med att ställa frågan varför en 

eller två gånger hade lösningen varit att endast torka upp oljan eller byta packningen. 

● Det är en oljefläck på golvet. Varför? 

● För att maskinen läcker olja. Varför läcker den olja? 

● För att en packning är sönder. Varför är den sönder? 

● För att packningen inte är tillräckligt bra. Varför är den inte det? 

● För att vi gick efter priset. Varför gjorde vi det? 

(Toyota, 2017)  

3.4.9 Fiskbensdiagram 

Fiskbensdiagram eller Ishikawadiagram som det heter på japanska är ett 

problemlösningsverktyg precis som 5-varför. Skillnaden är att ett fiskbensdiagram är bättre 

lämpat när problemet har flera orsaker. Detta verktyg är också väl lämpat att använda i grupp.  

Ett Fiskbensdiagram är ett bra verktyg för att identifiera flera orsaker till ett problem, men 

kanske dess främsta uppgift ändå är att sortera, illustrera och kartlägga problematiken på ett 

lättöverskådligt sätt.  
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4. Resultat 

Denna del av arbetet kommer presentera den data som tagits fram i de olika faserna. Under 

”4.1 Mätdata från produktion” presenteras hur stopptid och omställningstid var fördelad 

under 2017. Under 4.2 Enkät och 4.3 Seminarium, presenteras vad som framkom ur enkäten 

och de möten som genomfördes. Slutligen under 4.4 Förslag till förbättringar, presenteras de 

förslag till förbättringar som kan lösa problematiken.  

4.1 Mätdata från produktion 2017 

De data som presenteras och analyseras i denna del av rapporten är hämtad från Axxos, ett 

program för produktionsuppföljning. Dessa data omfattar tidsperioden januari 2017 - januari 

2018.  

I Figur 6 visas hur Planerad och oplanerad stopptid är fördelad över den tillgängliga 

produktionstiden mellan Skift 1, Skift 2 och Nattskift. 

● Skifttid: Den tid som är tillgänglig för produktion.  

● Planerad stopptid: Den tid som i förväg är planerad för stopp. Exempelvis utbildning 

och rast.  

● Oplanerad Stopptid: Den tid som innefattas av bland annat maskinstopp och stopp för 

ställtider. 

 

 Figur 6, Fördelning av Skifttid, planerad stopptid och oplanerad stopptid i timmar under 

2017 
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Utifrån Figur 6 kan maskintillgängligheten för den analyserade perioden beräknas. Det visas i 

Tabell 1. Här framgår det att Nattskiftet har den klart högsta maskintillgängligheten. 

Nattskiftet har även högst Tillgänglighet (OEE).  

 
Tabell 1, Tabell över maskintillgänglighet och tillgänglighet för de tre skiften. 

 

Tillgängligheten (OEE) Overall Equipment Effectiveness, är den totala 

anläggningsutnyttjanden som visas i Tabell 1, i detta begrepp ingår också hastighetsförluster 

och kvalitetsförluster. Detta är däremot något som denna studie inte kommer avhandla, 

eftersom denna studie endast är menad att se till maskintillgängligheten. 

 

Den oplanerade stopptiden består av ställtid och maskinfel. Av figur 7 framgår fördelningen 

mellan ställtid och maskinfel. Stapeln till höger visar den sammanlagda fördelningen av 

ställtid och maskinfel för de tre skiften. 

 

 

Figur 7, Fördelning mellan ställtid och maskinfel för de tre skiften och en totalsummering. 
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4.1.1 Stopptid orsakad av maskinstopp 

Figur 8 visar fördelningen mellan de olika maskinstoppen under 2017. Diagrammet ger en 

god inblick i vilket maskinfel som orsakar mest stopptid.   

 
Figur 8, Fördelning av de olika maskinfel och hur mycket stopptid de orsakat. 

 

I Figur 8 kan man se att “Buntfack” och “Tork 2 - korgar” är maskinfel som orsakar den 

största andelen av alla maskinstopp.  

För att istället få en förståelse för vilken maskin eller del av processen som orsakar mest 

stopptid valdes att dela in produktionslinjen i 11 olika stationer, indelningen visas i figur 9. 

Alla maskinfel och dess stopptid fördelades sedan över dessa 11 stationer.   

 
Figur 9, Indelning av produktionslinjens 11 stationer. 
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Resultatet för fördelningen av maskinfel över de 11 stationerna kan ses i Tabell 2. Här 

framgår det tydligt vilka delar i processen som påverkar stopptiden mest. Det är dessa delar 

av processen som behöver lösas för att få en effektiv utveckling av maskintillgängligheten.  

 
Tabell 2, Fördelning av stopptid orsakad av maskinfel fördelat på 11 stationer. 

 

Under rubriken övrigt, se Tabell 2, finns den stopptidsorsak som heter “Okodade stopp efter 

8h”. Med det avses stopp som inte kodats av en operatör inom 8h. Dessa kategoriseras 

automatiskt till denna kolumn. I Tabell 2 kan man se att denna orsak placerades på andra 

plats bland maskinfel som orsakat mest stopptid. Detta är givetvis inte bra eftersom det döljs 

mycket stopptid i denna kolumn. Detta är dock något man med gott resultat, den senaste tiden 

arbetat väldigt mycket med för att minska. Därför kommer inte denna orsak att tas upp vidare 

i detta arbete. 

Summeras stopptiden för Tork 1 och Tork 2 i Tabell 2 orsakar torkarna tillsammans 241 

timmar vilket motsvarar ungefär 26% av alla maskinstopp. Buntningsstationen orsakar även 

den mycket stopptid.  
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4.1.2 Stopptid orsakad av ställtid 

Av Figur 10 framgår det att färgbytet för färgbox 1 är den omställning som orsakade absolut 

mest stopptid föregående år. Färgbox 2 kommer på en tredjeplats i orsakad stopptid. Detta 

beror på att alla paneler inte målas med en toppfärg. Därför utförs det inte lika många 

omställningar för färgbox 2. Dock bör dessa två staplar analyseras ihop då ett väl utfört ställ i 

färgbox 1 gör att omställningen för färgbox 2 blir enklare.  

 

 
Figur 10, Fördelning av stopptid orsakat av ställtid.[Timmar] 

 

För att se ifall det finns några skiljaktigheter i hur skiften arbetar vid omställning valdes att 

fördela stopptiden över de tre skiften. I Tabell 3  presenteras varje skifts snittid för de sex 

olika omställningarna. Markerat med grönt är de snittider som är snabbast av de tre skiften. 

För varje omställning har nattskiftet snabbast genomsnittstid och Skift 1 längst 

genomsnittstid. Detta visar på att det möjligtvis kan finnas olika arbetsmetoder i skiften.  

 
Tabell 3, De tre skiftens olika snittid för de sex omställningarna, [Minuter] 
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För att också se hur stor variation som finns inom varje skift, genomfördes en 

normalfördelningsgraf för alla omställningar respektive skift hade haft under 2017. För 

samtliga sex omställningar hade nattskiftet minst spridning för hur lång tid omställningarna 

tog under 2017. I Figur.11 och 12 presenteras normalfördelningen av hur lång tid de olika 

omställningarna tog för Färgbyte i box 1 och 2. 

 
Figur 11, Normalfördelningsgraf över färgbyte i box 1 för samtliga skift 

 

 
Figur 12, Normalfördelningsgraf över färgbyte i box 2 för samtliga skift 
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En annan omställning som förekommer är etikettbyte. I figur 13 presenteras den stopptid som 

orsakas av etikettbyte. Sammanlagt orsakar etikettbytet för samtliga skift 11,5 timmar 

stopptid på ett år. Detta kan verka lite, men indikerar också att det finns viss skillnad mellan 

hur skiften utför detta byte.  

Nattskiftet använder endast 13 % av den tid som Skift 2 gör. Detta ger en fingervisning om 

att olika arbetsmetoder används. 11,5 timmar på ett år kan verka lite i sammanhanget men det 

visar skillnad i hur skiften arbetar. Här kan man se vikten av att arbeta som ett lag och hur 

man då kan utföra omställningar så effektivt att de blir registrerade som ett ”kort stopp”. För 

att lyckas med detta kräver det att man samarbetar och är väl förberedd. 

 
Figur 13, Fördelning över stopptid orsakad av etikettbyte för samtliga skift [Timmar] 
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4.2 Resultat av enkät 

Antal svarande: totalt åtta operatörer (3 skift). 

Enkäten var ett underlag för den workshop som senare genomfördes med de tre skiften. 

Enkäten valdes att byggas upp enligt följande huvudrubriker: 

● Trivsel 

● Ställtid 

● Maskinstopp 

● Allmänt förbättringsarbete 

Huvudsyftet med enkäten var att ta reda på:  

● Till vilken grad man känner delaktighet i förbättringsarbetet. 

● Kännedom om fördelningen mellan olika stopporsaker föregående år. 

● Vilken uppfattning man har kring förbättringsarbetet på Wood Interiör. 

● Vilket maskinfel man helst såg att ett förbättringsarbete skulle prioritera. 

Efter analys av enkäten framgick att samtliga nio deltagare tycker att det finns potential till 

förbättringar. 

Förbättringsområden som kunde konfirmeras av enkäten var:  

● Det finns behov och intresse av att ha fler relevanta utbildningsmöjligheter, gärna 

återkommande med jämna mellanrum.  

● Det behövs ett ökat inflytande för operatörerna i frågor gällande förbättringsarbetet. 

● Samtliga deltagare menar att etikettbytet kan genomföras under tiden produktionen 

går. 

● Man har god kännedom om vilken ställtid som förra året orsakade mest stopptid. 

● Man har god förståelse för sambandet mellan underhållsarbete och maskinstopp. 

● Man känner sig inte tillräckligt delgiven den data som förs in i Axxos. 

● Ledningen är bra på att informera om vilket fokusområde som arbetas med idag. 

● Operatörerna tycker att uppföljningen av utvecklingsarbetet kan bli bättre. 

● Man upplever att det finns idéer till förbättringar. 

● Problematiken i tork 1 och 2 behöver lösas omgående. 

Möjliga faror som hittades eller konfirmerades med hjälp av enkäten 

● Vid flockeringen finns frätande syror som eventuellt kan vara farligt.  

● Losstagning av korgarna i tork 1. 

● Vid renblåsning av maskiner med tryckluft virvlar sot, trä- och dammpartiklar upp. 

● Klättring i torkar. 
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I enkäten fanns möjlighet att kommentera det maskinfel man önskade skulle prioriteras för att 

lösas vid ett förbättringsarbete. I Tabell 4 framgår resultatet av detta.  

 
Tabell 4, Sammanställning av de maskinfel operatörerna önskade skulle prioriteras vid ett 

förbättringsarbete 

 

De två maskinfel som operatörerna tyckte var viktigast att lösa är båda fel som uppstår i 

någon av torkarna. Efter sammanställning av en egen nulägesanalys och den enkät 

operatörerna genomförde, valdes åtta fokusområden ut. Dessa placerades i en 

prioriteringsmatris för att hitta vilket problem som hade störst effekt i förhållande till 

arbetsinsats och således borde bli ett framtida fokusområde för förbättring. 

Prioriteringsmatrisen visas i figur 14. 

 
Figur 14, prioriteringsmatris för de 8 utvalda fokusområdena där effekt ställs mot 

genomförbarhet.  

 

Fyra problem hade en förväntad större utvecklingspotential än övriga problem och valdes 

därför ut att ta vidare till nästa fas. De fyra problemområdena beskrivs närmre under nästa 

rubrik “4.1.3 Workshop”  

1. Varierande ställtid för färgbyte i box 1 och 2 

2. Korgarna i tork 1 hakar i varandra i tork 1 och 2 

3. Pusher i tork 2 blir inte registrerad 

4. Stopp kodas inte i tid 
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4.3 Orsaker uppmärksammade under workshop 

Alla skift kallades till ett seminarium kallat “Workshop”. Här presenterades resultatet från 

enkäten, men seminariets huvuduppgift vara att definiera de fyra problemområdena och med 

hjälp av ett fiskbensdiagram och 5-varför hitta möjliga orsaker på problemområdena. De 

olika orsakerna presenteras i Tabell 5, 6, 7 och 8. 

4.3.1 Orsaker till varierande ställtid för färgbyte i box 1 och 2 

I samtal med skiften framkom att en stor anledning till att ställtider kunde variera så mycket 

berodde på ett skiftande engagemang för att utföra effektiva ställ. En annan orsak till att 

ställtiden kan varierar är att det finns olika arbetsmetoder mellan skiften och att man kan ha 

olika definitioner på vad som verkligen är rent. Det saknas alltså ett standardiserat arbetssätt. 

Det lyftes också att en möjlig orsak kan bero på att ett gammalt tänk levde kvar i 

organisationen. Man förde fram att det i andra skift kan förekomma en viss rädsla för att olika 

grundfärger kan skära sig ifall inte man inte kört rent systemet tillräckligt. Detta är också ett 

exempel på en avsaknad av ett standardiserat arbetssätt. Är man osäker på om en färg skär sig 

med nästa färg, finns möjligheten att i en liten behållare blanda färgprover och se ifall de går 

ihop. Detta underlättar rengöringsarbetet, berättar nattskiftet. 

 

 
Tabell 5, Orsaker till en varierande ställtid för färgbox 1 och 2, viktade och kategoriserade.  
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4.3.2 Orsaker till att korgarna i tork 1 och 2 hakar i varandra. 

En anledning till att korgarna som panelerna ligger på i tork 1, hakar upp sig i varandra beror 

till stor del på att korgarna är skeva. Detta kan bero på eller ha förvärrats av, att man har bänt 

och slagit på korgarna för att lossa dem när de har hakat i varandra. Det är alltså en ond 

cirkel: korgarna hakar i varandra eftersom de är skeva samtidigt blir de skeva när man lossar 

dem. Det framgick också vid samtal att de ”puckar” som sitter i sidan av korgarna och är till 

för att trycka på den framförliggande korgen, är för små. De hamnar väldigt lätt över 

varandra och hakar därför upp sig i varandra. När detta händer stannar produktionen och två 

operatörer behöver gå in i torken för att med en träregel, slå och bända för att få korgarna att 

lossna ifrån varandra. 

 

 
Tabell 6, Orsaker till att korgarna hakar i varandra i tork 1 och 2, viktade och 

kategoriserade. 

 

 

4.3.3 Orsaker till att pusher i tork 2 inte blir registrerad      

I båda torkarna finns det en pusher som trycker på korgarna för att korgarna ska flyttas. 

Ibland fastnar denna pusher och går då inte tillbaka och blir registrerad av sensorn. Detta 

beror till stor del på slitskador i torken. Utöver förslitningsskador kan även konstruktionen på 

torken vara bristfällig och man borde fundera på om en omkonstruktion av klossen som “slår 

upp” pushern igen borde omkonstrueras för att inte ge pushern möjlighet att falla fram och på 

så vis inte registreras av sensorn. 

 
Tabell 7, Orsaker till att pusher i tork 2 inte blir registrerad, viktade och kategoriserade. 
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4.3.4 Orsaker till att stopp inte kodas i tid  

I samtalen med skiften framkom att en stor anledning till att stopp inte alltid kodades i tid har 

sin förklaring i att det kan vara rörigt att hitta den rätta orsaken i Axxos. För vissa operatörer 

finns även en känsla av meningslöshet i att rapportera eftersom man inte fick se resultatet av 

all rapportering i den utsträckning man hade önskat. Andra orsaker som togs upp var att det 

inte finns någon tydlig överenskommelse om när rapportering ska ske. Vissa skift berättar 

också att det är väldigt stressigt i produktionen och att tillgängligheten på maskinerna 

prioriteras.   

 
Tabell 8, Orsaker till att stopp inte kodas i tid, viktade och kategoriserade. 
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5 Diskussion  

I detta avsnitt kommer de fyra olika problemens möjliga lösningar att presenteras med 

utgångspunkt i de orsaker som togs fram i föregående fas. 

5.1 Förslag till förbättring 

5.1.1 Förslag till förbättring för varierande ställtid för färgbyte i box 1 och 2 

Ställtider för byte av färg i färgbox 1 är väldigt varierande både mellan skiften men till viss 

del också inom varje enskilt skift. Även om det finns yttre faktorer som påverkar den tid 

stoppet tar, exempelvis att ett byte från svart färg till vit färg tar längre tid, är min analys att 

arbetet inte ska behöva variera så mycket som det faktiskt gör. Idag är 9 % av all oplanerad 

stopptid orsakad av färgbytet i färgbox 1 och 2.  Ställtiden för färgbox 1 är enligt några 

operatörer nödvändig och förbättringspotentialen känns för dem liten. Jag håller med om att 

förbättringstiden i förhållande till den totala stopptiden kan verka förhållandevis liten, men att 

för den skull tycka det är fel att prioritera detta vid ett förbättringsarbete håller jag inte med 

om. 

Flera vinster skulle uppnås om skiftlagen skulle samarbeta, förbereda och engagera sig mer 

för att utföra effektiva ställ. Dels skulle ställtiden för färgbytet minska och dels skulle en 

lugnare och mer trivsam arbetsmiljö infinna sig, vilket i sin tur skulle ge möjlighet att bättre 

förbereda sig inför andra arbetsmoment. Skulle man vara van vid att samarbeta för effektiva 

omställningar skulle man också vara mer förberedd vid andra mer oförberedda situationer.   

Jag ser en bättre förberedelse och ett mer standardiserat arbetsätt som vägen till mer effektiva 

omställningar för färgbyte i färgbox 1 och 2. 

De möjligheter jag ser till hur detta ska uppnås är framförallt: 

1. Skapa ett forum för erfarenhetsutbyte 

2. Skapa ny uppdaterad instruktion, placerad där stället ska utföras.  

3. Utbildning i Lean för samtliga medarbetare.   

Den första punkten, skapa ett forum för erfarenhetsutbyte, är direkt avgörande för att lyckas 

med att dela “best practice”. Det är idag skillnad mellen de tre skiften hur färgbytet utförs. 

Nattskiftets snittid för färgbox 1 är hela 48 % lägre än det skift som tar längst tid på sig. Att 

omställningarna utförs på olika sätt blir ytterligare tydligt när man ser till hur mycket det 

skiljer i tid för färgbytet i färgbox 2. Också här nattskiftet snabbast, hela 69% snabbare än det 

skift som tar längst tid på sig. Anders Carlsson kvalitetsansvarig, Moelven Wood interior, 

säger att det inte finns någon kvalitetsskillnad av den färdigmålade råvaran mellan skiften. 

Detta gör att den arbetsmetod som nattskiftet använder sig av är den som är absolut mest 

effektiv i dagsläget. Nattskiftet är också det skift som har minst variation mellan hur lång tid 

färgbytet tar. En låg variation på omställningstiderna visar att de också är det skift som 

arbetar mest standardiserat. Utöver att de gör väldigt snabba färgbyten är de endast tre man 

och saknar således elektriker, produktionschef och truckförare. Detta gör att de tvingas arbeta 

på ett mer effektivt sätt för att en man ibland måste kunna lämna produktionslinjen för att 

med tryuck lasta in fler paneler. Detta är i min mening en avgörande faktor till att skiftet lärt 

sig att vara förberedd och arbeta på ett planerat och framförhållande sätt. 
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Skulle ett forum för erfarenhetsutbyte implementeras och man lyckades dela “Best practice” 

mellan skiften skulle den totala stopptiden för färgbyte i box 1 och 2 minska med 28 %, om 

båda skiften lyckas sänka sin genomsnittstid för bytet till nattskiftets tid 19,5 [min]. Detta 

förutsatt att nattskiftets snittid förblir 19,5 [min]. Detta framgår i Tabell 9. 

 

 
Tabell 9, Tabellen visar förbättringspotentialen om man lyckas dela ”best practise”. 

 

För den totala maskintillgängligheten skulle detta innebära en ökning från 64,56% till 

65,45%, vilket är en ökning med 1,38 %. Detta kan tyckas vara lågt, men arbetar man för 

effektiva omställningar kommer detta leda till att man är mer förberedd inför övriga 

arbetsmoment också. Detta leder förmodat till ytterligare ökad maskintillgänglighet och en 

förenklad arbetssituation för skiften. Se Tabell 10.  

 

 
Tabell 10, Tabellen visar förbättringspotentialens påverkan på den totala 

maskintillgängligheten. 

 

Under samtal i workshopen diskuterades det angående olika personers definition av rent och 

hur detta kan vara en påverkande faktor till att ställtiden skiftar som den gör mellan skiften. 

Detta visar att det saknas en tydlig instruktion som definierar hur momentet skall gå till. 

Instruktionen för hur färgbytet ska göras, sitter i andra delen av produktionshallen och saknar 

en bild på hur ren färgrännan som transporterar tillbaka överbliven färg till pumpsystemet ska 

vara.  

Som ett andra förslag till förbättring föreslås därför en ny, uppdaterad, instruktion som även 

har en bild på hur ren färgrännan ska vara. Instruktionen bör också placeras i närheten av där 

stället genomförs. En sådan instruktion skulle också göra att den brist på kunskap som 
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diskuterades i ett av workshopmötena inte i samma utsträckning är en orsak till att ställtiden 

varierar. 

Det framgick också att det tidigare fanns grundfärger som när de blandades vid ett färgbyte 

kunde koagulera och bilda klumpar som gjorde att färgbytet tog extra lång tid. Detta 

förekommer inte längre alls, åtminstone inte i samma utsträckning, då färgleverantören idag 

ändrat på recepten så att detta inte ska ske. En tänkbar anledning som kom upp vid samtal 

med operatörerna var att rengöringen fortfarande ibland görs extra noga av andra skift just för 

att inte riskera att detta händer.  

Nattskiftet brukar istället innan bytet genomförs testa detta genom att i en liten burk, blanda 

befintlig färg i systemet med den nya för att se hur de går ihop med varandra. Detta görs 

förstås endast när man är osäker på hur de båda färgerna reagerar med varandra. Nattskiftet 

menar att en möjlig anledning till att andra skift har en längre snittid, kan vara för att gamla 

vanor av hur rent man behöver göra färgrännan lever kvar och därför tar längre tid än vad 

som behövs. Möjligtvis skulle en lathund gällande hur olika grundfärger fungerar med 

varandra kunna tas fram för att underlätta rengöringen vid färgbyte. 

Utbildning i Lean för samtliga operatörer föreslås också då detta kan leda till en ökad 

förståelse för hur effektiva omställningar kan underlätta dels färgbyte men också 

produktionen i stort. 

Ett hinder för en positiv utveckling av den varierande ställtiden anses ligga i att man idag inte 

på ett öppet och konstruktivt sätt får möjlighet att diskutera frågor som rör olika 

arbetsmetoder. Skiften är idag väldigt överens inom skiftlaget men vid jämförelse mellan 

skiften är anledningarna till den varierande tiden för färgbyte i box 1 och 2 väldigt olika. Det 

kan till en början vara obehagligt att utmana sina egna verkligheter om hur ett arbetsmoment 

bör genomföras men här är det viktigt att våga utmana sig själv. Genom att ha ett forum där 

alla får komma till tals i ett öppet, ärligt och konstruktivt samtalsklimat kommer erfarenheter 

utbytas och lärdomar att göras. 
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5.1.2 Förslag till förbättringar för att korgar hakar upp sig i varandra 

I Torkarna händer det att korgarna som panelerna åker in på för att sedan transporteras runt i 

torkarna hakar i varandra. Detta är ett vanligt maskinfel och orsakade 102 h stopptid under 

2017 vilket är 11% av alla maskinstopp. Skulle man lyckas lösa detta problem skulle den 

totala maskintillgängligheten öka från 64.56% till 66.77% vilket är en ökning med 3,42%. 

Detta är mycket stopptid och bör därför prioriteras. Se Tabell 11.       

 
Tabell 11, Tabellen visar förbättringspotentialens påverkan på den totala 

maskintillgängligheten, uttryckt i procent. 

 

De lösningar som föreslås är enligt följande: 

1. Filma processen 

2. Större puckar 

3. Fixerande puckar 

4. Ett bättre förebyggande underhåll kombinerat med införande av vibrationsanalys 

5. Ta bort de paneler som redan är krokiga innan torkningen 

6. Öka marginal mellan korgar 

7. Köra pusher längre 

 

För att få ännu bättre förståelse för vad orsaken verkligen är bör en filmkamera placeras i de 

båda torkarna. När stoppet utlöser kan tiden för stoppet läsas av i Axxos och därefter letas 

upp i videoinspelningen av processen. Detta skulle göra att man skulle ha lättare att urskilja 

vad problemets rotorsak är.  

Eftersom någon filmning av processen inte varit möjlig i detta arbete utgår jag i följande 

förslag till lösningar från egna iakttagelser men också från vad som framkom i workshoparna 

med skiften. 

Vid sidan av varje korgs långsida sitter två små gummipuckar som används för att korgarna 

ska trycka på varandra när en pusher trycker den bortre korgen. I figur 15 visas hur korgarna 

och puckarna ser ut. Dessa puckar är väldigt små i förhållande till korgens storlek och en 

omkonstruktion av puckens storlek föreslås därför. De nya större puckarna skulle för sin 

större storlek behöva flyttas 1 dm längre in mot korgens mitt för att inte vara i vägen för övrig 

konstruktion. Puckarna skulle förslagsvis också vara fixerande så att de inte glider över 

varandra och på så sätt orsakar att korgarna hakar i varandra. 
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Figur 15, Bild på hur korgarna och puckarna ser ut. 

 

Senast puckarna byttes till nya av samma storlek hade flera av puckarna nöts ner och var mer 

eller mindre borta. Att puckarna återigen har nötts ner kan vara en möjlig orsak till att 

korgarna idag hakar i sig i varandra i den utsträckning de gör. En kontroll av puckarnas skick 

föreslås därför genomförs för att fastställa deras skick. En orsak till att korgarnas puckar nöts 

ner är ett bristande förebyggande underhåll. Utöver att puckarna nöts är det också stor 

belastning på kedja, glidlister och rullband. Dessa komponenters slitskador diskuterades 

också av skiften som möjliga orsaker till varför korgarna hakar i varandra. Därför föreslås en 

ökad tid för förebyggande underhåll av tork 1 och 2. Ett flertal vibrationsmätare bör placeras i 

torkarna för att få en ökad kännedom om hur det förebyggande underhållet bör planeras. 

Skulle inte denna stopporsak lösas önskar operatörerna att ett skydd kunde sättas upp så att 

man som operatör inte riskerar att få en korg över sig när man slår och bänder korgarna rätt 

efter att de hakat i varandra. Skulle inte detta problem prioriteras och lösas rekommenderar 

jag starkt att ett skydd sätts upp så att det inte finns någon risk för att korgarna faller ner, men 

också för att skapa en trygg känsla av att utföra just detta arbetsmoment. Ur HMS synpunkt 

är detta arbetsmoment mycket riskfyllt och bör därför åtgärdas omgående. I figur 16 visas hur 

man bänder och slår för att få loss korgarna.  

 
Figur 16, Bild över hur arbetet med att lossa korgarna ser ut  
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5.1.3 Förslag för att pusher fastnar och inte blir registrerad 

För att få en ökad förståelse för rotorsak till problemet föreslås även för detta problem att en 

filmkamera monteras för att se mer i detalj vad som händer. Ett bättre och mer kontinuerligt 

förebyggande underhåll föreslås där en vibrationsmätare sätts upp för att logga vibrationer 

och på så vis kunna följa upp de förebyggande underhållet. Eftersom att båda torkarna 

tillsammans orsakade 241 timmar stopptid vilket motsvarar 26% av all stopptid orsakad av 

maskinfel. Om1 h varje vecka avsätts för förebyggande underhåll av torkarna skulle det 

förebyggande underhållet då motsvarat 52 timmar på ett år. Men den förväntade minskningen 

av maskinfel för torkarna förväntas kvittera detta. Lika viktigt att våga avsätta tid för 

erfarenhetsutbyte är det att våga avsätta tid för ett förebyggande underhåll. Endast då kan 

produktionen bli en produktion som förebygger maskinfel och som lyckas dela ”best 

practise”.   

I samtal med skiften kom även ett möjligt konstruktionsfel upp som föreslår att man skulle 

justera det glapp som är vid mottagaränden genom en ny konstruktionslösning för cylindern 

som används för att resa pushern.  

5.1.4 Förslag för att minska stopp som inte kodas i tid 

Utvecklingen sedan 2017 för antal kodade stopp är positiv. Okodade stopp är något man 

arbetat med inom skiften för att minska. Även om stoppen idag kodas, har en tendens 

uppmärksammats där man sällan kodar direkt eller i närtid av att ett fel inträffar. Den idag 

tillåtna tiden inom vilket ett stopp måste kodas innan det blir registrerat som okodat, är 8 

timmar Konsekvensen av att ett stopp inte kodas i närtid av att fel uppstår, är att fel orsak blir 

tilldelad stoppet, vilket i sin tur kan göra att fel problem väljs att prioriteras vid ett 

förbättringsarbete. Därför har följande fyra förslag tagits fram för att minska tiden mellan 

avslutad stopptid och det att operatören kodat stoppet. 

1. Följ upp resultat med hjälp av en pulstavla 

2. Ändra gränssnittet i Axxos 

3. Definition av maskinstoppen 

4. Minska tiden man har på sig att koda innan stoppet blir okodat 

 

Bland några av operatörerna råder en känsla av att man inte känner sig tillräckligt delgiven 

den data som förs in i Axxos. Detta är mycket allvarligt då det kan skapa en känsla av 

hopplöshet som i sin tur medför att Axxos inte används så effektivt som det kunnat göra. För 

att involvera personalen mer i den data som förs in i Axxos föreslås att en pulstavla används 

vid de möten som hålls vid skiftbyten. En pulstavla skapar en tydlig visuell överblick över 

hur olika produktionsvärden sett ut bakåt i tiden. Detta ökar förståelsen bland operatörerna 

för vikten av att den data som förs in i Axxos stämmer med verkligheten. Pulstavlans 

betydelse beskrivs mer ingående i nästa rubrik “4.2.5 Pulstavla”.  

Det framgick under workshoparna att gränssnittet i hur orsakerna i Axxos är fördelat, skapar 

viss förvirring bland operatörerna. Detta kan göra att momentet att koda ett stopp blir mer 

omständligt än vad det hade behövt vara. För att undvika detta borde kategoriseringen av 

orsaker i Axxos göras om och då i samverkan med operatörerna, eftersom det är de som ska 

använda sig av programmet. Möjligtvis bör också en tydligare definition över 
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maskinstoppsorsakerna skapas, för att inga skiljaktigheter ska finnas beträffande vilken orsak 

som hör till vilket maskinstopp. 

En mer radikal förändring är att minska tiden som ett stopp finns kvar i Axxos innan det 

registreras som ett okodat stopp. Idag är tiden 8 timmar innan det registreras som okodat. 

Skulle en stopptidslucka som inträffade i början av ett skift kodas vid skiftöverlämningen är 

sannolikheten mycket stor att orsakstilldelningen blir fel.   
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5.1.5 Pulstavla 

I figur 17 presenteras ett förslag till hur en pulstavla åt Moelven Wood Interior skulle kunna 

vara utformad. Tavlan är menad att användas vid det möte som hålls mellan skiften. Tavlans 

syfte är att visualisera och göra det tydligt för operatörerna att följa utvecklingen. Pulstavlan 

gör att man på en enkelt, snabbt och tydligt sätt kan se hur ett förslag tas vidare för att arbetas 

med och senare utvärderas och lämnas för att gå vidare. Oavsett om förslaget väljs ut att 

arbetas vidare med eller inte ska detta informeras till operatörerna. För att bli en lärande 

organisation tycker jag denna tavla är en förutsättning. Tavlan är uppdelad i sex seg, där 

första steget är att skriva upp förslag till förbättringar. Nästa steg handlar om att följa upp 

produktionen. Detta kan göras dagligen eller veckovis. Mitt förslag är att 

maskintillgänglighet och sjukfrånvaro följs upp och presenteras dagligen medans ställtid för 

färgbox 1 endast följs upp veckovis. Även antal gånger korgar hakar i sig i varandra bör 

presenteras dagligen. 

Detta gör att operatörerna få en tydlig översikt över utvecklingen av fokusområdena. 

För uppföljningen av ställtiden och maskintillgänglighet ska varje skift ha sitt eget målvärde. 

Detta för att inte det ska vara en press att tävla mot övriga skift. Att jämföra sig med sitt eget 

skifts målvärde ger en tydlig bild av hur man presterat senaste dagarna. Målvärdet är taget av 

2017 års medelvärde.  

Jag föreslår att man vid mötet frågar operatören vilken maskintillgänglighet man hade idag 

och operatören som i förväg kollat detta innan han kommer till mötet svarar. Skulle 

tillgängligheten vara lägre än förra årets medel sätts en röd magnet på tavlan. Skulle det vara 

ett ovanligt lågt värde frågar produktionschefen ifall någon specifik orsak finns till detta. 

Skulle resultatet ligga högt över målvärdet ska produktionschefen även då fråga ifall det finns 

någon specifik orsak till detta. Samma process föreslås för uppföljningen av ställtid. 

Att ha en visuell styrningstavla skapar motivation och en känsla av delaktighet som i sin tur 

skapar engagemang bland operatörerna. På detta vis får operatörerna en inblick i all data de 

för in i Axxos och en förståelse för dess användning ökar. Att göra operatörerna delaktiga i 

förbättringsarbetet är en grundbult i att driva ett förbättringsarbete. Delaktighet skapar 

engagemang som i sin tur skapar utveckling på arbetsplatsen och man lyckas bli en lärande 

organisation. 
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Figur 17, Förslag för hur en pulstavla åt Moelven Wood interior skulle kunna se ut. 
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5.1.6 Användning av Axxos 

För att kontrollera hur sanningsenlig de data som hämtas från Axxos är, föreslås att de data 

som tork 1 och 2 registrerar i sitt interna system börjar loggas. Tyvärr upphörde denna data 

att loggas för 1-2 år sedan enligt Per-Anders Bengtsson, It-ansvarig Moelven Wood Interiör. 

Om man skulle återuppta loggningen av tiderna för stoppen i tork 1 och 2 skulle man kunna 

analysera klockslagen i torkarnas logg med operatörernas orsakstilldelning i Axxos. På detta 

sätt kan man se hur väl Axxos används idag. Detta kan vara nyttig information för vidare 

förbättringsarbete, då det ger en fingervisning om hur väl stopptiderna kodas.    

5.1.7 Digitalisering och kommunikation 

 

Anna Tufvesson Managementkonsult på Effect Management har en gedigen bakgrund som 

kommunikatör och menar att för att hänga med i den snabba utvecklingen som idag sker 

inom kommunikation bland organisationer är en avgörande faktor att våga använda sig av 

tekniken. I företag med decentraliserad styrning eller med en ledning som inte träffar 

personalen på grund av nattskift eller helgskift behöver man använda sig av dagens teknik för 

att på ett effektivt sätt skapa en känsla av samhörighet. Att filma sig själv kan till en början 

verka läskigt men Anna menar att det inte behöver vara så perfekt. Tänk igenom vilken fakta 

du vill berätta, vilken känsla du vill förmedla och hur du vill mottagaren ska handla efteråt. 

Som verktyg kan man använda sig av  

● Veta- Vad vill jag mottagaren ska veta. 

● Känna - Vad vill jag mottagaren ska känna. 

● Göra - Vad vill jag mottagaren ska göra. 

Att istället för ett veckomejl skicka ut ett filmklipp gör att man på ett mer effektivt sätt kan 

förmedla värderingar och en känsla. Detta knyter företaget närmre varandra och en starkare 

känsla av “vi” kan uppstå.  

Ingrid Engström, platschef för Stora Enso Skoghalls bruk berättar hur ledningen endast är på 

plats drygt 20% av tiden som skiften är på plats. Detta har gjort att hon idag själv använder 

sig av små videosekvenser för att förmedla information till de skift som hon vanligtvis inte 

träffar på.      
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5.2 Värdering och prioritering av förbättringsförslag 

I detta avsnitt värderas och prioriteras de förslag till förbättringar som beskrivits i föregående 

avsnitt “5.1 Förslag till förbättring” 

5.2.1 Varierande ställtid för färgbyte i box 1 och 2 (se figur 18) 

 

Figur 18, Värdering och prioritering av förbättringsförslagen för den varierande ställtiden i 

färgbox 1 och 2 

 

  

5.2.2 Korgarna hakar i varandra i tork 1 och 2 (se figur 19) 

 

Figur 19, Värdering och prioritering av förbättringsförslagen för att korgarna hakar upp sig 

i varnadra 
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5.2.3 Puscher i tork 2 blir inte registrerad (se figur 20) 

 

Figur 20, Värdering och prioritering av förbättringsförslagen för att pusher i tork 2 inte blir 

registrerad 

  

5.2.4 Stopp kodas inte i tid (se figur 21) 

 

 

Figur 21, Värdering och prioritering av förbättringsförslagen för noggrannare kodning i 

Axxos 
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5.2.5 Övriga förslag till förbättring (se figur 22) 

 

 Figur 22, Värdering och prioritering av förbättringsförslagen allmänt hållna förslag  
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6. Slutsatser 

Det arbetsmoment som är förknippat med att korgarna hakar i sig i varandra är direkt 

olämpligt ur HMS synpunkt och bör därför elimineras omgående. Följs de förslag till 

förbättringar presenterade under rubriken “5.2 korgar hakar i varandra” i samband med 

införandet av en pulstavla förmodas maskintillgängligheten ökas med 3,42%. Skulle också 

man lyckas dela “best practice” och alla skift lyckas sänka sin snittid till nattskiftets nivå på 

19,5 min skulle maskintillgängligheten höjas med ytterligare 1,38 %. Detta gör att den nya 

förmodade maskintillgängligheten skulle öka från 64,56% till 67,65%. Vilket ger en 

förmodad ökning av maskintillgängligheten på 4,8 %. 

Huvudfokus för att uppnå denna ökning är enligt följande: 

6. Införandet av pulstavlan beskriven under rubrik “4.2.5 Pulstavla”. 

7. Större och fixerande puckar. 

8. Införandet av ett forum för erfarenhetsutbyte mellan skiften. 

9. Mer tid läggs på förebyggande underhåll för att minska den stopptid som orsakas i 

tork 1 och 2. 

10. Skapa en ny uppdaterad instruktion för hur färgbytet i färgbox 1 och 2 ska gå till som 

sätts upp synligt där omställningen utförs.  

De företag som anses vara längst komna inom förhållningsättet Lean har en 

maskintillgänglighet runt 90 %. Möjligheterna till att utvecklas för Moelven Wood Interiör är 

med andra ord stora.    

Ansvaret för att detta på sikt ska kunna uppnås är fördelat mellan samtliga personer på 

Moelven Wood Interiör. Det är operatörens ansvar att vilja utvecklas (lodrätt riktning i figur 

34) medans det är ledningens ansvar att den kunskap och förutsättning finns för att detta ska 

uppnås (vägrätt riktning i figur 34) När dessa förutsättningar uppnås kan organisationen 

utvecklas.    

 

Figur 23, En organisations väg till att bli en organisation som strävar efter ständiga 

förbättringar, Jan-Erik Odhe  
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7. Tackord 

  

Jag vill i första hand rikta ett stort tack till mina tre handledare. Anders Carlsson på Moelven 

Wood Interiör, Magnus Johannesson på Moelven Wood och Anders Wickberg som varit min 

handledare från Karlstads Universitet. Alla har en gedigen bakgrund inom produktion och 

förbättringsarbeten, utan er hade detta arbete varit väldigt svårt att genomföra. Tack för alla 

förslag och infallsvinklar, dessa har varit direkt avgörande för resultatet av arbetet. 

Ytterligare vill jag rikta ett stort tack till samtliga operatörer på Wood Interior som sedan 

första dagen tagit emot mig gladeligen och kunnat svara på alla de frågor och funderingar jag 

haft. Utan er hade jag inte kunnat få en så god förståelse för hur er produktion går till.  
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