
Högskolan i Skövde  Institutionen för ingenjörsvetenskap 

Einemo	Swahn,	D.	&	Lingman,	S.	 i	

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Utveckla	
förbättringsunderlag	och	
utöka	utnyttjandegraden	
för	en	maskincell	
	
Develop	improvements	
bases	and	expand	the	
utilization	rate	for	a	
machinecell	

Examensarbete inom huvudområdet 
automatiseringsteknik med inriktning mot 
produktionsteknik 
Grundnivå 30 Högskolepoäng 
Hösttermin 2018 
 
Simon Lingman 
Dennis Einemo Swahn 
 
Handledare: Tönu Köks 
Examinator: Gary Linneusson 





Högskolan i Skövde  Institutionen för ingenjörsvetenskap 

Einemo	Swahn,	D.	&	Lingman,	S.	 i	

	

Äkthetsintyg	
Detta	examensarbete	är	utfört	av	Simon	Lingman	och	Dennis	Einemo	Swahn	och	rapporten	
lämnas	in	till	Högskolan	i	Skövde	vid	institutionen	för	ingenjörsvetenskap.	Härmed	intygas	att	
allt	material	som	framgår	i	rapporten	är	våra	egna	ord	och	de	referenser	som	finns	i	rapporten	
är	hämtade	från	andra	källor.	
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Förord	
Examensarbetet	 har	 utförts	 på	 företaget	 RPC	 Superfos	 som	 är	 ett	 globalt	 företag	 där	
arbetsmetoden	på	 företaget	 är	 formsprutning	 av	 plastförpackningar	 åt	 livsmedelsföretag.	 I	
detta	förord	vill	vi	ägna	ett	stort	tack	till	alla	berörda	som	varit	en	del	av	vårt	projekt	under	
tidens	gång.	

Till	att	börja	med	vill	vi	riktiga	ett	stort	tack	till	vår	handledare	på	företaget	RPC	Superfos,	Johan	
Rydström,	för	den	hjälp	och	engagemang	han	har	visat	oss	under	tiden	vi	har	lagt	hos	företaget.	
Han	har	varit	noggrann	med	att	alltid	vara	tillgänglig	och	gett	den	support	vi	har	behövt	under	
dessa	 månader.	 Detta	 uppskattar	 vi	 väldigt	 mycket	 och	 kommer	 ha	 stor	 nytta	 av	 detta	 i	
framtiden	som	nyexaminerade	ingenjörer.	Det	finns	ytterligare	personal	på	företaget	som	varit	
berörda	av	vårt	projekt	och	dessa	vill	vi	också	rikta	ett	stort	tack	till.	

Vi	vill	även	tacka	Tönu	Köks	som	varit	vår	handledare	från	Högskolan	i	Skövde.	Tönu	har	varit	
flexibel	då	vi	har	haft	ett	längre	avstånd	till	Skövde	eftersom	företaget	är	placerad	på	annan	
ort	och	detta	uppskattar	vi.	Han	har	väglett	oss	genom	projektet	gång	på	ett	positivt	sätt	och	
detta	har	gynnat	oss	mycket.	Till	sist	vill	vi	lyfta	fram	Gary	Linnéusson	som	gett	oss	nödvändig	
feedback	för	att	kunna	utveckla	innehållet	i	rapporten.	

	

Skövde,	Januari	2019.	

Dennis	Einemo	Swahn	och	Simon	Lingman	
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Abstract	
This	 degree	 project	 has	 been	 conducted	 at	 RPC	 Superfos	 in	 Mullsjo	 and	 the	 company	
manufactures	plastic	cans	for	food	products	all	around	the	world.	In	the	current	situation,	the	
company	estimates	that	TAK/OEE	will	be	76,4	%	in	total	production,	but	this	is	not	achieved	
in	all	67	machines	in	the	factory.	Students	have	been	provided	a	specific	machine	cell	where	
the	availability	of	TAK/OEE	is	the	lowest	in	the	factory.	The	purpose	has	been	to	investigate	
why	this	machine	cell	does	not	reach	the	correct	percentage	of	the	determined	availability	
and	it	has	been	established	after	careful	observations	that	 it	 is	the	setup	time	that	affects.	
During	the	project,	several	solutions	has	been	developed	through	working	methods	such	as	
frequency	 studies,	 interviews,	 analyzing	historical	 data	on	 stop	 causes,	 SMED	analysis	 and	
spaghetti	diagram.	The	setup	time	has	been	chosen	as	a	sub-goal	to	continue	the	process	and	
the	students	have	chosen	to	try	to	reduce	the	setup	time	from	the	median	value	12h	to	7h,	
which	would	represent	42	%	of	the	total	time	on	the	setup	time	on	the	machine	cell.	

The	 method	 choices	 mentioned	 earlier	 are	 based	 on	 the	 production	 technical	 concepts	
described	in	the	reference	frame	and	this	has	benefited	from	the	continued	work	of	trying	to	
reduce	the	setup	time	and	thus	increase	the	availability	of	the	machine	cell.	Regarding	the	
setup	time,	observations	have	been	made	from	Genchi	Genbutsu,	and	the	students	have	also	
participated	in	7	changeovers	to	get	a	broad	understanding	of	what	is	happening	and	when	it	
happens.	Frequency	studies	have	been	made	on	each	workflow	while	taking	notes	to	record	
anything	that	can	reduce	the	setup	time.	A	spaghettidiagram	have	been	created	to	follow	the	
staff	that	makes	the	set	up.	

The	 students	 presented	 19	 improvements	 for	 the	 staff	 at	 RPC	 Superfos.	 A	 PICK-chart	was	
created	and	all	improvements	were	discussed	and	placed	in	the	PICK-chart.	The	improvement	
that	the	staff	considered	as	applicable	where	implemented	in	a	concluding	set	up.	The	result	
of	 the	 concluding	 set	 up	 was	 measured	 to	 5	 hours	 10	 minutes	 and	 14	 seconds	 and	 is	
corresponds	to	57,5	%	on	the	set	up	time.	 	
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Sammanfattning	
Detta	 examensarbete	 är	 utfört	 på	 RPC	 Superfos	 i	 Mullsjö	 och	 företaget	 tillverkar	
plastförpackningar	till	livsmedelsprodukter	runtom	i	världen.	RPC	Superfos	har	ett	uppsatt	mål	
att	det	 sammanlagda	TAK/OEE-värdet	 för	 samtliga	maskiner	 inte	 skall	understiga	76,4	%.	 I	
dagsläget	ligger	många	av	maskincellerna	på	ett	TAK/OEE-värde	över	målet,	medan	vissa	ligger	
under	50	%	vilket	innebär	att	målet	inte	uppnås.	Den	maskincell	som	omfattas	för	projektet	
har	 lägst	TAK/OEE-värde	av	 samtliga	maskinceller	 i	 fabriken.	Syftet	har	varit	att	undersöka	
varför	denna	maskin	inte	uppnår	företagets	mål	med	ett	TAK/OEE	värde	på	76,4	%.	Efter	att	
ha	analyserat	data	över	maskincellens	stopp	konstaterades	att	den	bidragande	orsaken	till	det	
låga	TAK/OEE-värdet	beror	på	ställtiden.	Utifrån	detta	konstaterande	har	flera	arbetsmetoder	
som	 frekvensstudier,	 intervjuer,	 SMED	 och	 spaghettidiagram	 använts	 för	 att	 presentera	
förbättringsförslag.	 Just	 ställtiden	har	 valts	 som	ett	 delmål	 för	 att	 fortsätta	 processen	och	
genom	 en	 överenskommelse	 med	 företaget	 valdes	 att	 försöka	 reducera	 ställtiden	 från	
mediantiden	 12h	 till	 7h	 och	 detta	 skulle	 motsvara	 42	 %	 av	 den	 totala	 ställtiden	 på	
maskincellen.	

Metodvalen	som	tidigare	nämnts	beskrivs	i	referensramen	och	detta	har	gynnat	det	fortsatta	
arbetet	med	att	försöka	reducera	ställtiden	och	därmed	öka	tillgängligheten	för	maskincellen.	
Under	sju	omställningar	användes	Genchi	Genbutsu	som	arbetsmetod	för	att	skapa	en	ökad	
förståelse	över	processen.	Under	samtliga	omställningar	samlades	data	in	med	arbetsmetoden	
frekvensstudie	där	 ställarnas	aktiviteter	kategoriserades	 för	att	 identifiera	beläggningen	 för	
varje	 aktivitet.	 Slutligen	 användes	 arbetsmetoden	 spaghettidiagram	 för	 att	 analysera	 och	
dokumentera	ställarnas	rörelser.	

19	 förbättringsförslag	 presenterades	 för	 personal	 på	 RPC	 Superfos,	 10	 utav	
förbättringsförslagen	 användes	 under	 en	 avslutande	 omställning.	 Resultatet	 från	 den	
avslutande	omställningen	jämfördes	emot	mediantiden	för	en	omställning.	Resultatet	blev	att	
omställningen	 tog	 5	 timmar,	 10	 minuter	 och	 14	 sekunder,	 vilket	 innebär	 en	 procentuell	
minskning	av	omställningstiden	med	57,5%.	 	
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Figurförteckning	
Samtliga	figurer	som	inte	är	refererade	är	fritt	tolkade	utav	studenterna.	

Figur	1	-	4P	inom	Lean	Production	-	Fritt	tolkat	ur	(Liker,	2009).	............................................................	4	

Figur	2	-	PDCA-cykeln	som	illustrerar	arbetet	med	kontinuerliga	förbättringar	-	Tagen	ur	(Bicheno	et	
al.,	2013).	.........................................................................................................................................	6	

Figur	3	-	Värde	nivåer	som	används	för	att	värdesätta	t.ex.	ett	arbetsmoment	-	Fritt	tolkat	ur	(Liker,	
2009).	..............................................................................................................................................	7	

Figur	4	-	Förebyggande	underhåll	och	dess	innehåll	-	Fritt	tolkat	ur	(Hagberg	&	Henriksson,	2010).	...	14	

Figur	5	-	Avhjälpande	underhåll	och	dess	innehåll	-	Fritt	tolkat	ur	(Hagberg	&	Henriksson,	2010).	......	15	

Figur	6	-	Figuren	beskriver	tre	huvudpunkter	som	ger	fördelaktiga	betydelser	för	organisationen	-	Fritt	
tolkat	ur	(Thermén,	1995).	............................................................................................................	18	

Figur	7	-	Formel	för	beräkning	av	observationer	(n)	..............................................................................	25	

Figur	8	-	Formel	för	beräkning	av	felmarginal	(l)	..................................................................................	25	

Figur	9	-	Överskådlig	bild	över	maskincellen.	........................................................................................	26	

Figur	10	-	Inblick	i	maskincellens	formverktyg,	värmenålar	är	placerade	i	formverktyget	och	
presenteras	i	ett	av	förbättringsförslagen.	....................................................................................	27	

Figur	11	-	IML-magasin	där	robot	hämtar	etiketter	med	hjälp	av	vakuum.	..........................................	28	

Figur	12	-	Stackning	av	plastförpackningar	med	hjälp	av	en	pneumatisk	lösning.	...............................	29	

Figur	13	-	Packning	av	plastförpackningar	i	emballage	med	hjälp	av	robot.	........................................	29	

Figur	14	-	TAK-värde	för	maskincellen	under	tidsperioden	2018-01-01	till	2018-06-30.	.......................	30	

Figur	15	–	Stopporsak	och	stopptid	under	tidsperioden	2018-01-01	till	2018-06-30.	...........................	31	

Figur	16	-	Samtliga	omställningar	och	dess	stopptid.	...........................................................................	31	

Figur	17	-	Resultat	över	frekvensstudie	1.	.............................................................................................	34	

Figur	18	-	Resultat	över	frekvensstudie	2.	.............................................................................................	35	

Figur	19	-	Resultat	över	frekvensstudie	3.	.............................................................................................	36	

Figur	20	-	Resultat	över	frekvensstudie	4.	.............................................................................................	37	

Figur	21	-	Procentuell	fördelning	över	samtliga	frekvensstudier.	..........................................................	38	

Figur	22	-	Studenternas	bedömning	över	förbättringsförslagen	placerade	i	en	PICK-chart.	.................	41	

Figur	23	-	Personalen	bedömning	över	förbättringsförslagen	placerade	i	en	PICK-chart.	....................	42	



Einemo	Swahn,	D.	&	Lingman,	S.	 vi	

Figur	24	-	Omställningsarbete	under	nulägesanalysen.	........................................................................	51	

Figur	25	-	Omställningsarbete	med	implementerade	förbättringar.	.....................................................	51	

	

Tabellförteckning	
Tabell	1	-	Resultat	över	samtliga	frekvensstudier.	................................................................................	38	

Tabell	2	-	Aktiviteter	fördelade.	Grön	markering	innebär	inre	aktivitet	och	gul	innebär	yttre	aktivitet.
	.......................................................................................................................................................	39	

Tabell	3	-	Resultat	över	tidsstudie.	........................................................................................................	40	

Tabell	4	-	Total	tid	för	avslutande	omställning.	.....................................................................................	49	

Tabell	5	-	Antagande	tider	med	och	utan	förbättringar.	.......................................................................	50	

	

	 	



Einemo	Swahn,	D.	&	Lingman,	S.	 vii	

Innehållsförteckning	

Äkthetsintyg	........................................................................................................................	i	

Förord	................................................................................................................................	ii	

Abstract	............................................................................................................................	iii	

Sammanfattning	................................................................................................................	iv	

Figurförteckning	.................................................................................................................	v	

Tabellförteckning	..............................................................................................................	vi	

1.	Inledning	........................................................................................................................	1	
1.1	Företag	och	bakgrund	............................................................................................................	1	
1.2	Problembeskrivning	...............................................................................................................	1	
1.3	Syfte	och	mål	.........................................................................................................................	1	
1.4	Avgränsningar	........................................................................................................................	2	
1.5	Rapportdisposition	................................................................................................................	2	

2.	Teoretisk	referensram	....................................................................................................	3	
2.1	Lean	Production	.....................................................................................................................	3	

2.1.1	Genchi	Genbutsu	....................................................................................................................	4	
2.1.2	PDCA	.......................................................................................................................................	4	
2.1.3	De	7+1	slöserierna	..................................................................................................................	6	
2.1.4	5S	............................................................................................................................................	8	

2.2	TAK-Konceptet	.......................................................................................................................	9	
2.3	Tidsstudie	............................................................................................................................	10	

2.3.1	Arbetsmätning	med	stoppur	................................................................................................	10	
2.3.2	Frekvensstudie	.....................................................................................................................	11	

2.4	SMED	...................................................................................................................................	11	
2.4.1	Reducering	av	ställtid	...........................................................................................................	12	
2.4.2	Justeringar	............................................................................................................................	12	
2.4.3	Målet	med	SMED	..................................................................................................................	13	

2.5	Spaghettidiagram	.................................................................................................................	13	
2.6	Underhåll	.............................................................................................................................	14	

2.6.1	Förebyggande	underhåll	......................................................................................................	14	
2.6.2	Avhjälpande	underhåll	.........................................................................................................	15	

2.7	Vanligt	förekommande	begrepp	vid	tidsstudier	...................................................................	16	
2.7.1	Omställningstid	....................................................................................................................	16	
2.7.2	Ledtid	....................................................................................................................................	16	
2.7.3	Takttid	..................................................................................................................................	16	
2.7.4	Flaskhals	...............................................................................................................................	17	

2.8	Hållbar	utveckling	................................................................................................................	17	

3.	Litteraturstudie	............................................................................................................	19	
3.1	Lean	Production	...................................................................................................................	19	
3.2	TAK/OEE-koncept	................................................................................................................	20	



Einemo	Swahn,	D.	&	Lingman,	S.	 viii	

3.3	Omställning	.........................................................................................................................	20	
3.4	Analys	av	litteraturstudie	.....................................................................................................	21	

4	Metod	...........................................................................................................................	23	
4.1	Forskningsperspektiv	...........................................................................................................	23	
4.2	Projektets	struktur	...............................................................................................................	23	

4.2.1	Analys	av	nuläget	..................................................................................................................	23	
4.2.2	Val	av	arbetsmetoder	...........................................................................................................	23	
4.2.3	Intervjuer	..............................................................................................................................	24	
4.2.4	Frekvensstudie	.....................................................................................................................	24	
4.2.5	Tidsstudie	.............................................................................................................................	25	
4.2.6	SMED	....................................................................................................................................	25	

5	Nulägesanalys	...............................................................................................................	26	
5.1	Maskincellen	........................................................................................................................	26	
5.2	Orsaksanalys	till	tillgänglighetstapp	.....................................................................................	30	
5.3	Resultatanalys	av	arbetsmetoder	.........................................................................................	32	

5.3.1	Genchi	Genbutsu	..................................................................................................................	32	
5.3.2	Observationer	och	intervjuer	...............................................................................................	32	
5.3.3	Frekvensstudie	.....................................................................................................................	33	
5.3.4	Spaghettidiagram	.................................................................................................................	39	
5.3.5	Slöserier	................................................................................................................................	39	
5.3.6	Klockstudier	..........................................................................................................................	40	

6	Förbättringsförslag	........................................................................................................	41	
6.1	PICK-chart	............................................................................................................................	41	
6.2	Avfärdade	förbättringar	.......................................................................................................	42	

6.2.1	Förbättring	1	–	IML	fylls	på	av	operatör	...............................................................................	42	
6.2.2	Förbättring	2	–	Två-skift	.......................................................................................................	42	
6.2.3	Förbättring	3	–	ABB-robotar	.................................................................................................	43	
6.2.4	Förbättring	4	–	Operatörer	får	köra	truck	............................................................................	43	
6.2.5	Förbättring	5	–	Superstacker	och	robotcell	två	separata	enheter	.......................................	43	

6.3	Utmanande	förbättringar	.....................................................................................................	43	
6.3.1	Förbättring	1	-	Planering	......................................................................................................	43	
6.3.2	Förbättring	2	–	Fokus	på	omställning	...................................................................................	44	
6.3.3	Förbättring	3	–	Yttre	ställ	.....................................................................................................	44	
6.3.4	Förbättring	4	–	Superstacker	................................................................................................	44	
6.3.5	Förbättring	5	–	Anställning	av	ställararbetare	......................................................................	44	
6.3.6	Förbättring	6	–	Vred/Vev	till	superstacker	...........................................................................	44	
6.3.7	Förbättring	7	–	Tekniska	operatörer	....................................................................................	45	
6.3.8	Förbättring	8	–	Godsjustering	...............................................................................................	45	

6.4	Genomförbara	förbättringar	................................................................................................	45	
6.4.1	Förbättring	1	–	Dra	tillbaka	värmenålar	...............................................................................	45	
6.4.2	Förbättring	2	–	Standardiserat	arbetssätt	............................................................................	45	
6.4.3	Förbättring	3	–	Förvaringsplatser	för	QCS	............................................................................	46	
6.4.4	Förbättring	4	–	Förvaringsplatser	IML	..................................................................................	46	
6.4.5	Förbättring	5	-	Kontaktdon	...................................................................................................	46	



Einemo	Swahn,	D.	&	Lingman,	S.	 ix	

6.4.6	Förbättring	6	–	Två	personer	per	omställning	......................................................................	46	

7	Resultat	.........................................................................................................................	47	
7.1	Resultat	över	genomförbara	förbättringar	...........................................................................	47	

7.1.1	Förbättring	1	–	Dra	tillbaka	värmenålar	...............................................................................	47	
7.1.2	Förbättring	3	–	Förvaringsplatser	QCS	.................................................................................	47	
7.1.3	Förbättring	4	–	Förvaringsplatser	IML	..................................................................................	47	
7.1.4	Förbättring	5	–	Kontaktdon	..................................................................................................	47	
7.1.5	Förbättring	6	–	Två	personer	per	ställ	..................................................................................	48	

7.2	Resultat	över	utmanande	förbättringar	................................................................................	48	
7.2.1	Förbättring	1	–	Fokus	på	omställning	...................................................................................	48	
7.2.2	Förbättring	2	–	Yttre	ställ	.....................................................................................................	48	
7.2.3	Förbättring	3	–	Superstacker	................................................................................................	48	
7.2.4	Förbättring	4	–	Vred/Vev	till	superstacker	...........................................................................	48	

7.3	Resultat	över	avfärdade	förbättringen	-	IML	fylls	på	av	operatör	.........................................	49	
7.4	Resultat	över	avslutande	omställning	..................................................................................	49	

7.4.1	Redovisning	av	avslutande	omställning	...............................................................................	49	
7.4.2	Bidragande	orsaker	till	resultatet	.........................................................................................	50	
7.4.2	SMED	....................................................................................................................................	51	

8	Diskussion	.....................................................................................................................	52	
8.1	Diskussion	över	utförande	...................................................................................................	52	
8.2	Diskussion	av	resultat	..........................................................................................................	52	
8.3	Diskussion	hållbar	utveckling	...............................................................................................	53	
8.4	Diskussion	källkritik	.............................................................................................................	53	

9	Slutsats	..........................................................................................................................	55	

10	Projektets	mål	.............................................................................................................	56	
10.1	Mål	1	-	TAK/OEE-beräkningar	ska	leda	till	att	rotorsaken	hittas	och	därmed	öka	
tillgängligheten	på	maskincellen.	...............................................................................................	56	
10.2	Mål	2	–	Öka	T-värdet	med	1,5	%.	........................................................................................	56	
10.3	Mål	3	–	Reducera	omställningstiden	från	12h	till	7h,	en	minskning	på	42	%.	.......................	56	
10.4	Mål	4	–	Reducera	antalet	planerade	och	oplanerade	stopp.	...............................................	56	
10.5	Mål	5	–	Målet	är	att	hitta	de	4	största	slöserierna	som	påverkar	T.	....................................	56	
10.6	Mål	6	–	Identifiera	tillgängligheten	mellan	produkter	som	tillverkas	i	maskincellen	och	
redovisa	varför	det	är	en	differens	mellan	produkterna.	............................................................	56	

11	Referenslista	................................................................................................................	57	

Bilagor	..............................................................................................................................	59	
Bilaga	1:	Flödesschema	förstudie	...............................................................................................	59	
Bilaga	2:	Ställpersonalens	rörelse	under	en	omställning	............................................................	60	
Bilaga	3:	Framtagna	förbättringsförslag	.....................................................................................	61	





Högskolan i Skövde  Institutionen för ingenjörsvetenskap 

Einemo	Swahn,	D.	&	Lingman,	S.	 1	

1.	Inledning	
Här	 följer	 en	 presentation	 om	 företaget	 och	 bakgrunden	 till	 problembeskrivningen.	 Här	
redovisas	projektets	syfte,	mål,	avgränsningar,	metod	och	rapportens	disposition.	

1.1	Företag	och	bakgrund	
Den	 globala	 konkurrensen	 ökar	 ständigt	 och	 för	 att	 kunna	 bemöta	 konkurrenternas	
produktivitet	 krävs	 det	 att	 företaget	 ständigt	 utvecklas	 och	 producerar	 mer	 effektivt.	 RPC	
Superfos	är	ett	företag	som	har	produktion	i	hela	världen	och	detta	projekt	kommer	att	utföras	
på	fabriken	som	är	placerad	i	Mullsjö.	RPC	Superfos	grundades	1892,	ursprungligen	kommer	
RPC	 Superfos	 från	 Danmark	 där	 huvudkontoret	 fortfarande	 är	 beläget.	 Sedan	 1999	 har	
företaget	etablerat	sig	mer	och	mer	på	världsmarknaden	då	företaget	valt	att	rikta	in	sig	på	
tillverkning	 av	 plastförpackningar	 med	 formsprutning	 som	 tillverkningsmetod.	 Detta	 har	
medfört	att	 företaget	expanderat	och	 i	dagsläget	har	RPC	Superfos	produkttillverkning	 i	35	
olika	 länder	 världen	 över.	 Fabriken	 i	 Mullsjö	 har	 omkring	 200	 anställda	 och	 tillverkar	
plastförpackningar	 till	 livsmedelsindustrin.	 RPC	 Superfos	 angav	 inga	 direktiv	 om	 projektets	
utformning,	studenterna	fick	välja	fritt	vilken	orsak	som	skulle	angripas	så	länge	det	påverkade	
TAK/OEE-värdet	positivt.		

1.2	Problembeskrivning	
Enligt	RPC	beskrivs	problemet	som	en	tillgänglighetsförlust	i	maskincellen	eftersom	cellen	inte	
uppnår	målet	som	RPC	Superfos	satt	upp	med	avseende	på	TAK/OEE-värdet.	RPC	utför	egna	
TAK/OEE-mätningar	och	har	dokumenterat	tidigare	data	men	har	inte	upptäckt	rotorsaken	till	
tillgänglighetstappet.	 Uppgiften	 är	 att	 göra	 en	 djupare	 analys	 på	 befintlig	 maskincell	 och	
därefter	skapa	och	presentera	förbättringsförslag	som	kommer	leda	till	en	positiv	effekt	på	
TAK/OEE-värdet.	Andra	brister	som	identifieras,	men	som	inte	är	kopplade	till	den	tilldelade	
maskincellen,	skall	rapporteras	till	RPC	Superfos.	

1.3	Syfte	och	mål	
Syftet	med	examensarbetet	är	att	identifiera	den	bidragande	rotorsaken	till	maskincellens	låga	
TAK/OEE-värde.	 Därefter	 skall	 data	 samlas	 in	 för	 att	 kunna	 skapa	 och	 presentera	
förbättringsförslag.	Syftet	med	förbättringsförslagen	är	att	förslagen	skall	implementeras	och	
minska	ställtiden	från	12h/ställ	till	7h/ställ.	För	att	kunna	uppfylla	företagets	och	projektets	
mål	om	en	ökad	tillgänglighet	kommer	flertalet	delmål	att	behöva	uppfyllas,	följande	delmål	
är:	

• TAK/OEE-beräkningar	ska	leda	till	att	rotorsaken	hittas	och	därmed	öka	
tillgängligheten	på	maskincellen.	

• Öka	T-värdet	med	1,5	%.	
• Reducera	omställningstiden/h	från	12h	till	7h,	en	minskning	på	42	%.		
• Reducera	antalet	planerade	och	oplanerade	stopp.	
• Målet	är	att	hitta	de	4	största	slöserierna	som	påverkar	T.	
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• Identifiera	om	det	finns	någon	differens	kring	tillgängligheten	mellan	produkterna	
som	tillverkas	i	maskincellen	och	redovisa	varför.	

1.4	Avgränsningar	
Projektet	avgränsas	till	utrustning	som	har	en	koppling	till	maskincellen	och	en	påverkan	på	
tillgängligheten.	Projektets	utförande	kommer	ske	under	dagtid	eftersom	det	är	då	berörd	
personal	befinner	sig	inom	fabriken.		

1.5	Rapportdisposition	
Inledning	 –	 En	 kort	 beskrivning	 om	 företagets	 historia	 och	 vilket	 problem	 som	 lett	 till	 att	
projektet	går	att	 ta	 sig	ann.	Här	 framkommer	syftet	och	målen	som	projektet	 ska	uppfylla.	
Inledningen	beskriver	projektets	avgränsningar	samt	rapportens	struktur.	

Teoretisk	referensram	–	I	den	teoretiska	referensramen	presenteras	teori	om	arbetsmetoder	
som	 kommer	 användas	 under	 projektet.	 Hållbar	 utveckling	 beskrivs	 också	 under	 teoretisk	
referensram.	

Litteraturstudie	 –	 Information	 om	 andra	 projekt	 som	 har	 samma	 inriktning	 som	 projektet.	
Under	litteraturstudien	jämförs	liknande	studier.	

Metod	–	Beskriver	hur	arbetsmetoderna	valts	och	använts	under	projektet.	

Förbättringsförslag	–	Förbättringsförslag	som	framkommit	under	empirin	redovisas	med	PICK-
chart	och	förklaras	mer	ingående.	

Resultat	 –	 Redovisar	 resultatet	 av	 arbetsmetoderna	 som	 använts.	 Figurer	 används	 för	 att	
förtydliga	resultaten	utav	tidsstudie	och	TAK-mätningarna.	

Diskussion	–	Redogör	om	genomförandet	av	projektet	lyckats	och	om	målen	uppnåtts.	

Slutsats	 –	 En	 sammanfattning	av	projektet	presenteras	med	de	 resultat	 som	 framkommit	 i	
projektet.	

Projektets	mål	 –	Målen	 över	 projektet	 punktas	 upp	 och	 redovisas,	 vilka	 lyckades	 och	 vilka	
lyckades	inte.	
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2.	Teoretisk	referensram	
Kapitlet	 beskriver	 relevanta	 teorier	 om	 arbetsmetoder	 som	 använts	 under	 projektet.	 Den	
teoretiska	referensramen	ska	underlätta	för	läsaren	att	förstå	varför	författarna	har	använt	
valda	 arbetsmetoder.	 Teorin	 under	 kapitlet	 beskriver	 olika	 tillvägagångssätt	 för	 att	 uppnå	
projektets	mål.	Informationen	under	den	teoretiska	litteraturen	är	hämtad	ur	studentlitteratur	
och	andra	litterära	verk.		

2.1	Lean	Production	
Lean	Production	har	sitt	ursprung	i	det	japanska	biltillverkande	företaget	Toyota	och	bygger	på	
TPS	 -	 The	Toyota	Production	System.	TPS	bygger	på	14	olika	principer	 som	handlar	om	att	
tillverka	till	minsta	möjliga	kostnad	(Liker,	2009).		

Inom	konceptet	Lean	Production	återfinns	bland	annat	fyra	olika	begrepp	enligt	Liker	(2009),	
dessa	fyra	begrepp	är	följande:		

- Långsiktigt	 tänkande	–	Philosophy	 (Filosofi).	Ska	 ett	 långsiktigt	 tänkande	 fungera	 i	
praktiken	krävs	det	att	den	centrala	tankegången	ligger	i	att	skapa	ett	högre	värde	för	
kunden.	Organisationen	har	en	 stor	del	 i	 detta	då	det	bygger	på	att	de	 ständigt	 är	
mottagliga	för	lärande	och	även	kan	anpassa	sig	till	förändringar	i	omvärlden.	Detta	
görs	kompromisslöst	även	om	det	sker	på	bekostnad	av	kortsiktiga	ekonomiska	mål.	

- Rätt	process	ger	rätt	resultat	-	Process	(Eliminera	slöseri).	Nyckeln	till	att	hitta	rätt	
process	är	alltid	flödet,	i	synnerhet	det	idealiska	enstycksflödet.	Flödet	är	den	del	som	
är	 framgången	 till	 att	nå	högsta	kvalitet	 till	den	 lägsta	kostnaden	samt	med	så	hög	
säkerhet	som	möjligt.		

- Organisationens	ansvar	att	utveckla	personal	och	samarbetspartners	–	People	and	
partners	 (Respekt,	 låta	 dem	 växa	 och	 utmana	 dem).	 Cheferna	 på	 Toyota	 har	 en	
inställning	där	ledarna	inte	bara	tillverkar	kvalitativa	bilar	utan	också	med	att	utveckla	
människor.	Inom	”The	Toyota	Way”	motiveras	personal	att	utveckla	sig	själva,	för	att	
organisationen	 skall	 förbli	 en	 lärande	organisation.	 Allt	 detta	 för	 att	 ge	 personalen	
möjlighet	att	känna	sig	viktiga	på	arbetsplatsen	och	därmed	motiveras	till	att	arbeta	
med	ständiga	förbättringar.	

- Att	ständigt	söka	rotorsaken	till	problem	–	Problem	solving	(Ständiga	förbättringar	
och	ständigt	 lärande).	Rotorsaken	till	problemet	är	det	viktigaste	 i	Lean	Production	
och	detta	för	att	säkerställa	att	eventuella	fel	inte	återupprepas.	Detta	hanteras	genom	
analyser	 som	 är	 väl	 genomtänkta,	 reflektion	 mellan	 kollegor	 och	
diskussion/kommunikation	 om	 tidigare	 erfarenheter	 för	 att	 lösa	 rotorsaken	 till	
problemet.	När	väl	rotorsaken	identifierats	ska	lösningen	standardiseras.	Detta	för	att	
erhålla	lösningen	som	ett	arbetssätt	som	medarbetarna	jobbar	utefter.		
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Figur	1	-	4P	inom	Lean	Production	-	Fritt	tolkat	ur	(Liker,	2009).	

Sammanfattningsvis	beskriver	Liker	(2009)	Lean	Production	som	en	helhet	av	att	arbeta	med	
just-in-time,	produktionceller,	5S,	kanban	och	ständiga	förbättringar.	Helheten	innebär	i	stora	
drag	att	supporta	och	inspirera	personalen	till	att	bidra	med	kontinuerliga	förbättringar	som	
leder	till	verksamhetens	vidare	utveckling	(Liker,	2009).			

2.1.1	Genchi	Genbutsu	
Genchi	Genbutsu	betyder	”gå	och	se”	och	är	en	viktig	arbetsmetod	inom	Lean	production	och	
arbetsmetoden	tillkom	under	Toyotas	framgång	och	nämns	återkommande	i	(Liker,	2009).	Ett	
annat	benämnande	för	genchi	genbutsu	är	”go	to	gemba”	vilket	betyder	”gå	till	platsen”.	Det	
är	 lämpligare	 att	 skapa	 sig	 en	 egen	 uppfattning	 över	 en	 situation	 istället	 för	 att	 analysera	
andrahandsinformation	som	t.ex.	rapporter	eller	tidigare	insamlad	data	(Liker,	2009).	Genchi	
genbutsu	 används	 för	 att	 observera	 händelser	 i	 ett	 tidigt	 skede	 av	 projektet	 och	 kunna	
identifiera	 förbättringar.	Detta	kräver	att	observatören	har	en	kritisk	och	analytisk	 förmåga	
(Liker,	2009).			

2.1.2	PDCA	
Kärnan	i	Lean	är	förbättringsarbetet	och	utan	förbättringar	kommer	verksamheten	ha	svårare	
att	 lyckas.	 För	 att	 en	 förbättring	 skall	 genomföras	 krävs	 existensen	 utav	 ett	 problem,	 att	
upptäcka	 problem	 är	 en	 viktig	 faktor	 i	 förbättringsarbetet	 och	 problemen	 behöver	
nödvändigtvis	inte	vara	stora	(Bicheno,	Holweg,	Anhede	&	Hillberg,	2013).	En	arbetsmetod	för	
att	bedriva	förbättringsarbete	kallas	för	PDCA	som	är	förkortningen	för	Plan,	Do,	Check	och	Act	
(planera,	genomföra,	kontrollera	och	agera).	Företag	från	västvärlden	fokuserar	ofta	enbart	på	
Do	vilket	är	själva	utförandet	och	missar	de	resterande	delarna	(Bicheno	et	al.,	2013).	Faserna	
som	beskrivs	ovan	bör	ha	en	balans	sinsemellan	för	att	få	maximal	effekt	av	arbetsmetoden	
(Bicheno,	2013).		
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Bicheno	et	al.	(2013)	beskriver	delarna	plan,	do,	check	och	act	enligt	följande:	

Plan	
Det	första	steget	i	ett	förbättringsarbete	är	att	planera	kring	det	problem	som	framkommit.	I	
detta	steg	ingår	även	kommunikation,	diskussion,	tidsplanering	och	att	skapa	en	hypotes	om	
vad	 förbättringen	 kan	 ge	 för	 resultat	 i	 både	 positiv	 och	 negativ	 riktning.	 Dessutom	 ingår	
identifierandet	 av	 grundproblemet	 under	 planeringen.	Det	 kan	 finnas	 djupare	 problem	än	
felen	som	är	visuella,	en	arbetsmetod	för	att	identifiera	rotorsaken	till	problemet	kallas	för	”5	
varför”.	Detta	är	en	arbetsmetod	där	frågan	”varför?”	ställs	som	en	följdfråga	och	därefter	ska	
ett	svar	finnas.	Målet	med	detta	är	att	svaret	ska	identifiera	rotorsaken	på	problemet.		

Do	
Genomförandet	är	steg	två	och	handlar	om	att	utföra	förbättringen	där	en	tydlig	planering	i	
steg	nummer	ett	förenklar	genomförandet.	Om	tid	finns	ska	förbättringen	implementeras	i	ett	
testprojekt	för	att	se	om	förbättringen	får	den	effekt	som	önskas.	

Check	
I	tredje	steget	analyseras	förbättringen	som	implementerats	i	testprojektet,	gav	förbättringen	
den	effekt	som	önskades?	Lyckades	planeringen?	Kan	problemet	minimeras?	Om	inte,	varför	
gick	 det	 inte	 som	 planerat	 och	 vilka	 lärdomar	 kan	 dras	 av	 detta.	 I	 detta	 steg	 sker	 också	
inlärningen	utav	 förbättringen	om	den	 lyckats,	många	missar	 inlärningen	 för	att	 istället	 gå	
vidare	till	nästa	fas.	

Act	
I	det	fjärde	steget	implementeras	förbättringen	i	standarden	så	att	all	personal	ska	känna	till	
förbättringen	och	att	den	blir	en	del	utav	arbetsprocessen.	Om	resultatet	av	testprojektet	inte	
uppfyllde	 förväntningarna	 får	 förbättringsarbetet	 återgå	 till	 tidigare	 steg	 och	 ett	 nytt	
testprojekt	 skapas	 och	 utvärderas.	 När	 sista	 steget	 är	 avklarat	 återupprepas	 processen	 i	
samma	ordning	som	beskrivits	ovan.		Se	figur	2.	
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Figur	2	-	PDCA-cykeln	som	illustrerar	arbetet	med	kontinuerliga	förbättringar	-	Tagen	ur	(Bicheno	et	al.,	2013).	

2.1.3	De	7+1	slöserierna	
Syftet	med	Lean	är	att	identifiera	och	eliminera	faktorer	som	inte	ger	något	värde	för	varken	
kunden	eller	processen	(Bicheno	et	al.,	2013).	Lean	handlar	om	att	förstå	kundens	perspektiv	
på	vad	som	är	icke-värderande	då	kunden	eftertraktar	aktiviteter	som	tillför	ett	värde	(Saliba	
&	Fisher,	2000).	

	Grundaren	av	The	Toyota	Production	System,	Taiichi	Ohna,	uttrycker	sig	enligt	följande:	

”Det	enda	vi	gör	är	att	titta	på	hur	lång	tid	som	går	från	ögonblicket	då	kunden	ger	oss	en	
order	till	den	punkt	då	vi	får	in	pengarna.	Den	tiden	förkortar	vi	genom	att	ta	bort	det	som	
inte	tillför	något	värde”	(Ohno,	1988).	

Tre	olika	värdenivåer	definieras	enligt	Ohno	(1988)	för	vad	som	är	ett	slöseri	och	vad	som	
inte	är	det.	

Värdeadderande	(VA):	
Aktivitet	som	kunden	är	villig	att	betala	för.		

Icke	värdeadderande	(NVA):	
Arbetet	som	inte	ger	produkten	något	värde	kallas	för	icke	värdeadderande	arbete,	denna	
aktivitet	kallas	även	för	slöseri.		

Nödvändig	men	inte	värdeadderande	(NNVA):	
Aktiviteter	som	inte	skapar	något	värde	men	är	nödvändiga	för	att	skapa	värde	vid	ett	senare	
arbetsmoment	kallas	för	nödvändig	men	inte	värdeadderande	arbete.		
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Figur	3	-	Värde	nivåer	som	används	för	att	värdesätta	t.ex.	ett	arbetsmoment	-	Fritt	tolkat	ur	(Liker,	2009).	

Taiichi	Ohno	beskriver	7	olika	slöserier	i	The	Toyota	Production	System	och	på	senare	tid	har	
även	ett	åttonde	slöseri	identifierats.	Slöserierna	beskrivs	utifrån	(Ohno,	1988).	

1. Överproduktion	 –	 Ohno	 beskriver	 detta	 slöseri	 som	 det	 allvarligaste	 eftersom	
överproduktion	leder	till	slöseri	av	material,	tid	och	pengar	ifall	kunden	väljer	att	inte	
köpa	producerade	produkter.		

2. Väntan	–	Tid	är	pengar	och	därför	är	all	form	av	väntan	på	en	maskin	eller	personal	en	
förlust	för	företaget.	Förlorad	tid	skulle	istället	kunna	läggas	på	utbildning,	underhåll	
eller	städning.		

3. Onödiga	rörelser	–	Detta	slöseri	gäller	både	för	personal	och	processen.	Personalen	
ska	arbeta	i	en	ergonomisk	arbetsmiljö	som	är	standardiserad	efter	deras	behov	att	
utföra	ett	effektivt	arbete.	 I	processen	förekommer	det	också	onödiga	rörelser	som	
t.ex.	en	robot	där	rörelsemönstret	inte	är	optimerat.		

4. Transporter	–	Kunden	finner	 inget	 intresse	att	betala	för	att	förflytta	produkter	och	
därför	är	transport	ett	slöseri.		

5. Felaktiga	 processer	 –	 Ett	 slöseri	 som	 framkommer	 under	 felaktiga	 processer	 är	
produkterna	som	inte	uppfyller	kvalitetsmålen.	Detta	på	grund	av	bristande	kvalitet	
för	 verktygen	 som	 används	 inom	 processen.	 Detta	 skapar	 i	 sin	 tur	 omarbetning,	
kassation	eller	leverans	av	defekta	produkter	till	kund.		

6. Lager	–	Ohno	strävar	efter	att	ett	lager	inte	ska	existera	utan	produkter	skall	levereras	
Just-In-Time.		

7. Defekta	produkter	–	Produkter	som	tillverkas	med	ett	fel	eller	en	brist	är	en	kostnad	
för	företaget.		
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8. Medarbetarens	outnyttjade	kunskap	–	Detta	slöseri	har	framkommit	på	senare	tid	och	
har	 blivit	 det	 åttonde	 slöseriet.	 Företagen	 ska	 ta	 tillvara	 på	 den	 kunskap	 som	
människan	innehar	t.ex.	kunskap	om	potentiella	förbättringar.		

2.1.4	5S	
5S	 är	 en	 frekvent	 användande	 arbetsmetod	 inom	 Lean	 production	 och	 används	 för	 att	
strukturera	arbetet	kring	en	arbetsplats.	Det	finns	både	för-	och	nackdelar	med	5S.	Fördelen	
med	 5s	 är	 dess	 enkelhet,	 det	 är	 lätt	 att	 implementera	 och	 ger	 även	 snabba	 resultat	 i	
produktivitet	 (Bicheno	 et	 al.,	 2013).	 Nackdelar	 är	 att	 5S	missbrukas	 och	 arbetarna	 endast	
fokuserar	 på	 ordning	 och	 reda	 och	 på	 så	 sätt	 kan	 viktigare	 problem	 hamna	 längre	 ner	 i	
prioriteringslistan	 (Bicheno	 et	 al.,	 2013).	 En	 ostrukturerad	 arbetsplats	 gör	 risken	 större	 att	
slösa	tid	på	att	leta	efter	verktyg,	reservdelar	mm.	Med	rätt	delar	tillgängliga	på	rätt	plats	finns	
möjligheten	att	spara	tid	(Liker,	2009).	
5S	används	för	att	standardisera	och	strukturera	en	arbetsplats,	genom	denna	standard	ska	
arbetet	 kunna	 utföras	 smidigare	 och	 effektivare.	 Enligt	 Liker	 (2009)	 står	 5S	 för	 ”sortera”,	
”strukturera”,	 ”städa”,	 ”standardisera”	 och	 ”skapa	 vana”	 och	 används	 i	 exakt	 den	
arbetsordningen.	Med	hjälp	av	denna	arbetsmetod	kommer	problem	upp	till	ytan	och	chansen	
för	eliminering	utav	slöserier	ökar	drastiskt	(Liker,	2009).	
I	”Ny	verktygslåda	för	Lean”	beskriver	Bicheno	et	al.	(2013)	samtliga	5S:	
	
Sortering	
Sortera	bort	allt	som	inte	används	på	arbetsområdet.	Uppdelningen	inom	begreppet	”sortera”	
delas	upp	i	tre	olika	kriterier:	saker	som	används	varje	vecka,	saker	som	behövs	för	viktig	och	
snabb	 kundrespons	 samt	 saker	 för	 hälsa	 och	 säkerhet.	 Saker	 som	 fortfarande	 anses	
nödvändiga	 sorteras	 bort	 till	 lämplig	 plats	 men	 inte	 på	 arbetsområdet.	 Verktyg	 som	 inte	
används	i	dagsläget	skall	placeras	i	ett	område	som	kallas	för	red	tag,	skulle	verktyget	återigen	
bli	aktuellt	för	användning	hämtas	verktyget	tillbaka	från	red	tag	området.		
	
Strukturera	
Steg	två	innebär	att	placera	användbara	verktyg	på	den	plats	där	operatören	enklast	kan	nå	
verktyget.	Verktyg	som	används	dagligen	ska	ha	en	plats	som	är	nära	arbetsplatsen	och	på	så	
sätt	undvika	onödiga	arbetsrörelser.	Effektiva	hjälpmedel	är	t.ex.	en	verktygstavla	med	namn	
och	skuggade	konturer	på	verktygets	form.	På	så	sätt	syns	det	tydligt	om	verktyget	saknas	eller	
om	det	hänger	på	fel	plats.		
	
Städa	
Det	 visuella	 arbetet	 fortsätter	 i	 form	 av	 fysisk	 städning.	 Operatörens	 uppgift	 är	 att	 hålla	
arbetsområdet	rent	ifrån	spån,	damm	och	smuts,	även	hålla	utkik	om	verktyg	saknas	eller	är	
felplacerade.	 Städningen	 är	 en	 viktig	 kategori	 eftersom	 avvikelser	 lättare	 identifieras	 när	
städningen	pågår,	problem	kommer	upp	till	ytan	och	saknade	verktyg	hittas.		
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Standardisera	
Det	är	först	nu	som	det	är	möjligt	att	införa	en	standard.	Arbetet	ska	utföras	på	samma	sätt	
oavsett	 vilken	 operatör	 som	 utför	 arbetet.	 Rutiner	 över	 städningen	 skapas	 samt	 hur	 ofta	
städning	 ska	 utföras.	 En	 standard	 över	 arbetsområdet	 minskar	 upplärningstiden	 för	 nya	
operatörer.		
	
Skapa	vana	
5S	handlar	om	självdisciplin,	ta	ansvar	och	vilja	vara	en	del	i	förbättringsarbetet.	Rutiner	för	
5S-arbetet	förs	in	i	arbetsinstruktionerna.	Företaget	inför	ronder	för	att	övervaka	5S	arbetet,	
har	 det	 hanterats	 på	 ett	 bra	 sätt	 väljer	 vissa	 företag	 att	 ge	 någon	 form	 av	 belöning	 till	
operatörerna	för	att	rutinerna	kring	5S	inte	ska	fallera.		

2.2	TAK-Konceptet	
TAK/OEE	 blev	 väldigt	 användbart	 när	 TPM	 (Total	 Productive	 Maintenance)	 gjorde	 sig	
välbekant	inom	tillverkningsindustrin	runtom	i	världen.	I	TPM	beskrivs	”de	sex	förlustkällorna”	
på	den	utvalda	maskin	eller	anläggning	där	företag	anser	att	det	krävs	en	förändring	och	just	
parametrarna	T,	A	och	K	kan	analyseras	(Hagberg	&	Henriksson,	2010).	För	att	hitta	orsaken	
till	problemet	används	nu	TAK/OEE	för	detta.	

TAK-konceptet	 har	 haft	 en	 stor	 betydelse	 när	 beräkningar	 av	 utrustningseffektiviteten	
analyseras.	Värdena	som	utvärderas	vid	denna	beräkning	är:	T)	Tillgängligheten	=	Tidsförluster,	
A)	 Anläggningsutnyttjande	 =	 Hastighetsförluster	 och	 K)	 Kvalitetsutbyte	 =	 Produktförluster	
(Hagberg	 &	 Henriksson,	 2010).	 Vid	 användning	 av	 TAK-mätningar	 krävs	 det	 att	 det	 finns	
ordentligt	med	data,	framförallt	rätt	data,	för	att	resultatet	ska	bli	så	trovärdigt	som	möjligt	för	
att	kunna	användas	vid	eventuella	förbättringar.	Nedan	visas	formler	för	TAK/OEE-beräkning	
utifrån	Hagberg	och	Henriksson	(2010).	

Tillgänglighet	(T)	=	

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔	𝑡𝑖𝑑 − 𝑆𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔	𝑡𝑖𝑑

	

	

Anläggningsutnyttjande	(A)	=	

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔	𝑡𝑖𝑑 ∗ 𝑇 ∗ 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎𝑙	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡

	

	

Kvalitetsutbyte	(K)	=	

𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 − 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡	𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛
𝐵𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛
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Utrustningseffektivitet	(TAK/OEE)	=	

𝑇 ∗ 𝐴 ∗ 𝐾	

Enligt	Hagberg	och	Henriksson	(2010)	användes	TAK-beräkningar	redan	1991	inom	branschen	
för	pappersbruk.	Ett	företag	inom	pappersbranschen	jämförde	skillnaden	mellan	företagets	15	
olika	fabriker.	Fabrikerna	skiljde	sig	åt	och	det	varierade	på	grund	av	att	det	är	omöjligt	att	
jämföra	de	olika	maskinerna	mot	varandra	eftersom	de	inte	är	100	%	reliabla.	Dessutom	skiljer	
sig	 ofta	 produkten	 från	 fabrik	 till	 fabrik,	men	 även	maskinens	 ålder	 utgör	 en	 viktig	 faktor	
(Hagberg	&	Henriksson,	2010).	

2.3	Tidsstudie	
Enligt	Freivalds	(2013)	används	tidsstudie	som	arbetsmetod	för	att	påvisa	hur	lång	tid	det	tar	
att	utföra	ett	moment.	Tidsstudie	används	bland	annat	för	att	få	fram	en	standardtid	på	ett	
arbetsmoment	eller	en	arbetsstation	(Freivalds,	2013).	Resultatet	utav	tidsstudie	används	till	
andra	arbetsmetoder	som	linjebalansering,	produktionsplanering,	framtagning	av	cykel-	och	
leveranstider	 samt	 även	 för	 att	 räkna	 fram	 produktionskostnader	 (Freivalds,	 2013).	 En	
förutsättning	för	att	kunna	implementera	Lean	Production	är	just	tidsstudier.	Arbetsmetoden	
används	 för	 att	 redovisa	 tiden	 som	 spenderas	 och	 vilket	 arbetsmoment	 som	 ska	 angripas.	
Tidsstudie	används	också	till	att	identifiera	slöserier	som	en	enskild	arbetsmetod	(Freivalds,	
2013).	 En	 viktig	 faktor	 inom	 Lean	 Production	 är	 förbättringsarbeten	 där	 tidsstudie	 är	 en	
passande	arbetsmetod	att	arbeta	med.		

Standardtiden	 definieras	 som	 effektiv	 arbetstid	 för	 en	 operatör	 som	 har	 ett	 normalt	
arbetstempo	 med	 utrustning	 som	 är	 anpassad	 efter	 arbetsplatsens	 arbetsuppgifter.	
Standardtiden	ska	vara	rättvis	både	mot	företaget	samt	operatören	(Freivalds,	2013).		

Innan	en	tidsstudie	kan	genomföras	behöver	alla	olika	arbetsmoment	definieras	och	personen	
som	genomför	tidsstudien	bör	ha	kunskap	om	när	ett	nytt	arbetsmoment	påbörjas	(Freivalds,	
2013).	Annars	finns	det	risk	att	tidtagaren	missar	arbetsmoment	och	andra	moment	förlängs.	
Syfte	 och	mål	 ska	 alltid	 definieras	 innan	 en	 tidsstudie	 genomförs.	 Den	 operatör	 som	 skall	
observeras	ska	känna	sig	bekväm	på	arbetsplatsen	och	vara	medveten	om	att	han	eller	hon	är	
delaktig	 i	 en	 tidsstudie.	 Operatören	 ska	 arbeta	 som	 vanligt	 och	 inte	 överarbeta	 eller	
underprestera	 för	 att	 påverka	 resultatet	 (Freivalds,	 2013).	 Att	 utföra	 en	 tidsstudie	 på	 en	
nyanställd	operatör	är	olämpligt	eftersom	personen	ännu	inte	hunnit	lära	sig	arbetet	till	fullo	
eller	skapat	en	rutin	över	arbetet	 jämfört	med	andra	operatörer	som	arbetat	på	platsen	en	
längre	tid.	Det	är	 inte	heller	 lämpligt	att	välja	den	operatör	som	arbetar	snabbast	eftersom	
tidsstudien	kommer	bli	missvisande	då	resterande	operatörer	inte	lever	upp	till	arbetstempot.	
För	att	tidsstudien	ska	anses	som	trovärdig	ska	arbetstempot	kunna	hållas	under	en	arbetsdag	
på	8-timmar	av	slumpvis	vald	operatör	(Freivalds,	2013).		

2.3.1	Arbetsmätning	med	stoppur	
Det	 finns	 två	 alternativ	 för	 att	 utföra	 en	 klockstudie,	 kontinuitetsmetoden	 och	
nollställningsmetoden.	Andersson	et.al.	(1992)	beskriver	båda	metoderna	enligt	följande:	
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Kontinuitetsmetoden	
Kontinuitetsmetoden	 lämpar	 sig	 bäst	 med	 korta	 arbetsmoment.	 Tidtagningen	 pågår	
kontinuerligt	under	hela	observationstiden.	Varje	avläsning	sker	när	en	aktivitet	är	avslutad	
och	 nästa	 påbörjas.	 Denna	 process	 pågår	 och	 tiden	 mellan	 varje	 aktivitet	 redovisar	
arbetsmomentets	arbetstid.	Fördel	med	kontinuitetsmetoden	är	att	oförutsedda	händelser	
tas	i	beaktning	och	felkällor	undviks.	Nackdel	är	att	deltider	för	varje	moment	måste	räknas	
ut.	

Nollställningsmetoden	
Nollställningsmetoden	kallas	även	för	snap-back-metoden	och	innebär	att	klockan	nollställs	
efter	varje	avslutad	aktivitet	och	tiden	registreras	i	tabellen.	Nästa	aktivitet	påbörjas	när	uret	
startas	 på	 nytt.	 Många	 anser	 att	 nollställningsmetod	 är	 underlägsen	 jämfört	 med	
kontinuitetsmetoden	 på	 grund	 av	 att	 kontinuitetsmetoden	 tar	 hänsyn	 till	 oförutsedda	
händelser.	Nollställningsmetoden	tar	bara	hänsyn	till	tiden	som	ett	arbete	utförs,	skulle	något	
oförutsett	ske	stoppas	klockan	och	startas	igen	när	felet	är	åtgärdat.		

2.3.2	Frekvensstudie	
En	arbetsmetod	för	arbetsmätning	är	frekvensstudie.	Denna	arbetsmetod	grundar	sig	genom	
slumpmässiga	 observationer	 utav	 förutbestämda	 aktiviteter	 och	 på	 så	 sätt	 kartläggs	
förekomsten	av	varje	aktivitet.	Förekomsten	av	varje	aktivitet	bestäms	genom	ett	förutbestämt	
tidsintervall	exempelvis	30	sekunder,	enligt	exemplet	skall	en	observation	dokumenteras	över	
den	aktivitet	som	pågår	var	30:e	sekund	(Freivalds,	2013).	Efter	studiens	slut	sammanställs	alla	
observationer	och	resultatet	blir	den	procentuella	fördelningen	över	utvalda	aktiviteter.	Det	är	
viktigt	att	studien	utförs	under	något	som	kallas	för	”typiska	förhållanden”.	Detta	innebär	att	
studien	 ska	utföras	 under	 en	period	då	 arbetsbelastningen	 är	 normal	 så	 att	 resultatet	 kan	
återspegla	en	vanlig	arbetsdag	(Freivalds,	2013).	Noggrannheten	i	resultatet	står	i	relation	till	
hur	många	observationer	som	utförs	där	fler	observationer	leder	till	en	större	noggrannhet.	
Frekvensstudier	 utnyttjas	 normalt	 sett	 inom	 organisationer	 som	 vill	 kartlägga	 personalens	
arbetsmoment.		

2.4	SMED	
SMED	 står	 för	Single	Minute	 Exchange	of	Die.	 Reducering	utav	omställningstid	 är	 en	 viktig	
faktor	inom	Lean	Production.	Syftet	med	SMED	är	att	reducera	omställningstid,	vilket	innebär	
att	 en	maskin	 ska	 stå	 still	 så	 lite	 som	möjligt	 (Shingo,	 1985).	 Shigeo	 Shingo	 är	 en	 japansk	
ingenjör	som	valde	att	fördjupa	sig	i	arbetet	kring	omställningar.	Shingo	(1985)	ansåg	att	en	
omställning	 inte	 får	 ta	 mer	 än	 10	 minuter,	 all	 tid	 därefter	 klassas	 som	 ett	 slöseri.	
Arbetsmetoden	användes	genom	att	dela	upp	omställningstiden	i	yttre	och	inre	aktiviteter	och	
att	en	omställning	ska	ha	minimal	påverkan	på	produktion.	Yttre	aktiviteter	kan	utföras	under	
den	tid	som	maskinen	producerar	och	inre	aktiviteter	innebär	att	arbetet	utförs	när	maskinen	
står	still.	Arbetsmetoden	används	 för	att	omvandla	 inre	arbete	till	yttre	samt	standardisera	
arbetet	 kring	 omställningen	 (McIntosh.	 et	 al,	 2001).	 En	 maskin	 som	 inte	 har	 optimerat	
omställningsarbete	 förlorar	produktionstid	 i	 form	av	 för	 långa	omställningar,	vilket	 leder	 till	
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försenade	 leveranser	 till	 kund	 (Shingo,	 1985).	 	 För	 att	 kunna	 effektivisera	 och	 optimera	
omställningsarbetet	krävs	det	att	varje	omställning	dokumenteras,	då	finns	möjligheten	att	gå	
tillbaka	 och	 återkoppla	 ifall	 en	 omställning	 tar	 längre	 tid	 än	 förväntat.	 För	 att	 optimera	
omställningsarbetet	 är	 standardiserat	 arbetssätt	 en	 viktig	 faktor.	 En	 standard	 utformas	
tillsammans	med	berörd	personal	 så	att	det	mest	 lämpliga	arbetssätt	används.	Standarden	
beskriver	 omställningsarbetet	 i	 detalj	 för	 att	 reducera	 variation	 i	 arbetet	 och	 missade	
arbetsmoment	(Groover,	2008).		

2.4.1	Reducering	av	ställtid	
För	att	behandla	omställningar	kan	detta	ses	ur	tre	perspektiv.	Det	första	perspektivet	är	att	
omställning	 är	 den	 tid	 när	 produktion	 står	 still	mellan	 batcherna,	 och	 detta	 kallas	 för	 det	
smalare	perspektivet.	Det	andra	perspektivets	innebörd	bygger	på	att	omställning	är	den	tid	
det	tar	från	att	sista	detalj	produceras	från	första	batchen	till	att	den	första	godkända	detaljen	
produceras	i	den	andra	batchen.	Det	sista	perspektivet	anser	att	omställning	är	den	tid	från	
standardhastighet	 i	 första	batchen	till	att	samma	hastighet	är	nådd	 i	nästkommande	batch	
(Bicheno	et	al.,	2013).		

Ytterligare	beskriver	Bicheno	et	al.	(2013)	ställtider	som	depån	på	en	Formel	1-bana.	Det	är	
viktig	att	det	ska	gå	så	fort	som	möjligt	vid	ett	däckbyte,	men	samtidigt	är	säkerheten	och	
kvaliteten	avgörande	ifall	bytet	är	lyckat	eller	inte.	Samma	gäller	ställtider	i	en	produktion	då	
kasserade	 produkter	 kan	 vara	 resultatet	 av	 en	 misslyckad	 omställning	 där	 någon	 av	 de	
ovanstående	 delarna	 fallerat	 (Bicheno	 et	 al.,	 2013).	 	 För	 att	 lyckas	med	 en	 omställning	 är	
kartläggning	av	ställtiden	en	bra	start	och	därmed	dela	upp	tiden	i	tre	avsnitt;	förberedelser,	
utförandet	av	omställningen	samt	den	tid	det	tar	att	nå	rätt	kvalitet	och	hastighet.	Dessa	tre	
avsnitt	 ska	 sedan	delas	 in	 i	mindre	delar	 för	 att	beakta	 total	 tid	 som	kommer	gå	åt,	 antal	
personer	 som	 kommer	medverka	 vid	 omställningen,	 inre	 och	 yttre	 tid.	 Det	 sista	 som	 ska	
adderas	 till	 kartläggningen	 är	 att	 göra	 plats	 för	 noteringar	 ifall	 de	 olika	 stegen	 går	 att	
reduceras,	förenklas	eller	helt	tas	bort	(Bicheno	et	al.,	2013).	

2.4.2	Justeringar	
Justeringar	tar	ofta	lång	tid	samt	i	många	fall	är	det	rotorsaken	till	de	kvalitetsproblem	som	
uppstår,	 därför	 är	 justeringar	 viktiga	att	 analysera.	 Ett	 sätt	 att	 komma	åt	problemen	kring	
justeringar	är	att	kategorisera	dem	i	tre	kategorier,	där	den	första	kategorin	är	justeringar	som	
inte	 bör	 göras.	 Här	 beskriver	 Bicheno	 et	 al.	 (2013)	 att	 den	 eventuella	 inställningen	 har	
möjligheten	att	”frysas”	eller	att	svetsa	fast	den.	Den	andra	kategorin	är	justeringar	som	har	
ett	antal	begränsade	inställningar.	Här	är	målet	att	skapa	metoder	som	gör	det	enkelt	att	dessa	
ställs	 in.	 Den	 sista	 kategorin	 är	 justeringar	 som	 är	 nödvändiga	 för	 omställningen.	 Det	 ska	
skapas	en	standard	för	denna	justering	där	det	tydligt	beskrivs	vad	och	hur	det	ska	gå	till.	Finns	
det	 möjlighet	 bör	 även	 felsäkrade	 lösningar	 skapas	 då	 det	 kommer	 ge	 resultat	 vid	
avkastningen	(Bicheno	et	al.,	2013).	
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2.4.3	Målet	med	SMED	
För	 att	 nå	 målet	 krävs	 det	 att	 en	 total	 tillgänglig	 tid	 är	 uppskattad	 som	 är	 avsedd	 för	
omställningar.	Detta	divideras	med	antal	planerade	ställ	och	då	erhålls	en	maxtid	som	finns	
att	tillgå	för	omställningar.	Det	bästa	sättet	är	att	prova	sig	fram	för	att	nå	den	tid	som	passar	
bäst	för	rätt	omställning	och	därefter	korta	ned	tiden	om	det	finns	möjligheter	(Bicheno	et	al.,	
2013).	Många	positiva	resultat	går	att	nå	efter	en	lyckad	omställning	och	frågan	som	bör	ställas	
vid	 är:	Vad	 ska	omställningen	 leda	 till?	 Svaren	är	många,	men	 framförallt	 kan	det	 leda	 till	
reducerad	tid,	minskade	kostnader,	höjd	kvalitet,	reducering	av	personalstyrka,	begränsning	
av	underhåll,	öka	kapaciteten	och	förbättra	flödet	(Bicheno	et	al.,	2013).	

2.5	Spaghettidiagram	
Spaghettidiagram	är	en	vanligt	förekommande	arbetsmetod	för	att	analysera	transportvägar	
eller	 rörelsemönster	 för	 arbetare,	 produkter	 eller	 råmaterial	 (Bicheno	 et	 al.,	 2013).	
Spaghettidiagram	 är	 enkelt	 att	 använda.	 Genom	 att	 ständigt	 hålla	 pennan	 emot	 ett	
pappersblock	 och	 iaktta	 transportvägarna/rörelsemönster,	 därefter	 finns	
transportvägarna/rörelsemönstret	dokumenterat.	Transport	och	onödiga	rörelser	är	två	av	7+1	
slöserierna	 där	 spaghettidiagram	 är	 en	 arbetsmetod	 som	 används	 för	 att	 dokumentera	
arbetsmönstret	och	möjliggöra	elimineringen	utav	slöserierna	(Bicheno	et	al.,	2013).	
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2.6	Underhåll	
Detta	kapitel	kommer	handla	om	vad	underhåll	innebär.	Det	beskriver	delar	som	totalekonomi,	
hur	underhållsarbete	påverkar	en	produktionsanläggning	och	hur	säkerhet,	miljöpåverkan	och	
produktionsförmåga	påverkas.	

2.6.1	Förebyggande	underhåll	
Det	förebyggande	underhållet	(FU)	är	en	underhållsprocess	där	maskinerna	underhålls	utifrån	
förutbestämda	tidsintervaller	(Hagberg	&	Henriksson,	2010).	Vilket	innebär	att	tidsintervallet	
ska	vara	så	precist	att	underhållsarbete	ska	utföras	innan	några	funktionsfel	har	inträffat.	I	figur	
4	 beskrivs	 hur	 det	 förebyggande	 underhållet	 delas	 upp	 i	 tillståndsbaserat	 underhåll	 och	
förutbestämt	underhåll	(Hagberg	&	Henriksson,	2010).	

	

Figur	4	-	Förebyggande	underhåll	och	dess	innehåll	-	Fritt	tolkat	ur	(Hagberg	&	Henriksson,	2010).	

Det	tillståndsbaserade	underhållet	beskrivs	som	en	aktivitet	av	tillsyn	och	övervakning	av	en	
anläggning/maskins	tillstånd	med	syftet	att	dess	funktion	och	egenskaper	analyseras	för	att	
hitta	eventuella	åtgärder	(Hagberg	&	Henriksson,	2010).	

Det	förutbestämda	underhållet	bygger	på	att	underhållet	sker	vid	ett	tidsbestämt	intervall	eller	
där	 det	 tidsmässigt	 är	 förutbestämt	 att	 underhållet	 ska	 ske	 vid	 användning	 av	
anläggningen/maskinen.	 Detta	 utförs	 utan	 att	 det	 skett	 ett	 tillståndsbaserat	 underhåll	
(Hagberg	&	Henriksson,	2010).	

Eftersom	 ett	 förebyggande	 underhåll	 är	 processen	 som	 påverkar	 tillgängligheten,	
anläggningsstatusen	och	säkerheten	på	ett	stort	plan	är	det	en	väldigt	viktig	aktivitet	som	sker.	
Därför	är	ett	välskött	och	genomtänkt	FU	en	bra	investering	för	framtiden	och	naturligtvis	en	
ypperlig	förutsättning	för	att	få	ett	effektivt	underhåll	(Hagberg	&	Henriksson,	2010).	För	att	
uppnå	det	bästa	förebyggande	underhållet	finns	det	vissa	parametrar	att	ta	hänsyn	till.	Det	
första	 är	 att	 investera	 i	 utrustning	 där	 underhållsaspekten	 påverkar	 vilken	 typ	 av	
anläggning/maskin	som	det	ska	investeras	i.	Den	andra	är	att	givetvis	att	bygga	bort	de	fel	som	
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kan	 eller	 har	 uppstått	 och	 som	 innebär	 negativa	 effekter	 på	 den	 produkt	 som	 tillverkats	
(Hagberg	&	Henriksson,	2010).	

Ett	 vanligt	 förekommande	 mål	 inom	 FU	 är	 den	 totala	 kostnaden	 och	 den	 beskrivs	 enligt	
följande:	kostnad	för	FU	+	indirekt	UH	kostnad	=	eventuellt	tappat	täckningsbidrag	(Hagberg	&	
Henriksson,	 2010).	 Ett	 annat	 vanligt	 förekommande	 mål	 är	 att	 sträva	 efter	 en	 så	 hög	
tillgänglighet	som	möjligt.		

2.6.2	Avhjälpande	underhåll	
Det	avhjälpande	underhållet	(AU)	bygger	på	att	underhåll	utförs	först	då	ett	funktionsfel	har	
uppstått	eller	upptäckts	och	då	är	avsikteten	att	så	fort	som	möjligt	återställa	enheten	till	det	
tillstånd	som	gör	det	möjligt	att	utföra	den	krävda	funktionen	(Hagberg	&	Henriksson,	2010).	
Figur	5	nedan	påvisar	hur	ett	AU	fungerar.	

	

Figur	5	-	Avhjälpande	underhåll	och	dess	innehåll	-	Fritt	tolkat	ur	(Hagberg	&	Henriksson,	2010).	

Hagberg	 och	 Henriksson	 (2010)	 beskriver	 det	 avhjälpande	 underhållet,	 precis	 som	 det	
förebyggande	 underhållet,	 som	 två	 olika	 begrepp	 där	 ett	 uppskjutet	 och	 akut	 underhåll	
beskrivs.		

Det	uppskjutna	underhållet	förklaras	genom	att	underhållsåtgärder	utförs	vid	ett	tillfälle	som	
inte	 anses	 vara	 akut	 eller	 påverkar	 produktionen.	 Istället	 påbörjas	 underhållsarbetet	 när	
möjlighet	 ges,	 exempelvis	 vid	 planerad	 stopptid	 för	 maskinen.	 	 Det	 finns	 ett	 antal	 olika	
anledningar	till	detta	och	ett	av	dem	kan	vara	att	det	inte	är	möjligt	att	utföra	underhållet	vid	
ett	bestämt	tillfälle.	Ett	annat	scenario	kan	vara	att	företaget	i	fråga	är	i	behov	av	pengar	och	
därmed	skjuter	på	underhållet	för	att	avstå	den	kostnaden	för	tillfället	(Hagberg	&	Henriksson,	
2010).		

Akut	 underhåll	 sker	 då	 en	 anläggning/maskin	 havererar	 och	då	 krävs	 det	 underhåll	 på	 ett	
snabbt	och	effektivt	sätt	för	att	det	inte	ska	inträffa	oanade	konsekvenser	som	företaget	inte	
har	råd	med.	Exempel	på	detta	kan	vara	maskiner	som	vid	ett	tidigare	skede	bedömts	vara	
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kvalitetssäkrade.	Detta	kan	innebära	att	något	FU	inte	har	planerats	på	just	dessa	maskiner	
(Hagberg	&	Henriksson,	2010).	

För	att	nå	ett	optimalt	underhåll	krävs	det	även	att	det	avhjälpande	underhållet	håller	en	hög	
klass	då	det	förebyggande	underhållet	inte	alltid	fyller	den	funktion	som	är	tänkt,	i	detta	fall	
att	 kvalitetssäkra	 maskinerna.	 Det	 kommer	 alltid	 ske	 oförutsägbara	 funktionsfel	 i	
produktionsanläggningen	och	då	krävs	det	att	AU	fungerar	för	att	inte	hamna	i	situationer	som	
kan	vara	 förödande	 (Hagberg	&	Henriksson,	2010).	Detta	är	en	 förutsättning	 för	att	nå	en	
tillgänglighet	 på	 högsta	 nivå,	men	 även	 för	 att	minimera	 de	 underhållskostnader	 som	 kan	
förekomma	 (Hagberg	&	Henriksson,	 2010).	Upplärning	 och	 träning	 på	 de	maskinerna	 som	
finns	är	en	bra	metod	för	att	få	det	avhjälpande	underhållet	att	fungera	på	bästa	sätt.	Men	
som	beskrivningen	ovan	påvisar	kan	det	vara	svårt	att	förutse	dessa	fel.		

2.7	Vanligt	förekommande	begrepp	vid	tidsstudier	
Vanliga	tidsbegrepp	som	förekommer	inom	tillverkande	industrier	förklaras	mer	ingående.	

2.7.1	Omställningstid	
Begreppet	 omställningstid	 är	 sammankopplat	 med	 aktiviteten	 omställningsarbete.	
Omställningstiden	mäts	ifrån	när	ställpersonal	påbörjar	omställningsarbetet.	Utrustning	och	
formverktyg	 byts	 ut	 för	 att	 kunna	 producera	 nästkommande	 produkt	 eller	 variant.	
Omställningstid	arkiveras	under	planerade	stopp,	tiden	är	inte	värdeskapande	men	nödvändig.	
En	 omställning	 skapar	 stopptid	 i	 en	 maskin	 och	 därför	 är	 det	 ytterst	 viktigt	 att	
omställningstiden	 är	 minimal	 och	 på	 så	 sätt	 har	 en	 minimal	 påverkan	 på	 produktionen	
(Groover,	2008).	SMED	används	frekvent	som	arbetsmetod	för	att	visualisera	en	omställning	i	
yttre	och	inre	aktiviteter	(Groover,	2008).	

2.7.2	Ledtid	
Det	 finns	två	olika	 ledtider	som	lätt	 förväxlas.	Tillverkningsledtid	mäts	 från	när	kund	 lägger	
order	 tills	 produkten	 anlänt	 hos	 kunden.	 I	 tillverkningsledtid	 ingår	 alltså	 alla	 delar	 från	
beställning	av	råmaterial,	tillverkning,	lagerhållning	och	leverans	till	kund	(Sörqvist,	2013).	Det	
finns	också	den	ledtid	som	flest	personer	relaterar	till,	nämligen	produktionsledtid	(även	kallad	
genomloppstid).	Detta	är	tiden	från	när	råmaterialet	går	in	i	den	första	maskinen	till	produkten	
befinner	sig	på	färdigvarulagret.	Genomloppstiden	har	ett	producentperspektiv	jämfört	med	
tillverkningsledtid	som	har	ett	kundperspektiv	(Sörqvist,	2013).	

2.7.3	Takttid	
Takttid	 är	 en	 beräkning	 som	 används	 för	 att	 veta	 vilken	 hastighet	 produktionen	 behöver	
förhålla	sig	till	gentemot	kundens	efterfrågan	(Bicheno	et	al.,	2013).	Takttiden	kan	beräknas	
genom	att	dividera	tillgänglig	arbetstid	med	den	genomsnittliga	efterfråga	under	en	samma	
tidsperiod.	 	Syftet	med	takttid	är	att	kunna	hålla	en	 jämn	arbetsbelastning	 (Bicheno	et	al.,	
2013).		
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2.7.4	Flaskhals	
I	boken	”Ny	verktygslåda”	för	Lean	beskriver	Bicheno	et	al.	(2013)	flaskhals	som	en	händelse	
som	hindrar	 företag	eller	 verksamheter	 för	att	öka	 sina	 intäkter	och	uppfylla	kundens	krav	
angående	leverans	utav	produkter.	En	indikation	för	en	flaskhals	är	att	en	maskin/operation	
har	 ett	 begränsat	 genomflöde	 jämfört	 med	 resterande	 maskiner/operationer	 i	 processen.	
Maskinen/operationen	blir	en	form	av	köbildning	eftersom	operations-/maskintiden	är	längre	
än	övriga	delar	av	processen	(Bicheno	et	al.,	2013).	Oftast	är	det	inte	en	flaskhals	som	orsakar	
att	 företaget	 går	 med	 förlust	 (Bicheno	 et	 al.,	 2013).	 Därför	 ska	 fokus	 ligga	 på	 det	
förbättringsförslag	 som	används	 för	att	hitta	det	 sämsta	 flödet	och	 som	 i	 sin	 tur	har	 störst	
inverkan	på	produktionens	effektivitet	(Bicheno	et	al.,	2013).	

2.8	Hållbar	utveckling	
Definitionen	av	hållbar	utveckling	beskriver	Gulliksson	och	Holmgren	(2015)	på	ett	antal	olika	
sätt.	Hållbarhet	innebär	att	samhället	utvecklas	i	den	riktningen	där	livskvaliteten	inte	minskar	
över	tid.	Detta	i	sin	tur	ställer	frågor	om	att	mäta	livskvaliteten	och	om	det	innebär	samma	
oberoende	av	vem	som	frågar	(Gulliksson	&	Holmgren,	2015).	

Beskrivningen	utav	hållbar	utveckling	är	att	naturkapitalet	inte	får	minska	över	tid,	det	vill	säga	
hård	hållbarhet.	Naturkapitalet	 beskrivs	 som	hållbar	utveckling	och	detta	 innebär	 är	 att	 ta	
hand	om	de	resurser	som	finns	tillgängliga	och	utnyttja	dessa	med	ett	sunt	tänkande.		

I	 boken	 ”Bra	 miljökvalitet	 i	 små	 och	 medelstora	 företag”	 beskrivs	 den	 yttre	 miljön,	
arbetsmiljön	och	kvalitét	som	en	helhet	och	behandlas	därför	tillsammans	(Thermén,	1995).	
Enligt	Thermén	(1995)	innehåller	ovanstående	kategorier	olika	benämningar:		

Den	tillverkade	produkten:	
Produktens	rutt	från	att	den	produceras	i	fabrik	till	att	den	anländer	till	konsumenten.	Detta	
innefattar	förpackning,	lagring	och	transporter.	Här	redovisas	även	material	och	energibehov.	
	
Produktens	nyttjande:	
Här	beskrivs	vilken	typ	av	material	och	energi	som	krävs	alternativt	föreslås,	där	även	mängden	
och	typ	finns	med.	Vad	blir	det	för	typ	av	avfall/restprodukt?	Kan	företaget	erhålla	någon	form	
av	skötselanvisning	för	att	veta	vilken	form	av	skötsel	som	företaget	kräver?		
	
När	produkten	har	tjänat	ut:	
Här	ska	företaget	ge	information	om	hur	produkten	ska	hanteras	när	den	är	färdiganvänd.	Det	
ska	även	informeras	om	produkten	kan	källsorteras	eller	återvinnas.	Slutligen	ska	det	upplysas	
om	restmaterialet	innehåller	miljöfarliga	ämnen	och	om	detta	går	att	undvikas.		
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Figur	6	-	Figuren	beskriver	tre	huvudpunkter	som	ger	fördelaktiga	betydelser	för	organisationen	-	Fritt	tolkat	ur	(Thermén,	

1995).	
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3.	Litteraturstudie	
Avsnittet	 kommer	 att	 innehålla	 information	 och	 studier	 om	 Lean	 Producton,	 TAK/OEE	 och	
underhåll	och	driftsäkerhet.	Utnyttjande	av	analyserna	har	gjorts	för	att	jämföra	resultaten	
med	de	beräkningar	som	utförts	på	RPC	Superfos.	Detta	kommer	underlätta	vid	djupare	analys	
kring	underhållet	på	den	utvalda	maskincellen.		

3.1	Lean	Production	
I	studien	Lean	Leadership	–	15	Rules	for	a	sustainable	Lean	Implementation	förklarar	Mielke	&	
Dombrowski	 (2014)	 implementering	utav	Lean	production	och	dess	avsaknad	av	 ledarskap.	
Ledarskapet	 är	 länken	 som	 krävs	 för	 att	 få	 ett	 fungerande	 Lean.	 Kombinationen	 av	 ett	
fungerande	ledarskap	och	Lean-konceptet	är	en	viktig	aspekt	för	att	konceptet	skall	ge	effekt	
(Mielke	&	Dombrowski,	 2014).	 Företag	 fokuserar	mer	 och	mer	 på	 det	 synliga	 arbetet	 som	
förekommer	med	Lean	där	konceptet	som	kanban,	5S	och	SMED	implementeras	i	ett	för	tidigt	
skede.	Detta	genererar	positiva	resultat	 i	produktiviteten	ur	ett	kortsiktigt	perspektiv.	Dessa	
arbetsmetoder	 försvinner	 allt	 för	 ofta	 efter	 några	 år	 eftersom	 företaget	 insett	 att	
arbetsmetoderna	inte	längre	generar	i	det	resultat	som	förväntades	(Mielke	&	Dombrowski,	
2014).	Om	Lean	ska	fungera	på	ett	korrekt	sätt	krävs	det	att	företagen	följer	4P-modellen	som	
står	 för:	 philosophy,	 process,	 people	 and	 partner	 och	 problem	 solving.	 Dessa	 4P	 är	 en	
vägledning	för	att	få	ett	fungerande	Lean	och	tyvärr	avstår	vissa	företag	det	första	P:et	och	
påbörjar	direkt	process-stadiet.	Alla	4P	har	lika	stor	betydelse	för	att	få	ett	fungerande	Lean	
och	det	ena	P:et	inte	fungerar	utan	den	andra.	Det	är	denna	länk	som	Mielke	&	Dombrowski	
(2014)	förespråkar,	där	ledarskapet	är	oerhört	viktigt	just	för	att	alla	delar	ska	falla	på	plats	och	
anställda	på	företaget	ska	sträva	mot	samma	mål	(Mielke	&	Dombrowski,	2014).	

Implementeringen	utav	Lean	Production	utförs	på	företaget	Machinery	Inc,	i	studien	Lean,	take	
two!	Reflections	from	the	second	attempt	at	Lean	implementation.	Företaget	försöker	redan	
1997	att	implementera	Lean,	men	misslyckas.	Efterhand	blir	produktiviteten	på	Machinery	Inc	
allt	sämre	och	för	att	inte	förlora	kunder	behövs	ett	nytänkande	inom	hela	verksamheten	och	
år	 2006	 tas	 beslutet	 att	 återigen	 göra	 ett	 försök	 att	 implementera	 Lean.	 Första	 försöket	
inleddes	 med	 att	 VD:n	 på	 företaget	 skapade	 en	 projektgrupp	 med	 en	 projektledare,	 en	
handledare	 och	 fyra	 operatörer.	 Gruppens	 uppgift	 var	 att	 implementera	 Lean	 på	 en	
produktionslina	som	består	utav	12	maskiner.	För	att	 inte	gå	 i	 samma	fälla	 igen	gjordes	en	
analys	över	 första	 implementeringen.	Ett	utav	misstagen	som	företaget	gjorde	under	 första	
försöket	 var	 att	 Lean-projektet	 blev	 ett	 andrahandsprojekt.	 Projektgruppen	 drev	 parallella	
projekt	vilket	gjorde	att	Lean-projektet	inte	alltid	prioriterades.	Projektet	drog	ut	på	tiden	och	
projektgruppen	 kunde	 inte	 uppfylla	 det	 förväntade	 resultatet.	 Efter	 intervjuer	 med	
projektgruppen	kunde	orsaken	till	misslyckandet	identifieras.	Hela	gruppen	kände	avsaknaden	
av	ledningens	förtroende.	Företaget	tog	vara	på	lärdomen	från	första	implementeringen	och	
hade	denna	lärdom	i	bakhuvudet	under	kommande	försök.	Under	andra	implementeringen	
bildades	en	större	projektgrupp	där	gruppen	enbart	hade	fokus	på	Lean.	Gruppen	skapade	
först	ett	pilotprojekt	 för	att	någorlunda	kunna	analysera	arbetet	och	 se	enkla	 resultat.	Det	
fanns	 tydligare	 direktiv	 ovanifrån,	 ledningen	 skapade	 JDI-rum	 (just	 do	 it)	 där	 arbetet	
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planerades	och	problem	diskuterades	under	veckovisa	uppföljningar	över	projektets	status.	
Berörd	personal	kände	att	projektet	hade	stora	möjligheter	att	lyckas	till	skillnad	från	första	
försöket	med	implementeringen.	Lean	lyckades	att	implementeras	med	ett	positivt	resultat.	
Tillsammans	gjordes	en	analys	utav	arbetet	där	majoriteten	ansåg	att	projektet	lyckades	just	
på	grund	av	den	visuella	styrningen	ifrån	ledning.	Personalen	kände	att	 ledningen	verkligen	
trodde	på	Lean	som	långsiktig	lösning	och	därför	valde	personalen	att	följa	ledningen	(Sherrer-
Rathje,	Boyle	&	Deflorin,	2009).	

3.2	TAK/OEE-koncept	
På	tidigt	åttiotal	presenterades	en	modell	 som	tog	hänsyn	till	produkttyperna	beroende	på	
vilken	produktionsprocess	som	ansågs	vara	den	mest	lämpliga	(Olhager,	2000).	Denna	kom	att	
heta	produkt-/processmatrisen	och	matrisen	bygger	på	att	produkter	med	lägre	volymer	oftast	
tillverkas	genom	processtyp	”fast	position”	eller	”funktionell	verkstad”.	Detta	skiljer	sig	från	
produkter	med	högre	volym	som	vanligtvis	produceras	i	linje	eller	”kontinuerlig	process”	och	
detta	tas	i	beaktande	beroende	på	produktens	sort	(Olhager,	2000).	I	boken	Total	Productive	
Maintenance	förespråkas	TAK/OEE	att	endast	användas	i	processer	med	stora	produktserier	
och	 få	 manuella	 operationer,	 på	 så	 sätt	 minskar	 risken	 till	 ett	 felaktigt	 TAK/OEE-värde.	
Företaget	som	var	intresserade	av	detta	med	hänsyn	på	sin	egen	produktion	kom	då	fram	till	
slutsatsen,	 utifrån	 produkt-/processmatrisen,	 att	 TAK/OEE	 ska	 i	 första	 hand	 tillämpas	 i	
produktion	där	tillverkning	sker	i	linje	eller	den	kontinuerliga	processen.	

En	studie	2003	skriven	av	Huang,	Dismukes,	Mousalam,	Razzak	och	Robinson	(2003)	visade	att	
konkurrens	 och	 vinstdriften	 driver	 företagen	 till	 att	 genomföra	 olika	 insatser	 för	
produktionsförbättring.	Implementering	av	tekniker	för	TPM	(som	ligger	till	grund	för	OEE)	har	
lett	 till	 betydande	 produktivitetsförbättringar.	 Förbättringarna	 som	 uppnåtts	 på	
utrustningsnivå	 är	 betydande,	men	 otillräckliga.	 Huang	 et.al	 (2003)	menar	 även	 att	 det	 är	
nödvändigt	med	både	kortsiktiga	och	långsiktiga	planer	för	att	nå	absolut	bästa	resultat.	Att	
kommunicera	 med	 personalen	 och	 att	 stimulera	 dem	 att	 tillhandahålla	 kvantitativa	
utvärderingar	av	nuvarande	prestanda,	att	föreslå	potentiella	förbättringar	baserad	på	tidigare	
identifierade	problem	och	slutligen	att	materialisera	företagsstrategin	(Huang	et	al.,	2003).	

3.3	Omställning	
I	studien	standard	och	reducering	av	ställtider	följdes	Bädicker	och	Ekmans	(2017),	målet	med	
projektet	var	att	reducera	och	effektivisera	omställningar	på	företaget	Ovako.	På	grund	av	en	
att	konkurrenssituationen	ökat	på	stålmarknaden	behöver	Ovako	reducera	omställningstiden	
för	 att	 kunna	 stå	 emot	 konkurrensen	 från	 omvärlden.	 Syftet	med	 studien	 var	 att	 reducera	
omställningstiden	på	en	 finslipsmaskin	med	13,5	minuter	och	det	ska	även	upprätthålla	en	
standard	över	omställningsarbetet.	Problemet	är	att	omställningsarbetet	är	väldigt	varierande	
vilket	också	bidragit	till	att	framtida	ställpersonal	har	en	upplärningstid	på	ett	år.	För	att	lösa	
detta	 bekymmer	 användes	 arbetsmetoder	 som	 SMED,	 träddiagram,	 Lean,	 styrdiagram	och	
utjämning.	 Träddiagrammet	 och	 utjämningen	 var	 framgången	 i	 denna	 studie.	 Hela	
omställningsarbetet	bröts	ned	i	mindre	arbetsmoment	och	därefter	utfördes	en	tidsstudie	på	
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varje	arbetsmoment.	Denna	tidsstudie	resulterade	i	att	ställpersonal	hade	en	stor	variation	i	
sitt	arbete	och	flertalet	arbetsmoment	överarbetas.	Resultatet	av	en	överarbetad	omställning	
blir	en	förlust	på	grund	av	förlorad	tid	som	inte	ger	något	värde	till	kunden.	Under	studien	
identifierades	 också	 slöseriet	 outnyttjad	 kunskap	 hos	 medarbetaren.	 Det	 visade	 sig	 att	
ställpersonal	hade	många	 idéer	om	hur	omställningarna	 skall	 förbättras.	Resultatet	av	hela	
studien	 blev	 att	 en	 standard	 utformades	 med	 hjälp	 av	 ställpersonalen.	 Hela	
omställningsgruppen	samarbetar	för	att	få	ett	så	effektivt	omställningsarbete	som	möjligt.	En	
utjämning	utav	arbetet	utfördes	för	att	minimera	antalet	arbetsmoment	eller	flytt	överlastade	
arbetsstationer.	 Det	 slutgiltiga	 resultatet	 blev	 att	 företaget	 har	möjligheten	 att	 spara	 16,5	
minuter	per	omställning	om	företaget	är	villiga	att	betala	8680	SEK	och	följer	standarden	som	
presenteras	(Bädicker	&	Ekman,	2017)	

På	Santa	Marias	kryddfabrik	i	Mölndal	utfördes	en	studie	av	Kjellgren	&	Niklassson	(2014)	där	
problemet	på	fabriken	var	att	omställningsarbetet	har	ökat	med	30	%	under	de	3	senaste	åren.	
För	 att	 kunna	konkurrera	med	andra	 företag	 skapades	denna	 studie	med	mål	 att	 reducera	
arbetet	 gällande	 omställningsarbetet.	 För	 att	 analysera	 omställningsarbetet	 och	 kunna	
reducera	 tiden	 har	 arbetsmetoder	 som	 SMED,	 spaghettidiagram,	 filminspelningar	 och	
intervjuer	 använts.	 Efter	 genomförd	 analys	 av	 arbetsmetoderna	 kunde	 flertalet	
förbättringsförslag	 presenteras	 för	 företaget.	 Den	 bidragande	 orsaken	 kring	 varför	
omställningstiden	 ökat	 visade	 sig	 vara	 det	 varierande	 arbetet	 på	 omställningarna.	 I	
förbättringsförslaget	ingår	en	standard	över	hur	omställningsarbetet	ska	skötas	genomgående.	
I	 standarden	 ingår	 även	en	 checklista	över	 vilka	 yttre	 aktiviteter	 som	 ska	 vara	 genomförda	
innan	 inre	aktiviteterna	påbörjas.	 Studien	visade	även	andra	brister	 inom	 företaget.	Det	är	
uppenbart	att	Lean-filosofin	inte	existerar	på	Santa	Maria,	många	lösningar	är	kortsiktiga	och	
personalen	arbetar	med	interna	mål	istället	för	att	gemensamma.	Detta	problem	lyftes	fram	
under	studien	vilket	även	presenterades	för	Santa	Maria.	Lean-	konceptet	är	en	viktig	faktor	
inom	många	delar,	framförallt	om	arbetet	ska	vara	standardiserat	vilket	ett	omställningsarbete	
bör	vara.	Målet	med	studien	var	att	reducera	omställningstiden	med	25	%,	tyvärr	kunde	inget	
resultat	påvisas	på	grund	av	tidsbrist.	Santa	Maria	tog	med	sig	studiens	idéer	och	har	som	mål	
att	implementera	dessa	i	framtiden	(Kjellgren	&	Niklassson,	2014).	

3.4	Analys	av	litteraturstudie	
Analyser	har	gjorts	på	tidigare	forskningsarbeten	och	examensarbeten	som	liknar	projektet	på	
RPC.	 Detta	 tillvägagångssätt	 gav	 en	 större	 förståelse	 för	 hur	 arbetssättet	 används.	
Arbetsmetoder	 som	Lean	Production,	SMED,	 spaghettidiagram	och	TAK/OEE-mätningar	har	
varit	 en	 del	 i	 studierna	 och	 detta	 har	 inneburit	 en	 större	 förståelse	 för	 metoderna	 och	
kunskapen	har	möjliggjort	en	applicering	vid	utförandet	på	RPC	Superfos.		
	
Litteraturstudierna	 om	 Lean	 beskriver	 det	 standardiserade	 arbetet,	 ständig	 utveckling	 och	
styrning	utav	projekt.	Studierna	förklarar	implementering	utav	Lean	och	nödvändigheter	som	
krävs	för	att	Lean	ska	bli	ett	lyckat	projekt.	Det	finns	flera	liknelser	i	studierna	jämfört	med	RPC	
Superfos	och	förhoppningsvis	bidrar	dessa	studier	till	att	projektets	mål	uppfylls.	
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Det	som	beskrivs	i	litteraturstudien	”TAK/OEE”	beskriver	de	delar	som	kommer	användas	vid	
arbetet	på	RPC.	Studierna	pekar	på	att	metoden	för	TAK/OEE-beräkningar	har	en	stor	påverkan	
om	det	sker	på	ett	korrekt	sätt	och	därför	läggs	det	stor	vikt	vid	förståelsen	kring	beräkningarna	
då	detta	är	en	avgörande	del	i	projektet.	Därför	är	det	viktigt	att	fånga	upp	alla	de	faktorer	som	
påverkar	just	tillgängligheten,	speciellt	då	T-värdet	i	beräkningarna	är	väldigt	lågt.	Detta	gjorde	
att	det	fanns	stora	utmaningar	att	verkligen	nå	ett	bra	resultat.	
	
Litteraturstudierna	 om	 omställningsarbete	 har	 blivit	 valda	 främst	 på	 grund	 av	 att	 deras	
huvudmål	är	att	reducera	omställningstiden.	Båda	studierna	visar	att	omställningsarbetet	är	
en	 viktig	 del	 för	 att	 ha	 en	 flexibel	 produktionsplanering	 och	 en	 effektivare	 produktion.	
Företagen	som	beskrivs	i	studierna	har	ett	liknande	problem	som	RPC	Superfos	och	det	är	att	
omställningsarbete	 tar	 för	 lång	 tid.	 I	 studierna	 används	 arbetsmetoder	 som	 SMED,	 Lean,	
spaghettidiagram	och	Heijunka	för	att	reducera	omställningsarbetet.	Dessa	metoder	användes	
för	 att	 identifiera	 hur	 varierande	 arbetet	 är	 kring	 omställningar	 och	 därefter	 kunde	
omställningarna	 standardiseras	 eller	 utjämnas.	 Omställningsarbetet	 är	 bristfälligt	 på	 RPC	
Superfos	 och	 dessa	 studier	 kommer	 underlätta	 arbetet	 för	 att	 kunna	 få	 en	 effektivare	
produktion	och	kortare	arbetsmoment	gällande	omställningar.	
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4	Metod	
Under	metodkapitlet	redovisas	vilka	arbetsmetoder	som	använts	och	varför.	Den	teoretiska	
referensramen	och	litteraturstudien	ligger	som	grund	för	tillvägagångssättet.	

4.1	Forskningsperspektiv	
En	fallstudie	avgränsas	till	ett	mindre	område	eller	grupp,	flera	olika	arbetsmetoder	används	
för	att	studera	ett	fall.	Arbetsmetoderna	används	för	att	för	att	ge	klarhet	i	förhållanden	som	
har	en	variation	(Olsson	&	Sörensen	2011).		

Det	finns	två	olika	forskningsperspektiv,	kvalitativ	och	kvantitativ	forskning.	Forskaren	väljer	
vilket	av	perspektiven	som	skall	tillämpas	beroende	på	vilken	information	som	önskas	att	få	
ut	av	studien.	Det	finns	skillnader	i	perspektiven	när	det	gäller	utförandet	men	det	finns	också	
gemensamma	 faktorer	 som	 att	 de	 båda	 har	 som	mål	 att	 kombinera	 teori	 och	 verklighet	
(Olsson	 &	 Sörensen	 2011).	 Det	 kvalitativa	 perspektivet	 kännetecknas	 av	 en	 nära	 kontakt	
mellan	forskare	och	forskningsföremål.	Forskaren	är	personlig	och	bygger	upp	en	 långvarig	
relation,	skapar	en	djupare	 förståelse	och	 identifierar	egenskaper	hos	 forskningsföremålet.	
När	 syftet	 med	 forskningen	 är	 att	 beskriva	 mängd,	 storlek	 och	 kvantitet	 skall	 istället	 det	
kvantitativa	perspektivet	tillämpas	(Olsson	&	Sörensen	2011). 

Motsatsen	till	det	kvantitativa	perspektivet	blir	istället	att	hålla	ett	avstånd	mellan	forskare	
och	forskningsföremål.	Avståndet	är	en	viktig	faktor	för	att	forskningen	inte	ska	påverkas	av	
personliga	åsikter.	Arbetsmaterialet	i	det	kvantitativa	perspektivet	består	av	kvantifierbardata	
som	samlats	in	och	analyserat	för	att	påvisa	ett	mätresultat	(Olsson	&	Sörensen	2011).		

4.2	Projektets	struktur	
Ett	 flödesschema	 skapades	 för	 att	 kunna	 visualisera	 sig	 inom	 projektets	 förstudie.	
Flödesschemat	visar	aktiviteter	 inom	förstudien	och	även	ordningsföljden	för	aktiviteterna.	
Flödesschemat	hittas	under	bilaga	1.	

4.2.1	Analys	av	nuläget	

När	 projektet	 presenterats	 av	 RPC	 Superfos	 påbörjades	 arbetet	 att	 analysera	 nuläget.	
Analysen	av	nuläget	 avslutades	när	 tillräckligt	material	 samlats	 in	 för	 att	 kunna	 identifiera	
orsaken	till	tillgänglighetstappet	för	maskincellen.		

4.2.2	Val	av	arbetsmetoder	

PDCA	användes	genomgående	för	hela	projektet.	Planeringen	påbörjas	 i	ett	tidigt	skede	av	
projektet,	 här	 väljs	 arbetsmetoder	 och	 hur	 metoderna	 skall	 användas	 för	 att	 samla	 in	
användbar	 data.	 Arbetsmetoder	 som	 använts	 under	 genomförandet	 är	 frekvensstudie,	
spaghettidiagram	och	SMED.	Utöver	dessa	arbetsmetoder	 intervjuades	berörd	personal	för	
att	samla	in	information	kring	den	fastställda	orsaken.		

Projektet	 klassas	 som	 en	 fallstudie	med	 ett	 kvalitativt	 perspektiv	med	 kvantitativa	 inslag.	
Eftersom	 att	 projektets	 mål	 är	 att	 öka	 tillgängligheten	 över	 en	 maskincell	 kommer	
utvärderingen	utav	nuläget	bli	underlag	för	förbättringsförslagen	som	kommer	presenteras	
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för	RPC	Superfos.		Med	hjälp	av	data	från	utvalda	arbetsmetoder,	observationer	av	personal	
och	intervjuer	kommer	detaljerad	information	styrka	den	fastställda	orsaken.		

Arbetsmetoderna	 tidsstudie,	 frekvensstudie,	 spaghettidiagram	 och	 SMED	 används	 för	 att	
styrka	förbättringsförslagen	som	presenteras	i	projektets	slutfas.	Tidsstudie	används	för	att	
mäta	tiden	som	krävs	för	att	utföra	ett	arbetsmoment,	arbetsmetoden	är	simpel	att	använda	
och	 visar	 tydligt	 tidsvariationen	 mellan	 olika	 arbetare	 som	 utför	 samma	 arbetsmoment	
(Freivalds,	 2013).	 Arbetsmetoden	 frekvensstudie	 användes	 för	 att	 kartlägga	
arbetsbeläggningen	kring	ett	arbetsmoment	(Freivalds,	2013).	Syftet	med	frekvensstudie	är	
att	redovisa	arbetsbeläggningen	kring	ställarbetet.		Transport	förbrukningen	anses	vara	hög	
hos	RPC	Superfos,	för	att	få	mer	klarhet	kring	antagandet	utfördes	ett	spaghettidiagram	på	
ställpersonalen.	 Enligt	 (Shingo,	 1985)	 används	 spaghettidiagram	 för	 att	 effektivisera	 en	
produkt	 eller	 människas	 rörelser	 eller	 transporter.	 Resultatet	 av	 arbetsmetoderna	 gav	 en	
tydlighet	över	hur	tid	spenderades	kring	ställarbetet,	en	vidare	analys	av	resultatet	gav	också	
underlag	 för	 att	 nyttja	 SMED.	 Tidsåtgången	 delas	 in	 i	 inre	 och	 yttre	 aktiviteter	 för	 att	
identifiera	om	det	finns	möjlighet	att	justera	arbetsordningen	för	arbetsmomenten.	

Underlaget	från	arbetsmetoderna	användes	för	att	skapa	förbättringsförslag,	en	PICK-chart	
användes	 för	 att	 värdesätta	 förslagen	utifrån	effekt	och	 tid.	 Personalen	 från	RPC	Superfos	
placerade	ut	förbättringsförslagen	på	PICK-charten	och	därifrån	valdes	förbättringsförslagen	
som	användes	under	en	avslutande	omställning.	

4.2.3	Intervjuer	

Intervjuer	 används	 för	 att	 skapa	 en	 djupare	 förståelse	 kring	 den	 intervjuade	 personens	
omgivning	där	denne	får	chans	att	svara	fritt	och	göra	egna	reflektioner	kring	problemområdet	
(Olsson	&	Sörensen,	2011).	Under	projektet	 valdes	 intervjuerna	att	utföras	med	kvalitativa	
former	för	att	det	fanns	ett	intresse	i	att	få	information	av	de	verksamma	på	arbetsplatsen	för	
att	 få	 deras	 perspektiv	 på	 omställningsarbetet.	 En	 kvalitativ	 intervju	 består	 av	 minst	 två	
personer	som	båda	har	ett	intresse	av	problemområdet.	Målet	med	intervjun	är	att	framförallt	
att	 få	 intervjupersonen	 att	 svara	 på	 intervjuarens	 frågor	 men	 också	 att	 förstå	
intervjupersonens	synvinkel	på	svaren	som	ges	(Olsson	&	Sörensen,	2011).	Strukturen	kring	
intervjuerna	som	utförde	hos	RPC	Superfos	byggdes	med	öppna	frågor	för	att	enkelt	kunna	
skapa	en	diskussion	mellan	intervjuare	och	intervjuperson.	

4.2.4	Frekvensstudie	 	

En	detaljerad	planering	 vid	 användning	 av	 frekvensstudie	 ger	bättre	 förutsättningar	 för	 ett	
enklare	 utförande	 och	 ett	 tydligare	 resultat	 (Freivalds,	 2013).	 En	 preliminär	 aktivitetslista	
skapas,	aktiviteterna	används	för	att	samla	in	observationer	där	totala	antalet	observationer	
för	varje	aktivitet	redovisar	den	procentuella	beläggningen.	Om	det	är	svårt	att	kategoriserad	
aktiviteterna	 borde	 en	 pilotstudie	 göras	 innan	 datainsamlingen	 påbörjas	 för	 att	 upptäcka	
avsaknaden	av	aktiviteter	(Freivalds,	2013).	När	aktivisterna	är	fastställda	skall	noggrannheten	
kring	 resultatet	 bestämmas,	 även	 kallat	 felmarginal	 för	 ett	 bestämt	 konfidensintervall.	 Ett	
tätare	 tidsintervall	mellan	 varje	 observation	 ger	 en	mindre	 felmarginal.	 Generellt	 bestäms	



Einemo	Swahn,	D.	&	Lingman,	S.	 25	

konfidensintervallet	till	95	%	för	statistiska	beräkningar	(Freivalds,	2013).	För	att	kunna	fånga	
normala	produktionsförhållanden	under	datainsamlingen	krävs	en	tät	observationsfrekvens,	
frekvensen	bestäms	utifrån	hur	många	observationer	som	är	nödvändiga	samt	möjlig	tid	att	
spendera	på	datainsamling	(Freivalds,	2013).	En	risk	med	att	inte	använda	tillräckligt	många	
observationer	blir	att	resultatet	inte	speglar	normala	förhållanden.	

För	att	räkna	ut	antalet	nödvändiga	observationer	(n)	använder	Freivalds	(2013)	formel	i	figur	
7.		

	

Figur	7	-	Formel	för	beräkning	av	observationer	(n)	

För	att	bestämma	felmarginalen	används	samma	formel	i	en	omgjord	variant,	se	figur	8.	

	

Figur	8	-	Formel	för	beräkning	av	felmarginal	(l)	

4.2.5	Tidsstudie	

Freivalds	 (2013)	 förklarar	att	 tidsstudier	är	en	enkel	arbetsmetod	att	använda	för	att	mäta	
tidsåtgången	 för	 ett	 arbetsmoment,	 utrustning	 som	 krävs	 för	 att	 utföra	 en	 tidsstudie	 är	
tidtagarur	och	material	att	dokumentera	tidsåtgången.		Risken	med	att	använda	tidsstudie	är	
att	mätningen	görs	på	en	oerfaren	arbetare	eller	en	arbetare	som	arbetar	i	högt	arbetstempo,	
då	uppstår	en	risk	att	tidsstudiens	resultat	blir	missvisande	och	flera	mätningar	behöver	göras	
för	att	säkerställa	tiden	över	ett	arbetsmoment	med	normalt	arbetstempo	(Freivalds,	2013).	
Under	 projektet	 användes	 inte	 prestationsbaserad	 tidsstudie	 eftersom	 personalen	 för	
ställarbete	besitter	likvärdig	kunskap	och	erfarenhet	inom	området.	

4.2.6	SMED	

SMED	används	frekvent	som	arbetsmetod	kring	ställarbete,	en	omställning	delas	upp	i	 inre	
och	yttre	aktiviteter.	Data	kring	ställarbete	är	en	nödvändighet	för	att	definiera	inre	och	yttre	
aktiviteter,	tidsstudier,	frekvensstudie	och	spaghettidiagram	ger	ett	mer	exakt	underlag	för	
att	 skapa	 en	nulägesbild	 över	 ställarbetet.	 Enligt	 Shingo	 (1985)	 behöver	 inga	 förbättringar	
implementeras	 för	 att	 minimera	 ställtiden,	 en	 korrigerande	 åtgärd	 är	 att	 ändra	
ordningsföljden	för	arbetsmomenten	under	omställningen.	SMED	användes	under	projektet	
för	att	identifiera	inre	och	yttre	aktiviteter	och	hur	dessa	kan	minimeras	med	hjälp	av	data	
insamlat	från	frekvensstudie,	tidsstudie,	intervjuer	och	spaghettidiagram.			
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5	Nulägesanalys	
I	 denna	 del	 av	 rapporten	 beskrivs	 maskincellens	 process,	 nuläget	 och	 resultatet	 från	
arbetsmetoderna.	

5.1	Maskincellen	
Maskincellen	är	placerad	i	en	utav	produktionshallarna	på	RPC	Superfos.	Projektet	utförs	på	
en	helautomatiserad	maskincell	som	tillverkar	plastförpackningar.		

	

Figur	9	-	Överskådlig	bild	över	maskincellen.	
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Tillverkningsmetoden	 för	 produkterna	 är	 formsprutning.	 Maskincellen	 består	 av	 en	
formsprutningsmaskin,	 tre	 robotar	 och	 två	 IML-magasin.	 Det	 som	 beskrivs	 som	 ”IML”	 är	
etiketterna	 som	 placeras	 på	 plastförpackningen.	 Slutligen	 finns	 även	 en	 packstation	 där	
plastförpackningarna	placeras	i	en	wellpappkartong	med	hjälp	av	en	pneumatisk	lösning	kallad	
”superstacker”.	

	

Figur	10	-	Inblick	i	maskincellens	formverktyg,	värmenålar	är	placerade	i	formverktyget	och	presenteras	i	ett	av	
förbättringsförslagen.	

Processen	går	till	enligt	följande:	Robot	1	plockar	sex	stycken	etiketter.	Robot	2	hämtar	och	
placerar	etiketterna	 i	 rätt	position	med	hjälp	av	statisk	elektricitet.	Robot	2	placerar	sedan	
etiketterna	 i	 formverktyget	och	 förflyttar	 sig	 tillbaka	 för	 plockning	 av	nya	etiketter.	Under	
denna	tid	stängs	formverktyget	och	formsprutningsprocessen	startar.	Robot	2	plockar	ur	sex	
plastförpackningar	samtidigt	som	roboten	placerar	nya	etiketter	i	formverktyget.		
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Figur	11	-	IML-magasin	där	robot	hämtar	etiketter	med	hjälp	av	vakuum.	

Roboten	 förflyttar	sig	ur	 formverktyget	där	 robot	3	plockar	plastförpackningar	och	placerar	
behållarna	på	ett	mindre	 rullband.	Behållarna	 transporteras	 sedan	 framåt	och	passerar	ett	
vision-system,	 behållaren	 blir	 antingen	 godkänd	 eller	 underkänd.	 Godkända	 produkter	
transporteras	 vidare	 till	 packningsmomentet.	 Underkända	 behållare	 blåses	 ned	 i	 en	
kassationslåda	 med	 hjälp	 av	 tryckluft.	 Packningsmomentet	 består	 av	 två	 pneumatiska	
lösningar,	plastförpackningarna	staplas	tills	stapeln	uppnått	rätt	antal	plastförpackningar.	Vid	
rätt	antal	förpackningar	tippas	superstackern	90	grader	där	en	robot	plockar	behållarna	och	
placerar	dem	i	en	wellpappkartong.	När	kartongen	är	full	transporteras	den	vidare	till	slutfasen	
på	rullbandet	och	en	operatör	slutligen	försluter	kartongen.	
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Figur	12	-	Stackning	av	plastförpackningar	med	hjälp	av	en	pneumatisk	lösning.	

	

Figur	13	-	Packning	av	plastförpackningar	i	emballage	med	hjälp	av	robot.	

	 	



Einemo	Swahn,	D.	&	Lingman,	S.	 30	

5.2	Orsaksanalys	till	tillgänglighetstapp	
RPC	Superfos	tillhandahöll	data	som	analyserades	i	mjukvaran	Windex.	Datan	som	visas	i	figur	
14	beskriver	ett	tidsintervall	på	maskincell	550-87.	Perioden	sträcker	sig	från	2018-01-01	till	
2018-06-30.	 Det	 är	 denna	 period	 som	 varit	 utgångspunkten	 vad	 gäller	 beräkningar,	
jämförelser	och	 resultat	 som	 framkommit	under	projektets	 gång.	 T-värdet	 är	beroende	av	
omställningstiden,	en	längre	omställning	bidrar	till	ett	försämrat	T-värde.		

	

Figur	14	-	TAK-värde	för	maskincellen	under	tidsperioden	2018-01-01	till	2018-06-30.	
	

Figur	15	visar	total	stopptid	på	maskincellen	under	perioden	från	första	januari	2018	till	sista	
juni	2018.	Under	perioden	har	maskincellen	totalt	4328	timmar	och	46	minuter	stopptid,	276	
timmar	är	på	grund	av	omställningar.		
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Figur	15	–	Stopporsak	och	stopptid	under	tidsperioden	2018-01-01	till	2018-06-30.	

Figur	16	visar	samtliga	omställningar	som	utförts	under	tidsperioden.	Noterbart	är	att	flertalet	
omställningar	 pågår	 över	 30	 timmar	 vilket	 är	 missvisande	 då	 omställningarna	 avslutas	 i	
praktiken	 eftersom	 operatörens	 arbetstid	 är	 slut,	 men	 tiden	 i	 Windex	 fortsätter	 att	
dokumenteras.	 Tillsammans	 med	 handledare	 analyserades	 datan	 och	 längden	 över	 en	
”typiskt”	 omställningstid	 valdes.	 Medianen	 över	 alla	 omställningar	 blev	 den	 ”typiska”	
omställningstiden	och	därigenom	valdes	12/h	per	omställning	som	total	stopptid.	

	

Figur	16	-	Samtliga	omställningar	och	dess	stopptid.	

	



Einemo	Swahn,	D.	&	Lingman,	S.	 32	

5.3	Resultatanalys	av	arbetsmetoder	
Resultatet	över	studierna	som	utförts	under	det	empiriska	avsnittet	redovisas.	Insamlad	data	
redovisas	med	tabeller	och	resultatet	förklaras.	

5.3.1	Genchi	Genbutsu	

Brister	kring	transporten	upptäcktes	i	ett	tidigt	skede	av	projektet.	Eftersom	QCS-lådor	och	
etiketter	 används	 vid	 varje	 omställning	 blir	 transport	 ett	 nödvändigt	 arbetsmoment,	men	
transport	ansågs	som	ett	slöseri	på	grund	av	långa	och	oplanerade	transporter.	Resultatet	från	
Genchi	Genbutsu	blev	att	flera	möjliga	brister	blev	bekräftade.	Brister	angående	arbetssättet	
kring	omställningen	analyserades	mer	i	detalj	med	hjälp	av	frekvensstudie,	transporter	och	
rörelser	analyserades	med	hjälp	av	spaghettidiagram.		

5.3.2	Observationer	och	intervjuer	

Grundtanken	med	 omställningsbete	 på	 6-facks-maskiner	 är	 att	 två	medarbetare	 skall	 vara	
delaktiga	under	hela	omställningen.	Arbetsuppgifterna	fördelas	så	ena	ställpersonen	hämtar	
formverktyg,	 QCS	 (Quick	 Change	 Set	 up)	 och	 etiketter	 samtidigt	 som	 andra	 ställpersonen	
påbörjar	nedmontering	av	formverktyg.	När	dessa	moment	är	slutförda	påbörjas	arbetet	med	
att	byta	etikettmagasin	och	gripdon	till	roboten.	Redan	i	detta	stadie	av	projektet	framgick	det	
att	personalen	spenderar	mycket	tid	på	”yttre	aktiviteter”	som	förlänger	omställningstiden.		

Tiden	 för	 att	 demontera	 och	 montera	 formverktyget	 varierar.	 Variationen	 berodde	 på	 att	
ställpersonalen	 arbetade	 på	 olika	 sätt	 när	 det	 gäller	 behandlingen	 av	 värmenålar.	
Värmenålarna	 skall	 enligt	 instruktion	 ”dras	 tillbaka”	 utav	 nattpersonal	men	 arbetsmoment	
förbises	så	att	ställpersonal	får	utföra	momentet.	Det	förekom	också	att	formverktyget	körts	
fram	 till	 maskincellen	 dagen	 innan,	 vilket	 minskade	 transporten	 under	 omställningen	
nästkommande	 arbetsdag.	 När	 formverktyget	 är	 färdigmonterat	 finns	 det	 nu	möjlighet	 att	
justera	robotgreppens	positioner	i	formverktyget.	Första	skottet	kan	göras	när	robotgreppets	
positioner	 är	 korrekta.	 Ställpersonalen	 delar	 upp	 arbetet	 så	 att	 en	 mäter	 godstjocklek	
samtidigt	som	andra	byter	komponenter	i	superstacker.	Är	godstjockleken	inte	inom	tolerans	
behöver	 verkstadspersonal	 tillkallas	 för	 att	 justera	 kaviteternas	 positioner	 i	 formverktyget.	
Arbetet	 kring	 superstacker	 stoppas	 tillfälligt	 på	 grund	 av	 justeringen	 i	 formverktyget.	 En	
nödstoppsslinga	 är	 kopplad	 genom	 hela	 maskincellen	 vilket	 innebär	 att	 inget	 arbete	 i	
superstacker	kan	utföras	så	länge	en	dörr	är	öppen	i	maskincellen.			

Nästa	 steg	 är	 att	 justera	 bandbredden	 för	 kommande	 produkt	 samt	 byta	 ingående	
komponenter	 för	 superstackern.	 	 Varje	 produkt	 har	 specifika	 mått	 som	 behöver	 stämma	
överens	med	bandbredden,	om	inte	fastnar	produkter	i	transportbandet	eller	i	superstacker.	
När	 alla	 komponenter	 blivit	 utbytta	 och	 godstjockleken	 är	 godkänd	 kan	 igångkörningen	
påbörjas.	Igångkörningen	tog	alltid	lång	tid	på	grund	av	felinställd	bandbredd	eller	justering	i	
superstackern.		

Parallellt	med	Genchi	Genbutsu	genomfördes	intervjuer	med	berörd	personal	där	frågorna	var	
förberedda	och	svaren	dokumenterades.	Under	 intervjuerna	pratade	personalen	om	brister	
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och	potentiella	förbättringar.	Efter	intervjuerna	blev	bristerna	mer	tydliga	på	grund	av	det	som	
observerats	genom	Genchi	Genbutsu.	

5.3.3	Frekvensstudie	

Den	första	frekvensstudien	utfördes	på	den	utvalda	maskinen.	Tiderna	som	är	tagna	ur	RPC	
Superfos	 egna	 programvara	 visar	 omställningarna	 för	 just	 denna	 maskincell.	 Eftersom	 en	
omställning	inte	kan	slutföras	samma	dag	som	den	påbörjas	uppstår	vissa	komplikationer	vid	
en	frekvensstudie	och	detta	på	grund	av	en	ombyggnation	av	formverktyget.	Formverktyget	
demonteras	och	skickas	sedan	till	verkstaden	och	ombyggnationen	av	formverktyget	tar	minst	
en	 dag	 att	 genomföra	 innan	 det	 kan	 monteras	 upp	 på	 nytt.	 Detta	 påverkar	 studien	
omställningen	utförs	under	två	dagar.	Ställpersonalen	genomför	omställningen	så	långt	som	
var	möjligt	och	lämnade	kvarvarande	arbetsmoment	till	kommande	dag.		
	
Dag	två	observerades	ställpersonalen	på	nytt	då	kvarvarande	arbetsmoment	från	tidigare	dag	
inte	 kunnat	 slutföras.	 Ombyggnationen	 slutfördes	 tidigare	 än	 förväntat	 vilket	 innebar	 att	
formverktyget	monterades	 upp	 på	 kvällen	 vilket	 förklarar	 varför	 ”Arbetar	med	 verktyg”	 är	
väldigt	låg	i	figur	17.	Aktiviteter	som	sticker	ut	resultatmässigt	är	att	”Arbetar	med	IML”	där	
den	 aktiviteten	 ligger	 på	 8,7	 %.	 Förklaring	 till	 detta	 är	 att	 kommande	 produkt	 som	 skall	
tillverkas	 kräver	 etiketter	 runtom	 plastförpackningen,	men	 även	 i	 botten.	 Detta	 kräver	 ett	
större	arbete	med	IML-magasinen	samtidigt	som	fler	etiketter	behöver	fyllas	på.	Resultatet	för	
denna	omställning	visar	ett	tydligt	resultat	på	hur	igångkörningen	brukar	se	ut.	Problem	som	
förlänger	omställningstiden	uppstår	 frekvent	 i	 superstackern	då	produkterna	kräver	korrekt	
inställning	av	bandbredd	för	att	superstacker	skall	fungera.	Se	hela	frekvensstudiens	resultat	
för	omställning	nummer	1	under	figur	17.	



Einemo	Swahn,	D.	&	Lingman,	S.	 34	

	

Figur	17	-	Resultat	över	frekvensstudie	1.	
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Omställning	 nummer	 2	 utfördes	 på	 en	 maskincell	 som	 är	 identisk	 med	 den	 utvalda	
maskincellen.	Under	denna	omställning	identifierades	ett	varierande	arbetssätt	jämfört	med	
den	första	omställningen	då	annan	ställpersonal	ansvarade	för	utförandet	av	omställningen.	
Ställpersonalen	 för	 omställning	 nummer	 2	 ansågs	 som	 mer	 noggrann	 och	 metodisk	 i	 sitt	
arbetssätt.	Framförallt	var	underhållsarbetet	mer	noggrant	vilket	bidrog	till	att	”Arbeta	med	
verktyg”	uppnådde	18,1	%.	”Arbeta	med	robot”	tog	längre	tid	jämfört	med	andra	omställningar	
och	anledningen	till	detta	är	att	personen	arbetade	ensam	under	omställningen.	Aktiviteten	
”Transport”	blev	betydligt	högre	än	andra	omställningar	eftersom	maskincellen	är	placerad	
långt	 ifrån	 QCS-lådor,	 verktyg	 och	 etiketter.	 Igångkörningen	 ligger	 på	 60,5	 %	 av	
omställningstiden	 där	 samtliga	 kaviteter	 blev	 underkända	 på	 grund	 av	 godstjockleken	 och	
detta	 innebar	 att	 verkstadspersonal	 behövde	 justera	 varje	 kavitet	 i	 formverktyget.	
Verkstadspersonalen	var	inte	tillgänglig	när	hjälpen	behövdes	och	detta	skapade	en	markant	
ökning	på	”Väntan”.	Se	figur	18	för	fullständigt	resultat	över	omställning	2.	

	

Figur	18	-	Resultat	över	frekvensstudie	2.	
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Omställning	 nummer	 3	 hade	 minst	 antal	 problem,	 men	 förlängdes	 på	 grund	 av	 en	 lång	
väntetid.	Återigen	 krävdes	en	 justering	på	 samtliga	 kaviteter	 i	 formverktyget	och	detta	på	
grund	 av	 en	 godstjocklek	 utanför	 tolerans.	 Justeringen	 prioriterades	 inte	 av	
verkstadspersonalen	vilket	skapade	en	lång	väntan.	Se	figur	19	för	resultat	över	omställning	
nummer	3.		

	

Figur	19	-	Resultat	över	frekvensstudie	3.	
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Frekvensstudien	för	omställning	nummer	4	höll	en	jämnare	procentsats	där	det	främst	var	den	
reducerade	igångkörningstiden	som	gjorde	denna	omställning	framgångsrik.	Anledningen	till	
detta	var	att	det	var	tre	i	personalstyrkan	på	plats	under	igångkörningen.	Negativa	resultat	är	
att	aktiviteten	”Transport”	ökade	jämfört	med	tidigare	omställningar.	Etiketterna	stod	på	fel	
lagerplats	vilket	bidrog	med	att	ställpersonalen	fick	leta	efter	etiketterna.	Ställpersonalen	tog	
för	lång	rast	under	arbetsdagen	vilket	också	hade	en	negativ	påverkan	på	omställningstiden.	
Se	figur	20	för	resultat	över	omställning	4.	

	

Figur	20	-	Resultat	över	frekvensstudie	4.	
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Med	 samtliga	 frekvensstudier	 sammanslagna	 resulterade	 detta	 i	 4105	 observationer.	
Procentsatsen	för	varje	aktivitet	går	att	läsa	i	kolumnen	till	höger	i	tabell	1.		

Tabell	1	-	Resultat	över	samtliga	frekvensstudier.	

Arbetar med verktyg 620 15,1% 
Arbetar med IML 222 5,4% 
Arbetar med robot 378 9,2% 
Igångkörning 1500 36,5% 
Arbetar med superstacker 237 5,8% 
Kommunikation 64 1,6% 
Väntan 194 4,7% 
Transport 216 5,3% 
Material 78 1,9% 
Maskin/Panel 193 4,7% 
Mäta 113 2,8% 
Övrigt 25 0,6% 
Rast 265 6,5% 
Tot. observationer 4105 100,0% 

	

	

Figur	21	-	Procentuell	fördelning	över	samtliga	frekvensstudier.	

Frekvensstudier	utfördes	på	sju	olika	omställningar.	Dessvärre	visar	endast	fyra	utav	dessa	ett	
användbart	resultat	då	resterande	tre	fick	avbrytas	på	grund	av	missförstånd	mellan	planering	
och	produktion.	Tre	utav	omställningarna	 fick	 redan	 från	start	en	 förlängd	omställningstid.	
Nattpersonal	 som	 ansvarat	 för	 avstängning	 av	 maskincellen	 har	 missat	 att	 dra	 tillbaka	
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värmenålarna.	Detta	skapar	bekymmer	för	ställpersonal	som	behöver	återstarta	värmenålar,	
invänta	att	rätt	temperatur	är	uppnådd	och	sedan	dra	tillbaka	värmenålarna.		

Tabell	2	-	Aktiviteter	fördelade.	Grön	markering	innebär	inre	aktivitet	och	gul	innebär	yttre	aktivitet.	

Arbetar med verktyg 620 15,1% 
Arbetar med IML 222 5,4% 
Arbetar med robot 378 9,2% 
Igångkörning 1500 36,5% 
Arbetar med superstacker 237 5,8% 
Kommunikation 64 1,6% 
Väntan 194 4,7% 
Transport 216 5,3% 
Material 78 1,9% 
Maskin/Panel 193 4,7% 
Mäta 113 2,8% 
Övrigt 25 0,6% 
Rast 265 6,5% 
Tot observeringar  4105 100,0% 

	
Efter	att	ha	observerat	resultatet	av	frekvensstudierna	kategoriserades	momenten	i	inre	och	
yttre	aktiviteter.	Grön	markerade	rader	bedöms	som	inre	aktiviteter	och	kan	endast	utföras	
när	maskincellen	är	i	stillestånd.	Gulmarkerade	rader	i	tabell	2	bedöms	som	yttre	aktiviteter.	
Dessa	 aktiviteter	 kan	 utföras	 innan	 omställningsarbetet	 påbörjas	 och	 därmed	 reducera	
omställningstiden.	

5.3.4	Spaghettidiagram	

Rörelserna	 som	 visas	 i	 bilaga	 2	 är	 förflyttning	 av	 material	 som	 tillhör	 omställningen	 på	
maskincellen.	Efter	frekvensstudier	och	analyser	av	spaghettidiagrammet	visar	det	sig	att	det	
tar	alltid	minst	25-30	minuter	 innan	omställningspersonal	 kan	påbörja	omställningsarbetet	
och	detta	anses	som	icke	värdeskapande	tid	för	omställningen.	Noterbart	är	att	transporten	
av	material	varierar	och	orsaken	till	detta	är	att	material	saknas	på	registrerad	lagerplats	vid	
tidpunkten	 som	 omställningen	 ska	 påbörjas.	 Spaghettidiagrammet	 visar	 ställarbetarens	
rörelsemönster	i	lokalen	vid	en	av	omställningarna.	Se	Bilaga	2	för	spagettidiagram.	

5.3.5	Slöserier	

Ett	av	projektets	mål	är	att	identifiera	vilka	fyra	slöserier	som	har	störst	negativ	påverkan	på	T-
värdet.	 Slöserier	 identifierades	 genom	 information	 från	 intervjuer,	 frekvensstudie	 och	
spaghettidiagrammet.		

1. Väntan	 –	 Upptäcktes	 flertalet	 gånger	 under	 omställningsarbetet.	 Främst	 när	
godsjusteringen	blev	underkänd	och	verkstadspersonal	behövde	justera	kaviteterna	i	
formverktyget.	 Under	 tiden	 som	 verkstadspersonalen	 justerade	 formverktyget	



Einemo	Swahn,	D.	&	Lingman,	S.	 40	

utfördes	 arbetsuppgifter	 som	 att	 hämta	 material	 och	 fylla	 på	 etiketter.	 Dessa	
arbetsuppgifter	 tog	 inte	 lång	 tid	 att	 utföra	 och	 därefter	 skapades	 väntetid	 tills	
justeringen	av	formverktyget	slutförts.	

2. Onödiga	rörelser	–	Omställningsarbetet	är	inte	ergonomiskt.	Ställpersonal	förflyttar	sig	
på	små	ytor	under	stora	delar	av	omställningarna,	men	främst	under	verktygsbytet	och	
byte	 av	 robotgrepp.	 Onödiga	 rörelser,	 som	 är	 ett	 slöseri,	 framkom	 vid	 byte	 av	
formverktyg.	Vid	både	demontering	och	montering	skruvas	formverktyget	fast	på	båda	
sidor.	Ena	sidan	är	mer	avancerad	på	grund	av	att	personen	behöver	ta	sig	in	genom	
maskincellen.	 På	 grund	 av	 detta	 trånga	 arbetsutrymme	 behöver	 ställpersonal	 göra	
onaturliga	rörelser	som	tar	extra	tid.		

3. Transporter	 –	 Transport	 anses	 vara	 det	 största	 slöseriet.	 	 Det	 spenderas	minst	 en	
timma	på	transport	vid	varje	omställning.	Vid	varje	omställning	behöver	personalen	
transportera	 formverktyg,	 QCS-lådor,	 etiketter	 och	 material	 till	 maskincellen.	
Transporten	 har	 därtill	 ökat	 tid	 på	 omställningen	 på	 grund	 av	 att	 QCS-lådor	 och	
etiketter	inte	stämmer	överens	med	lagerplatsen	som	datasystemet	anger.	Personal	
har	då	behövt	leta	efter	QCS-lådor	respektive	etiketter	innan	arbetet	återupptas.	

4. Medarbetarens	 outnyttjade	 kunskap	 –	 Många	 av	 stopporsakerna	 som	 inträffar	 i	
maskincellerna	 bedöms	 som	 enkla	 att	 åtgärda.	 Dessvärre	 är	 det	 endast	 behörig	
personal	 som	har	 tillstånd	att	åtgärda	och	återstarta	en	maskincell.	Fler	operatörer	
borde	vara	tekniska	operatörer.	Detta	skulle	leda	till	att	produktionen	klarar	sig	mer	
självgående	och	ställpersonal	har	möjlighet	att	fokusera	på	omställningsarbetet.	

5.3.6	Klockstudier	

Vissa	 förbättringsförslag	 är	 inte	 implementerbara	 på	 grund	 av	 en	 större	 kostnad	 eller	
tidsomfattningen	för	projektet.	En	klockstudie	har	istället	utförts	på	dessa	förbättringsförslag	
för	att	uppskatta	tiden	för	varje	förbättring	och	detta	gjordes	tillsammans	med	handledare	
och	 berörd	 personal.	 Detta	 blev	 tillvägagångsättet	 för	 att	 kunna	 redovisa	 ett	 resultat	
angående	förbättringsförslagen	för	RPC	Superfos.	Eftersom	dessa	förbättringsförslag	endast	
har	en	uppskattad	tid	innebär	det	att	tiderna	inte	blir	exakta.	Tiden	för	varje	arbetsmoment	
hittas	i	tabell	3.	

	

Tabell	3	-	Resultat	över	tidsstudie.	

Förbättring	 Utan	förbättring	
Värmenålar	 11	min	54	sec	
Kontaktdon	 10-15	min	
Superstacker	 50	min	2	sec	
Vred/Vev	 17	min	50	sec	
Summa	tid	 93	min	och	46	sec	
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6	Förbättringsförslag	
Samtliga	 förbättringsförslag	har	presenterats	 för	berörd	personal,	 PICK-chart	används	 som	
arbetsmetod	för	att	analysera	effekten	och	insatsen	för	varje	förbättringsförslag.		

6.1	PICK-chart	
PICK-chart	 användes	 för	 att	 analysera	 effekten	 och	 insatsen	 för	 varje	 förbättringsförslag.	
Studenterna	 respektive	 berörd	 personal	 utförde	 varsina	 PICK-chart	 för	 att	 sedan	 göra	 en	
jämförelse	mellan	PICK-charten	 för	 att	 se	hur	bedömningarna	 står	 sig	 gentemot	 varandra.	
Personalen	involverades	på	grund	av	deras	medverkan	i	projektet	då	det	är	de	som	har	störst	
kunskap	om	verksamheten.	Därefter	analyserades	förbättringsförslagen	som	hamnade	under	
”genomför”	och	”utmana”	i	personalens	PICK-chart.		

	

Figur	22	-	Studenternas	bedömning	över	förbättringsförslagen	placerade	i	en	PICK-chart.	
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Figur	23	-	Personalen	bedömning	över	förbättringsförslagen	placerade	i	en	PICK-chart.	

Personalen	 såg	 potential	 i	 många	 utav	 förbättringsförslagen	 och	 anmärkningsvärt	 är	 att	
personalens	 PICK-chart	 har	 en	 större	 effekt	 i	 nästan	 alla	 förbättringsförslag	 jämfört	 med	
studenternas.	 Detta	 innebär	 att	 flertalet	 förbättringsförslag	 anses	 vara	 realistiska	 och	
implementerbara.	 Personalen	 placerade	 fem	 förbättringsförslag	 inom	 ”avfärda”,	 detta	
drabbade	 främst	 förbättringsförslag	 som	 ansågs	 vara	 för	 påkostade	 eller	 drabbade	
operatörer.	TAK-mötets	PICK-chart	blev	en	givande	arbetsmetod	eftersom	personalen	tydligt	
förklarade	 varför	 förslagen	 placerades	 på	 utvald	 position	 och	 därmed	 framkom	 det	 hur	
personalen	resonerat.	Personalen	på	RPC	Superfos	har	en	större	förståelse	och	bredare	insyn	
inom	 verksamheten,	 därför	 användes	 personalens	 bedömning	 om	 vilka	 förbättringsförslag	
som	skall	användas	i	en	avslutande	omställning.	Samtliga	förbättringsförslag	hittas	i	bilaga	3.	

6.2	Avfärdade	förbättringar	
Förbättringar	som	hamnade	under	”avfärda”	i	PICK-charten	under	TAK-mötet	förklaras.	

6.2.1	Förbättring	1	–	IML	fylls	på	av	operatör	

Att	implementera	förbättring	1	ansågs	vara	relativt	elementär.	Dessvärre	ansåg	planerare	att	
förbättringsförslaget	 inte	 är	 implementerbart	 på	 grund	 av	 tidsbrist	 hos	 operatörerna.	
Innebörden	 utav	 förbättringsförslaget	 är	 att	 operatörerna	 skall	 förbereda	 och	 underlätta	
omställningsarbetet	 med	 hjälp	 av	 att	 hantera	 etiketter	 till	 producerande	 produkt.	
Förbättringen	 hade	 inneburit	 en	 stor	 effekt	 och	 liten	 insats	 vilket	 hade	 kunnat	 minimera	
arbetsbelastningen	för	ställpersonalen.	

6.2.2	Förbättring	2	–	Två-skift		

Varje	omställning	dokumenteras	i	Windex	och	på	så	sätt	har	varje	omställning	analyserats	för	
att	se	vad	som	varierar	mellan	omställningarna.	En	fördjupning	gjordes	på	omställningar	som	
pågått	över	tolv	timmar.	Eftersom	att	ställpersonal	arbetar	dagtid	uppstår	ett	stillestånd	kring	
omställningsarbetet	efter	klockan	16:00	fram	till	07:00.	Tiden	kring	stilleståndet	klassas	som	
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omställningsarbete	 vilket	 bidrar	 till	 förlängd	 omställningstid.	 Om	 RPC	 Superfos	 väljer	 att	
implementera	två-skift	finns	möjligheten	att	slutföra	omställningen	under	samma	arbetsdag.	

6.2.3	Förbättring	3	–	ABB-robotar	

Maskinceller	 med	 olika	 robotsystem	 analyserades	 för	 att	 verifiera	 vilket	 robotsystem	 har	
minst	 stopptid.	 Antalet	 stopp	 jämfördes	 på	 en	maskincell	 som	 har	 en	 ABB-robot	 mot	 en	
maskincell	 som	 har	 en	 äldre	 robot.	 Resultatet	 blev	 tydligt	 och	 analysen	 resulterade	 i	 att	
maskincellerna	 med	 ABB-robotar	 har	 60	 %	 färre	 stopp	 än	 maskincellerna	 med	 ett	 mer	
invecklat	och	föråldrat	robotsystem.	Förbättringen	hamnade	inom	kategorin	avfärda	på	grund	
av	dess	stora	kostnad.	

6.2.4	Förbättring	4	–	Operatörer	får	köra	truck	

På	grund	av	tidsbrist	hos	ställpersonal	bör	enklare	arbetsuppgifter	förflyttas,	detta	vilket	skulle	
innebära	att	operatörerna	 förbereder	omställningarna.	Förberedelser	som	att	 transportera	
IML,	 QCS	 och	 formverktyg	 är	 inget	 som	 ställpersonal	 nödvändigtvis	 behöver	 utföra.	 Får	
operatörerna	möjligheten	att	köra	truck	och	förbereda	omställningar	finns	istället	möjligheten	
att	påbörja	det	 inre	omställningsarbetet	direkt	när	 arbetsdagen	börjar.	 Förberedelser	 som	
operatörerna	 utför	 klassas	 som	 yttre	 aktiviteter.	 Likt	 förbättring	 1	 placerades	
förbättringsförslaget	under	”avfärda”	på	grund	av	tidsbrist	bland	operatörerna.		

6.2.5	Förbättring	5	–	Superstacker	och	robotcell	två	separata	enheter	

Samtliga	 personer	 riktade	 in	 sig	 på	 liknande	 brister	 under	 intervjuerna	 som	 genomfördes.	
Omställningsarbetet	 hade	 kunnat	 förenklas	 ifall	 robotcellen	 och	 superstackern	 varit	 två	
separata	enheter.	 I	dagsläget	omfattar	en	nödstoppsslinga	båda	cellerna	vilket	 innebär	att	
omställningsarbetet	inte	kan	utföras	parallellt.	Många	förbättringsförslag	skapade	diskussion,	
denna	 förbättring	 placerades	 direkt	 under	 avfärda.	 Det	 visade	 sig	 att	 möjligheten	 till	 två	
separata	 celler	 är	 en	möjlig	 lösning,	men	 att	 det	 kräver	mycket	 arbete	 samtidigt	 som	det	
innebär	en	stor	kostnad.		

6.3	Utmanande	förbättringar	
Förbättringar	som	hamnade	under	”utmana”	i	PICK-charten	under	TAK-mötet	förklaras.	

6.3.1	Förbättring	1	-	Planering	

Efter	 att	 dokumenterad	 data	 analyserats	 har	 det	 framgått	 att	 det	 finns	 brister	 inom	
planeringen.	Planeringsavdelningen	ansvarar	för	att	omställningarna	skall	påbörjas	på	utsatt	
tid,	 dessvärre	 förekommer	 sena	 ändringar	 kring	 planeringen	 som	 påverkar	
omställningsarbetet.	 Planerade	 omställningar	 ändras	 minuter	 innan	 en	 omställning	 ska	
påbörjas	vilket	gör	det	omöjligt	för	ställpersonalen	att	förbereda	omställningarna.	Ett	annat	
problem	 som	drabbar	 ställpersonalen	 är	 att	 produkterna	 skiftar	mellan	olika	maskinceller.	
Oavsett	om	en	maskincell	är	identisk	med	en	annan	finns	det	alltid	faktorer	som	påverkar	att	
tillverkningen	varierar.			
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6.3.2	Förbättring	2	–	Fokus	på	omställning	

Under	 frekvensstudier	 och	Genchi	Genbutsu	har	 det	 uppstått	 situationer	 där	 ställpersonal	
tvingats	 prioritera	 andra	 arbetsmoment	 istället	 för	 omställningar.	 Exempelvis	 behöver	
operatörerna	 hjälp	 när	 en	 maskincell	 har	 stannat.	 Majoriteten	 av	 operatörerna	 saknar	
behörighet	 och	 kompetens	 för	 att	 återstarta	 maskincellerna,	 detta	 arbetsmoment	 läggs	
istället	på	ställpersonalen	som	behöver	avbryta	pågående	ställarbete.	Arbetsrytmen	bryts	och	
när	felet	är	åtgärdat	återgår	personal	till	omställningen.	En	negativ	aspekt	med	detta	är	att	
ställpersonalen	behöver	lägga	tid	på	att	lokalisera	sig	till	det	tidigare	arbetet	innan	personen	
kan	återgå	där	han	eller	hon	befann	sig.	Om	operatörer	utbildas	och	får	en	högre	kompetens	
kan	detta	arbetsmoment	förflyttas	ifrån	ställpersonalen.	

6.3.3	Förbättring	3	–	Yttre	ställ	

Flera	 arbetsmoment	 kan	 förberedas	 innan	 en	 omställning	 påbörjas.	 Framförallt	 finns	 det	
ingående	produkter	som	IML	och	QCS-lådor	som	behöver	förberedas,	 IML	kan	placeras	vid	
maskincellen	redan	dagen	innan	och	en	kontroll	över	material	i	QCS-lådor	behöver	utföras.	
Denna	 yttre	 aktivitet	 utförs	 i	 dagsläget	 under	 omställningen	 vilket	 resulterar	 i	 förlängd	
omställningstid.	 I	 detta	 fall	 kan	 yttre	 aktivitet	 elimineras	 under	 omställningen	 ifall	
förberedelser	görs	dagen	innan.		

6.3.4	Förbättring	4	–	Superstacker	

Packningsmomentet	inom	maskincellen	kallas	för	superstacker.	Med	hjälp	av	en	pneumatisk	
lösning	staplas	plastförpackningarna	 tills	 rätt	antal	är	uppnådd,	därefter	plundrar	en	 robot	
superstackern	och	packar	burkarna	i	emballage	som	försluts	för	leverans.	Varje	produkt	har	
en	 unik	 uppsättning	 av	 superstacker,	 innebörden	 av	 detta	 blir	 att	 samtliga	 delar	 inom	
superstackern	 behöver	 bytas	 vid	 variant-	 eller	 produktbyte.	 Finns	 det	 en	 möjlighet	 att	
optimera	superstacker	och	använda	samma	delar	till	flera	produkter	skulle	omställningstiden	
minimeras.		

6.3.5	Förbättring	5	–	Anställning	av	ställararbetare		

RPC	har	ett	mål	att	utföra	23	omställningar	i	veckan.	I	dagsläget	utför	ställpersonalen	endast	
15.	 Under	 samtliga	 intervjuer	 angavs	 personalbrist	 som	 den	 främsta	 faktorn	 till	 det	 låga	
resultatet.	För	att	kunna	ge	ställpersonal	bättre	förutsättningar	behövs	en	större	bemanning.		

6.3.6	Förbättring	6	–	Vred/Vev	till	superstacker	

Mellan	 robotcell	 och	 superstacker	 används	 ett	 transportband	 för	 att	 transportera	
produkterna	inom	maskincellen.	Transportbandet	justeras	beroende	på	produktens	storlek,	
varje	 produkt	 har	 framtagna	mått.	 Stämmer	 inte	måttet	 kommer	 produkterna	 fastna	 och	
produktionen	stoppas.	På	grund	av	trånga	arbetsytor	och	detaljerat	arbete	blir	justeringen	ett	
återkommande	irritationsmoment.	Förbättringsförslaget	innefattar	ett	vred/vev	som	går	att	
ställa	 in	 i	millimetrar	för	att	 justera	bandbredden.	Resultatet	av	detta	skulle	 innebära	färre	
komplikationer	kring	bandbredden,	men	även	en	reducering	av	omställningstiden.	Med	detta	
vred	minskar	risken	att	någon	avvikelse	inträffar	och	om	ett	mått	ställs	in	felaktigt	så	är	en	
justering	enkel	att	utföra.	
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6.3.7	Förbättring	7	–	Tekniska	operatörer	

Vid	utförda	studier	observerades	enkla	stopp	inom	olika	maskinceller	i	produktionshallarna.	
Eftersom	att	få	operatörer	har	behörighet	att	återstarta	maskinceller	behöver	ställpersonal	
transportera	sig	till	stillastående	maskincell	och	åtgärda	problemet.	RPC	behöver	utbilda	fler	
operatörer	för	att	snabbare	återställa	maskinceller	till	produktionsduglig	nivå	utan	att	blanda	
in	ställpersonal.		

6.3.8	Förbättring	8	–	Godsjustering	

Vid	 varje	 omställning	 görs	 något	 som	 kallas	 för	 ett	 första	 skott,	 produkten	 granskas	 utav	
kvalitetspersonal	som	antingen	godkänner	eller	underkänner	produkten.	Om	första	skottet	
godkänns	kan	produktion	startas	och	överlåtas	till	operatör.	Vid	underkänd	granskning	krävs	
åtgärder	för	att	möta	produktens	kravspecifikation.	Kravspecifikation	från	kund	kräver	snäva	
toleranser,	 under	 samtliga	 omställningar	 uppmättes	 inte	 nominell	 godstjocklek	 enligt	
kravspecifikation.	Främsta	avvikelse	blev	tunn	godstjocklek,	för	att	åtgärda	avvikelsen	behöver	
verkstadspersonal	genomföra	en	kavitetspositionering	 för	att	 förflytta	varje	kavitet	 till	 rätt	
position.	 Denna	 positionering	 tar	 ungefär	 1	 timma	 att	 utföra	 plus	 eventuell	 väntetid	 om	
verkstadspersonalen	inte	är	tillgänglig.	För	att	öka	möjligheten	till	godkänd	godstjocklek	krävs	
ett	förebyggande	underhållsarbete.	Dessvärre	är	verkstadspersonalen	underbemannad	vilket	
innebär	 att	 andra	 arbetsuppgifter	 prioriteras.	 Godsjusteringen	 blir	 en	 återkommande	
avvikelse	 som	 istället	 får	 åtgärdas	 med	 ett	 avhjälpande	 underhåll.	 Ett	 förbättringsförslag	
redovisas	 för	 att	 skapa	 tid	 åt	 verkstadspersonalen,	 produkter	 skall	 produceras	 i	 samma	
maskinceller	samtidigt	som	batch-storleken	utökas.		

6.4	Genomförbara	förbättringar	
Förbättringar	som	hamnade	under	”genomförbara”	i	PICK-charten	under	TAK-mötet	
förklaras.	

6.4.1	Förbättring	1	–	Dra	tillbaka	värmenålar	

För	att	minimera	inre	aktivitet	behöver	nattpersonal	förberedda	kommande	omställning	med	
stänga	 av	maskincellen	 och	 dra	 tillbaka	 värmenålar.	 Det	 finns	 delade	meningar	 om	 detta	
förbättringsförslag,	 flera	anser	att	nattpersonal	ansvarar	 för	denna	arbetsuppgift	 samtidigt	
som	andra	inte	håller	med.	Processen	är	enkel	att	genomföra.	En	rutin	behöver	skapas	och	
implementeras	i	en	arbetsbeskrivning.		

6.4.2	Förbättring	2	–	Standardiserat	arbetssätt	

Ett	varierande	arbetssätt	har	identifierats	under	projektets	gång.	Problemet	är	bekant	på	RPC	
då	fyra	utav	sex	intervjuade	personer	ansåg	att	standardiserat	arbetssätt	inte	existerar	inom	
fabriken.	Det	finns	en	gammal	standard	för	omställningsarbete	och	denna	utformades	innan	
fabriken	slogs	samman	med	en	tidigare	 fabrik	som	RPC	hade	på	annan	ort.	En	uppdaterad	
standard	kring	omställningsarbete	behöver	skapas	tillsammans	med	berörd	personal.	Efter	att	
standarden	uppdaterats	påbörjas	arbetet	med	att	upprätthålla	ett	standardiserat	arbetssätt.	
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6.4.3	Förbättring	3	–	Förvaringsplatser	för	QCS	

QCS-lådor	används	 för	att	 förberedda	och	sortera	 ingående	material	 för	varje	omställning.	
QCS	står	för	Quick	Change	Set	up	och	är	en	låda	innehållande	alla	ingående	komponenter	för	
superstacker,	IML-magasin	och	robot.	QCS-lådorna	har	inga	bestämda	förvaringsplatser	utan	
placeras	förhoppningsvis	på	samma	plats	som	tidigare.	Under	frekvensstudien	observerades	
det	vid	ett	 flertal	tillfällen	att	dessa	QCS-lådor	var	försvunna	vilket	 i	sin	tur	 innebar	onödig	
transport.	Onödig	transport	är	ett	av	dem	7+1	slöserierna	och	med	hjälp	av	förutbestämda	
förvaringsplatser	kommer	detta	slöseri	att	elimineras.	Denna	förbättring	innefattar	också	att	
allt	innehåll	i	QCS-lådorna	skall	vara	genomgånget	och	förbli	orört	efter	slutförd	omställning.	
Målet	 med	 förbättringsförslaget	 är	 att	 inga	 komponenter	 skall	 saknas	 vid	 kommande	
omställning.			

6.4.4	Förbättring	4	–	Förvaringsplatser	IML	

Etiketter	 är	 något	 som	 används	 frekvent	 på	 RPC:s	 produkter.	 Syftet	 med	 detta	
förbättringsförslag	 är	 att	 eliminera	 onödig	 transport	 genom	 att	 skapa	 förutbestämda	
förvaringsplatser.	Lagringsplatserna	stämmer	inte	alltid	överens	med	vad	datasystemet	visar	
vilket	 innebär	 att	 personal	 behöver	 leta	 efter	 etiketter.	 Bästa	 möjliga	 lösning	 vore	 om	
etiketterna	har	en	förvaringsplats	i	närheten	utav	den	maskincell	där	etiketterna	förbrukas.		

6.4.5	Förbättring	5	-	Kontaktdon	

För	att	varje	IML-magasin	skall	ha	en	fungerande	funktion	krävs	det	en	givare	vid	varje	etikett.	
Eftersom	att	etiketterna	har	olika	dimensioner	kräver	det	att	varje	IML-magasin	är	unikt.	Vid	
varje	 produktbyte	 behöver	 IML-magasinen	 bytas	 ut	 mot	 aktuell	 etikett.	 Detta	medför	 att	
givarna	för	det	tidigare	magasinet	skruvas	loss	och	nya	skruvas	i.	Givarna	är	små	och	arbetet	
blir	väldigt	detaljerat	och	kräver	ungefär	20-25	minuter	per	omställning.	För	att	underlätta	
detta	arbete	har	ett	kontaktdon	föreslagits.	Syftet	med	kontaktdonet	är	att	samtliga	givare	
redan	är	fastskruvade	och	kontaktdonet	fästes	i	rätt	position	med	samma	funktion	som	ett	
vägguttag.			

6.4.6	Förbättring	6	–	Två	personer	per	omställning	

Personalen	behöver	ha	rätt	förutsättningar	för	att	kunna	utföra	en	hel	omställning	under	en	
arbetsdag.	Blir	inte	omställningen	avslutad	behöver	omställningsarbetet	fortsätta	kommande	
dag.	En	förutsättning	för	att	slutföra	en	omställning	under	en	arbetsdag	är	att	två	personer	
arbetar	 tillsammans.	 För	 att	 minimera	 den	 ”inre	 omställningstiden”	 är	 två	 personer	 per	
omställning	mer	ett	krav	än	en	förutsättning.	Många	arbetsuppgifter	utförs	parallellt	vilket	har	
en	stor	påverkan	på	omställningstiden.		
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7	Resultat	
Resultatet	visar	det	uppskattade	resultatet	utav	förbättringsförslagen	och	hur	mycket	tid	som	
reduceras	om	ställpersonal	har	bättre	förutsättningar.	Hela	resultatkapitlets	data	är	insamlad	
under	 en	 avslutande	 omställning.	 Förbättringar	 som	 använts	 under	 den	 avslutande	
omställningen	 redovisas.	 Även	 andra	 förbättringar	 som	 hamnat	 under	 andra	 kategorier	
redovisas	 då	 handledare	 ser	 förbättringen	 som	 möjlig.	 Förbättringsförslagens	 nummer	 är	
kvarstående	från	den	empiriska	studien.	

7.1	Resultat	över	genomförbara	förbättringar	
Resultatet	över	varje	förbättring	redovisas.	Alla	förbättringar	under	kategorin	genomförbara	
appliceras	 inte	 under	 den	 avslutande	 omställningen,	 detta	 på	 grund	 av	 att	 förbättringen	
kräver	organisatoriska	förändringar	som	inte	projektet	kan	påverka.	

7.1.1	Förbättring	1	–	Dra	tillbaka	värmenålar	

Resultatet	för	förbättringsförslag	1	blev	oerhört	tydligt	under	den	avslutande	omställningen.	
Majoriteten	av	personalen	på	TAK-mötet	ansåg	detta	som	en	brist	och	det	togs	ett	beslut	att	
inkludera	förbättringsförslaget	i	den	avslutande	omställningen.	Efter	en	kommunikationsmiss	
mellan	 olika	 parter	 framkom	 inte	 förbättringen	 i	 avslutningsomställningen.	 För	 att	 kunna	
redovisa	ett	resultat	över	förbättringsförslaget	så	klockades	arbetsmomentet.		På	grund	av	att	
värmenålarna	 inte	 var	 tillbakadragna	 innan	 omställningen	 påbörjades	 så	 förlorades	 11	
minuter	 och	 54	 sekunder	 under	 den	 avslutande	 omställningen.	 Om	 förbättringsförslaget	
skulle	utförts	som	planerat	så	skulle	operatören	eliminerat	denna	tid.	

7.1.2	Förbättring	3	–	Förvaringsplatser	QCS	

QCS-lådorna	 stod	 placerade	 på	 en	 förutbestämd	 plats	 och	 lådans	 innehåll	 hade	 granskats	
dagen	 innan.	 Effekten	 av	 denna	 förbättring	 blev	 stor,	 att	 hämta	 och	 lämna	QCS-lådor	 tog	
endast	8	minuter	jämfört	med	tidigare	omställning	där	transporten	av	QCS	i	värsta	fall	kunde	
uppgå	till	1	timma.	Med	denna	förbättring	skall	risken	till	borttappade	QCS-lådor	och	saknat	
innehåll	vara	minimal.	

7.1.3	Förbättring	4	–	Förvaringsplatser	IML	

Förvaringsplatser	 för	 etiketter	 kunde	 implementeras	 temporärt	 under	 den	 avslutande	
omställningen.	Etiketterna	plockades	fram	och	placerades	vid	maskincellen	redan	dagen	innan	
så	 att	 detta	 arbetsmoment	 inte	 behövde	 utföras	 under	 den	 avslutande	 omställningen.	
Resultatet	 av	 förbättringsförslaget	 innebar	 en	 drastisk	 minskning	 på	 transporten	 och	 det	
onödiga	letandet	eftersom	etiketterna	redan	var	placerade	vid	maskincellen.		

7.1.4	Förbättring	5	–	Kontaktdon	

Resultatet	för	förbättringsförslaget	varierar	beroende	på	hur	många	etiketter	som	används	till	
en	produkt.	Vissa	produkter	har	endast	etiketter	på	sidorna,	det	finns	också	produkter	som	
har	etiketter	på	botten	plus	sida	vilket	 innebär	dubbelt	så	många	etiketter.	Produkter	med	
etiketter	 på	 botten	 och	 sida	 kräver	 dubbelt	 så	många	 givare	 vilket	 gör	 att	 arbetsmoment	
förlängs.	 Produkter	med	 etiketter	 placerade	 längs	med	 sida	 anses	 vara	mest	 frekvent	 och	
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därför	klockades	detta	arbetsmoment.	Tidtagning	visar	att	det	tar	mellan	10-15	minuter	att	
byta	ut	befintliga	givare.	Förbättringsförslaget	har	inte	implementerats,	men	efter	diskussion	
med	 handledare	 och	 ställpersonal	 antogs	 tiden	 för	 detta	 arbetsmoment.	 Förbättringen	
resulterade	 i	 att	 det	 tar	maximalt	 en	minut	 för	personalen	att	 placera	 kontaktdonet	 i	 rätt	
position.			

7.1.5	Förbättring	6	–	Två	personer	per	ställ	

När	 två	 personer	 utför	 en	 omställning	 blev	 omställningstiden	 betydligt	 lägre.	 Samtliga	
omställningar	 som	 bemannades	 med	 två	 personer	 slutfördes	 under	 samma	 arbetsdag.	
Omställningen	som	endast	hade	en	bemannad	person	krävde	två	arbetsdagar.	

7.2	Resultat	över	utmanande	förbättringar		
Förbättringar	som	inte	hamnade	under	genomförbara	men	ändå	ses	som	förbättringar	med	
goda	möjligheter	för	en	ökad	effekt	redovisas.		

7.2.1	Förbättring	1	–	Fokus	på	omställning	

Om	 personalen	 blir	 låsta	 till	 omställningsarbetet	 så	 kommer	 omställningstiden	 reduceras	
kraftigt.	Förbättringsförslaget	kräver	att	övrig	personal	i	produktionen	tar	större	ansvar.	Om	
RPC	 väljer	 att	 utbilda	 fler	 operatörer	 så	 kommer	 kompetensen	 bli	 högre	 och	 kommer	
ställpersonal	 slippa	 att	 åtgärda	 enkla	 fel	 i	 produktion	 och	 istället	 prioritera	
omställningsarbete.	

7.2.2	Förbättring	2	–	Yttre	ställ	

Förberedelser	är	nyckeln	till	att	reducera	antalet	yttre	aktiviteter.	Förbättringsförslaget	bygger	
på	en	skapad	checklista,	checklistan	skall	användas	till	att	förbereda	material	inför	kommande	
omställningar.	Dagen	 innan	den	 avslutande	omställningen	 kallades	 berörd	 personal	 till	 ett	
möte	där	checklistan	användes	som	metod	för	att	se	vilka	förberedelser	som	gjorts	och	vilka	
som	behöver	göras.	

7.2.3	Förbättring	3	–	Superstacker	

Superstackern	är	väldigt	avancerad	och	inkluderar	många	komponenter.	På	grund	av	att	varje	
produkt	 har	 en	 specifik	 superstacker	 så	 behöver	 efterjusteringar	 alltid	 utföras	 vid	
igångkörningen.	Under	den	avlutande	omställningen	uppmättes	tiden	för	efterjustering	och	
byte	av	befintliga	delar	till	totalt	50	minuter.	Förbättringsförslaget	är	 inte	 implementerbart	
under	 projektet	 och	 därför	 antogs	 resultatet	 av	 förbättringsförslaget	med	 hjälp	 av	 berörd	
personal.	Det	antagna	 resultatet	uppskattades	 till	 att	 tiden	 för	byte	och	efterjustering	kan	
halveras.	

7.2.4	Förbättring	4	–	Vred/Vev	till	superstacker	

Bandbredden	justeras	manuellt	genom	att	lossa	små	skruvar	i	trånga	utrymmen.	Under	den	
avslutande	omställningen	uppmättes	tiden	för	arbetsmomentet	till	17	minuter,	vilket	är	den	
effektivaste	 justering	 av	 samtliga	 observationer	 som	 gjorts	 under	 projektet.	 Eftersom	 att	
förbättringsförslaget	inte	är	implementerbart	så	antogs	värdet	för	arbetsmomentet	i	samråd	
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med	 berörd	 personal.	 Resultatet	 av	 det	 antagna	 värdet	 blev	 att	 arbetsmomentet	 endast	
kommer	ta	2-3	minuter	att	genomföra	med	hjälp	av	ett	vred/vev.		

7.3	Resultat	över	avfärdade	förbättringen	-	IML	fylls	på	av	operatör	
Förbättringsförslaget	hamnade	under	avfärda	men	tas	ändå	med	i	beaktning	då	handledare	
såg	potential	 i	 förbättringsförslaget.	Under	 den	 avslutande	omställningen	 fick	 studenterna	
agera	operatör	och	fylla	på	etiketter	så	att	ställpersonalen	slipper	detta	arbetsmoment.	Tiden	
det	 tar	att	 fylla	på	etiketter	 tar	ungefär	10-12	minuter	beroende	vilken	 typ	av	etikett	 som	
används.	Resultatet	för	detta	förbättringsförslag	blev	att	det	finns	möjlighet	att	utnyttja	dessa	
minuter	åt	andra	arbetsmoment	under	omställningen.		

7.4	Resultat	över	avslutande	omställning	
Resultatet	över	den	totala	omställningstiden	redovisas.		

7.4.1	Redovisning	av	avslutande	omställning	

Syftet	 med	 den	 avslutande	 omställningen	 är	 att	 se	 om	 framtagna	 förbättringsförslag	 har	
bidragit	 till	en	reducerad	omställningstid.	Den	avslutande	omställningen	genomfördes	med	
tio	 förbättringsförslag.	 Vissa	 förbättringsförslag	 implementerades	 temporärt	 och	 andra	
förbättringsresultat	baserades	på	antaganden	efter	diskussion	med	handledare	eller	berörd	
personal.	På	grund	av	projektets	tidsbegränsning	och	kostnader	för	vissa	förbättringsförslag	
kunde	inte	alla	förbättringsförslag	implementeras.		Istället	fick	temporära	lösningar	användas	
för	att	återspegla	resultatet	av	ett	förbättringsförslag.	Samtliga	förbättringar	som	redovisas	
under	 kapitel	 6	 har	 inkluderats	 i	 den	 avslutande	 omställningen.	 Tidtagning	 användes	 som	
arbetsmetod	för	att	mäta	tiden	på	förbättringar	som	inte	implementerats.	Det	antagna	värdet	
jämfördes	mot	det	uppmätt	 för	att	 kunna	presentera	ett	 resultat.	 Förbättringsförslag	med	
antagande	tider	ses	i	tabell	5.		

Tabell	4	-	Total	tid	för	avslutande	omställning.	

	

Enligt	RPC	Superfos	programvara	Windex	blev	den	totala	tiden	för	omställningen	5	timmar	
och	17	minuter,	 siffran	är	något	 väl	optimistisk	eftersom	att	omställningen	 inte	 slutfördes	
12:34	som	tabell	4	visar.	Igångkörningen	startade	12:34	och	fortsatte	till	13:32	vilket	innebar	
att	den	totala	omställningstiden	blev	6	timmar	och	15	minuter.	Den	totala	tiden	representerar	
endast	förbättringsförslagen	som	gick	att	genomföra	med	en	temporär	lösning.	Resterande	
förbättringsförslag	som	bygger	på	antaganden	är	inte	inkluderade	i	tabell	4.	Om	antagande	
värdena	tas	med	i	beräkningarna	så	reduceras	omställningstiden	med	ytterligare	64	minuter	
och	46	sekunder.	Med	samtliga	tio	förbättringsförslag	inräknade	i	resultatet	blev	den	totala	
tiden	den	avslutande	omställningen	5	timmar,	10	minuter	och	14	sekunder.		
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Tabell	5	-	Antagande	tider	med	och	utan	förbättringar.	

Förbättring	 Utan	förbättring	 Med	förbättring	
Värmenålar	 11	min	54	sec	 0	min	
Kontaktdon	 10-15	min	 1	min	
Superstacker	 50	min	2	sec	 25	min	
Vred/Vev	 17	min	50	sec	 2-3	min	
Summa	tid	 93	min	och	46	sec	 29	min	

7.4.2	Bidragande	orsaker	till	resultatet	

Resultatet	 för	 den	 avslutande	 omställningen	 blev	 en	 positiv	 överraskning.	 Målet	 med	
projektet	var	att	reducera	omställningstiden	till	7	h/omställning,	men	resultatet	blev	betydligt	
lägre.	Faktorer	som	bidrog	till	det	slutliga	resultatet	är	enkla	men	effektiva	förändringar	kring	
arbetssättet,	optimala	förutsättningar	för	personal	och	även	att	utförandet	av	den	avslutande	
omställningen	 varierar	med	 utförandet	 från	 frekvensstudien.	 Arbetsmoment	 godsjustering	
inträffade	 inte	 under	 den	 avslutande	 omställningen,	 jämfört	 frekvensstudierna	 då	
godsjustering	inträffade	under	samtliga	omställningar.	Utförandet	av	godsjusteringen	brukar	
i	 normala	 fall	 kräva	ungefär	45-60	minuter.	Resultatet	blir	 därför	mer	positivt	 än	 vad	 som	
förväntats.		
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7.4.2	SMED	

Flera	av	förbättringsförslagen	är	framtagna	för	att	personalen	skall	få	bättre	förutsättningar.	
En	 förutsättning	 för	 att	 reducera	 omställningstiden	 är	 att	 minimera	 yttre	 aktiviteter.	
Checklistan	med	 förberedelser	blev	därför	en	bidragande	 faktor	 till	det	positiva	 resultatet.	
Med	hjälp	av	checklistan	saknades	inga	komponenter	till	den	avslutande	omställningen	och	
på	så	sätt	minimerades	yttre	aktiviteter.	Figur	24	visar	omställningsarbetet	vid	projektets	start	
fördelat	med	inre-	och	yttre	aktiviteter.	Omställningen	påbörjades	alltid	med	att	transportera	
material	 som	 skall	 användas	 under	 omställningen.	 Under	 varje	 omställning	 saknades	
komponenter	som	innebar	att	inre	aktiviteter	behövde	avbrytas.			

Yttre	 Inre	 Yttre	 Inre	 Yttre	 Inre	 Yttre	

Figur	24	-	Omställningsarbete	under	nulägesanalysen.	

Under	avslutningsomställningen	fick	ställpersonalen	möjligheten	att	arbeta	under	optimala	
förutsättningar.	Den	yttre	aktiviteten	går	inte	att	eliminera	fullt	ut	men	visar	på	en	förbättring.	
Med	föreslagna	förbättringarna	förekommer	yttre	aktivitet	endast	i	början	och	slutet	vid	en	
omställning.	Detta	för	att	transportera	fram	och	bort	material	som	byts	under	omställningen.	
Resultatet	med	implementerade	förbättringsförslag	ses	i	figur	25.		

Yttre	 Inre	 Yttre	

Figur	25	-	Omställningsarbete	med	implementerade	förbättringar.	
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8	Diskussion	
Under	diskussionskapitlet	diskuteras	de	svårigheter	som	uppstått	kring	arbetssättet,	men	
även	möjliga	förändringar	vid	en	omstart	av	projektet.	

8.1	Diskussion	över	utförande	
Frekvensstudie	blev	projektets	mest	använda	arbetsmetod.	Totalt	användes	frekvensstudie	
på	sju	omställningar,	där	endast	fyra	blev	mätbara.	Det	främsta	bekymret	som	förekommit	
under	 projektets	 gång	 är	 RPC	 Superfos	 planering.	 Det	 fanns	 förhoppningar	 om	 att	
datainsamlingen	 skulle	 bli	 något	 större,	 dessvärre	 bidrog	 RPC	 Superfos	 planering	 till	
svårigheter	att	samla	in	data	på	grund	av	ändringar	kring	omställningarna.	Tre	omställningar	
fick	 avbrytas	 på	 grund	 av	 kommunikationsmiss	 mellan	 planeringspersonal	 och	 verkstad.	
Planeringspersonalen	fick	omprioritera	omställningarna	för	att	kunna	leverera	produkter	i	tid,	
i	 och	 med	 denna	 omprioritering	 medfördes	 också	 en	 ombyggnation	 i	 ett	 formverktyg.	
Projektet	tog	lärdom	från	liknande	studier	som	studerats	i	kapitlet	litteraturstudie	och	hade	
planer	 på	 att	 utföra	 en	pilotstudie	 för	 att	 identifiera	 alla	 arbetsmoment	 samtidigt	 som	en	
förståelse	skapades	över	maskincellen	och	personalens	arbetssätt.		

Omställningen	som	pilotstudien	utfördes	på	slutfördes	aldrig	på	grund	av	en	ombyggnation	i	
formverktyget.	 Detta	 innebar	 att	 aktiviteterna	 som	 skall	 mätas	 under	 frekvensstudie	 inte	
kunde	 bestämmas	 under	 pilotstudien.	 Kvarvarande	 arbetsmoment	 fick	 beskrivas	 utav	 två	
medarbetare	så	att	arbetsmomenten	kunde	bestämmas	inför	frekvensstudien.	Nu	i	efterhand	
hade	aktiviteten	”igångkörning”	delats	upp	i	två	aktiviteter.		

En	annan	svårighet	med	en	frekvensstudie	är	att	få	arbetaren	att	förstå	syftet	med	studien	så	
att	inte	arbetaren	försöker	påverka	studien	med	att	sänka	eller	höja	arbetstempot.	Syftet	med	
studien	 förklarades	noggrant	 för	 att	 få	personalen	att	 förstå	 vikten	 i	 att	 arbetstempot	 var	
normalt	 för	 att	 resultatet	 skulle	 bli	 trovärdigt	 och	 på	 längre	 sikt	 bidra	 med	 bättre	
förutsättningar.	Vanligt	förekommande	problem	för	frekvensstudier	är	att	arbetaren	arbetar	
på	 ett	 felaktigt,	 snabbt	 eller	 långsamt	 sätt.	 Budskapet	 nådde	 fram	 till	 ställpersonalen	 och	
resultatet	för	studien	bedöms	som	trovärdigt.		

När	möjlighet	fanns	utfördes	intervjuer	med	berörd	personal	kring	omställningsarbetet.	Totalt	
intervjuades	sex	olika	personer.	En	kvalitativ	intervju	utfördes	för	att	få	ett	varierande	svar	
från	personalen.	Tanken	bakom	metoden	var	att	 få	en	öppen	diskussion	efter	att	 frågorna	
ställts.		

Det	 fanns	 förhoppningar	om	ett	 resultat	 från	 frekvensstudien	med	 fler	observationer	men	
efter	diskussion	med	handledare	från	företaget	enades	gruppen	om	att	antalet	observationer	
räckte	för	ett	trovärdigt	resultat.		

8.2	Diskussion	av	resultat	
Den	 avslutande	 omställningen	 som	 utfördes	 resulterade	 i	 många	 positiva	 delar.	 Vid	
uppstarten	av	omställningen	var	delarna	förberedda	och	detta	gjorde	att	väntetiden	på	att	
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plocka	fram	resurser	reducerades	drastiskt.	Detta	är	något	som	borde	ha	ansetts	vara	viktigare	
redan	 innan	 examensarbetet	 påbörjades	 då	 det	 framgår	 tydligt	 att	 det	 tar	 lång	 tid.	 Detta	
bekräftar	att	processen	kring	omställningstiden	 inte	har	varit	prioriterad	på	ett	sådant	sätt	
som	det	borde	varit,	men	även	att	RPC	redan	innan	har	 identifierat	detta	som	ett	problem	
men	inte	haft	varken	tiden	eller	resurserna	att	åtgärda	det.	

Resultatet	på	den	avslutande	omställningen	var	5	timmar,	10	minuter	och	14	sekunder.	Detta	
anses	som	ett	bra	resultat,	eftersom	målet	var	att	reducera	tiden	från	12h	till	7h.	Det	ska	dock	
nämnas	att	vid	denna	studie	inträffade	inga	oförutsägbara	händelser.	Därför	är	det	av	vikt	att	
påpeka	att	resultatet	för	omställningstiden	anses	vara	något	optimistisk.	Däremot	är	målet	att	
hela	 tiden	minska	oförutsägbara	händelser,	men	eftersom	det	 är	människor	 som	hanterar	
utförandet	är	det	svårt	att	förutse.		

Fysiska	delar	(optimering	av	superstacker,	kontaktdon	och	vred/vev)	som	tidigare	nämnts	som	
förbättringsförslag	 gjorde	 skillnad	 på	 reduceringen	 av	 omställningstiden.	 Denna	 tid	 har	
antagits	i	diskussion	med	handledare	och	berörd	personal	som	deltagit	under	projektets	gång.	
Dessa	fysiska	delar	hade	varit	en	kostnad	för	RPC,	men	samtidigt	en	investering	som	skulle	
vara	intressant	att	följa	ifall	förbättringsförslagen	implementerades.	Fysiska	delar	som	bidragit	
till	reducerad	omställningstid	är	få	till	antalet	eftersom	att	tiden	har	varit	så	pass	begränsad.	
Med	mer	tillgänglig	tid	hade	detta	varit	ett	nästa	steg	i	processen	att	arbeta	med	för	att	hitta	
möjliga	lösningar	till	projektet.		

8.3	Diskussion	hållbar	utveckling	
Hållbar	 utveckling	 innefattar	 tre	 olika	 kategorier	 som	 är	 den	 sociala,	 ekonomiska	 och	
ekologiska.	 Sett	 till	 den	 sociala	 hållbarheten	 vad	 gäller	 projektet	 påverkas	 detta	 eftersom	
förbättringarna	innebär	att	det	krävs	mer	personal	som	arbetar	med	omställningar,	men	även	
att	det	alltid	är	rätt	bemanning	av	personal.	Detta	innebär	att	personalen	står	i	fokus	då	med	
förhoppning	att	vilja	förbättra	deras	förutsättningar	på	arbetet.		

Den	ekonomiska	hållbarheten	är	den	del	som	påverkats	mest	under	projektets	gång	eftersom	
det	 bygger	 på	 effektivisering	 och	 optimering	 av	 långa	 omställningstider.	 En	 reduktion	 av	
omställningstider	 skulle	 resultera	 i	 ett	 mer	 kostnadseffektivt	 arbete.	 Flera	 av	
förbättringsförslagen	som	tagits	fram	omfattas	av	den	ekonomiska	hållbarheten.	

Däremot	påverkas	inte	den	ekologiska	hållbarheten	så	pass	mycket	att	det	bör	nämnas	i	detta	
sammanhang.	 Hade	 projektet	 däremot	 riktat	 in	 sig	 mer	 på	 kassationer	 som	 sker	 under	
tillverkningen	skulle	det	varit	en	punkt	att	diskutera	kring	då	detta	är	något	som	RPC	bör	titta	
närmare	på.	Men	eftersom	projektet	valt	att	avgränsas	sig	har	endast	brister	kring	T-värdet	
analyserats.		

8.4	Diskussion	källkritik	
Den	litteratur	som	använts	har	valts	på	grund	av	dess	tidigare	användning	i	tidigare	kurser	och	
att	 använd	 kurslitteratur	 fortfarande	 anses	 som	 färsk	 och	 passande	 för	 projektet.	 Under	
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kapitlet	 hållbar	 utveckling	 har	 litteratur	 från	 1995	 använts.	 Ämnet	 hållbar	 utveckling	 har	
utvecklats	mycket	från	1995	men	det	gör	inte	att	hela	boken	är	oanvändbar.	Stycket	som	är	
refererat	 till	 Thermén	 (1995)	anses	 fortfarande	vara	 relevant.	Den	 litteratur	 som	använts	 i	
projektet	 har	 valts	 på	 grund	 av	 att	 dess	 innehåll	 ses	 som	 lämpligt	 och	 därför	 har	 vissa	
litteraturkällor	ett	något	äldre	utgivningsår.		
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9	Slutsats	
Syftet	med	examensarbetet	var	att	göra	en	djupare	analys	och	redovisa	förbättringsunderlag	
som	kan	bidra	till	ökad	tillgänglighet	på	en	maskincell	hos	RPC	Superfos.	Detta	med	hjälp	av	
arbetsmetoder	 som	 frekvensstudie,	 spaghettidiagram,	 PDCA	 och	 SMED.	 Maskincellen	 har	
analyserats	 och	 felkällor	 har	 identifierats	 som	 bidrar	 till	 att	 maskincellen	 inte	 når	 den	
tillgänglighet	som	företaget	önskar.	För	att	kunna	uppfylla	företagets	och	projektets	mål	om	
en	ökad	tillgänglighet	kommer	flertalet	delmål	att	behöva	uppfyllas,	följande	delmål	är:	

• TAK/OEE-beräkningar	ska	leda	till	att	rotorsaken	hittas	och	därmed	öka	
tillgängligheten	på	maskincellen.	

• Öka	T-värdet	med	1,5	%.	
• Reducera	omställningstiden/h	från	12h	till	7h,	en	minskning	på	42	%.		
• Reducera	antalet	planerade	och	oplanerade	stopp.	

	
Med	 hjälp	 av	 arbetsmetoderna	 som	 använts	 har	 projektet	 resulterat	 i	 en	 reducering	 på	
omställningstiden	med	ungefär	sju	timmar.	Detta	bedöms	som	ett	lyckat	resultat	då	målet	var	
att	den	totala	omställningstiden	skall	ta	sju	timmar,	men	istället	 landade	omställningstiden	
närmare	fem	timmar.	Programmet	Windex	har	använts	frekvent	för	att	kunna	följa	tidigare	
resultat	av	omställningstid	och	detta	har	gynnat	arbetsgången.	Efter	att	ha	analyserat	tidigare	
data	har	SMED,	PDCA,	spaghettidiagram	och	frekvensstudier	använts	som	arbetsmetoder	för	
att	identifiera	slöserier	som	uppstår	vid	omställningarna	samt	varför	situationen	ser	ut	som	
den	gör.	Med	hjälp	av	dessa	arbetsmetoder	har	19	olika	förbättringsförslag	presenterats	för	
att	kunna	erhålla	en	mer	optimerad	omställningstid.		
	
För	 att	 presentationen	 utav	 förbättringsförslagen	 skall	 kunna	 genomföras	 krävs	 det	 en	
standardisering	på	förslagen	och	detta	för	att	slöserierna	som	identifierats	ska	vara	fortsatt	
eliminerade.	En	del	av	förbättringsförslagen	är	tekniska	förändringar	som	medför	en	kostnad.	
Dessa	kostnader	anses	vara	goda	 investeringar	då	omställningstiden	påverkas	väsentligt	av	
dessa.	
		
Ovanstående	 förbättringar	 skulle	 innebära,	 som	 tidigare	 nämnts,	 en	 minskning	 av	
omställningstiden	på	42	%	och	detta	ger	enligt	beräkningar	ett	positivt	T-värde	med	1,5%.	Med	
dessa	förbättringsförslag	finns	det	goda	möjligheter	 för	RPC	Superfos	att	nå	en	produktion	
med	längre	körningstider	på	produkterna	då	detta	påverkar	flertalet	delar	för	att	nå	en	mer	
effektiv	produktion.		
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10	Projektets	mål	
Projektets	mål	analyseras	och	diskuteras.	

10.1	Mål	1	-	TAK/OEE-beräkningar	ska	leda	till	att	rotorsaken	hittas	och	därmed	öka	
tillgängligheten	på	maskincellen.	
Mål	1	bedöms	 som	uppfyllt.	Med	hjälp	 av	RPC	Superfos	egna	programvara	Windex	 kunde	
maskincellens	största	stopporsak	 identifieras.	Framtagna	förbättringsförslag	har	bidragit	till	
en	ökad	tillgänglighet.		

10.2	Mål	2	–	Öka	T-värdet	med	1,5	%.	
Mål	2	bedöms	som	uppfyllt.	Målet	skulle	uppfyllas	om	omställningstiden	minskade	från	12h	
till	7h	per	omställning.	Resultatet	blev	att	omställningstiden	minskades	till	5	timmar	10	min	
och	14	sekunder.	

10.3	Mål	3	–	Reducera	omställningstiden	från	12h	till	7h,	en	minskning	på	42	%.	
Mål	3	bedöms	som	uppfyllt	eftersom	den	totala	tiden	för	avslutnings	omställningen	blev	5	
timmar	10	min	och	14	sekunder	vilket	resulterar	 i	en	förbättring	av	omställningstiden	med	
57,5	%.	

10.4	Mål	4	–	Reducera	antalet	planerade	och	oplanerade	stopp.	
Det	går	inte	påvisa	att	mål	4	har	uppfyllts	eftersom	att	ingen	data	har	kunnat	registrerats	med	
implementerade	 förbättringar.	Hade	projektet	pågått	 under	 en	 längre	period	eller	 om	det	
funnits	 en	 möjlighet	 till	 uppföljning	 så	 hade	 ett	 resultat	 kunnat	 presenteras.	
Förbättringsförslag	 angående	 oplanerade	 och	 planerade	 stopp	 har	 lämnats	 över	 till	 RPC	
Superfos.		

10.5	Mål	5	–	Målet	är	att	hitta	de	4	största	slöserierna	som	påverkar	T.	
Under	den	empiriska	studien	lyckades	de	4	slöserier	som	har	störst	negativ	påverkan	på	T-
värdet	 identifieras,	 vilket	 visade	 sig	 vara	 väntan,	 onödiga	 rörelser,	 transport	 och	
medarbetarens	outnyttjade	kunskap.	Mål	5	bedöms	därmed	som	uppfyllt.	

10.6	Mål	6	–	Identifiera	tillgängligheten	mellan	produkter	som	tillverkas	i	maskincellen	
och	redovisa	varför	det	är	en	differens	mellan	produkterna.	
Mål	 6	 bedöms	 som	 uppfyllt.	 Anledningen	 kring	 varför	 produkterna	 har	 en	 varierande	
tillgänglighet	beror	på	en	ombyggnation	av	formverktyget.	Produkten	som	drabbas	av	denna	
ombyggnation	påverkas	negativt	på	tillgängligheten.		
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Bilagor	

Bilaga	1:	Flödesschema	förstudie	

	

	 	

Projektbeskrivning

Påbörja 
förstudie

Analysera 
bakgrund

Problemområde 
bekräftat

Syfte och mål 
klarlagt

Omfattning klar

Val av 
arbetsmetoder

Nulägesanalys 
klar

Lösningsförslag 
framtagna

Lösningförslag 
presenterade 

för RPC 
Superfos

Detaljerad 
planering av 

projektet klar

Förstudie klar

Projektrapport 
påbörjas
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Bilaga	2:	Ställpersonalens	rörelse	under	en	omställning	
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Bilaga	3:	Framtagna	förbättringsförslag	

	

	

	


