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Sammanfattning 

Omställningstiden i ytmonteringslinan Panasonic på Stoneridge Electronics AB ansågs vara 

en bidragande orsak till att maskinernas fulla kapacitet inte kunde utnyttjas. Syftet med det 

här examensarbetet var därför att analysera omställningssituationen och med analysen som 

grund reducera omställningstiden med hjälp av SMED-metoden samt ta fram 

förbättringsförslag gällande arbetet i övrigt.  

Förutom SMED har tidsmätningar, observationer samt litteraturstudier legat till grund för 

reduceringen av omställningstid samt förbättringsförslagen som innebär bl.a. sekventiell 

omställning av conveyersystemet i ytmonteringslinan samt tydligare instruktioner och mer 

visuell styrning, enligt teorin om Lean.  

Ett fortsatt arbete i form av uppdatering av arbetsinstruktioner och själva utförandet av 

omställningen är exempel på typen av ständiga förbättringar som företaget redan idag jobbar 

aktivt med.  

Abstract 

The changeover time in Panasonic SMT-line at Stoneridge Electronics AB was considered a 

contributing reason to that the machine's full potential could not be utilized. The aim of this 

thesis was to analyze the changeover situation and with the analysis as a basis reduce 

changeover time using the SMED method and develop improvement suggestions regarding 

the work in general.  

Besides SMED has time measurements, observations and literature studies formed the basis 

for the reduction of changeover time and for the improvement suggestions, including 

sequential conversion of the conveyer system in the SMT-line and also clearer instructions 

and more visual control, according to the theory of Lean.  

Further work like updating work instructions and the actual execution of the conversion is an 

example of the type of continuous improvement as the company is already familiar with.
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Förord 
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Terminologi & definitioner 

Nedan följer förklaringar av begrepp och ord som används i rapporten. 

Batch är ett ord som används för partivis tillverkning. 

Ytmonteringsteknologi används inom elektronikproduktion och innebär att komponenter 

monteras på ett mönsterkorts yta.  

Ytmonteringslina är således en lina där ytmonteringsteknologi används. I rapporten oftast bara 

benämnd som linan eller Panasonic-linan. Linan är av märket Panasonic.  

Ställ är en förkortning av omställning och syftar på den omställning av maskiner, program 

m.m. som sker i samband med byte av produkt, variant och dyl.  

Externt ställ kan ske under tiden som maskiner eller dyl. fortfarande är igång.  

Internt ställ kan endast göra när maskiner eller dyl. står still. 

SMED står för Single-digit Minute Exchange of Die och är en vedertagen metod för att 

reducera omställningstid. Metoden går ut på att reducera omställningstid till en single-digit 

minute, alltså till under 10 minuter.  

Mönsterkort är ett kort med ett mönster av elektriska ledare. När elektroniska komponenter 

monteras på ett mönsterkort omvandlas det till ett kretskort. I rapporten görs ingen skillnad på 

dessa, de benämns som kort. 

På Stoneridge i Örebro används följande begrepp, vilka också kommer användas i rapporten: 

Bord kallas de hjulförsedda hållare av matare med rullar innehållandes elektroniska 

komponenter.  

Plockmaskiner är de maskiner som hämtar komponenter från rullarna i borden för att sedan 

lägga de på rätt plats på korten.  

Laddning av bord sker vid byte mellan produkter i borden. Detta görs av operatörer och 

omfattar byte av matare och rullar med komponenter. 

Första sidan av linan benämns front och den avslutande sidan benämns rear. När 

mönsterkorten går igenom front körs de på sida 2 och när de går i rear körs kortens sida 1. 

Transportsystemet genom och mellan de olika maskinerna och stationerna i linan kallas för 

conveyrar eller conveyersystem.  

Stackern är den allra första stationen i linan. 

I lasern märks varje kort med 2D-kod.  
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Teknek består av fyra små och två stora rullar som rengör korten när de passerar.  

I tryckaren (finns en på front och en på rear) finns en fixtur och en stencil, unika för varje 

kort, samt lodpasta som tillsammans används för att rätt mängd pasta ska appliceras på rätt 

ställe på kortet. 

SPI – solder paste inspection (en på front och en på rear) avsynar lodpastan som applicerats 

på korten i tryckaren. Detta görs för varje kort, om pastan inte är godkänd skickas kortet inte 

vidare i linan. 

När de elektroniska komponenter plockats på korten skickas de genom en ugn där 

temperaturprofilen skiljer sig något åt beroende på vad för typ av produkt som körs. I ugnen 

värms lodpastan upp och komponenterna fästs på så sätt på korten. 

Buffern finns direkt efter ugnen och rymmer totalt 20 kort, inkl. de som finns i ugnen. Korten 

måste ut ur ugnen när de har kylts av och bufferten kan ta hand om dem om något skulle 

strula som gör att de inte kan transporteras vidare i linan.  

AOI – automatic optical inspection (finns en på front och en på rear) är en automatisk optisk 

avsyning som sker för varje kort. Det sker genom att korten scannas i delar som sedan sätts 

samman till en enda bild och lödningarna på denna bild jämförs en stor mängd 

modellbaserade bilder som finns av godkända lödningar och utifrån dessa görs en bedömning 

om kretskortet med dess lödda komponenter är godkänt. Efter AOI:n skickas de kort som är 

godkända upp genom en hiss och tillbaka genom conveyersystemet till en hiss i början av rear 

i linan. I hissen ner vänds de för att sedan gå genom linan på rear. De kort som inte godkänns i 

AOI:n skickas ut i ett fel-rack, ett rack är en flyttbar förvaringsplats för kretskort.  

Ramp down är den del av ett ställ då linan håller på att tömmas på kort, en förberedelse för att 

kunna utföra bordsbytet.  

Ramp up är den del av ett ställ då linan håller på att fylls med kort efter ett bordsbyte, se figur 

1.1.  

I denna rapport kommer uttrycket effektivitet användas som ett mått på hur väl kundvärde 

skapas i förhållande till hur väl resurser utnyttjas samt produktivitet som ett mått på hur 

förmågan att producera ett antal enheter.  
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1 Inledning 

1.1 Företaget 

Stoneridge Electronics AB, tidigare Berifors, 

har sedan 1988 varit en aktör på 

transportmarknaden. Idag är företaget en 

internationellt ledande leverantör av 

telematiksystem, förarinformationssystem och 

färdskrivare till marknaderna för bilar, 

lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner med 

kunder som Scania, MAN, Daimler och Volvo. 

Bland konkurrenterna på marknaden finns 

enligt Sterner (muntlig kommunikation, 

februari-maj 2014) bl.a. Continental och 

Bosch. 

I fabriken på Aspholmen i Örebro tillverkas bl.a. instrumentkluster och färdskrivare. Idag 

jobbar ca 270 personer inom Stoneridge i Sverige och ca 170 av dessa i fabriken i Örebro. Ca 

67 procent är arbetare och resten tjänstemän och de är fördelade på 42 procent kvinnor och 58 

procent män, med en medelålder på 42 år. Företaget drabbades hårt av finanskrisen med start 

hösten 2008, en relativt stor del av personalen sades upp men sedan dess har företaget kommit 

tillbaka starkt och sysselsättningen är numera hög igen. Omsättningen har de senaste två 

boksluten legat på ca 800 miljoner kronor. Företaget jobbar aktivt med Lean och ett ständigt 

arbete pågår med att förbättra alla delar av verksamheten. Företaget har dessutom nyligen 

blivit certifierat inom ISO 14001, vilket innebär att de bl.a. uppfyller de 55 krav som finns för 

miljöledningsarbete (Sterner).  

1.2 Projektet 

Avdelningen för SMT (surface mount technology) i Örebro servar olika monteringsgrupper 

med kretskort, som sedan används till t.ex. instrumentpaneler. På avdelningen ansågs 

ställtiden i en av ytmonteringslinorna vara en bidragande orsak till att maskinernas fulla 

kapacitet inte kunde utnyttjas. Syftet med detta projekt var därför att analysera 

ställtidssituationen i den nämnda ytmonteringslinan.  

Bild 1.2 En del av linan, här syns 

bl.a. plockmaskinerna med bord 

Bild 1.3 Ett bord, inkl. 

matare och rullar 

Bild 1.1 Instrumentpanel tillverkad för Scania 

 

 

Bildkälla: http://www.stoneridge.com  
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Fokus låg på bordsställ, som är en av de tre varianterna av ställ som sker i linan. Det är den 

omställning som sker då borden som sitter i plockmaskinerna måste bytas då den nya 

produkten som ska köras i linan kräver en annan uppsättning komponenter än de som sitter i 

de befintliga borden.  

Projektet och analysen omfattade 

förberedelser, externt ställ, internt ställ 

och efterarbete. Tiden för det interna 

stället, markerat rött i figur 1.1, var det 

som gick att påverka mest då en stor 

del av den resterande delen av tiden i 

grafen är beroende av hastighet i ugn 

och plockmaskiner m.m. som korten 

går igenom.  

Genomförandet skulle bl.a. ske med hjälp av SMED-metoden, men redan från början stod det 

klart att någon ”single-digit minute” inte var möjligt att komma ner till pga. den mängd 

maskintid i linan som inte går att påverka. Målet var istället att omvandla största möjliga 

mängd intern ställtid till extern. Utifrån analysen skulle förslag på förbättringar tas fram och 

eventuellt implementeras i verksamheten.  

1.3 Bakgrund till projektet 

Linan tog i bruks våren 2011 och anses därför som relativt ny på avdelningen då de andra 

bägge linorna funnits i ca 15 år. Pga. detta bedöms varken linan eller operatörerna vara lika 

intrimmad när det gäller arbetet. Linan är också av ett annat fabrikat än de tidigare och 

fungerar därmed något annorlunda. Under det närmsta året kommer mängden monterade 

komponenter i linan att successivt öka med 100 procent, vilket kräver att kapaciteten utnyttjas 

bättre än vad den gör idag för att klara av leveransmålen (Sterner).  

Tidigare har arbete med att effektivisera de andra linorna gjorts men i och med att det fram till 

nu inte varit några problem att klara leveransmålen för den aktuella linan har inte samma 

arbete krävts eller utförts där. Att reducera ställtiden är en del i effektiviseringsarbetet för att 

inom en snar framtid kunna utnyttja linans kapacitet bättre än vad som görs idag (Sterner). 

Aspekterna ökning av antalet monterade komponenter och det överhängande kravet på 

effektivisering har bägge grund i det stegrande kravet på valmöjligheter från samhället i stort 

och gör att företagets kunder kräver hög flexibilitet i tillverkningsprocesserna. 

En annan större aspekt är att företaget har tankar om att minska batchstorlekarna som körs i 

linan, vilket långa ställtider skulle ge en negativ effekt då omställningarna skulle behöva ske 

mer frekvent. Idag körs stora batcher av varje produkt i alla tre linor på avdelningen för SMT, 

till skillnad från på slutmonteringsavdelningen där det mer är enstycksflöde. Det har under de 

senaste åren lagts ner mycket tid och arbete på att nå enstycksflöde men detsamma har inte 

gjorts på avdelningen för SMT ännu vilket ställer till problem för avdelningen i form av 

överproduktion, stora buffertar med upplåsning av yta som följd, hög kapitalbindning samt 

Figur 1.1 Illustration av ett ställ 

Ramp down Ramp up 

Externt ställ 

Internt ställ 



  

2014-06-17 Sofie Karlsson  9 (33) 

kvalitetsrisker (Sterner).  

Dessa problem går helt emot Lean som företaget jobbar aktivt med och kvalitetsriskerna 

skulle dessutom kunna leda till stora kassationer vilket inte är hållbart utifrån varken 

ekonomisk synvinkel eller när det gäller miljön. 

Genom att köra mindre batchstorlekar skulle företaget bli av med de beskrivna problemen 

som idag finns på avdelningen för SMT. Istället kunde ett jämnt flöde uppnås, dvs. undvika 

buffertar och köer, och även på denna avdelning kunna tillämpa dragande system vilket 

innebär att en signal ges när produktionen ska sättas igång i föregående del av kedjan. Genom 

att reducera omställningstiderna skapas förutsättningar för att köra mindre batchstorlekar. 

Stoneridge har uttryckligen önskat använda SMED för genomförandet av projektet och det 

grundas på att metoden ligger i linje med företagets arbete med Lean. Dock är, som nämndes 

tidigare, inte metodens ”single-digit minute” möjligt i detta fall, målet för projektet är istället 

att omvandla största möjliga mängd intern ställtid till extern. 

1.4 Tidigare arbete med reducering av ställtid på Stoneridge 

Företaget har tidigare arbetat med effektivisering och ställtider i de andra linorna på 

avdelningen för SMT, dock finns ingen dokumentation för detta arbete, enligt Sterner och 

Jonhed (muntlig kommunikation, februari-maj 2014). Det har även genomförts analyser och 

arbete är påbörjat gällande produkt- och variantställ i den aktuella linan, skillnaden mellan de 

olika ställen förklaras mer ingående under avsnittet om resultat.  

1.5 Övrigt arbete inom området 

Japanen Shigeo Shingo var den som introducerade den s.k. SMED-metoden som står för 

Single-digit Minute Exchange of Die. Metoden behandlar hur ställtid kan reduceras och var 

från början tänkt för byte av formverktyg i maskiner och pressar, men kan idag appliceras i 

princip överallt i verksamheter. Metoden har sitt ursprung i Shingos arbete som konsult, 

framförallt på japanska företag. Bl.a. har han hjälpt Toyota Motor att få ner tiden för att byta 

verktyg i en bultmaskin från 8 timmar till 58 sekunder. Metoden har alltså sitt ursprung i 

japansk produktionsfilosofi, som även ligger till grund för Lean. [1]  

Många företag inom olika branscher arbetar idag, mer eller mindre strukturerat, med att 

reducera ställtider. Det ställs höga krav på flexibilitet i de flesta branscher och för att kunna 

tillgodose det kravet är korta ställtider en förutsättning. [2] 

1.6 Teknikområde 

Stoneridge jobbar sedan några år tillbaka med Lean och som nämndes tidigare har SMED sitt 

ursprung i samma produktionsfilosofi som Lean, den japanska. För att lösa problemet i 

projektet krävs alltså en del kunskap om japansk produktionsfilosofi, Lean och SMED. Dessa 

delar går in under: 

- Produktionsteknik 
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- Tillverkningsteknik 

- Kvalitetsteknik 

En del kunskap inom dessa ämnen har förskaffats i tidigare lästa kurser men projektet kräver 

också vidare litteraturstudier för att få detaljerad kunskap bl.a. om den specifika metoden 

SMED.  
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2 Metod 

Till att börja med gjordes en tidsplan i form av ett GANTT-schema (se bilaga A) där 

tidsperioder för datainsamling, analys, halvtidsredovisningar m.m. specificerades.  

Därefter togs en plan fram för genomförandet av projektet. I och med typen av projekt stod 

det tidigt klart att arbetet som sådant inte skulle kräva några beräkningar, konstruktioner eller 

metoder för t.ex. produktframtagning eller -utveckling.  

Arbetet har till största delen bestått av datainsamling i form av observationer, videofilmning, 

tidsmätningar och samtal med operatörer, handledare och produktionstekniker på plats på 

Stoneridge. Denna datainsamling och de teoretiska grunderna som valts för denna rapport 

beskrivs nedan och i följande kapitel om teori. Teorin har legat till grund för nulägesanalysen 

och den i sin tur för de slutliga förbättringsförslagen.  

2.1 Datainsamling 

2.1.1 Observationer, samtal och tidsmätningar 

Innan tidsstudierna påbörjades erhölls en grundläggande demonstration av hur produktionen 

går till. Därefter förklarades hur de olika ställen genomförs, framförallt då bordsställ, samt 

problematiken runt det. Kortare inledande samtal gjordes med operatörer angående arbetet i 

linan och hur ställ genomförs, för att få en uppfattning om hur de upplever det.  

Efter observationer och samtal togs en processkarta samt en karta över momenten i ett ställ 

fram. Utifrån de ramarna kunde sedan tidsstudierna inledas. Detta gjordes dels med hjälp av 

videofilmning men också tidsstudier på plats för att få en bättre förståelse för ställ. 

Videofilmningen var ett bra sätt att kunna komplettera med tider i efterhand.  

Tidsstudierna gav upphov till en del frågor och funderingar och dessa kunde redas ut efter 

ytterligare samtal med operatörerna angående utförande av olika moment i ställen och genom 

samtal med produktionstekniker samt handledare på företaget. 

2.1.2 Litteraturstudier 

Parallellt med observationerna, samtalen och tidsstudierna gjordes litteraturstudier för att dels 

få en uppfattning om hur arbetet skulle läggas upp, dels hur det skulle genomföras och dels 

vad i teoriväg som var relevant för att kunna lösa problemet.  

Den teoretiska grund som valdes för projektet var teorin om Lean och SMED. Företaget 

arbetar sedan några år tillbaka med Lean vilket gör just den teorin relevant för arbete. SMED 

är en vedertagen metod för att reducera omställningstid och företaget har uttryckligen önskat 

använda denna metod för genomförandet. Teori kommer alltså ligga till grund för analysen 

samt de förbättringsförslag som tas fram. Som tidigare nämnts ligger projektet inom 

områdena produktions-, tillverknings- och kvalitetsteknik och där i återfinns också de 

teoretiska grunder som valts för projektet. Teorin beskrivs mer ingående under kapitel 3. 
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3 Teori 

Under det här kapitlet beskrivs japansk produktionsfilosofi som ligger till grund för Lean, 

men även för SMED, samt bägge dessa delar som används som utgångspunkt i detta arbete. 

Teori är en grund för nulägesanalysen och för de förslag på förbättringar som ska tas fram.  

3.1 Historia - bilmarknaden & produktionsfilosofier 

Effektiva produktionssystem för bilproduktion är inget nytt, i början av 1900-talet gick Henry 

Ford och Ford Motor Company i USA i front med tillverkningen med hjälp av det löpande 

bandet och insåg vikten av standardisering. Kvaliteten var också viktig, att göra rätt saker från 

början. Förutom det var också bl.a. sparsamhet, utbytbara delar, arbetsdelning och fokus på 

korta ledtider i hela värdeflödet kännetecken för produktionen av T-Forden, delar som idag 

hittas i Lean. [3] 

Ungefär samtidigt som T-Fordarna såg dagens ljus i USA startades Toyoda Spinning and 

Weaving Company i Japan, av Sakichi Toyoda. Förutom att fungera som ett väveri tillverkade 

också företaget vävstolar, målet var att utveckla en automatisk vävstol och detta gjordes. Ett 

av problemen med de automatiska vävstolarna var trådbrott, när en tråd gick av fortsatte ändå 

vävstolen att arbeta och på så sätt vävdes defekten in i väven. Lösningen kom i och med ett 

inbyggt system som gjorde att vävstolen stannade av sig själv när tråden gick av, tråden kunde 

efter det skarvas och vävstolen startas igen. Just de här tankarna, att stoppa vid fel, är en av 

huvuddelarna i Lean idag. [3] 

Runt 1930 startades en division inom Toyoda som inriktade sig på att bygga bilar. Det kom att 

bli starten till Toyota Motor Company, där det namnet valdes för att särskilja företaget från 

den ursprungliga familjen Toyoda. Innan biltillverkningen sattes igång besökte representanter 

från Japan biltillverkare i både USA och Europa, bl.a. Ford. Lärdomen av detta blev bl.a. att 

tankarna kring produktion måste anpassas till japanska förhållanden där förutsättningarna var 

helt annorlunda. Skillnaden låg framförallt i att Japan var ett fattigt land och att det inte fanns 

någon större marknad att mätta med massproduktion, det handlade istället om att kunna 

tillverka olika modeller av bilar i en mindre volym och även lastbilar. Toyotas fabrikschef, 

Taiichi Ohno, studerade Henry Fords arbete runt produktionsupplägg noga för att sedan kunna 

anpassa det till de japanska förutsättningarna, detta arbete kom att utmynna i ett antal 

principer som kallas Toyota Production System (TPS). [3] 

I början av 1970-talet drabbades världens industrier hårt av en oljekris. Toyota klarade dock 

omställningarna som krävdes bra och hade efter krisen betydligt högre vinster än 

konkurrenterna i Japan. Deras framgång i kristiden gjorde att kunskapen om fördelarna med 

deras produktionssystem, TPS, började sprida sig, framförallt i Japan. I slutet av 1970-talet 

startades ett forskningsprogram på MIT i USA som syftade till att studera skillnader mellan 

biltillverkare världen över. Resultatet var att det fanns en stor skillnad mellan just Toyota och 

biltillverkare i väster när det gällde kvalitet och produktivitet. I boken ”The Machine that 

Changed the World” av Womack, Jones och Roos (1990) presenterades resultatet av studien 

och i den lanserades också för första gången begreppet Lean Production. [3]  
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3.2 Lean 

Uttrycket Lean kommer från synen på Toyotas sätt att producera då det ansågs ”smärt och 

smidigt”. En rättvis svensk översättning av Lean skulle vara resurseffektiv då Lean är ett 

förhållningssätt som syftar till att öka produktiviteten med effektiv resursanvändning. För att 

vara konkurrenskraftig och ha en lönsam verksamhet måste organisationen använda de 

resurser som finns tillgängliga på ett effektivt sätt och ständigt reducera slöseri för att endast 

jobba med värdeskapande aktiviteter. Lean handlar också om öka engagemanget hos 

medarbetarna och fokusera på rätt saker genom ett helhetstänk men att samtidigt arbeta med 

detaljerna. [3]  

Lean söker hela tiden perfektion, det ”ideala läget”. För att uppnå det krävs utmärkt kvalitet 

och kundnöjdhet och, framförallt, inget slöseri. Det är höga målsättningar och kräver en hel 

del arbete, ett arbete som inte har något slut. [4]  

En del menar att Lean är samma sak som ”mean”, att det bl.a. innebär nedskärningar av 

personal. Men Lean har alla förutsättningar att vara det motsatta, tillväxt och möjligheter men 

det kräver att ledningen är fullt insatt i vad det handlar om och vad som krävs och att de i sin 

tur engagerar resten av organisationen. [4]  

3.3 Slöseri 

Muda är det japanska ordet för slöseri och är starkt förknippat med Lean. Eliminering och 

förbyggande av slöseri är ett verktyg inom Lean och används för att öka andelen 

värdeskapande arbete i förhållande till det icke värdeskapande. Innan arbetet kan påbörjas är 

det viktigt att vara medveten om att minskning av slöseri inte är detsamma som minskning av 

kostnader, det kanske till och med innebär en ökning. [4]  

För att göra slöseriet synligt i en verksamhet krävs att den utmanas, ofta görs detta 

kontrollerat. En känd illustration av detta är sänkning av vattennivån i den Japanska sjön, där 

fler och fler undervattensklippor kommer upp i takt med att vattnet sänks. Verksamheten blir 

då tvungen att ta hand om och se till att det som dyker upp, avvikelserna, inte återkommer. [3] 

Toyotas fabrikschef, Taiichi Ohno, definierade sju typer av slöseri. Den första brukar 

benämnas som värst då den typen av slöseri ger upphov till de resterande formerna. [4]  

- Överproduktion 

- Väntan 

- Transport 

- Överarbete 

- Lager 

- (Onödig) rörelse 
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- Produktion av defekta produkter 

Genom att utgå från dessa kategorier kan slöseriet bli lättare att upptäcka [3]. 

3.4 Principer inom Lean 

De principer som finns inom Lean måste utgå från organisationens värderingar, det 

förhållningssätt organisationen önskar ha till intressenterna. Det finns en strävan inom Lean 

att styra organisationen utifrån de gemensamma värderingar som finns och därmed ge 

medarbetarna att fatta egna beslut utifrån dem. Värderingarna är alltså viktiga för att kunna 

styra organisationen i rätt riktning, om inte väl förankrade och kommunicerade värderingar 

finns riskerar organisationen att bli spretig och därmed svårstyrd och ineffektiv. [3] 

Om värderingarna sätter ramarna för verksamheten kan Lean-principerna sägas användas för 

att styra organisationen och kan benämnas som riktlinjer som visar hur verksamheten ska 

bedrivas. Som tidigare nämnts kommer tankarna om Lean från Toyota, där verksamheten 

baserades på ett antal principer. Dessa principer användes först bara på 

produktionsverksamheten men genomsyrar nu hela företaget. [3] 

I [4] beskrivs de 5 principer som Womack och Jonas presenterar i sin bok Lean Thinking, 

vilka är: 

Värdet sett ur kundens perspektiv. Det hela startar med att specificera vad kundens anser är av 

värde och vad kunden vill ha för resultat. Ofta styrs slutresultatet av det som är bekvämast för 

producenterna eller vad som anses som mest ekonomiskt för kunden. [4] 

Värdeflödet. När värdet är specificerat måste värdeflödet identifieras. Vad eller vilka 

sekvenser i processen, från råmaterial till dess att slutprodukten levereras till kunden, adderar 

värde. Fokus ska ligga på antingen produkten eller kunden, inte avdelningar eller operationer. 

[4] 

Flöde. När identifieringen av värdeflödet är gjort är nästa steg att få värdet att flöda, att alltid 

hålla värdet i rörelse, dvs. undvika köer. En gyllene regel är att aldrig försena ett 

värdeskapande steg till förmån för ett icke värdeskapande steg, istället ska sådana steg försöka 

tas parallellt. [4] 

Pull. När en strategi för flödet tagits fram kommer nästa steg som handlar om att bara 

tillverka det som behövs. Pull innebär dels att ha kort reaktionstid till förändringar i behovet 

från kunderna och dels att ha ett dragande system, dvs. att ingenting tillverkas förrän en pull-

signal ges, t.ex. en beställning från kund. Nästa steg i en produktionskedja kan ses som en 

intern kund vilket innebär att när signalen därifrån ges kan föregående steg börja producera. 

[4] 

Perfektion. Slutligen kommer perfektion, som efter att de tidigare principerna är inarbetade 

ska vara ett möjligt mål. Det handlar om att ge kunderna exakt det de vill ha, i rätt antal, vid 

exakt rätt tidpunkt, med rätt kvalitet, till rätt pris och med ett minimum av slöseri. [4] 
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3.5 Verktyg & metoder inom Lean 

För att förverkliga tankesätten, dvs. principerna, krävs metoder för att genomföra dem i 

praktiken. Det aktuella problemet tillsammans med principerna fungerar som utgångspunkt 

när val av metod ska göras. Innan valet görs bör en ordentlig analys göras för att identifiera 

förutsättningarna. [3] 

Följande metoder och verktyg är i första hand tänkta att eliminera slöseri: 

- 5S, som innefattar de 5 stegen sortera, strukturera, städa, standardisera och 

självdisciplin. 5S går ut på att skapa en välorganiserad, funktionell arbetsplats och 

genom detta driva ut slöseri. Det är bland de mest populära verktygen inom Lean men 

för att lyckas krävs en tydlig problemställning och en engagerad ledning med 

engagerade medarbetare. [3] 

- Standardiserat arbete brukar ofta nämnas som en av grunderna i TPS. Metoden strävar 

efter att skapa processer som upprepas, görs likadant varje gång och är dugliga. Detta 

ligger till grund för vidare förbättringar. Standarder i form av arbetsbeskrivningar ska 

ses som levande dokument där möjligheten till förändring och förbättring finns, och 

bör utformas tillsammans med de som utför arbetet. [4] 

- Visuell styrning är en nyckelmetod inom Lean, denna metod bör integreras med 5S 

och standardiserat arbete. Utifrån den visuella styrningen går det ofta att avgöra hur 

verksamheten ligger till med sitt arbete med Lean. Otydliga scheman, inte helt 

standardiserat arbete, otydlig kvalitet och underhåll är tecken på att verksamheten har 

en bit kvar i sitt arbete med Lean. Lampor som visar status och genomskinliga skydd 

och kåpor i plast vid maskiner är några exempel på visuell styrning. [4] 

- SMED, en vanlig metod för att reducera ställtid. Beskrivs mer nedan.  

3.6 SMED  

Som nämnts tidigare står SMED för Single-digit Minute Exchange of Die och togs fram av 

Shiego Shingo som en del i att rationalisera operationer. [2] 

Inom Lean är målet, dels ur flödesperspektiv, att hålla ställtider så korta som möjligt för att 

möjliggöra tillverkning av små partier men också reducera dem för att öka den värdeskapande 

andelen av arbetet. [3]  

SMED är en metod som innehåller åtta delar: 

- Separera intern och extern ställtid 

- Omvandla intern ställtid till extern 

- Funktionell standardisering 

- Funktionella fästanordningar 



  

2014-06-17 Sofie Karlsson  16 (33) 

Figur 3.2 SMED-metoden 

- Använd förhandsjusterade fixturer 

- Parallella operationer 

- Eliminera justeringar 

- Att mekanisera 

Beroende på vilken typ av omställningar och typen av operationer det gäller är delarna mer 

eller mindre applicerbara. [1] 

När SMED används i praktiken används de åtta delarna vanligtvis på följande sätt: 

0. Analysera nuläget, utgångsläget 

1. Separera intern och extern ställtid  

2. Omvandla intern ställtid till extern 

3. Eliminera justering, infästning m.m. [1] 

Som visas i figur 3.2 är extern och intern ställtid inte skiljd åt utan sker om vartannat i 

utgångsläget.  

I steg 1 sker separationen av dem, enligt metoden kan då tre tekniker användas. Den första är 

att ta fram checklistor som inkluderar vilken typ av verktyg, specifikationer och antal 

operatörer som behövs för stället och att rätt värden för varje operation finns tillgängliga, för 
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att reda ut vad som måste göras i samband med stället. Nästa teknik är att göra funktionstester 

för att i god tid se till att alla delar som ska användas under stället är i perfekt skick, om inte 

så finns det en möjlighet att hinna laga dem. Den sista tekniken är att förbättra transporter av 

delar och verktyg som inte finns tillgängliga direkt vid maskinerna.  

Förutom att i första hand separera intern och extern ställtid är dessa tekniker också en bra 

grund inför steg 2 då intern ställtid ska omvandlas till extern. Det sker i två steg som går ut på 

att titta till huvudfunktionerna och syftet med varje operation i det nuvarande interna stället 

och efter det försöka hitta sätt att omvandla dessa interna omställningssteg till externt ställ. 

Nyckeln till framgång i steg 2 är att tillåta sig själv att titta på det nuvarande interna stället 

som om det vore första gången. Tre praktiska tekniker kan tas till hjälp för att konvertera 

intern ställtid till extern, dessa är att förbereda operationsförhållanden i förväg, standardisera 

viktiga funktioner och använda standardiserade fixturer i maskinen.  

Den tredje och avslutande delen, steg 3, är att effektivisera alla delar i omställningen. När det 

gäller det externa stället handlar det framförallt om rationalisera lagring och transport av delar 

och verktyg. När det kommer till det interna stället handlar det istället om att implementera 

parallella operationer, använda t.ex. funktionella klämmor, eliminera justeringar, och 

mekanisering. [2] 

Spilltid förekommer under ett ställ och kan delas in i personlig och icke-personlig tid. Icke-

personlig tid kan i sin tur delas upp spilltid operation och spilltid verkstad. När det gäller 

spilltid operation kan det handla om t.ex. tid för smörning, påfyllning av olja och bortrensning 

av skärspån. Spilltid verkstad innefattar de bitar där möjligheter för automatisering finns, t.ex. 

matning av material till maskinerna. Stora framsteg har gjorts när det gäller automatisering av 

bearbetningsoperationer men trots det har det manuella arbetet kring maskinerna inte minskat 

utan sker fortfarande i form av t.ex. tillförsel och borttransport av material. Den mänskliga 

faktorn är svår att komma ifrån och därav finns också den personliga spilltiden i ett ställ som 

inrymmer människans problem och behov. [1] 

För att kunna genomföra SMED krävs det att övertyga medarbetarna om att idéerna är 

genomförbara och att de är av betydelse. [1]  

3.7 Spagettidiagram  

Ett spagettidiagram är en illustration av slöseri av typerna transport och rörelse och kan 

användas tillsammans med bl.a. metoden inom Lean som kallas för värdeflödesanalys. [3]  

Ett spagettidiagram tas fram genom att följa det aktuella flödet av antingen produkter, 

material eller dylikt och markera ut detta i en layout över det aktuella området. Därefter 

beräknas flödets totala längd, de nödvändiga rörelserna markeras i en utmärkande färg och 

beräkningen av flödet görs om, men nu endast med de nödvändiga rörelserna. Nu syns de 

onödiga rörelserna tydligt och även eventuella fel i layouter kan bli tydligare. Förutom att 

skapa effektivare layouter kan också spagettidiagram användas vid minskning av ställtid och 

allmänt slöseri. [4] 
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Figur 3.3 Symboler för processkartläggning 

3.8 Processkartläggning 

Processkartläggning på den mest grundläggande nivån innebär att beskriva processer i termer 

av hur aktiviteter inom processer förhåller sig till varandra. Det finns olika tekniker för 

kartläggning men alla har två huvudfunktioner, vilka är att identifiera de olika typer av 

aktiviteter som sker under processen och att visa flödet av material, människor och 

information genom processen. [5] 

Vid processkartläggning kan följande symboler, figur 3.3, enligt [5] användas: 

3.9 Tidsstudier 

Tidsstudier är den metod ingenjörer traditionellt använder sig av för att fastställa hur lång tid 

enskilda arbetsmoment tar. En tumregel är att arbetet ska vara standardiserat och strukturerat 

innan mätningarna påbörjas. Att videofilma arbetsmomenten är bättre än att utföra 

mätningarna ”live” då det finns möjlighet att spola tillbaka och följa rörelserna i efterhand. 

Dessutom slipper operatörerna känna sig stressade av att ha någon med tidtagarur stående 

bakom ryggen. [4] 

Om momenten utförs av flera operatörer bör de filmas var och en. Det är också bättre för 

resultatet att filma operatörer från olika skift, på det sättet kan olika arbetssätt och 

skillnaderna mellan dem studeras och därefter kan den metod som fungerar bäst fastställas, 

vilket är ett viktigt steg för att standardisera arbetet. [4] 

Till att börja med är det bra att bryta ner sekvenser i arbetsmoment som har tydliga start- och 

slutpunkter. Mätningar som visar väldigt lång eller kort tid kan sorteras bort och tiderna kan 

avrundas till sekunder. För varje arbetsmoment ska den kortaste och oftast återkommande 

tiden väljas. [4] 
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4 Resultat 

4.1 Beskrivning 

4.1.1 Övergripande presentation & nulägesanalys 

På avdelningen för SMT jobbar operatörerna i treskift. Nattskiftet går på söndag kväll och 

veckans sista skift, förmiddag, går av fredag efter lunch. Grundtanken är att det ska finnas tre 

operatörer vid varje lina. En operatör ska då finnas i slutet av linan hand om ev. felaktigheter i 

felstationen och de andra operatörernas huvudsyssla är att se till att produktionen flyter på 

genom att skarva komponentrullar och fylla på andra förbrukningsprodukter, t.ex. lodpasta 

eller kort i stacken. De är också ansvariga för att lösa ev. problem som uppstår i linan.  

Uppbyggnaden av Panasonic-linan ser ut såhär: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Panasonic-linan 
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Figur 4.2 Flödet vid produktion 
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Panasonic-linan körs som en single-lane, bara en sida, i början, genom stackern, lasern och 

Teknek, därefter blir det en dual-lane, en tvåsidig lina med identiska maskiner på bägge sidor. 

Hur flödet ser ut vid produktion visas i figur 4.2. När det gäller processkartläggningen 

spänner den över de delar av processen som omfattas av bordsstället, dvs. inte vad som sker 

med kort som inte är godkända eller vad som sker med kretskort då de är godkända och klara i 

linan då dessa ligger utanför projektets avgränsningar. I figur 4.2 innebär aktiviteter i grått 

single-lane och resterande dual-lane. De flesta kort som körs i linan är dubbelsidiga och körs 

då först på kortets sida 2 i linans front för att sedan transporteras tillbaka genom 

conveyersystemet för att köras på sida 1 i linans rear. Sida 2 körs först för att det på den sidan 

monteras mindre känsliga komponenter, t.ex. dioder, som tål att värmas upp flera gånger till 

skillnad från komponenterna på sida 1, samt att de dyra komponenterna bör läggas till så sent 

som möjligt i processen, dvs. på sida 2, för att kortet skall kosta så lite som möjligt om något 

går fel tidigt i processen och måste kasseras. 

Det finns 8 plockmaskiner, 4 på varje sida av 

linan, och dessa rymmer således 8 bord med 

komponenter. 8 bord är vad som kallas en 

setup och det finns totalt 16 bord att tillgå. Av 

dessa bord är 4 fasta vilket innebär att de 

alltid laddas för och används till några 

produkter som körs mer frekvent än andra. De 

resterande 12 borden är rörliga vilket innebär 

att de laddas beroende på vad de ska användas 

till för produkter, t.ex. för att fylla upp en 

setup för de produkter som körs med fasta 

bord.  

4.1.2 Stopptider  

Utifrån rapporter från företagets system för stopptidsregistrering, Axxos, syns det tydligt att 

långt ifrån hela linans kapacitet utnyttjas (se bilaga B och C). I Panasonic-linan inhämtar 

Axxos information strax innan korten går in i ugnen på rear. Om ett kort inte passerat när 

cykeltiden för produkten överskridits med 1 minut registreras ett kort stopp som inte behöver 

kodas, överskrids däremot cykeltiden med 2 minuter registreras ett stopp som måste kodas 

utifrån stopporsak. Dessa stopporsaker är indelade efter parametrarna i TAK. Måttet, total 

anläggningseffektivitet, är en populär metod för att bedöma effektiviteten av kapacitet. TAK 

kan sägas vara ett mått på hur många procentandelar av planerad produktionstid företaget får 

betalt för och det bygger på tre aspekter [5]: 

Tillgänglighet: hur stor andel av den planerade drifttiden som används till produktion. 

Anläggningsutbyte: hastighetsförluster jämfört med optimal cykeltid, bl.a. mikrostopp.  

Kvalitetsutbyte: hur stor andel av det som är producerat som är godkänd. 

Bild 4.1 Plockmaskiner inkl. bord 
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TAK-målet för Panasonic-linan är i dagsläget 70,0 procent. I mars låg måttet på 53,1 procent 

och i april 50,2 procent (se bilaga B och C).  

Totala stopptiden registrerad för respektive månad är 174 samt 170 timmar. Denna tid delas 

upp i stopptid och ställtid. När det gäller endast stopptid är den 134 samt 151 timmar, se tabell 

4.1. 

 Stopptid (tim) Ställtid (tim) Total stopptid (tim) 

Mars 134 40 174 

April 151 19 170 

 

Det är framförallt laddning av bord som står för den största delen av stopptiden. Under mars 

stod den för 53 procent, ca 71 timmar, och under april för 53 procent, ca 80 timmar. I mars 

skedde det vid 15 tillfällen och då drygt 4,5 timme per gång medan det i april handlade om 21 

tillfällen med ca 4 timmar per gång (se bilaga B och C). Det tar ca 45-60 min att ladda varje 

bord och tanken är att en körning i linan ska planeras så att det under tiden hinner ske 

eventuell laddning av de bord som ska användas efter. Dock uppstår ibland problem då en 

körning tar kortare tid än vad det tar att ladda bord och när personal saknas pga. t.ex. sjukdom 

(Jonhed). 

4.1.3 Ställ 

Som synes i tabell 4.1 är ställ en annan orsak till att linan inte utnyttjas fullt ut. Av den totala 

stopptiden står ställtiden för 40 timmar i mars och 19 timmar i april, timmarna är fördelade 

enligt diagram 5.1 och 5.2.  

 

Delarna märkt övrigt i diagram 4.1 och 4.2 är väntan på andra kortet, nozzelproblem och 

avsyning av kort i samband ställ.  

Diagram 4.2 Fördelning av ställtid i april 

 

 

Diagram 4.1 Fördelning av ställtid i mars 

 

 

Tabell 4.1 Stopptid i mars & april 

9 tillfällen, 30 min/ställ 

9 tillfällen, 35 min/ställ 

32 tillfällen, 15 min/ställ 

37 tillfällen, 21 min/ställ 

15 tillfällen, 51 min/ställ 

15 tillfällen, 50 min/ställ 
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De tre typerna av ställ kan beskrivas enligt följande: 

- Variantställ: då byte av varianter sker inom en produkt, detta ställ sker mest frekvent. 

Produktionstekniker på avdelningen har arbetat en del med att reducera tiden för 

denna typ av ställ (Jonhed).  

- Produktställ: då byte av produkt sker. Kräver i princip en lika stor omställning som vid 

bordsställ men med skillnaden att den nya produkten kan köras med befintlig setup. 

Arbete med tidsreducering vid denna typ av ställ har utförts (Jonhed). 

- Bordsställ, som är huvudfokus i denna rapport, görs när det sker ett byte av produkt 

som medför att setup helt eller delvis behöver bytas. Detta innebär att momenten i 

figur 4.3 måste utföras.  

 

 

Figur 4.3 Moment i samband med ett bordställ i nuläget  
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Bytet av bord kan påbörjas när sista kortet gått ut ur plockmaskinerna på rear, dvs. ungefär 

samtidigt som Axxos registrerar att ett kort passerar. När cykeltiden och ytterligare 2 minuter 

passerat registreras ett stopp som senare kodas till ett bordsställ. När borden är bytta och linan 

helt tömd på kort, som det vita i figur 4.4 ska symbolisera, ställs hela conveyersystemet om 

samtidigt.  

I teorin ska de tre operatörerna vid linan hjälpas åt vid ett bordsställ och även få hjälp av 

operatörer från någon av de andra bägge linorna just vid det kritiska momentet då borden ska 

bytas. Fokus ska alltså ligga på att snabbt och smidigt byta borden och få igång 

plockmaskinerna igen. Dock är detta inte riktigt inarbetat i Panasonic-linan vilket gör att 

operatörerna vid linan ofta får göra bordsbytet utan hjälp.  

Det finns ett orderpapper förberett inför varje ställ där information om vad och hur många 

kort som ska köras finns, vad som ska göras innan, under och efter stället, samt vilka program 

som ska användas i de olika maskinerna i linan. Vilka moment som ska göras i samband med 

stället är utformat som en checklista men det är inget operatörerna använder i någon högre 

utsträckning idag, den anses inte fylla någon funktion då de håller koll på vad som är gjort 

utan att använda listan. Men de använder pappret till är att fylla i hur många kort som är 

framlagda för körning och för att se vilka program som ska användas i varje maskin. Utöver 

orderpappret finns också en lista som används i slutet av linan, vid felstationen, för att 

säkerställa att rätt antal kort producerats, detta papper fyller dess funktion enligt operatörerna.  

I samband med stället ska ett byte av produkt i Axxos ske, eftersom cykeltiderna för 

produkterna är olika. Dock finns ingen tydlig inarbetad rutin för detta i nuläget vilket gör att 

det ibland sker långt efter stället inträffat.  

4.1.4 Slöseri 

Förutom det tids- och resursslöseri som uppstår i och med väntan på att sista kortet ska ha 

lämnat linan så att omställningen av hela conveyersystem kan göras så finns det också slöseri 

i form av rörelser i samband med bordsställ. 

I detta spagettidiagram illustreras det slöseri i form av rörelser som en operatör gör under ett 

moment, byte tryckaren front, i samband med ett bordsställ. Förflyttningarna orsakas till 

största av informationsinsamling, dels är signalen för när sista kortet gått ur stackern 

densamma för när det är få kort kvar som när det är tomt så detta måste dubbelkollas, 

operatören tittar också efter vart sista kortet befinner sig och dels efter orderlappen med 

information om vilket program som ska användas för den nya produkten.  

Figur 4.4 Linan tom på kort vid omställning av hela conveyersystemet  
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4.2 Analys & förbättringsförslag 

4.2.1 Förbättringsförslag – sekventiell omställning  

Långa ställtider ger många negativa följder, bl.a. kapacitetsförluster. Dessutom leder stora 

batchstorlekar, som företaget kör idag, till långa genomloppstider, sämre leveransförmåga, 

lägre flexibilitet och hög kapitalbindning. Stora batchstorlekar medför också större buffrar 

vilket innebär en risk när det gäller kvaliteten, problem som döljs, och överproduktion med 

eventuell kassering som följd. Dessa risker och negativa effekter är delar som går emot teorin 

om Lean som handlar om att hålla ett jämnt flöde, dvs. undvika köer, och att tillämpa 

dragande system. [3] 

Förutom att det öppnar för mer drifttid i maskiner så har kortare ställtider flera positiva 

följdeffekter. Med ökad resurseffektivitet kan genomloppstiden sänkas och därmed också 

värdet av varulager, produkter i arbete och utnyttjande av yta (när mellanlagren krymper). [5] 

Den största tidsbesparingen i samband med bordsställ går att göra på att ställa om 

conveyrarna sekventiellt, istället för att som idag ställa om att alla samtidigt när linan är tömd 

på kort. Tidsbesparingen som görs är tiden det tar för första kortet att nå fram till 

plockmaskinerna samt den väntetid som uppstår idag när linan måste tömmas på kort. 

Förslaget kräver först och främst genomgång med operatörerna och sedan coachning och även 

tidtagning i samband med genomförandet, därefter uppföljning.  

Stället kan påbörjas när sista kortet lämnat stackern. Ordningen för utförandet av momenten i 

ett framtida bordsställ beskrivs i figur 4.7 samt i bilaga D. 

Figur 4.5 Spagettidiagram över rörelser i nuläget 
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 I figur 4.6 illustrerar grönt de delar av linan där dels det första kortet passerat och dels de 

delar sista kortet i föregående körning har kvar att passera. 

 

En sekventiell omställning av conveyrarna innebär att ett bordsställ kan utföras enligt figur 

4.7. De streckade momenten är omvandlade från intern ställtid respektive ramp down till 

antingen externt ställ eller ramp down och ramp up.  

 

Utifrån tidsmätningar och observationer, samt med de framtagna förbättringsförslagen skulle 

ett bordsställ kunna genomföras på 20 minuter (se bilaga D). Detta förutsätter att 4 operatörer 

medverkar vid bordsbytet och att första kortet ligger och väntar innan plockmaskinerna när 

bordsbytet är gjort.  

Figur 4.6 Första och sista kort vid sekventiell omställning  

Figur 4.7 Förslag på utförande av framtida bordsställ 
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4.2.2 Förbättringsförslag – fokus  

Det interna stället är det mesta kritiska och bör därför göras så fort och smidigt som möjligt 

[2]. Sedan detta arbete påbörjades har tiden för bordsställ minskat från 51 min/ställ till 35 

min/ställ. Detta kan vara en indikation på att bordsställ inte kodas likadant varje gång, detta 

återkommer i det förslag som berör att dela upp kodning av bordställ. Det kan också vara en 

indikation på att ett ökat fokus ger en positiv effekt på ställtiden. 

Genom att jobba mer aktivt med fokus på linan vid bordsställ samt fokusera på att få hjälp av 

operatörer från övriga linor vid bytet av bord kan det interna stället hållas så kort och effektivt 

som möjligt.  

4.2.3 Förbättringsförslag – tydligare instruktioner & skapa förutsättningar för information  

Under datainsamlingen har det åskådliggjorts att arbetssätt i samband med bordsställ skiljer 

sig mellan operatörer. Momenten kan göras i olika ordning och det i sig innebär inget fel men 

för att komma tillrätta med problemet bör ett arbete med att utforma eller förändra redan 

befintliga standarder göras tillsammans med operatörerna. Enligt teorin om Lean är detta icke-

standardiserade arbetsätt ett hinder för ständiga förbättringar då avvikelser är svårare att 

upptäcka när processer inte upprepas utan görs olika från gång till gång [4]. 

Spagettidiagrammet i figur 4.5, under tidigare avsnitt om slöseri under kapitel 4, visar de 

rörelser som en operatör gjorde under ett moment i samband med ett bordsställ. Många av 

rörelserna är onödiga och därmed också slöseri enligt teorin om Lean [3]. Orsaken var dels att 

information inte fanns vid rätt plats och dels att informationen om när ett ställ kan påbörjas 

inte var tillräckligt tydlig och behövde dubbelkollas. Enligt teorin om Lean det ett tecken på 

att verksamheten har en del att jobba med [3].  

Figur 4.8 Spagettidiagram över framtida rörelser 
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I och med att slöseriet nu är upptäckt kan återgärder vidtas och en standard tas fram utifrån 

detta exempel, figur 4.5, som bidrar till att andra operatörer som idag gör mer eller mindre 

onödiga förflyttningar också effektiviserar sitt arbete. Figur 4.8 visar ett förslag på ett 

effektivt rörelsemönster i samband med momentet tryckaren front. Det momentet är då 

integrerat med att ställa om conveyerbredden i stackern, lägga i kort, byte i lasern och Teknek. 

Detta är en del i SMED, som handlar om förbättra transporter av delar och verktyg som inte 

finns vid maskinen [1].  

Detta förutsätter dock att informationen som behövs för stället finns nära till hands samt en 

tydligare signal som visar när sista kortet är ute ur stackern. Genom en 

upphängningsanordning för orderpappret på ställvagnen undviks den eventuella slöseritid det 

innebär för operatörerna att leta efter informationen. Fler exemplar av orderpappret kan 

behövas eftersom det kan användas på fler ställen samtidigt om operatörerna jobbar parallellt 

med stället. För att inte blanda ihop olika order kan varje order märkas med en egen färg, 

enligt metoden för visuell styrning inom Lean [3]. 

En mer organiserad placering av papper och övrigt material som idag ligger på ytan efter 

plockmaskinerna. En anslagstavla, eventuellt en portabel, i anslutning till linan kan vara ett 

alternativ. Produktionstekniker på avdelningen har tagit ett första steg i ett sådant arbete, då 

hen infört plastfickor på ytan efter plockmaskinerna. Här skulle metoden 5S kunna tas till 

hjälp för att skapa en välorganiserad, funktionell arbetsplats [3]. 

4.2.4 Förbättringsförslag – visualisera mera  

När det gäller just visuell styrning och 5S enligt teorin om Lean lämnar arbetet på företaget 

utrymme för förbättring, främst gäller det tydligare markering av borden. Det finns idag små 

klisterlappar på borden men de kan göras betydigt större. Samma sak gäller markeringarna 

som sitter vid maskinerna. Dessa bör göras i svartvitt eftersom borden är markerade med 

färger beroende på vad för typ av bord, rörligt eller fast, och det läggs ”order” på ny laddning 

utifrån färgerna. I framtiden kommer ytterligare en plockmaskin inkl. 4 bord tillkomma och 

tanken är då att utöka de rörliga borden. För att underlätta kan flyttbara markeringar införas, 

att varje bord har en egen markering, t.ex. i form av en bokstav, men i samband med laddning 

märks ut med en siffra för vilken plockmaskin de ska används i.  

4.2.5 Förbättringsförslag – dela upp kodning av bordsställ  

Baserat på mätningar och observationer finns en risk för att stopptiderna för bordsställ döljer 

en del mindre stopp som bör kodas enskilt. Bl.a. uppstår då och då nozzelproblem vid körning 

av första kortet genom plockmaskinerna och dessutom händer det att måtten på 

komponenterna skiljer sig åt mellan leverantörer och detta kan upptäckas vid körning av 

första kortet efter bordsbyte och måste då justeras (se bilaga B och C).  

Något annat som skulle kunna sänka motivationen hos operatörerna är att de flesta kodningar 

som skett av bordsställ består till 10-20 procent av sådant som operatörerna direkt kan 

påverka (se bilaga D). Resterande tid registrerad i stopptidssystemet Axxos är väntan på första 

kortet genom plockmaskinerna på front, därefter avsyning och sedan väntan på första kortet 
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för avsyning på sida 1. Operatörerna kan ha utfört ett väldigt bra och effektivt ställ men i och 

med att även väntetiden, dvs. maskintiden, kodas som ställ ser det ut som att det tagit väldigt 

lång tid och motivationen att kapa minuter eller sekunder här och där kan minska.  

Stopptidssystemet Axxos och kodning av stopporsaker är ganska nyligen infört på avdelning 

för SMT vilket kan betyda att det fortfarande är en period av inlärning innan kodningen 

fungerar som den ska. Utifrån en del kommentarer på kodningarna som skett under 

datainsamlingen syns det att operatörerna ibland ser just det momentet som en börda och 

kanske inte riktigt förstår syftet med det.  

Förslaget är därför att uppmuntra operatörerna att dela upp kodning i mindre orsaker och få 

dem att förstå att det görs för deras skull, för att de ansvariga ska upptäcka och kunna jobba 

bort återkommande problem. Det medför att operatörerna kan utföra sitt jobb lättare och 

bättre och dessutom blir deras del i ställen tydligare och kan jämföras från gång till gång för 

att se den förbättring som sker.  

4.2.6 Förbättringsförslag – laddning  

Genom en analys av företagets TAK-mätningar i Panasonic-linan syns det tydligt att laddning 

är den enskilt största maskintillgänglighetsförlusten (se bilaga B och C).  

För att kunna utnyttja linan så effektivt som möjligt och för att underlätta körning av mindre 

batchstorlekar bör denna bit ses över, dels när det gäller planering av de olika setuperna och 

körning men också när det gäller resurser i form av personal. Detta är ett arbete som är 

påbörjat då en ny plockmaskin är inköpt och setuper, batchstorlekar samt laddning ska 

optimeras.  

4.2.7 Förbättringsförslag – skarvning  

När ställtiderna reducerats och laddningen setts över framkommer förmodligen mindre 

problem som tidigare har dolts av de större. Det är ett bra exempel som visar hur sänkning av 

vattennivån i den Japanska sjön fungerar i verkligheten, fler och fler problem dyker upp i takt 

med att nivån sänks [3]. De återkommande, mindre stoppen i linan orsakas ofta av problem 

med skarvarna. I mars ägnades t.ex. minst 8 timmar åt att lösa problem relaterade till skarvar 

(se bilaga B och C). För att säkra upp kvaliteten på skarvarna kan det var aktuellt att se över 

detta, t.ex. om det går att använda en annan tejp eller göra skarvning på ett annat sätt. 
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5 Diskussion 

5.1 Värdering av resultat 

Tidsmätningarna som utförts under arbetet kan vara eventuella felkällor, dels kan resultat 

anses som säkrare om de hade utförts fler gånger och dels ligger det svårigheter i att bedöma 

och tidsbestämma momenten rätt eftersom operatörerna inte utför momenten likadant. Den 

mänskliga faktorn i sig är den eventuella felkälla som skulle kunna ge största utslag på 

resultatet. Det är som SMED-metoden också antyder svårt att komma från mänsklig spilltid 

när det sker manuella operationer [1]. Dock har skillnaden i snabbhet mellan operatörer till 

viss del tagits i beaktning då den kortaste, oftast förekommande, tiden för varje moment tagit 

med i beräkningarna, enligt teorin om tidsmätningar [4]. 

Flera gånger har det i samband med observationer och tidsmätningar av bordsställ uppstått 

problem som har krävt åtgärd och det i sin tur lett till ett ibland kort men ibland också mer 

långvaraktig, avbrott i stället. Detta har tagits hänsyn till och räknats bort från mätningarna 

men i några fall har det gjorts i form av uppskattningar av tiden för avbrottet. 

Brist på bakomliggande kunskap om hur arbetet och bordsställ utförs in i minsta detalj kan 

också vara en eventuell felkälla. 

5.2 Fortsatt arbete 

Jobbet med ständiga förbättringar är viktigt, såväl när det gäller arbetet med t.ex. 

arbetsinstruktioner som av utförandet av omställningar. När det gäller bordsställ och eventuell 

implementering av förbättringsförslag är coachning och uppföljning viktigt för att säkerställa 

att operatörerna uppfattat arbetssättet korrekt och därmed kan lämna förslag på ytterligare 

förbättringar. Förbättringen som innebär sekventiell omställning av conveyrar skulle kunna 

tillämpas fullt ut även vid produktställ, då i princip samma förfarande sker då med undantag 

för bytet av bord.  

En grundligare analys för att se över om bordsställ eventuellt ska definieras och kodas på ett 

annat sätt än vad som görs idag bör göras, eller om informationen till operatörerna inte har 

varit tillräckligt tydligt när det gäller kodningen. I så fall bör operatörerna få en genomgång 

om hur de ska koda, t.ex. bordsställ för själva bordsbytet och sedan väntan på kort, inklusive 

enskild kodning för eventuella problem som uppkommer då första kortet går genom 

plockmaskinerna m.m. Detta för att tydligare få upp avvikelser till ytan.  

Nedan listas observationer som gjorts under arbetets gång men där kunskapen i dagsläget är 

för liten för att kunna göra en analys av.  

- När byte i tryckarna görs läggs gammal pasta över och då det behövs fylls ny på: detta 

skulle kunna ses som ett slöseri och en analys om det är värt att återanvända den 

gamla pastan skulle kunna göras. Eventuellt skulle en automatisering av påfyllning 

med ett visst intervall kunna införas. 

- Referenskörningen av ugnen: eftersom operatörerna oftast går på rast vid samma tid 

varje dag skulle det vara lämpligt att programmera så att den referenskörning av ugnen 

som idag inträffar runt första och sista orderbytet i samband med skiftbytet istället sker 
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första och sista rasten i samband skiftbyte/orderbyte.  

- Gemensamt saldo för komponenterna: en del komponenter delas idag mellan linorna 

på avdelningen men pga. att maskinerna inte delar databas så syns det inte i 

Panasonic-linan när komponenter förbrukats i andra linor och då stämmer heller inte 

informationen operatörerna får om vid vilken tidpunkt komponenterna ska ta slut och 

behöver skarvas. Detta arbete är redan påbörjat.  
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6 Slutsatser 

Syftet med det här projektet var att reducera omställningstiden i ytmonteringslinan Panasonic 

på avdelning för SMT på Stoneridge Electronics AB. Genom att göra en sekventiell 

omställning av conveyersystemet som används för att transportera kort i linan samt att införa 

de förslag på förbättringar som tagits fram bör omställningstiden kunna reduceras från 43 

min/ställ (snittiden för mars och april) till 20 minuter.  

Förutom de mer reella förslagen handlar det till viss del om inställning och fokus hos 

operatörerna. Hittills har tiden för omställningarna inte inneburit något problem vilket har 

betytt att operatörerna inte haft någon press på sig och utfört momenten på, inte alltid, det 

mest effektiva sättet. Bordsställ i andra linor på avdelningen har tidigare analyserats och tiden 

för dem reducerats, i och med det ska det inte innebära några större svårigheter att 

implementera de förändringar som föreslagits för Panasonic-linan.  

Men förändringarna kräver tydliga instruktioner, coachning och uppföljning för att fungera på 

bästa sätt. Dessutom kan företaget arbeta med tydligare instruktioner och signaler för att 

underlätta för operatörernas arbete i samband med ställ. 

Under arbetets gång har frågan uppkommit om bordsställ verkligen är definierat och 

registreras på rätt sätt i företagets stopptidssystem. En grundligare utredning om huruvida 

detta stämmer kan vara värd att genomföra som ett fortsatt arbete.  

 



  

2014-06-17 Sofie Karlsson  33 (33) 

7 Referenser 

[1] Shingo, Shigeo; bearb. för svenska förhållanden av Lars O. Sødahl, Den nya japanska 

produktionsfilosofin. Lidingö: Sv. ManagementGruppen AB, 1984 – ISBN: 

9789177220251 

[2] The Productivity Press Development Team, Quick changeover for operators: The SMED 

system. New York: Productivity Press, 1996 – ISBN: 9781563271250  

[3] Petersson, Per, et al., Lean – Gör avvikelser till framgång. 2 uppl. Bromma: Part Media, 

2009 – ISBN: 9789163327964 

[4] Bicheno, John, et al., Ny verktygslåda för Lean – Filosofi, transformation, metoder och 

verktyg. 4 uppl. Göteborg: Revere AB, 2006 – ISBN: 9789163195488 

[5] Slack, Nigel, et al. Operations and Process Management. 3 uppl. Essex: Pearson 

Education Limited, 2012 – ISBN: 9780273751878 



  Bilaga A 

  

Bilaga A: GANTT-schema 

 



2es
Produktionsplatsrapport summerad 

Produktionsplats: SMD Pana-Line2; Valda:

Tidsintervall: 2014-03-01 00:00:00 - 2014-03-31 23:59:59

Utskriftsdatum: 2014-05-20

Planerad produktionstid PP (tim):

Verklig produktionstid PT (tim):

Produktionstid utanför plan tid (Tim)

Total stopptid ST (tim):

Ställtid (tim):

Stopptid (tim):

Ej belagd tid  (tim):

Total tid TT (tim):  744,00

 373,19

 199,38

 173,81

 39,58

 134,23

 110,23

 54,53
 Produktion 41,2%

Ej belagd tid 22,8%
Maskinfel 5,1%

Material 0,7%

Personal 1,5%
Ställtid 8,2%

Väntetid 14,7%
Övriga 5,7%

Summa: 100,0%

Antal körningar:Kasserad mängd:

Genomsnittlig ställtid (min):

Tillgänglighet:

Anläggningsutbyte:

Kvalitetsutbyte:

TAK-värde:

 278

 61,5

 58,2

 29

Produktionstid utanför order (tim):

Godkänd producerad mängd:

Genomsnittlig cykeltid (sek):

Målcykeltid (sek):

Genomsnittlig partistorlek:

Totalt producerad mängd: Producerad mängd utanför plan tid: 12 277

Mål TAK

 12 240

 0  44

 0,00

53,4

100,0

99,3

53,1

70,0

 37

Beskrivning Tid (min) Tillfällen Andel av ST (%) Andel av PP (%)

Tillgänglighet:

Laddning  19,0 40,8 15 4 258,53
Variantbyte  3,5 7,4 37 775,62
Bordsställ  3,4 7,4 15 769,95
Produktställ  3,4 7,3 15 756,12
Övrigt  1,7 3,7 37 387,28
Rulle tog slut i maskin  1,3 2,9 54 297,70
Skarv strular  1,1 2,4 31 251,73
Övrigt P  1,0 2,1 10 216,33
Fixat nozzelproblem  1,0 2,0 9 213,73
Tekniker övrigt  0,8 1,7 16 182,17
SPI-problem  0,7 1,6 24 167,88
Konvejersystem övrigt  0,7 1,4 2 147,75
Skarvtejp gått av  0,6 1,3 35 136,58
Skarvtejp fastnat  0,6 1,3 38 132,28
Fixat pick-up error  0,6 1,2 28 126,82

 1Sida:

Anteckningar:



2es
Produktionsplatsrapport summerad 

Produktionsplats: SMD Pana-Line2; Valda:

Tidsintervall: 2014-03-01 00:00:00 - 2014-03-31 23:59:59

Utskriftsdatum: 2014-05-20

Maskinfel övrigt monteringsmaskin  0,6 1,2 21 124,70
Variantbyte P  0,5 1,1 8 110,18
Matarproblem övrigt  0,4 0,8 21 87,72
Materialproblem Övrigt  0,4 0,8 15 86,07
Kontrollerat matare  0,4 0,8 12 83,32
Tape cover sensor  0,4 0,8 15 79,25
Felstegad matare  0,3 0,7 11 73,45
Övertejp strular  0,3 0,6 20 64,17
Laserproblem  0,2 0,5 5 54,67
Siktmärkesproblem  0,2 0,5 4 50,33
Maskinfel övrigt tryckare  0,2 0,5 2 50,18
Arbete med SPI P  0,2 0,5 2 49,82
AOI-problem  0,2 0,4 4 45,92
Bordställ P  0,2 0,4 2 43,23
Stoppat linan material eller kvalitetstproblem  0,2 0,4 5 40,40
Arbete med tryckare P  0,2 0,3 2 36,05
Undertejp strular  0,2 0,3 11 35,88
Node 10 Överkonvejer  0,2 0,3 7 35,55
Skicka om jobb P  0,2 0,3 3 35,03
Bytt papper  0,2 0,3 6 34,12
Bytt matare  0,1 0,3 6 32,50
Väntat på andra kortet  0,1 0,3 7 29,10
Node 1 Shuttel  0,1 0,3 5 27,43
IT problem Övrigt  0,1 0,2 3 25,80
Avsyning av kort  0,1 0,2 6 24,12
Node 2 Pelare innan NPM  0,1 0,2 2 22,93
Ugn-problem  0,1 0,2 2 22,62
Node 0 Flipp  0,1 0,2 2 22,27
Ändring av komponent P  0,1 0,2 4 20,93
Nozzelproblem  0,1 0,2 1 20,00
Node 6 Buffer  0,1 0,2 4 16,68
Node 8 Travers/hiss  0,1 0,1 3 15,55
Ändra i setup P  0,1 0,1 1 13,20
Tekniker fixade komponent  0,1 0,1 1 13,15
Node 7 Inspekt efter AOI  0,1 0,1 1 12,65
Tekniker ej tillgänglig P  0,1 0,1 1 11,68
Startat om maskin  0,1 0,1 1 11,28
Fyllt på pasta  0,0 0,1 3 8,28
Fixat transportfel  0,0 0,1 1 7,98
Node 5 Inspekt innan Rehm  0,0 0,1 1 6,97
Node 11 Hiss/Flipp  0,0 0,1 1 6,52
Letat efter komponent  0,0 0,1 1 6,52
Saldofel  0,0 0,1 2 5,92
Node 4 Gate  0,0 0,0 1 4,13

 602Summa  10 428,73

 2Sida:

Anteckningar:



2es
Produktionsplatsrapport summerad 

Produktionsplats: SMD Pana-Line2; Valda:

Tidsintervall: 2014-03-01 00:00:00 - 2014-03-31 23:59:59

Utskriftsdatum: 2014-05-20

 0,0Speedloss -157,95  1 -4,2

 0,5Kort stopp  3 452,87  2 363  3,0

 0,0Speedloss  53,80  2  1,4

 0,2Uppstart av produktion  1 688,12  77  2,4

 0,0Speedloss  5,23  2  0,1

 5,7Skiftbyte  42 636,50  479  4,2

 1,3Kort stopp  9 634,35  6 649  2,7

 2,9Uppstart av produktion  21 488,55  639  3,2

 11,8Skiftbyte  88 707,98  2 721  2,6

 4,2Kort stopp  31 465,32  21 944  1,7

 1,0Uppstart av produktion  7 844,95  284  2,3

 2,5Omarbete  19 038,40  3 695  2,1

 0,0Arbetsrotation  364,80  60  4,1

 5,2Skiftbyte  39 292,98  1 593  7,0

 5,6Kort stopp  42 407,22  29 818  3,1

 0,0Uppstart av produktion  279,20  12  1,9

 2,6Omarbete  19 663,60  2 220  2,2

 1,0Arbetsrotation  7 505,27  1 648  2,0

 1,1Skiftbyte  8 336,37  357  1,8

 9,3Kort stopp  69 896,72  49 586  1,0

 0,0Uppstart av produktion  81,40  12  1,9

 0,3Omarbete  1 938,17  357  3,7

 0,1Arbetsrotation  1 125,40  252  1,0

 0,2Skiftbyte  1 321,57  33  5,5

 4,3Kort stopp  32 158,13  23 251  1,8

 0,0Uppstart av produktion  171,00  12  1,0

 0,2Omarbete  1 625,42  503  0,7

 0,0Skiftbyte  174,60  36  0,8

 5,9Kort stopp  44 447,63  31 280  0,2

 0,0Uppstart av produktion  221,00  24  0,7

 0,1Omarbete  529,40  132  0,5

 0,0Arbetsrotation  113,20  12  1,2

 2,5Prototypkörning  18 857,67  110  3,4

 0,4Kort stopp  3 345,35  2 371  1,4

 0,0Omarbete  50,40  12  0,3

 0,0Skiftbyte  163,60  24  0,3

 0,4Kort stopp  2 750,57  1 911  2,7

 0,0Uppstart av produktion  78,45  9  0,6

 0,1Omarbete  473,97  142  0,6

 0,0Arbetsrotation  295,75  75  0,6

 0,5Skiftbyte  3 542,20  144  2,2

 0,2Kort stopp  1 662,65  1 164  0,6

 0,2Omarbete  1 669,85  389  1,6

 3Sida:

Anteckningar:



2es
Produktionsplatsrapport summerad 

Produktionsplats: SMD Pana-Line2; Valda:

Tidsintervall: 2014-03-01 00:00:00 - 2014-03-31 23:59:59

Utskriftsdatum: 2014-05-20

 0,9Skiftbyte  6 478,18  436  0,3

 0,8Kort stopp  6 070,25  4 254  3,2

 0,7Prototypkörning  5 595,20  208  0,8

 0,0Uppstart av produktion  223,80  19  1,0

 0,9Omarbete  7 068,43  134  1,0

 0,1Arbetsrotation  406,80  108  0,1

 0,2Kort stopp  1 495,75  1 065  7,0

 0,0Uppstart av produktion  359,90  5  1,6

 0,0Arbetsrotation  351,87  58  0,3

 1,1Skiftbyte  8 011,50  105  8,1

 1,3Kort stopp  9 505,78  6 926  0,9

 0,1Uppstart av produktion  1 095,23  58  0,8

 0,0Arbetsrotation  2,70  1  0,2

 1,2Skiftbyte  9 076,47  680  1,0

 0,0Prototypkörning  31,40  12  0,3

 0,0Prototypkörning  16,12  3  0,5

 1,1Omarbete  7 932,93  1 427  0,7

 0,3Skiftbyte  1 994,25  60  2,2

 0,0Uppstart av produktion  250,80  11  0,6

 0,0Omarbete  15,78  5  0,5

 0,0Prototypkörning  13,08  5  0,4

 0,2Kort stopp  1 698,25  1 215  1,8

 0,0Prototypkörning  105,18  3  0,7

 0,1Uppstart av produktion  403,68  6  0,9

 0,0Omarbete  12,88  4  0,4

 0,1Arbetsrotation  934,47  107  0,2

 0,2Skiftbyte  1 678,00  60  1,7

 0,2Kort stopp  1 685,50  1 230  2,1

 0,3Prototypkörning  2 523,42  107  0,4

 0,0Uppstart av produktion  88,15  10  0,1

 0,2Omarbete  1 466,67  110  0,2

 0,0Kort stopp  315,25  194  0,1

 0,0Uppstart av produktion  322,52  37  0,2

 0,1Omarbete  1 116,85  386  0,1

 0,0Prototypkörning  152,92  3  0,7

 0,0Kort stopp  42,25  26  0,1

 0,2Uppstart av produktion  1 367,40  76  0,4

 0,1Omarbete  515,00  105  1,1

 0,1Omarbete  970,25  15  0,9

 0,0Prototypkörning  23,58  1  0,2

 0,1Uppstart av produktion  409,87  106  0,1

 0,0Omarbete  6,12  2  0,0

 0,0Prototypkörning  71,62  3  0,3

 0,0Uppstart av produktion  9,70  1  0,1

 0,0Omarbete  193,25  60  0,2

 0,0Prototypkörning  82,65  9  0,3

 4Sida:

Anteckningar:



2es
Produktionsplatsrapport summerad 

Produktionsplats: SMD Pana-Line2; Valda:

Tidsintervall: 2014-03-01 00:00:00 - 2014-03-31 23:59:59

Utskriftsdatum: 2014-05-20

 0,0Uppstart av produktion  145,50  15  0,2

 0,0Prototypkörning  353,75  15  0,4

 0,2Skiftbyte  1 702,75  60  8,0

 0,0Uppstart av produktion  72,55  9  0,3

 0,0Uppstart av produktion  73,40  4  0,3

 0,0Kort stopp  293,50  210  1,7

 0,0Prototypkörning  152,92  3  0,4

 4,0Skiftbyte  29 770,50  300  19,1

 0,0Omarbete  70,50  30  0,3

 0,7Skiftbyte  5 108,50  210  6,7

 0,3Omarbete  2 575,00  270  3,2

 0,1Kort stopp  530,25  360  1,9

 0,0Uppstart av produktion  43,78  1  0,2

 0,1Omarbete  1 048,25  150  2,2

 0,3Kort stopp  2 032,00  1 455  1,1

 0,1Kort stopp  892,75  615  1,5

 0,1Omarbete  849,75  195  1,0

 0,0Prototypkörning  120,37  46  0,0

 0,0Uppstart av produktion  16,08  3  0,1

 0,0Arbetsrotation  56,50  15  0,1

 0,4Kort stopp  2 958,50  1 875  6,3

 0,0Uppstart av produktion  18,10  3  0,1

 0,2Kort stopp  1 747,00  1 275  2,1

 0,3Kort stopp  2 558,75  1 665  2,8

 0,1Kort stopp  643,25  435  3,8

 0,1Skiftbyte  588,50  60  4,5

 0,0Omarbete  200,00  15  0,3

 0,0Omarbete  321,25  90  1,9

 0,2Kort stopp  1 364,25  960  1,5

 0,3Kort stopp  1 891,00  1 410  2,2

 0,0Arbetsrotation  40,50  15  0,3

 0,2Kort stopp  1 170,25  855  2,0

 0,1Uppstart av produktion  418,00  15  1,5

 0,0Kort stopp  213,25  135  1,6

 0,6Skiftbyte  4 394,75  120  9,3

 0,2Kort stopp  1 312,50  945  1,4

 0,1Omarbete  743,25  240  1,6

 0,4Skiftbyte  2 733,75  195  3,6

 0,3Omarbete  2 559,00  510  2,9

 0,3Kort stopp  2 552,25  1 725  3,4

 0,0Arbetsrotation  324,50  15  0,3

 0,4Skiftbyte  2 778,50  180  5,1

 0,1Kort stopp  935,50  630  1,0

 0,0Uppstart av produktion  219,50  15  0,5

 0,1Omarbete  598,25  195  1,1

 0,0Arbetsrotation  182,00  30  0,2

 5Sida:

Anteckningar:



2es
Produktionsplatsrapport summerad 

Produktionsplats: SMD Pana-Line2; Valda:

Tidsintervall: 2014-03-01 00:00:00 - 2014-03-31 23:59:59

Utskriftsdatum: 2014-05-20

 0,0Arbetsrotation  131,00  15  0,1

 0,9Uppstart av produktion  6 490,75  90  7,0

 0,1Kort stopp  534,25  390  1,9

 0,1Kort stopp  981,25  660  2,1

 0,4Uppstart av produktion  2 698,75  75  3,5

 0,4Uppstart av produktion  2 967,00  105  5,5

 0,1Skiftbyte  720,25  45  0,8

 0,2Kort stopp  1 135,00  810  1,6

 0,1Skiftbyte  912,50  60  1,1

 0,1Prototypkörning  807,00  30  1,1

 0,1Kort stopp  697,00  510  0,8

 0,0Skiftbyte  236,75  15  0,4

 0,1Kort stopp  530,00  345  1,1

 0,0Omarbete  174,75  60  0,1

 0,1Kort stopp  499,00  345  3,8

 0,0Kort stopp  365,25  255  0,4

 0,1Kort stopp  574,75  405  0,7

 0,1Kort stopp  979,25  735  5,8

 0,0Uppstart av produktion  130,75  15  0,2

 0,2Kort stopp  1 447,50  1 020  1,6

 0,3Prototypkörning  2 571,50  15  3,0

 0,0Kort stopp  48,75  30  0,1

 0,1Kort stopp  1 029,50  690  7,9

 0,1Uppstart av produktion  464,75  15  2,8

 0,3Kort stopp  2 356,75  1 695  2,9

 0,0Skiftbyte  273,25  15  1,3

 0,3Kort stopp  1 951,25  1 290  2,3

 0,0Uppstart av produktion  43,50  15  0,1

 0,0Omarbete  231,50  45  1,4

 0,0Uppstart av produktion  351,00  15  0,5

 0,2Kort stopp  1 688,25  1 215  1,8

 0,4Kort stopp  2 828,75  1 995  3,3

 0,2Kort stopp  1 863,75  1 305  3,4

 0,3Kort stopp  2 572,00  1 815  5,4

 0,0Uppstart av produktion  104,50  15  0,1

 0,0Prototypkörning  39,25  15  0,1

 0,3Kort stopp  2 443,50  1 725  4,5

 0,4Kort stopp  2 943,50  2 085  3,9

 0,3Kort stopp  1 941,00  1 380  4,1

 0,1Skiftbyte  532,25  60  0,6

 0,0Prototypkörning  241,75  45  0,5

 0,0Omarbete  236,75  75  0,3

 0,4Kort stopp  3 173,50  2 250  3,4

 0,3Skiftbyte  1 933,25  90  3,6

 0,3Kort stopp  2 247,50  1 590  3,1

 0,1Uppstart av produktion  566,50  30  0,6

 6Sida:

Anteckningar:



2es
Produktionsplatsrapport summerad 

Produktionsplats: SMD Pana-Line2; Valda:

Tidsintervall: 2014-03-01 00:00:00 - 2014-03-31 23:59:59

Utskriftsdatum: 2014-05-20

 0,1Skiftbyte  1 023,75  90  1,3

 0,2Omarbete  1 464,00  300  0,9

 0,0Uppstart av produktion  58,00  15  0,1

Summa  752 400,58  249 440

Kvalitetsutbyte:

Beskrivning Andel av PP (%)Andel av ST (%)Tid (min) Tillfällen

Problem med tryckkvalitén  100,0  0,4 88  9

 9 87,52Summa

Ej belagd tid 

Beskrivning Tid (min) Tillfällen

Rast  2 627,67  107

Ej produktion på bana 2 (enkelsidigt kort)  1 674,77  8

Prio annan lina - Laddning  709,12  3

Prio annan lina - Produktion  690,02  29

Planerat stopp  394,80  3

Planerat stopp UH  267,27  5

Personalbrist  123,25  3

Möte  93,40  5

Skift slut  33,33  2

 6 613,62  165Summa

 7Sida:

Anteckningar:



2es
Produktionsplatsrapport summerad 

Produktionsplats: SMD Pana-Line2; Valda:

Tidsintervall: 2014-04-01 00:00:00 - 2014-04-30 23:59:59

Utskriftsdatum: 2014-05-20

Planerad produktionstid PP (tim):

Verklig produktionstid PT (tim):

Produktionstid utanför plan tid (Tim)

Total stopptid ST (tim):

Ställtid (tim):

Stopptid (tim):

Ej belagd tid  (tim):

Total tid TT (tim):  720,00

 343,99

 173,52

 170,47

 19,50

 150,97

 145,94

 0,05
 Produktion 35,4%

Ej belagd tid 29,8%
Maskinfel 7,5%

Material 1,1%

Personal 0,7%
Ställtid 4,0%

Väntetid 16,4%
Övriga 5,2%

Summa: 100,0%

Antal körningar:Kasserad mängd:

Genomsnittlig ställtid (min):

Tillgänglighet:

Anläggningsutbyte:

Kvalitetsutbyte:

TAK-värde:

 266

 60,6

 56,9

 18

Produktionstid utanför order (tim):

Godkänd producerad mängd:

Genomsnittlig cykeltid (sek):

Målcykeltid (sek):

Genomsnittlig partistorlek:

Totalt producerad mängd: Producerad mängd utanför plan tid: 10 928

Mål TAK

 10 923

 0  41

 0,00

50,4

100,0

99,5

50,2

70,0

 5

Beskrivning Tid (min) Tillfällen Andel av ST (%) Andel av PP (%)

Tillgänglighet:

Laddning  23,3 47,1 21 4 813,68
IT problem Övrigt  3,9 7,8 5 798,15
Variantbyte  2,4 4,8 32 492,08
SPI-problem  2,0 4,1 42 420,32
Övrigt  1,6 3,1 53 321,92
Bordsställ  1,5 3,1 9 317,92
Variantbyte P  1,4 2,8 8 291,30
Produktställ  1,3 2,7 9 272,97
Rulle tog slut i maskin  1,0 2,1 33 210,87
Maskinfel övrigt monteringsmaskin  0,8 1,7 22 174,67
Övrigt P  0,8 1,5 4 157,93
Fixat pick-up error  0,7 1,3 34 136,90
Materialproblem Övrigt  0,6 1,2 18 123,97
Tekniker fixade komponent  0,5 1,1 11 113,47
Matarproblem övrigt  0,5 1,1 20 112,75

 1Sida:

Anteckningar:



2es
Produktionsplatsrapport summerad 

Produktionsplats: SMD Pana-Line2; Valda:

Tidsintervall: 2014-04-01 00:00:00 - 2014-04-30 23:59:59

Utskriftsdatum: 2014-05-20

Konvejersystem övrigt  0,5 1,1 4 112,50
Komponentproblem P  0,5 1,1 8 109,58
Laserproblem  0,5 1,0 6 106,17
Ugn-problem  0,5 1,0 8 102,87
Node 0 Flipp  0,4 0,9 8 87,72
Tekniker övrigt  0,4 0,8 4 82,53
Fixat nozzelproblem  0,4 0,8 10 78,42
Master  0,4 0,8 1 78,17
Bytt matare  0,3 0,6 11 59,03
Skarvtejp fastnat  0,3 0,6 17 56,55
Övertejp strular  0,3 0,5 20 54,98
AOI-problem  0,3 0,5 7 52,07
Bordställ P  0,2 0,4 1 44,47
Nozzelproblem  0,2 0,4 1 43,30
Undertejp strular  0,2 0,4 12 41,68
Kontrollerat matare  0,2 0,4 12 39,63
Skarvtejp gått av  0,2 0,4 11 39,23
Saldofel  0,1 0,3 3 27,47
Avsyning av kort  0,1 0,3 8 27,00
Node 5 Inspekt innan Rehm  0,1 0,2 1 24,75
Tape cover sensor  0,1 0,2 8 23,72
Materialbrist  0,1 0,2 3 19,65
Bytt papper  0,1 0,2 5 17,17
Matarproblem P  0,1 0,2 3 17,00
Väntat på andra kortet  0,1 0,2 5 16,77
Node 4 Gate  0,1 0,1 4 14,97
Fyllt på pasta  0,1 0,1 3 11,95
Går ej att skarva komponent  0,0 0,1 2 9,43
Arbete med SPI P  0,0 0,1 2 8,63
Node 6 Buffer  0,0 0,1 1 8,43
Test av komponent P  0,0 0,1 1 7,52
Letat efter komponent  0,0 0,1 1 7,37
Handmontage P  0,0 0,1 1 6,57
Ändring av komponent P  0,0 0,0 2 5,02
Felstegad matare  0,0 0,0 2 4,87
Ändra i setup P  0,0 0,0 1 4,62
Maskinfel övrigt tryckare  0,0 0,0 1 4,07
Node 7 Inspekt efter AOI  0,0 0,0 1 3,82
Node 11 Hiss/Flipp  0,0 0,0 1 2,40
Problem med raklar  0,0 0,0 1 2,40
Fixat transportfel  0,0 0,0 1 2,35
Stoppat linan material eller kvalitetstproblem  0,0 0,0 1 2,32

 524Summa  10 228,02

 2Sida:

Anteckningar:



2es
Produktionsplatsrapport summerad 

Produktionsplats: SMD Pana-Line2; Valda:

Tidsintervall: 2014-04-01 00:00:00 - 2014-04-30 23:59:59

Utskriftsdatum: 2014-05-20

 0,0Speedloss -157,95  1 -4,2

 0,5Kort stopp  3 452,87  2 363  3,0

 0,0Speedloss  53,80  2  1,4

 0,2Uppstart av produktion  1 688,12  77  2,4

 0,0Speedloss  5,23  2  0,1

 5,7Skiftbyte  42 636,50  479  4,2

 1,3Kort stopp  9 634,35  6 649  2,7

 2,9Uppstart av produktion  21 488,55  639  3,2

 11,8Skiftbyte  88 707,98  2 721  2,6

 4,2Kort stopp  31 465,32  21 944  1,7

 1,0Uppstart av produktion  7 844,95  284  2,3

 2,5Omarbete  19 038,40  3 695  2,1

 0,0Arbetsrotation  364,80  60  4,1

 5,2Skiftbyte  39 292,98  1 593  7,0

 5,6Kort stopp  42 407,22  29 818  3,1

 0,0Uppstart av produktion  279,20  12  1,9

 2,6Omarbete  19 663,60  2 220  2,2

 1,0Arbetsrotation  7 505,27  1 648  2,0

 1,1Skiftbyte  8 336,37  357  1,8

 9,3Kort stopp  69 896,72  49 586  1,0

 0,0Uppstart av produktion  81,40  12  1,9

 0,3Omarbete  1 938,17  357  3,7

 0,1Arbetsrotation  1 125,40  252  1,0

 0,2Skiftbyte  1 321,57  33  5,5

 4,3Kort stopp  32 158,13  23 251  1,8

 0,0Uppstart av produktion  171,00  12  1,0

 0,2Omarbete  1 625,42  503  0,7

 0,0Skiftbyte  174,60  36  0,8

 6,0Kort stopp  44 963,93  31 638  2,5

 0,0Uppstart av produktion  221,00  24  0,7

 0,1Omarbete  529,40  132  0,5

 0,0Arbetsrotation  113,20  12  1,2

 2,5Prototypkörning  18 857,67  110  3,4

 0,4Kort stopp  3 345,35  2 371  1,9

 0,0Omarbete  50,40  12  0,3

 0,0Skiftbyte  163,60  24  0,3

 0,4Kort stopp  2 750,57  1 911  2,7

 0,0Uppstart av produktion  78,45  9  0,6

 0,1Omarbete  473,97  142  0,6

 0,0Arbetsrotation  295,75  75  0,6

 0,5Skiftbyte  3 542,20  144  2,2

 0,2Kort stopp  1 662,65  1 164  0,6

 0,2Omarbete  1 669,85  389  1,6

 3Sida:

Anteckningar:



2es
Produktionsplatsrapport summerad 

Produktionsplats: SMD Pana-Line2; Valda:

Tidsintervall: 2014-04-01 00:00:00 - 2014-04-30 23:59:59

Utskriftsdatum: 2014-05-20

 0,9Skiftbyte  6 478,18  436  0,3

 0,8Kort stopp  6 070,25  4 254  3,2

 0,7Prototypkörning  5 595,20  208  0,8

 0,0Uppstart av produktion  223,80  19  1,0

 0,9Omarbete  7 068,43  134  1,0

 0,1Arbetsrotation  406,80  108  0,1

 0,2Kort stopp  1 495,75  1 065  7,0

 0,0Uppstart av produktion  359,90  5  1,6

 0,0Arbetsrotation  351,87  58  0,3

 1,1Skiftbyte  8 011,50  105  8,1

 1,3Kort stopp  9 505,78  6 926  0,9

 0,1Uppstart av produktion  1 095,23  58  0,8

 0,0Arbetsrotation  2,70  1  0,2

 1,2Skiftbyte  9 076,47  680  1,0

 0,0Prototypkörning  31,40  12  0,3

 0,0Prototypkörning  16,12  3  0,5

 1,1Omarbete  7 932,93  1 427  0,7

 0,3Skiftbyte  1 994,25  60  2,2

 0,0Uppstart av produktion  250,80  11  0,6

 0,0Omarbete  15,78  5  0,5

 0,0Prototypkörning  13,08  5  0,4

 0,2Kort stopp  1 698,25  1 215  1,8

 0,0Prototypkörning  105,18  3  0,7

 0,1Uppstart av produktion  403,68  6  0,9

 0,0Omarbete  12,88  4  0,4

 0,1Arbetsrotation  934,47  107  0,2

 0,2Skiftbyte  1 678,00  60  1,7

 0,2Kort stopp  1 685,50  1 230  2,1

 0,3Prototypkörning  2 523,42  107  0,4

 0,0Uppstart av produktion  88,15  10  0,1

 0,2Omarbete  1 466,67  110  0,2

 0,0Kort stopp  315,25  194  0,1

 0,0Uppstart av produktion  322,52  37  0,2

 0,1Omarbete  1 116,85  386  0,1

 0,0Prototypkörning  305,83  6  0,7

 0,0Kort stopp  42,25  26  0,1

 0,2Uppstart av produktion  1 367,40  76  0,4

 0,1Omarbete  515,00  105  1,1

 0,1Omarbete  970,25  15  0,9

 0,0Prototypkörning  23,58  1  0,2

 0,1Uppstart av produktion  409,87  106  0,1

 0,0Omarbete  6,12  2  0,0

 0,0Prototypkörning  71,62  3  0,3

 0,0Uppstart av produktion  9,70  1  0,1

 0,0Omarbete  193,25  60  0,2

 0,0Prototypkörning  82,65  9  0,3

 4Sida:

Anteckningar:



2es
Produktionsplatsrapport summerad 

Produktionsplats: SMD Pana-Line2; Valda:

Tidsintervall: 2014-04-01 00:00:00 - 2014-04-30 23:59:59

Utskriftsdatum: 2014-05-20

 0,0Uppstart av produktion  145,50  15  0,2

 0,0Prototypkörning  353,75  15  0,4

 0,2Skiftbyte  1 702,75  60  8,0

 0,0Uppstart av produktion  72,55  9  0,3

 0,0Uppstart av produktion  73,40  4  0,3

 0,0Kort stopp  293,50  210  1,7

 0,0Prototypkörning  152,92  3  0,4

 4,0Skiftbyte  29 770,50  300  19,1

 0,0Omarbete  70,50  30  0,3

 0,7Skiftbyte  5 108,50  210  6,7

 0,3Omarbete  2 575,00  270  3,2

 0,1Kort stopp  530,25  360  1,9

 0,0Uppstart av produktion  87,57  2  0,2

 0,1Omarbete  1 048,25  150  2,2

 0,3Kort stopp  2 032,00  1 455  1,1

 0,1Kort stopp  892,75  615  1,5

 0,1Omarbete  849,75  195  1,0

 0,0Prototypkörning  120,37  46  0,0

 0,0Uppstart av produktion  16,08  3  0,1

 0,0Arbetsrotation  56,50  15  0,1

 0,4Kort stopp  2 958,50  1 875  6,3

 0,0Uppstart av produktion  18,10  3  0,1

 0,2Kort stopp  1 747,00  1 275  2,1

 0,3Kort stopp  2 558,75  1 665  2,8

 0,1Kort stopp  643,25  435  3,8

 0,1Skiftbyte  588,50  60  4,5

 0,0Omarbete  200,00  15  0,3

 0,0Omarbete  321,25  90  1,9

 0,2Kort stopp  1 364,25  960  1,5

 0,3Kort stopp  1 891,00  1 410  2,2

 0,0Arbetsrotation  40,50  15  0,3

 0,2Kort stopp  1 170,25  855  2,0

 0,1Uppstart av produktion  418,00  15  1,5

 0,0Kort stopp  213,25  135  1,6

 0,6Skiftbyte  4 394,75  120  9,3

 0,2Kort stopp  1 312,50  945  1,4

 0,1Omarbete  743,25  240  1,6

 0,4Skiftbyte  2 733,75  195  3,6

 0,3Omarbete  2 559,00  510  2,9

 0,3Kort stopp  2 552,25  1 725  3,4

 0,0Arbetsrotation  324,50  15  0,3

 0,4Skiftbyte  2 778,50  180  5,1

 0,1Kort stopp  935,50  630  1,0

 0,0Uppstart av produktion  219,50  15  0,5

 0,1Omarbete  598,25  195  1,1

 0,0Arbetsrotation  182,00  30  0,2

 5Sida:

Anteckningar:



2es
Produktionsplatsrapport summerad 

Produktionsplats: SMD Pana-Line2; Valda:

Tidsintervall: 2014-04-01 00:00:00 - 2014-04-30 23:59:59

Utskriftsdatum: 2014-05-20

 0,0Arbetsrotation  131,00  15  0,1

 0,9Uppstart av produktion  6 490,75  90  7,0

 0,1Kort stopp  534,25  390  1,9

 0,1Kort stopp  981,25  660  2,1

 0,4Uppstart av produktion  2 698,75  75  3,5

 0,4Uppstart av produktion  2 967,00  105  5,5

 0,1Skiftbyte  720,25  45  0,8

 0,2Kort stopp  1 135,00  810  1,6

 0,1Skiftbyte  912,50  60  1,1

 0,1Prototypkörning  807,00  30  1,1

 0,1Kort stopp  697,00  510  0,8

 0,0Skiftbyte  236,75  15  0,4

 0,1Kort stopp  530,00  345  1,1

 0,0Omarbete  174,75  60  0,1

 0,1Kort stopp  499,00  345  3,8

 0,0Kort stopp  365,25  255  0,4

 0,1Kort stopp  574,75  405  0,7

 0,1Kort stopp  979,25  735  5,8

 0,0Uppstart av produktion  130,75  15  0,2

 0,2Kort stopp  1 447,50  1 020  1,6

 0,3Prototypkörning  2 571,50  15  3,0

 0,0Kort stopp  48,75  30  0,1

 0,1Kort stopp  1 029,50  690  7,9

 0,1Uppstart av produktion  464,75  15  2,8

 0,3Kort stopp  2 356,75  1 695  2,9

 0,0Skiftbyte  273,25  15  1,3

 0,3Kort stopp  1 951,25  1 290  2,3

 0,0Uppstart av produktion  43,50  15  0,1

 0,0Omarbete  231,50  45  1,4

 0,0Uppstart av produktion  351,00  15  0,5

 0,2Kort stopp  1 688,25  1 215  1,8

 0,4Kort stopp  2 828,75  1 995  3,3

 0,2Kort stopp  1 863,75  1 305  3,4

 0,3Kort stopp  2 572,00  1 815  5,4

 0,0Uppstart av produktion  104,50  15  0,1

 0,0Prototypkörning  39,25  15  0,1

 0,3Kort stopp  2 443,50  1 725  4,5

 0,4Kort stopp  2 943,50  2 085  3,9

 0,3Kort stopp  1 941,00  1 380  4,1

 0,1Skiftbyte  532,25  60  0,6

 0,0Prototypkörning  241,75  45  0,5

 0,0Omarbete  236,75  75  0,3

 0,4Kort stopp  3 173,50  2 250  3,4

 0,3Skiftbyte  1 933,25  90  3,6

 0,3Kort stopp  2 247,50  1 590  3,1

 0,1Uppstart av produktion  566,50  30  0,6

 6Sida:

Anteckningar:



2es
Produktionsplatsrapport summerad 

Produktionsplats: SMD Pana-Line2; Valda:

Tidsintervall: 2014-04-01 00:00:00 - 2014-04-30 23:59:59

Utskriftsdatum: 2014-05-20

 0,1Skiftbyte  1 023,75  90  1,3

 0,2Omarbete  1 464,00  300  0,9

 0,0Uppstart av produktion  58,00  15  0,1

Summa  753 113,58  249 802

Kvalitetsutbyte:

Beskrivning Andel av PP (%)Andel av ST (%)Tid (min) Tillfällen

Problem med tryckkvalitén  100,0  0,3 54  10

 10 54,38Summa

Ej belagd tid 

Beskrivning Tid (min) Tillfällen

Rast  2 663,95  109

Skift slut  2 341,85  3

Ej produktion på bana 2 (enkelsidigt kort)  2 153,55  8

Prio annan lina - Produktion  1 052,90  43

Planerat stopp UH  437,17  5

Möte  107,12  5

 8 756,53  173Summa

 7Sida:

Anteckningar:



  Bilaga D 

Bilaga D: Tid för framtida bordsställ 

Moment Tid (s) 
Standar

d 
Kombinera

t 
Görs 

av 
Typ av ställ 

Plocka fram och räkna kort - Ja   Ej op. 

Externt  

Förbereda ställvagnen - Ja   Ej op. 

Köra fram bord rear 120 Ja     

Köra fram bord front 60 Ja     

Ta fram orderpapper 30 Ja     

Hämta ställvagn 15 Ja     

Sekventiell omställning av 

conveyrar 
120 Ja 

x Op.1 

Ramp 

down 
(tiden för 

detta 

registreras 

idag inte i 

Axxos och 

är därför 

inte 

medräknad

) 

Lägga i nya kort i stackern 30 Ja 

Ändra program i lasern  25 Ja 

Ställa in bredden på Teknek 25 Ja 

"Homea" tryckaren front 

160 

Ja 

Ändra program i tryckaren front Ja 

Byta fixtur i tryckaren front Ja 

Justera för fixturen i 

datorn/tryckaren front 
Ja 

Ställa in bredden i tryckaren front Ja 

Byta stencil i tryckaren front Ja 

Lägga över gammal pasta front 25 Ja 

Lägga över ny pasta front 15 Nej 

Ändra program i SPI front & 

stoppa där 
- Ja x Op.2 

Stoppa i station innan ugnen front - Ja x Op.2 

Byte av bord front, inkl. stop & 

homea och Exchange 
45* 

Ja p 
Op.1+

1  

Internt 

Byte av bord rear, inkl. stop & 

homea och Exchange 
Ja p 

Op.2+

1 

Enablar programmottagning 10 Ja m Op.2 

Gångtid till datorn för att skicka 

prog. 
- Ja m Op.1 

Skicka program 30 Ja   Op.1 

Start 15 Ja n Op.2 

Trycka igång SPI front - Ja n Op.1 

Väntan på första kortet för 

avsyning sida 2 
233** Ja i   

Ramp up 

Byte av produkt i Axxos - Ja i Op.2 

Ändra program i ugnen inkl. 

omställning 
- Ja i Op.2 

Ta fram 

komponentplaceringsritning (fil) 

för sida 2 

- Ja i Op.2 



  Bilaga D 

Avsyna första kortet på sida 2 40 Ja   Op.2 

Trycka igång station innan ugn 

front 
5 Ja   Op.2 

Ändra program i AOI front - Ja o Op.3 

Byte felrack front - Ja o Op.3 

Byte fram felrack rear - Ja o Op.3 

Byte rack för godkända - Ja o Op.3 

"Homea" tryckaren rear 

- 

Ja o 

Op.1 

Ändra program i tryckaren rear Ja o 

Byta fixtur i tryckaren rear Ja o 

Justera för fixturen i 

datorn/tryckaren rear 
Ja o 

Ställa in bredden i tryckaren rear Ja o 

Byta stencil i tryckaren rear Ja o 

Lägga över gammal pasta rear - Ja o 

Lägga över ny pasta rear - Nej o 

Ändra program i SPI rear - Ja o Op.1 

Stoppa i station innan ugnen rear - Ja o Op.2 

Ta fram 

komponentplaceringsritning (fil) 

för sida 1 

- Ja o Op.2 

Väntan på första kortet för 

avsyning sida 1 
778** Ja o   

Avsyna första kortet på sida 1 40 Ja   Op.2 

Trycka igång station innan ugn rear 5 Ja   Op.2 

Ändra program i AOI rear 20 Ja     

Externt Köra bort borden - Ja   Ej op. 

Efterreda ställvagnen - Ja   Ej op. 

 
1201 sek 

   

 
20 min 

   
 

* Bordsbyte på 45 sek kräver att 4 operatörer medverkar 

** Tiden för väntan på kort beror på vilken produkt som körs, cykeltiden i 

 plockmaskinerna varierar mellan ca 15 och 90 sek. Tiderna som används är en 

 ungefärlig beräkning (tid tagen på en "långsam" & en "snabb") 

 

 

 

 

 



  Bilaga E 

Bilaga E: Muntliga referenser 

 

Mikael Sterner, produktionstekniker, Stoneridge Electronics AB, återkommande muntlig 

kommunikation, februari-maj 2014. 

Per Jonhed, produktionstekniker, Stoneridge Electronics AB, återkommande muntlig 

kommunikation, februari-maj 2014. 

 


