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Förord 

Fallstudien är ett examensarbete som har utförts som ett sista steg för utbildningen i 

högskoleingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi. Studiens har genomförts på 

fakulteten för Teknik på Linnéuniversitet i Växjö och i samverkan med ett fallföretag 

som inte kommer att presenteras i studien. Vi är tacksamma för att ha fått möjligheten 

att utföra arbetet hos företaget och vi vill framförallt tacka personalen på linan som 

under studiens gång varit oerhört hjälpsamma och bemötande. Vi vill också tacka andra 

personer som har varit till stor hjälp under arbetets gång. 

 

Sven Kallin, vår handledare som genom hela studiens gång visat ett högt intresse och 

bidragit med handledning där hans kunskap och erfarenhet varit väldigt värdefullt för 

studien. 

 

Mirka kans, examinator för arbetet som har varit till stor hjälp under studiens gång. 

Framförallt vid seminariumstillfällerna där vi fick relevant och konkret feedback som 

använts för att bättra studien.   

 

Philip Siltberg, Erica Lundqvist och Kwadwo Owusu-Mari, som under studiens 

gång vid flera tillfällen opponerat och erbjudit oss värdefulla tips och idéer som använts 

för att förbättra arbetet.  

 

VD som var välkomnande och öppen för ett samarbete. 

 

Vår handledare på företaget som alltid tagit tiden att hjälpa oss. Han har alltid kunnat 

peka oss i rätt riktning och erbjudit svar på det som efterfrågats. 

 

  



  
 

 

 
 

Sammanfattning 

För att vara framgångsrik på en ständigt växande global marknad krävs att man är 

konkurrenskraftig. Detta gör att företag ständigt strävar efter att optimera sin 

produktivitet genom att identifiera och eliminera produktionsförluster som sänker en 

process tillgänglighet. Ett uppföljningssystem kan användas för identifiering och därav 

användas som underlag vid eliminering av de identifierade produktionsförlusterna. I 

fallföretaget är dock en stor andel stopptid odefinierad vilket gör att 

uppföljningssystemet inte kan utnyttjas till detta ändamål.  

 

Syftet med arbetet är att skapa förståelse för hur ett uppföljningssystem kan tillämpas i 

en produktion och hur detta system kan utvecklas för att ge bättre information utifrån ett 

företags förutsättningar. Även få förståelse för hur variationer och slöserier påverkar en 

verksamhet och hur dessa kan elimineras för att öka tillgängligheten i processer.  

 

Som ett av de första stegen i studien har en teoriram beskrivits, teorin har sedan legat till 

grund för samtliga kapitel i studien. För att kunna beskriva nuläget har data samlats in 

genom observationer och intervjuer. Informationen struktureras sedan upp efter de 

4M:en, Metod, Människa, Maskin och Material. Denna struktur har sedan följt studiens 

gång tillsammans med analysmodellen i form av förbättringskatan. Analysmodellen 

tillämpades för att analysera företagets uppföljningssystem och för att utföra experiment 

vars syfte var att anpassa systemet för linan. Detta så att systemet kan ge mer tillförlitlig 

data om produktionsförluster. 

 

Observationer och data konstaterade att produktionslinan har en låg tillgänglighet och 

att den låga tillgängligheten är kopplad till variationer och slöserier som identifieras 

inom de 4M:en dvs Metod, Människa, Maskin och Material. Dessa variationer kan 

många gånger elimineras genom att tillämpa metoder som beskrivs inom teorikapitlet. 

Såsom att använda mer säkra utbildningsmetoder i form av TWI, implementera 

kompetensmatris med syftet att bredda kompetens. Utveckla standardiserade arbetssätt. 

Arbeta med planering så att kompetens och antalet medarbetare inte blir orsaken till 

variation vid omställningar och underhållsarbete.  

 

Vid analysen av företagets uppföljningssystem, visade det första experimentet att 

systemet hade brister för att det inte var anpassat för produktionslinan. Informationen 

som gavs kunde inte användas som underlag för förbättringar. Därför anpassades 

systemet i det andra experimentet så att det i större utsträckning redovisar data som 

beskriver stopporsaker och stopptider. Denna data kan sedan användas för att identifiera 

produktionsförluster. Om dessa förluster identifieras kan förbättringsarbete utföras 

baserat på konkret data. Studien påpekar även hur förbättringar som tas upp i arbetet 

kan leda till en bättre arbetsmiljö. 

  



  
 

 

 
 

Summary 

In order to be successful in a continually growing global market it is required to be 

competitive. This means that companies are constantly striving to optimize their 

productivity by identifying and eliminating production losses which reduces a process 

availability. A monitoring system can be used for the identification and hence be used 

as a basis for the elimination of the identified production losses. The situation for the 

case-company however, is that a large proportion of the stoppage time is undefined. 

The purpose of the case study is to build an understanding of how a monitoring system 

can be applied in a production and how the system can be adjusted to provide better 

information on the basis of a company's conditions. Also to get an understanding how 

variation and waste affect a production and how these can be eliminated to increase the 

availability of a processes. 

As one of the first steps in this study a theory has been laid out, the theory has been the 

basis for all chapters in this study. In order to describe the present situation, data has 

been collected through observations and interviews. The information was then 

structured after the 4M:s, Method, Man, Machine and Material. This structure has then 

worked as a basis for the entire study together with the analysis model in the form of the 

improvement kata. The analysis model was applied to analyze the company's 

monitoring system and to carry out experiments to adapt the system for a specific 

production line. With the goal to make the system provide more reliable data about 

production losses. 

 

Observations and data proved that the production line has a low availability and that this 

could be linked to the variations and waste identified within the 4M:s, Method, Man, 

Machine and Material. These variations can often be eliminated by applying methods 

described in the theory. Such as to use more secure methods of training in the form of 

the TWI, implement a competence matrix with the aim to broaden competence in the 

company. Develop standardized work methods. Work with planning so that the skills 

and the number of employees does not become the reason for the variation in the 

adjustments and maintenance operations. 

 

In the analysis of the company's monitoring system, the first experiment showed that the 

system had shortcomings on the basis of that it was not adapted for production line. The 

information the system provided could not be used as a basis for improvement. 

Therefore, adjustments were made in the system during the second experiment with the 

intent to make it provide better data by describing the stop causes and stoppage time. 

This data can then be used to identify production losses. If these production losses can 

be identified, improvement activities can be performed based on the concrete data. The 

study also points to how some of the improvements presented in the study can lead to a 

better working environment.  

 

  



  
 

 

 
 

Abstract 

För att vara konkurrenskraftig måste företag sträva efter att optimera sin produktivitet. 

Detta kan göras genom att använda uppföljningssystem som underlag för att eliminera 

produktionsförluster. I fallföretaget har det dock funnits brister i deras system som 

hindrar förbättringsarbete. Syftet med arbetet var att skapa förståelse hur 

uppföljningssystem kan tillämpas i en produktion och få förståelse för hur variationer 

och slöserier påverkar en verksamhet. 

 

Studien följer en struktur utefter de 4M:en Metod, människa, maskin och material 

Analysmodellen togs fram för att analysera uppföljningssystemet och utföra experiment 

med syftet att anpassa systemet för en produktionslina. Studien påvisade också att linan 

präglas av låg tillgänglighet vilket många gånger kan kopplas till variationer inom de 

4M:en. Dessa variationer kan många gånger elimineras genom att tillämpa metoder som 

beskrivs inom teorikapitlet. 

 

Experimenten visade att uppföljningssystemet inte var anpassat för produktionslinan 

och datan kunde därav inte användas som underlag för förbättringar. Därav anpassades 

systemet så att det i större utsträckning gav relevant data. Denna data kunde sedan 

användas för att identifiera produktionsförluster. 

 
Nyckelord: Variationer, slöserier, uppföljningssystem, Axxos, förbättringskatan, lean, 

TAK, OEE, tillgänglighet, 4M.   



  
 

 

 
 

Innehållsförteckning 

Förord ____________________________________________________________ - 2 - 
Sammanfattning ___________________________________________________ - 3 - 
Summary _________________________________________________________ - 4 - 
Abstract __________________________________________________________ - 5 - 

1 Inledning _________________________________________________________ - 1 - 
1.1 Bakgrund _____________________________________________________ - 1 - 
1.2 Problemformulering _____________________________________________ - 2 - 
1.3 Syfte _________________________________________________________ - 2 - 
1.4 Avgränsning ___________________________________________________ - 2 - 

2 Metodologi _______________________________________________________ - 3 - 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt _____________________________________ - 3 - 
2.1.1 Studiens förhållningssätt ______________________________________ - 3 - 

2.2 Forskningsmetod _______________________________________________ - 4 - 
2.2.1 Val av forskningsmetod _______________________________________ - 4 - 

2.3 Vetenskapligt angreppssätt ________________________________________ - 5 - 
2.3.1 Studiens angreppssätt ________________________________________ - 5 - 

2.4 Datainsamling __________________________________________________ - 6 - 
2.4.1 Studiens datainsamling _______________________________________ - 7 - 

2.5 Informationsverifiering ___________________________________________ - 7 - 

2.5.1 Studiens informationsverifiering ________________________________ - 8 - 

2.5.2 Sammanfattning av metodologi _________________________________ - 8 - 

3 Teori ____________________________________________________________ - 9 - 

3.1 Kvalitetsbristkostnader ___________________________________________ - 9 - 

3.2 Lean production ________________________________________________ - 9 - 

3.3 Muda/slöserier _________________________________________________ - 9 - 
3.4 Måltillstånd ___________________________________________________ - 10 - 

3.5 Förbättringskatan ______________________________________________ - 10 - 
3.6 PDCA _______________________________________________________ - 11 - 
3.7 Paretodiagram _________________________________________________ - 11 - 
3.8 Organisationskultur ____________________________________________ - 11 - 

3.9 Kommunikation _______________________________________________ - 12 - 
3.10 Variationer __________________________________________________ - 12 - 
3.11 Standardiserat arbetssätt ________________________________________ - 12 - 
3.12 5S _________________________________________________________ - 13 - 
3.13 TPM Total productive maintenance _______________________________ - 13 - 

3.14 De sex stora förlusterna ________________________________________ - 13 - 

3.15 SMED ______________________________________________________ - 14 - 

3.16 TAK/OEE: __________________________________________________ - 15 - 
3.16.1 Tillgänglighet ____________________________________________ - 15 - 

3.16.2 Anläggningsutnyttjande _____________________________________ - 15 - 

3.16.3 Kvalitetsutbyte ____________________________________________ - 15 - 

3.17 4M - Människa, Metod, Material och Maskin _______________________ - 16 - 
3.18 Träning _____________________________________________________ - 17 - 



  
 

 

 
 

3.18.1 Träningsmetoder __________________________________________ - 17 - 

3.18.2 Kompetensmatris __________________________________________ - 18 - 

3.19 Uppföljning __________________________________________________ - 18 - 

3.20 Information __________________________________________________ - 18 - 
3.21 Visuell styrning ______________________________________________ - 18 - 

4 Nulägesbeskrivning _______________________________________________ - 20 - 
4.1 Axxos _______________________________________________________ - 20 - 
4.2 Packningslina _________________________________________________ - 20 - 

4.2.1 Processbeskrivning _________________________________________ - 21 - 

4.2.2 Cykeltider ________________________________________________ - 23 - 

4.3 TAK ________________________________________________________ - 23 - 
4.4 Metod _______________________________________________________ - 23 - 

4.4.1 Arbetsmetoder _____________________________________________ - 23 - 

4.4.2 förbättringsarbete __________________________________________ - 24 - 

4.4.3 Utbildning ________________________________________________ - 24 - 

4.4.4 Operatörsunderhåll _________________________________________ - 25 - 

4.4.5 Omställningar _____________________________________________ - 25 - 

4.4.6 Skiftbyten & raster __________________________________________ - 25 - 

4.5 Människa ____________________________________________________ - 25 - 

4.5.1 Kommunikation ____________________________________________ - 25 - 

4.5.2 Kompetens ________________________________________________ - 25 - 

4.5.3 Organisation ______________________________________________ - 26 - 

4.6 Maskin ______________________________________________________ - 26 - 
4.7 Material ______________________________________________________ - 26 - 

4.8 Axxos - nulägebeskrivning _______________________________________ - 28 - 

5 Analys __________________________________________________________ - 29 - 
5.1 TAK ________________________________________________________ - 29 - 
5.2 Metod _______________________________________________________ - 29 - 

5.2.1 Arbetsmetoder _____________________________________________ - 29 - 

5.2.2 Utbildning ________________________________________________ - 30 - 

5.2.3 Operatörsunderhåll _________________________________________ - 30 - 

5.2.4 Omställningar _____________________________________________ - 30 - 

5.2.5 Skiftbyten & raster __________________________________________ - 30 - 

5.3 Människa ____________________________________________________ - 30 - 
5.3.1 Kompetens ________________________________________________ - 30 - 

5.3.2 Kommunikation ____________________________________________ - 30 - 

5.3.3 Organisation ______________________________________________ - 31 - 

5.4 Maskin ______________________________________________________ - 31 - 

5.5 Material ______________________________________________________ - 31 - 
5.6 Analysmodell - Förbättringkata ___________________________________ - 33 - 

5.6.1 Riktning __________________________________________________ - 33 - 



  
 

 

 
 

5.6.2 Nulägesanalys Axxos ________________________________________ - 33 - 

5.6.3 Etablera ett måltillstånd _____________________________________ - 35 - 

5.7 PDCA Experiment 1 ____________________________________________ - 35 - 

5.7.1 Plan _____________________________________________________ - 35 - 

5.7.2 Do ______________________________________________________ - 36 - 

5.7.3 Check ____________________________________________________ - 36 - 

5.7.4 Act ______________________________________________________ - 38 - 

5.8 PDCA Experiment 2 ____________________________________________ - 39 - 
5.8.1 Plan _____________________________________________________ - 39 - 

5.8.2 Do ______________________________________________________ - 39 - 

5.8.3 Check ____________________________________________________ - 41 - 

5.8.4 Act ______________________________________________________ - 42 - 

6 Resultat och diskussion ____________________________________________ - 43 - 

6.1 TAK ________________________________________________________ - 43 - 

6.2 Fyra M: Metod, Människa, Maskin och Material ______________________ - 43 - 
6.3 Experiment i Axxos ____________________________________________ - 46 - 
6.4 Samhällsnytta - Arbetsmiljö ______________________________________ - 47 - 

7 Rekommendationer _______________________________________________ - 48 - 

8 Slutsatser _______________________________________________________ - 50 - 

9 Referenser_______________________________________________________ - 51 - 

10 Bilagor ________________________________________________________ - 53 - 
 

 

 



  
 

- 1 - 
 

 
1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Konkurrenskraft är nyckelfaktorn för att vara framgångsrik på en ständigt växande 

global marknad. Det gör att företag strävar efter att optimera sin produktivitet för att 

behålla eller skapa konkurrenskraft (Schmidtke, et al, 2014). 

Produktiviteten kan optimeras genom att identifiera alla produktionsförluster och 

eliminera dessa. En eliminering av alla produktionsförluster leder till att företaget kan 

producera sina produkter till marknaden till minsta möjliga kostnad (Panagiotis, 2011). 

 

Möbelprodukter används både inom företagsvärlden så som i det vardagliga livet. Med 

tanke på denna breda användning råder det också hög konkurrens inom möbelindustrin. 

Att vara flexibel för förändringar på marknaden, att kunna reducera arbetskostnader 

samt att kunna utföra operationer med hög produktivitet nämns som nyckelfaktorer för 

att svara mot den hårda konkurrensen (Zhao och Li, 2014). Inom 

köksinredningssortimentet blir privatpersoner allt mer benägna att mer frekvent 

uppdatera och byta ut sina kök. Enligt TMF har försäljningen av köksinredning ökat 

från 3,4 miljarder kr 2013 till 4,8 miljarder kr som försäljningen kom upp till år 2016 

alltså en ökning med cirka 41% (Trä- och möbelföretagen, 2016).   

 

Förbättringsarbete med fokus på eliminering av produktionsförluster kan göras på 

många olika sätt. På senare år har lean production blivit en vanlig strategi för att 

optimera produktiviteten. Lean produktion eller “The Toyota Production System” 

innebär att kunna göra mer med mindre. Mindre tid, mindre utrymme, mindre maskiner, 

mindre människor samt mindre material. Det samtidigt som man uppfyller kundernas 

behov. Som utgångspunkt för att uppnå det här resultatet så fokuserar lean production 

på att eliminera olika former av slöserier som ej skapar värde för produkten. D.v.s. icke 

värdeskapande aktiviteter som kunden ej är villig att betala för (Dennis, 2007). 

 

Lean production beskriver också stabilitet som en förutsättning för förbättringsarbete 

(Dennis, 2007). Liker och Meier (2006) definierar stabilitet som förmågan att producera 

jämna resultat över tid. Enligt Dennis (2007) krävs det att stabilitet genomsyrar de fyra 

områdena människa, metod, maskin och material (4M). Eswaramurthi och Mohanram 

(2013) beskriver genom reducering och eliminering av slöserier i aktiviteterna inom de 

4 M:en kan man direkt öka effektiviteten av en anläggnings produktion. 
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1.2 Problemformulering 

För företag är det viktigt att ha kontroll och förståelse över sina processer för att kunna 

identifiera slöserier. Enligt Dennis (2007) så är det många företag som idag har låg 

förståelse över sina processers TAKvärden, d.v.s. en process prestationsförmåga. Enligt 

Eswaramurthi och Mohanram (2013) så representerar TAKvärdet endast en process 

prestation vilket gör att värdet inte återspeglar specifika problem i processen. Ett lågt 

värde visar dock på en låg prestation vilket tyder på att förbättringar behövs utföras. 

 

Ett uppföljningssystem kan användas för förbättringsarbete med syfte att öka 

tillgängligheten. Uppföljningssystemet kan identifiera information om stopporsak och 

stopptid och sedan användas för att identifiera och eliminera produktionsförluster 

(Getachew, 2014).  

Fallföretaget använder sig idag av ett uppföljningssystem. Dock så är datan som 

registreras och presenteras i systemet otydlig då en stor andel av stopptiden är 

odefinierad. Därför kan inte underlaget användas för förbättringar. Det här ledde fram 

till problemformuleringen:  

 

- Hur kan producerande företag utveckla underlag för förbättringar och öka 

tillgängligheten för sina processer? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa förståelse för hur ett uppföljningssystem kan 

användas och hur systemet kan anpassas efter fallföretagets förutsättningar. Även få 

förståelse för hur variationer och slöserier påverkar en verksamhets tillgänglighet och 

hur de teoretiska delarna i studien kan användas för att eliminera dessa. 

 

1.4 Avgränsning 

Inom ramen för detta arbete kommer vi begränsa oss till att studera en av fallföretagets 

packningslinor.  För denna packningslina kommer endast för- och eftermiddags skiften 

studeras, nattskiftet utesluts. Då studien är tidsbegränsad blir också tiden för insamling 

av data och praktiska experiment begränsad.  
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2 Metodologi 

 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Patel & Davidsson (2011) delar in de vetenskapliga förhållningssätten som positivism, 

hermeneutik, empiriska ansatser och övriga vetenskapliga förhållningssätt. Där de två 

idag mest förekommande förhållningssätten är positivism och hermenutik. Vissa 

förhållningssätt är lika samtidigt som uppfattningar om världen, människan och 

värderingar kan se olika ut. Vid forskning är det viktigt att ha en övergripande bild över 

de rådande vetenskapliga förhållningssätten eftersom det krävs för att kunna ta del av 

kunskap, men också för att kunna vara kritisk mot ny kunskap.  

 

Positivismen menar att det går att skapa kunskap som är både positiv och utvecklande 

för mänskligheten. Kunskapen man söker ska då vara verklig men också tillgänglig för 

våra sinnen. För att få ett positivistiskt förhållningssätt krävs det också att kunskapen är 

både nyttig och kan användas för att förbättra vårt samhälle. Positivismen beskriver 

också att teori blir säker genom att bygga kunskapen på iakttagelser som logiskt kan 

prövas  

(Patel & Davidsson, 2011). 

 

Hermeneutiken brukar beskrivas som positivismens raka motsats. Hermeneutik kan 

översättas till tolkningslära och används inom vetenskapen när man studerar, tolkar och 

försöker skapa förståelse för den mänskliga existensen. Historiskt sett har 

hermeneutiken fått stå för de kvalitativa förståelse- och tolkningssystem där 

forskarrollen kan betraktas som öppen i jämförelse med positivism. Idag har 

hermeneutiken många sidor vilket gör att det är svårt att ge en tydlig beskrivning av 

deras förhållningssätt. Gemensamt för hermeneutiken idag är dock synsättet att det går 

att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka människors 

handlingar och hur omvärlden uttrycks i skrift och tal (Patel & Davidsson, 2011). 

 

2.1.1 Studiens förhållningssätt 

I ett utgångsläge för studien utfördes observationer för att tolka och skapa förståelse 

över processer. Denna del av studien förhåller sig till ett vetenskapligt synsätt inom 

hermeneutiken. Vidare har studien haft ett mer positivistiskt förhållningssätt då studien 

utnyttjar experiment för att logiskt pröva teorier samtidigt som författarna varit 

opartiska till experimentens resultat.    
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2.2 Forskningsmetod 

Att ha en forskningsmetod är en förutsättning för att kunna genomföra forskning eller 

undersökningar. Forskningsmetoden är redskap som används för att uppnå 

målsättningar inom forskningen/undersökningen. Vanligtvis brukar man skilja på två 

olika forskningsmetoder kvantitativa och kvalitativ. Metoderna skiljer sig framförallt i 

tolkning och uppfattning av information. Valet av metoden bör baseras utefter 

frågeställningen som ska undersökas (Holme & Solvang, 1997). 

 

Vid kvalitativ forskning baseras teorin på forskarens egna uppskattningar och tolkningar 

av information. Den kvalitativa metoden ger en helhetsbild och ökad förståelse för 

sociala processer och sammanhang. Den här metoden beskrivs som flexibel då både 

observationer och intervjuer utförs i en ostrukturerad form. Syftet med den kvalitativa 

forskningsmetoden är att ge en ökad förståelse för vårt samhälle och hur människor, 

organisationer och grupper påverkar varandra (Holme & Solvang, 1997). 

 

Syftet för den kvantitativa forskningsmetoden ligger i linje med den kvalitativa. 

Däremot finns skillnader i hur man uttrycker och tar fram information. Vid kvantitativ 

forskning så transformeras information till mätbara siffror och mängder som sedan 

används i statistiska analyser. Metoden för utförandet av observationer och intervjuer 

inom kvantitativ forskning är välstrukturerad till skillnad från den kvalitativa metoden. 

För denna typ av forskning beskrivs all teori och problemformuleringen innan 

datainsamling görs (Holme & Solvang, 1997). 

 

2.2.1 Val av forskningsmetod 

I studien användes en kvalitativ forskningsmetod eftersom studien utfördes på och 

utefter ett fallföretag. Det innebär att studien berör ett specifikt område till ett specifikt 

företag och studien blev utformad efter fallföretaget. Resultatet är dock generaliserat 

och kan appliceras på andra producerande företag. Då problemformuleringen inte var 

bestämd före insamlandet av data så arbetade forskarna kvalitativt genom ostrukturerade 

intervjuer och observationer som ledde fram till problemet.  
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2.3 Vetenskapligt angreppssätt  

Forskningens syfte är att skapa ny riktig teori som är så nära verkligheten som möjligt. 

För att göra detta krävs det att underlaget för kunskapen eller teorin baseras på data och 

information från den verklighet som studeras. Detta underlag beskrivs som “empiri”. 

Arbetssättet för hur teori och empirin kan relateras beskrivs utifrån tre olika 

angreppssätt: deduktion, induktion och abduktion (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Arbetssättet för deduktion kan ses som det bevisande arbetssättet. Utifrån redan känd 

teori så härleds nya teorier som sedan empiriskt kan prövas i verkligheten. Eftersom det 

deduktiva arbetssättet utgår från redan befintlig teori gör det att fler individuella 

uppfattningar hos den enskilde forskaren utelämnas. Därför brukar objektiviteten för 

deduktion anses som hög (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Induktion kan beskrivas som det upptäckande arbetssättet. Forskaren utgår från samlad 

information och empiri utan att man först satt en förankring till redan befintlig teori. 

Utifrån det underlaget utformas en teori. Eftersom arbetssättet baseras på empiriskt 

material gör det att den framtagna teorin ofta är begränsad till en specifik verklighet, tex 

en viss situation eller tidpunkt. Eftersom man inte utgår från tidigare teori innebär det 

att forskarens egna tankar och idéer influerar de nya teorier eller kunskaper som 

produceras. Därav ses objektiviteten för induktion som lägre än deduktion (Patel & 

Davidsson, 2003). 

 

Abduktion kan ses som en blandning av både deduktion och induktion. Utifrån ett givet 

fall så läggs en hypotes fram som en förklaring till fallet, detta kan ses som den 

induktiva delen. Vidare testas hypotesen för andra fall, på så vis kan teorin eller 

hypotesen utvecklas och gå mot en mer generell hypotes. Denna del kan ses som den 

deduktiva. Eftersom abduktion utgår från en hypotes medför det risker. Forskarens 

tidigare erfarenhet kan omedvetet påverka val av studie och utesluta alternativa 

hypoteser (Patel & Davidsson, 2003). 

 

2.3.1 Studiens angreppssätt  

Studien grundade sig i empirin och informationen som samlades in inför studien. Denna 

del svarar för ett induktivt arbetssätt. Utifrån detta så valdes relevant befintlig teori som 

underlag för hantering av empirin. Vidare så utvecklades en hypotes som testas i 

verkligheten, för denna del tillämpas ett deduktivt arbetssätt. Således kan studiens 

angreppssätt beskrivas som abduktivt då det är en kombination av både induktion och 

deduktion. 
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2.4 Datainsamling 

De vanligaste sätten som används för att hämta kunskap och samla in data är genom 

böcker, artiklar, vetenskapliga tidskrifter, internet och rapporter. Forskarens behov och 

forskningsmetod bestämmer vilken eller vilka källor som skall användas. Söker 

forskaren teori för ett problemområde används med fördel böcker, är forskaren istället 

ute efter den senaste kunskapen eller teorin så är artiklar eller rapporter en källa som bör 

föredras (Patel & Davidsson, 2003). 

 

En källa definieras enligt Rolf Torstendahl (1966) som “en skrift som åberopas för en 

viss uppgift och som utgör grunden för denna uppgifts aktivitet”. Vidare kan det 

beskrivas som “skriftligt nedtecknat material”. Det benämns dock inte som källa förens 

det nedskrivna materialet används. Urvalet av källor beskrivs som först registrera 

information, sedan bevara tänkbara källor och sedan bestämma de faktiska källor som 

används. Denna sållning av källor styrs av studiens angreppssätt och värderingar. Även 

frågeställningen för studien och dess utgångspunkt påverkar val av källor. En 

primärkälla är en person som direkt observerat och tolkat en händelse och anses därför 

som den mest tillförlitliga källan av information. Sekundärkällor är en person som 

vidareförmedlar tolkningen från en primärkälla vilket gör personen i sig inte direkt 

upplevt och tolkat händelsen (Holme & Solvang, 1997). 

 

Datainsamling genom observationer kan både kopplas till vardagliga situationer som 

vetenskapliga. Till skillnad från vardagliga observationer som sker naturligt och 

slumpmässigt så baseras de vetenskapliga tekniska observationerna på specifika krav. 

Informationen som ska samlas in ska både vara planerad och registreras systematiskt 

(Patel & Davidsson, 2003). Det finns många olika metoder för att genomgå 

observationer. En metod beskrivs som strukturerad observation. Forskaren har då 

formulerat bestämda regler för hur beteende av människor eller processer ska 

observeras och spelas in. (Bryman & Bell, 2016). 

 

Intervjuer är betydelsefulla datainsamlingsmetoder både inom kvantitativa och 

kvalitativa undersökningar. En intervju kan grundläggande beskrivas som att frågor 

ställs och besvaras. Dessa svar används sedan som underlag. Det finns olika former av 

intervjuer såsom struktuerade, semistruktuerade och ostrukturerade (Bryman & Bell, 

2016). 

 

De strukturerade intervjuerna utgår från förbestämda frågor likt en enkätundersökning 

med skillnaden att frågorna ställs ansikte till ansikte. Målet är att alla intervjuade ska 

genomgå exakt samma utformning av frågeställningar och där svaren oftast väljs utifrån 

förbestämda svarsalternativ. Denna form av intervju anses vara standardiserad. De 

semistrukturerade intervjuerna och de strukturerade intervjuerna har gemensamt att 

förbestämda frågor används som utgångspunkt. Däremot används inga svarsalternativ 

vid en semistruktuerad intervju utan detta lämnas öppet för den som blir intervjuad. 

Vidare så leder dessa svar ofta till följdfrågor. De ostrukturerade intervjuerna är som 

namnet beskriver, ostrukturerade och de har inte någon formell struktur utan den som 
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intervjuar utformar sina frågor efter ett visst område eller problem (Bryman & Bell, 

2016). 

 

Begreppet dokument har idag en bred betydelse. Dokument finns i form av statistik och 

register, officiella handlingar, privata handlingar, litteratur, “kortlivade” dokument, 

bild-dokument och ljuddokument.Vid insamling av data så väljs en dokumenttyp som 

kan användas för att ge en fullständig bild och belysa det som skall belysas från flera 

olika synvinklar (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Vid experiment så sker mätningar efter att förändringar har utförts på någon eller några 

variabler i en process. Genom att mäta skillnaden mellan värdena innan ändringarna 

mot de nya efter experimentet så får man ut resultatet av experimentet (Rosengren & 

Arvidsson, 2010). 

 

2.4.1 Studiens datainsamling 

För datainsamling för den teoretiska delen i studien användes sekundärkällor i form av 

böcker, vetenskapliga artiklar och internet artiklar. För insamling av empirisk data så 

utfördes observationer och intervjuer. Utformningen på intervjuerna varierade, några 

var semi-strukturerade medans andra var ostrukturerade. Dessa metoder valdes för att 

skapa diskussion och för att få en bred förståelse om nuläget. Vidare utfördes även 

experiment för att se hur datan påverkades av de korrigeringar som gjordes i systemet. 

 

2.5 Informationsverifiering 

Forskning medför risker. Systematiska eller slumpmässiga fel riskeras att uppkomma 

under forskningens gång. Ofta då vid insamlandet av data men också vid utvecklandet 

av frågeställningen. Därför är det viktigt att man med noggrannhet aktivt bearbetar data 

för att på så vis uppnå en accepterad nivå av reliabilitet och validitet (Holme & Solvang, 

1997).  

 

Utförandet av mätningar och val av mätningsmetoder påverkar en studies utfall, 

tillförlitligheten för dessa metoder och mätningar beskrivs som reliabilitet. Hade 

mätningar som utförts i en studie medfört samma resultat om mätningen upprepas 

utifrån samma situation som den första mätningen så anses mätningen ha hög 

reliabilitet. För den kvantitativa undersökaren är reliabilitet i fokus för att säkerställa om 

mätningarna är stabila eller ej (Bryman & Bell, 2016). 

 

Validitet anses på många sett vara det viktigaste kriteriet vid utförandet av en 

undersökning. Validitet bedömer om de slutsatser som tagits fram ligger i linje med 

undersökningsfrågan. Bryman & Bell (2016) delar upp validitet i fyra delar: mät-

validitet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet. Mät-validitet 

bestämmer om mätningar som utförts är relevanta i relation till den underlagda frågan. 

Den interna validitet ifrågasätter orsakssamband mellan två eller flera variabler som 

tagit upp i slutsatsen och om de håller. Den externa validiteten tar upp om de slutsatser 

som tagits fram kan generaliseras utöver den specifika studien. Ekologisk validitet 
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hänvisar till om de sociala forskningsresultaten har en koppling till folks vardagliga 

naturliga omgivning (Bryman & Bell, 2016). 

 

2.5.1  Studiens informationsverifiering 

 

För att verifiera information i studien gjordes flera observationer och intervjuer. 

Informationen verifieras då intervjuerna har utförts med personal som har varierande 

roller och erfarenhet i företaget. Dessa Intervjuer bekräftade också att personalens 

uppfattningar ligger i linje med de noteringar som gjordes i observationerna. 

Observationerna utfördes vid flera tillfällen med olika skift och personal vilket stärker 

datans tillförlitlighet. För att stärka validiteten ytterligare utfärdade forskarna egna 

mätningar för två hela skift för att sedan jämföra mätresultatet med företagets egna 

systematiska mätningar under samma period. Vidare för att uppnå en hög validitet är 

studiens slutsatser generella och därav applicerbara för andra producerande företag.  

 

2.6 Sammanfattning av metodologi 

 
 

Figur 1. Sammanfattning av metodologi 
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3 Teori 

I teori kapitlet kommer relevanta teorier presenteras som kommer att analyseras 

diskuteras och appliceras under studiens gång.  

 

3.1 Kvalitetsbristkostnader 

Kvalitetsbristkostnad definieras som “de kostnader som orsakas av defekta enheter, 

ofullkomliga processer eller förlorade försäljningsintäkter” (Bergman & Klefsjö, 2012). 

kvalitetsbristkostnader är exponentiell med tiden. Det betyder att kvalitetsfel förenas 

med högre kostnader ju längre in i processen felet hanteras (ibid.). 

 

3.2 Lean production 

Syftet med Lean production är framförallt att skapa värde till kunder genom att reducera 

icke värdeskapande aktiviteter, d.v.s.  slöserier. Lean produktion menar att eliminering 

utförs genom att göra mer med mindre. Mindre tid, mindre utrymme, mindre 

människor, mindre maskiner samt mindre material. Detta samtidigt som högsta kvalitet, 

det lägsta priset och korta tider är huvudmål inom lean production. (Dennis, 2007) 

 

3.3 Muda/slöserier 

Ett huvudbegrepp inom lean är slöserier, slöserier klassas som aktiviter som finns/utförs 

inom verksamheten men som kunden inte är villig att betala för. Bergman & Klefsjö 

(2012) beskriver 8 stycken typer av slöserier för en verksamhet:  

 

● Överproduktion - Att producera något som det inte finns behov för. Det kan vara 

produktion i för stor mängd, i ett för tidigt skede eller för fort.  

 

● Väntan -  För detta slöseri återfinns ej värdeskapande tid i form av att personal 

väntar på tidigare arbetssteg i en process, men också väntan på resurser i form av 

verktyg eller material. 

 

● Onödiga transporter - Att utföra en transport är ingen värdeskapande process. 

 

● Inkorrekta processer - Denna typ av slöseri uppstår när en process producerar 

något som inte uppfyller satta krav. Då behövs en justering utföras vilket inte är 

värdeskapande. Skulle justeringen inte utföras inträffar istället större slöserier 

längre ner i flödet 

 

● Lager - När produkter och material lagras så skapas inget värde.  

 

● Onödiga rörelser- Tiden som är förenat med förflyttningar är inte värdeskapande 

och därav ett slöseri. 
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● Defekter- Att producera defekta enheter är ett slöseri som leder till andra 

slöserier i form av omarbetning och kassationer. 

 

● Outnyttjad kreativitet- Medarbetarna kan besitta värdefull kunskap om processer 

som kan användas för förbättring av produktionen. Att inte utnyttja detta ses 

därför som ett slöseri. 

 

3.4 Måltillstånd 

Toyota strävar ständigt mot att uppnå sina visioner, det görs bl.a. genom att arbeta med 

måltillstånd. Även om ett måltillstånd syftar till att på sikt uppnå företagets visioner så 

är måltillståndet mer väldefinierat och ska uppnås på ett kortare tidsspann. Ett 

måltillstånd formuleras som ett önskat framtida tillstånd. Vid framtagning av det 

framtida tillståndet behövs först ett nuläge definieras. Utifrån det definierade framtida 

tillståndet ges också en uppfattning om vilka hinder som behöver hanteras för att uppnå 

tillståndet. Ett måltillstånd ska ej baseras efter ekonomiska mål utan att de ska kunna 

besvara frågor som 

 

● Hur bör denna process fungera? 

● Vad är det avsedda normala mönstret? 

● Vilken situation vill vi ha vid en viss framtida tidpunkt? 

● Var måste vi vara? 

(Rother, 2013). 

 

3.5 Förbättringskatan 

Kata betyder rutin eller upprepande mönster på japanska. Förbättringskatan är en rutin 

som inom Toyota tillämpas i deras arbete med ständiga förbättringar. Toyota applicerar 

förbättringskatan som en universell princip inom företaget och den används inte bara 

som ett verktyg inom tillverkningen (Rother, 2013). Förbättringskatan bygger på fyra 

steg: (1). Att ta fram en riktning, vision eller mål (2) Ta fram det nuläge som beskriver 

hur läget faktiskt är idag (3) Definiera framtida måltillståndet, (4) Experimentera /arbeta 

mot det nya måltillstånd (Bjurström, 2016). 

 

1. Att ta ut en riktning som formuleras som en utmaning i linje med företagets 

vision, behov, syfte och ambition.  

2. Att utföra en nulägesanalys, d.v.s samla ihop data för att kunna få en helhetsbild 

av nuläget. Datan samlas in genom metoder såsom värdeflödesanalys, statisk 

uppföljning, processanalys, observationer och intervjuer. 

3. Etablera måltillstånd: När man har en förståelse för nulägets tillstånd kan man 

etablera lämpliga måltillstånd. 

4. Experimentera/arbeta mot det nya måltillståndet: För att uppnå etablerade 

måltillstånd används ofta PDCA cykeln som verktyg (ibid). 
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3.6 PDCA 

Walter A. Shewharts tog fram förbättringsverktyget PDCA, i sin bok från 1939 

beskriver han verktyget som “steg i dynamisk vetenskaplig process för att inhämta 

kunskap” Rother (2013). Enligt Saier (2016) så anses PDCA cirkeln av många experter 

vara en kritisk del inom lean productions arbete med ständiga förbättringar. Cirkeln 

består av fyra steg dessa är enligt (Rother, 2013) 

 

● Plan: Vad man planerar att göra och vad man tror kommer inträffa, en form av 

hypotes eller förutsägelse. 

 

●  Do: Testa det man har planerat, börja i en mindre skala och fokusera på direkta 

observationer. 

 

● Check: Kontrollera och jämföra det faktiska resultatet med hypotesen. 

 

● Act: Standardisera och stabilisera det som fungerar, annars börja om cykeln.  

Figur 2. PDCA-cykeln (Saier, 2016). 

 

3.7 Paretodiagram 

Paretodiagram är ett vanligt verktyg som används som underlag vid kvalitetsarbete. 

Diagrammet illustrerar data och kan användas för att avgöra i vilken ordning problem 

ska hanteras. Det är kritiskt att ett företag börjar med att angripa det problem som bidrar 

med störst variation (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

3.8 Organisationskultur 

Dennis (2007) beskriver att organisationskulturen är det rådande beteendemönster som 

idag finns inom en organisation. Detta beteendemönster har växt fram genom de dag till 

dag aktiviteter som görs inom företaget. Intresset ligger i att uppnå en organisation i 

rörelse genom att prioritera arbetsuppgifter som är viktigast just nu. Att få en 

omvandling från den dagliga brandsläckningen till en struktur som baseras på ett 

systematiskt förbättringsarbete, en organisation i rörelse. För att uppnå detta krävs roller 

i företaget som ska främja samtliga medarbetares förbättringsarbete (Bjurström, 2016) 
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Enligt Bjurström (2016) så finns det ett problem som hindrar organisationer från att 

komma i rörelse. Organisationer vill spara in indirekta kostnader genom att reducera 

antalet mellanchefer och fördela deras arbetsuppgifter. Detta har resulterat i att 

positionen som mellanchef har blivit lidande med mycket administrativt arbete då de 

ansvarar för stora grupper medarbetare vilket ger lite tid för förbättringsarbete. 

 

3.9 Kommunikation 

Det är vanligt inom organisationer att både anställda och chefer upplever dålig 

kommunikation. Anställda klagar över beslut som inte kommuniceras, chefer som inte 

lyssnar och att inget inträffar trots påtalade problem. Chefer är samtidigt frustrerade 

över att medarbetarna inte följer direktiv och att informationen inte når fram. Samtidigt 

har organisationer många gånger en hög tilltro om att bara informationen kommuniceras 

så kommer problem lösas. Det som då inte tas ej i beaktande är hur informationen 

förmedlas och tolkas (Heide, et al 2012). 

 

3.10 Variationer 

Variationer finnas överallt och kan beskrivas som en källa till besvär. Från ett 

tillverkningsperspektiv så kan variationer många gånger härledas till t.ex. lager, 

styrningar, efterfrågan, ställtider, vibrationer, material, felinställda maskiner, 

verktygsförslitning m.fl. Dessa orsaker till variation definieras som urskiljbara orsaker 

eftersom de kan härledas till en specifik orsak. Eftersom de kan identifieras kan de 

också bearbetas för att elimineras. Andra mindre bidrag till variation som inte kan 

härledas beskrivs som slumpmässig variation. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

 

En annan typ av variation är processvariation. Oftast grundar sig variationen i systemet 

och uppstår då processer presterar med varierande resultat. Orsaker till denna form av 

variationen kan vara att det saknas en tydlig bild över innehåll, sekvens, tider, önskad 

kvalitet eller när medarbetarna inte är tillräckligt tränade för uppgiften (Bjurström, 

2016). En process finner sig i statisk jämvikt när man lyckats eliminera eller 

kompenserat de urskiljbara variationerna så att endast slumpmässiga variationer 

inträffar, då kan processen ses som stabil. 

(Bergman & Klefsjö, 2012)  

 

3.11 Standardiserat arbetssätt 

Standardiserat arbetssätt betyder att man utför ett arbete på det säkraste, enklaste och 

mest effektiva sättet som man vet just nu. Vid framtagningen av ett standardiserat 

arbetssätt så är det viktigt att arbetarna är delaktiga. Ett standardiserat arbetssätt ger 

också grund för förbättringsarbete eftersom avvikelser från standarden blir tydliga, 

d.v.s. variationer. Därför blir det också enklare att identifiera variationer och arbete mot 

att eliminera dessa. En standardiserad process leder till en jämnare kvalitet eftersom 

arbetssättet ser ut på samma vis oberoende av vilken operatör som arbetar (Dennis, 

2007). 
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3.12 5S 

5S konceptet är en metod som bygger på att genom ordning och reda skapa 

förutsättningar som krävs för att uppnå en produktion utan slöserier. 5S står för sortera, 

strukturera, skapa vana, Städa och Standardisera. 5S metoden är designad för att kunna 

göra arbetsplatsen mer visuell där man direkt ska kunna se om något inte är enligt den 

satta standarden (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

● Sortera- Allt som inte är nödvändigt på arbetsplatsen tas bort. Det ger en 

effektivare arbetsmiljö med mer utrymme. 

 

● Strukturera- Skapa en arbetsplats där varje verktyg har en designerad plats och 

därmed få en struktur som gör att placeringen av verktygen, utrustningen och 

maskindelarna stödjer arbetsflödet. 

 

● Städa- En städad arbetsplats bidrar till en bra arbetsmiljö. Med hjälp av 

dokumentationer och visuella bilder kan beskrivningar ges som visar hur 

“städat” det ska vara. 

 

● Standardisera- När de tre första stegen i 5S är utförda så har en grund skapats. 

Men för att dessa tidigare steg ska efterföljas är det viktigt att det viktigt att 

implementera standarder som beskriver utförandet av 5s arbetet. 

 

● Skapa vana- Att företaget får in 5S som en naturlig del av arbetet inom företaget. 

Att fortsättningsvis underhålla och förbättra standarden (Dennis, 2007). 

 

3.13 TPM Total productive maintenance 

TPM anses vara nyckeln till stabilitet och effektivitet i maskiner och kommer från 

fortsatt arbete med 5S (Dennis, 2007). TPM bygger på att man tränar sina medarbetare i 

hantering av enklare underhåll för utrustning. Såsom inspektioner, rengöring, smörjning 

och åtstramning. Det här frigör tid för underhållspersonalen som istället kan använda 

denna tid till förebyggande aktiviteter. Inom TPM ska alla medarbetare inkluderas, detta 

beskrivs som en förutsättning för att kunna eliminera de sex stora förlusterna som drar 

ner en maskins effektivitet (Batumalay & Santhapparaj, 2009). 

 

3.14 De sex stora förlusterna  

● Utrustningsfel och avbrott - Denna del påverkar tillgängligheten och är stopp 

orsakade på grund av maskinhaveri. Detta kan vara i form av att maskiner går 

sönder men också från kortare stopp som inte kräver några större åtgärder 

(Ljungberg, 2000). 

 

● Ställtider och justeringar- I en produktion behövs omställningar och justeringar 

göras för att anpassa maskiner till att producera olika produkter. När detta görs 
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kan många gånger inte produktionen fortgå vilket medför förlorad 

produktionstid (ibid). 

 

● Tomgång och småstopp - Småstopp kan oftast härledas till enklare fel. Te.x. 

smuts som påverkar givare, att produkten fastnar i linan eller att det är problem 

med matningsutrutningen. Dessa stopp kan åtgärdas snabbt och enkelt men 

inträffar ofta. Småstoppen brukar inte registreras då stopptiden är kort och att 

registrera stoppet kan ta längre tid än att åtgärda det. Därför är det många företag 

som har svag uppfattning om dessa stopp. Tomgång inträffar när en maskin är 

tillgänglig fast det saknas t.ex. material för att kunna producera (ibid). 

 

● Reducerad hastighet - Om en maskin körs i lägre hastighet än vad den är kapabel 

till så klassas det som reducerad hastighet. Detta kan inträffa när den optimala 

hastigheten för produktion av en specifik produkt är oklar. Eller när man 

behöver reducera hastigheten på grund av kvalitetsfel och defekter som 

uppkommer när maskinen körs i en hög hastighet (ibid). 

 

● Defekter i processen - Denna förlust kan härledas till produkter som går igenom 

förädlande processer fast i slutändan ändå inte resulterar i en färdig produkt. 

Denna förlust anses kostsam eftersom defekter resulterar i kassationer eller 

omarbete men även att det har bidragit till maskintid i tidigare processer som ej 

har varit värdeskapande (ibid). 

 

● Reducerat utbyte, uppstartsförluster - Inträffar när maskiner är instabila under 

uppstarten, maskinen producerar då ett antal avvikande produkter (ibid). 

 

3.15 SMED 

 

SMED är en metod som används för att reducera ställtider, d.v.s. minska den tid som 

krävs för att ställa om en maskin eller maskingrupp från att tillverka en produkt till en 

annan. (Aganovic & Jonsson, 2001) Metoden för att uppnå detta kan enligt (ibid.) 

beskrivas i 8 stycken steg: 

 

1.separera inre och yttre ställ 

2.Gör om yttre ställ till inre 

3.implementera funktionella standardiseringar 

4.implementera funktionella fästanordningar 

5.införa förhandsjusterade fixturer 

6.skapa parallella operationer 

7.eliminera justeringar 

8 mekanisering 
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3.16 TAK/OEE: 

OEE är en förkortning för Overall Equipment Effectiveness och på svenska är det 

översatt till TAK som står för tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte. 

TAK bestäms av dessa tre mätetal och beskriver utrustningens totala prestation utefter 

en given arbetsuppgift. (Aganovic & Jonsson, 2001). TAKvärdet i sig klargör inte vad 

som är fel i en process men ger en förståelse om prestation och var förbättringar behövs 

utföras för att kunna öka effektiviteten hos en process (Eswaramurthi och Mohanram, 

2013). 

 

 
3.16.1 Tillgänglighet 

Tillgängligheten mäter hur stor andel av den planerade tiden som används för 

produktion. Av den planerade tiden för produktion svarar stillestånd för en viss andel av 

denna tid. Denna andel kallas för stoppförluster och är något som av olika slag stör 

produktionen. Denna stopptidsandel är det mått som används för att beräkna 

utrustningens tillgänglighet (Aganovic & Jonsson, 2001). 

  

 
3.16.2 Anläggningsutnyttjande 

För att beräkna anläggningsutnyttjandet behövs först mätetal för operations- och 

nettooperationshastighet. Operationshastigheten bestäms genom att dividera den 

idealiska cykeltiden med den verkliga cykeltiden. För att även behandla de stopp som 

orsakas på grund av småstopp beräknas även nettooperationshastigheten. Detta görs 

genom att dividera antalet producerade enheter med den totala operationstiden som 

sedan multipliceras med den verkliga cykeltiden (Aganovic & Jonsson, 2001). 

3.16.3 Kvalitetsutbyte 

Dessa förluster orsakas av att ombearbetningar eller kassationer. För att få ett mätetal 

som beskriver dessa förluster beräknas andelen tillverkande enheter utan kvalitetsbrister 

(Aganovic & Jonsson, 2001). 
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3.17 4M - Människa, Metod, Material och Maskin 

(Liliana, 2016) beskriver att orsaker till variationer oftast kan härledas och kategoriseras 

in i de fyra M:en människa, metod, maskin och material. Enligt Dennis (2007) är det 

omöjligt att uppnå förbättring av processer innan det finns stabilitet i dessa fyra M.  

 

● Människa- Avser alla människor som är involverade i tillverkningsprocessen. 

Inom detta område kan variationer uppstå på grund av människors olikheter. 

Vissa operatörer är mer erfarna än andra. Somliga har en hög 

kommunikationsförmåga, andra har det inte. I övrigt kan också människors 

prestationsförmåga av andra anledningar variera från dag till dag. (Liliana, 2016) 

 

● Material- Avser material och komponenter som används för att färdigställa den 

slutgiltiga produkten (Liliana, 2016).  

 

● Metod- Metoden beskriver hur processer utförs, vilka specifika behov som 

möjliggör utförandet. Verksamhetens standarder och tillvägagångssätt, vilken 

arbetsordning som gäller och vilka regler finns tillgängliga för operatörer 

(Liliana, 2016). enligt Dennis (2007) så är metoden en mix av de tre andra m:en 

och hur standardisering är ett verktyg för att utveckla, godkänna och förbättra 

metoder. 

 

● Maskin- Syftar till maskiner, utrustning, datorer, verktyg som används i 

tillverkningsprocessen (Liliana, 2016).  
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3.18 Träning 

För att uppnå grundläggande stabilitet i kritiska processer behöver medarbetare 

systematisk träning implementeras i det dagliga arbetssättet (Bjurström, 2016). 

 

3.18.1 Träningsmetoder 

Det finns många olika träningsmetoder och enligt Bjurström (2016) så är “gå bredvid-

konceptet” den vanligaste. Han beskriver också att resultatet av denna metod är 

oroväckande då det medför att företaget saknar kontroll över vad som lärs ut, hur det 

lärs ut och om medarbetaren har förstått det som lärts ut. Detta gör att det är svårt att 

bedöma hur länge en medarbetare behöver gå bredvid för att lära sig de krävda 

uppgifterna. 

 

Job instructions är en annan träningsmetod som beskriver hur man på ett effektivt sätt 

kan instruera och lära ut. (Bjurström, 2016). (ibid.) beskriver job instructions som en 

fyrastegs metod: förbered eleven, presentera arbetsmomentet, pröva arbetsmoment och 

följ upp. 

 

● Förbered medarbetaren  

-Ge en beskrivning av jobbet. 

-Ta reda på personens kunskap om arbetsuppgiften. 

-Bygg upp ett intresse hos medarbetaren. 

● Presentera arbetsmomentet 

-Förklara, visa och illustrera ett viktigt steg i taget. 

-Upprepa och betona nyckelpunkter. 

-Upprepa och ange orsaker till nyckelpunkter. 

● Pröva på arbetsmomentet 

-Låt medarbetaren utföra momentet - korrigera misstag. 

-Låt medarbetaren åter utföra momentet och samtidigt förklara varje viktigt steg. 

-Låt medarbetaren åter utföra momentet och samtidigt förklara nyckelpunkter. 

-Låt medarbetaren åter utföra momentet och samtidigt förklara orsaker till 

nyckelpunkter. 

● Följ upp 

-Låt medarbetaren arbeta självständigt. 

-Visa vem personen ska ta hjälp av vid behov. 

-Uppmuntra frågor. 

-Kolla ofta till medarbetaren. 

(Bjurström, 2016) 
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3.18.2 Kompetensmatris 

Kompetensmatris är ett verktyg som används för att säkra upp och bredda 

kunskapsnivån för verksamhetens medarbetare. Om medarbetarna har en hög och bred 

kunskapsnivå blir de också mer flexibla i vilka arbetsuppgifter som kan utföras, detta 

leder till en ökad kapacitet för verksamheten. Matrisen ger överblick över vilka 

medarbetarna är och vilken kompetens de besitter för en viss process eller arbetsuppgift. 

Underlaget används för att identifiera var kompetensbreddning behövs utföras för kunna 

öka verksamhetens kapacitet (Bjurström, 2016). 

 

 

 
 

 
Figur 3. Exempel på kompetensmatris. (Bjurström 2016). 

 

3.19 Uppföljning 

Genom att arbeta med uppföljning går det att upptäcka avvikelser som direkt påverkar 

företagets mål. Upptäcks avvikelser går det också att arbeta mot en förbättring. 

Hjälpmedel som kan utnyttjas för detta ändamål är bl.a. interna redovisningssystem som 

erbjuder resultatrapporter (Aganovic & Jonsson, 2001). 

 

3.20 Information 

Kvalité av informationen är viktigt, rätt individ ska få relevant information och datan 

ska finnas tillgängligt för personen som är i behov av det. Därför är det idag höga krav 

på hur data redogörs (Bjurström, 2016). 

  

3.21 Visuell styrning 

Dennis (2007) beskriver att stabilitet startar med visuell ledning och 5S. Genom att ha 

en visuell arbetsmiljö ger det en grund som tydligt visar när variationer uppstår. Enligt 

Liker (2006) så är visuella systemet den mest kritiska delen i framtagandet av 

standarder och för att dessa standarder ska efterföljas. 
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(Liker, 2006) beskriver även att utnyttjandet av visuell kontroll kan användas för att 

undvika att missa gömda problem. Användning av visuella grafer, diagram, markeringar 

och signaler hjälper dels att öka förståelsen men ger också ett bättre 

förbättringsunderlag för verksamheter. Dennis (2007) beskriver att visuella system är 

uppbyggda för att förmedla information till medarbetarna. 
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4 Nulägesbeskrivning 

Nedan presenteras information som har erhållits från fallföretagets produktion under 

studiens gång. Datan har hämtats från intervjuer, observationer och fallföretagets 

uppföljningssystem Axxos. Informationen som samlades in strukturerades till största del 

in i områdena metod, människa, maskin och material, d.v.s. de 4M:en 

 

4.1 Axxos 

Axxos är ett uppföljningssystem som mäter, analyserar och visualisera en produktion. 

Systemet beskriver hur ett företags maskiner presterar genom att beräkna TAKvärden. 

Axxos ger också detaljerad information om stopporsaker, stoppområden, artiklar och 

ordrar. Utifrån denna information skapar Axxos ett beslutsunderlag för vilka åtgärder 

som behöver utföras i förbättringsarbetet (Axxos Industrisystem AB, 2017) 

 

4.2 Packningslina 

En av fallföretagets halvautomatiserade packingslina har som uppgift att paketera två 

typer av luckor i tre olika färger. I nuläget präglas linan av många stopp som sänker 

dess tillgänglighet och därav linans totala kapacitet. I ett läge där en kund står för nästan 

hela fallföretagets produktsortiment blir det extra viktigt att kunna svara denna kunds 

behov. Fallföretaget har nyligen utökat sitt produktsortiment och levererar nu också 

köksluckor. Köksluckor förväntas produceras i stora volymer och därmed bli en av de 

viktigaste produkterna i fallföretagets produktsortiment. Detta kommer medföra högre 

krav på packningslinans prestationsförmåga. 
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4.2.1 Processbeskrivning 

 
 

 Områden i packningslinan Process Beskrivning 

1 Kartongmagasin 1 Förflyttning av kartong. Sugproppar lyfter upp en kartong 

2 Kartongmagasin 2 Förflyttning av kartong. Sugproppar lyfter upp en kartong 

3 Resare Förflyttning och vikning 

av kartong. 

Resaren förflyttar kartongen från 

magasinen och viker ner lång- och 

kortsidorna. 

4 Portal B/Portal C Förflyttar luckan till 

anslutande bord. 

Portalen lyfter upp luckorna från pallarna i 

cell B och placerar luckorna på ett bord i 

anslutning till matarbanan. 

5 Cell B/C Förflyttning av lucka till 

matarbanan + inbyggd 

kvalitetskontroll. 

Robotarmen lyfter luckorna från bordet 

för att placera dessa på matarbanan, under 

denna process håller också robotarmen 

fram luckan framför en kamera. Luckor 

med kvalitetsfel är markerade med en 

svart prick och kasseras av robotarmen i 

denna process. 

6 Manuell packstation placerar i plastpluggar i 

paketet. 

Denna process utförs enbart vid 

paketering av den mindre luckan. 

7 Manuell packstation 2 Placera fillers i paketet. placerar två fillers(kantskyddande 

material) längs med luckornas kortsidor. 

8 Ny broschyrmatare Placerar en broschyr i 

paketet. 

  

    

9 Gammal broschyrmatare Placerar en broschyr i 

paketet. 

Denna process utförs enbart vid packning 

av den mindre luckan. 

10 Vikstation 1 Långsidorna på 

kartongen viks upp. 

  

11 Vikstation 2 Långsidorna på 

kartongen trycks ihop. 
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12 Vikstation 3 Paketet matas in i 

tejparen. 

  

13 Tejpare Paketet försluts med 

tejp. 

  

14 Etikettmaskin 10 Placerar etikett på 

långsidan av paketet. 

  

15 Ettikettmaskin 15 Placerar etikett på 

kortsidan av paketet. 

  

16 Avstaplaren Förflyttar 

madrasser(pallar)/skivor 

intill matarbanan samt 

placerar inkommande  

luckor på 

madrasserna/skivorna. 

  

17  Operatör 3 Pallen förses med 

kantskyddande material 

och band. 

Operatören placerar kantskydd och 

plastband runt om pallen. 

 

18 Plastaren Pallen plastas in. Plastaren plastar in den färdigpackade 

pallen och görs redo för trucktransport. 

Figur 4. Processbeskrivning packningslina 
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4.2.2 Cykeltider 

Vid paketering av de mindre luckorna är cykeltiden för varje process sex sekunder. Vid 

paketering av de större luckorna är cykeltiden istället sju sekunder. Den längre 

cykeltiden grundar sig i Avstaplarens kapacitet.  

 

Det förekommer att cykeltiden för den manuella packningen överstiger sex respektive 

sju sekunder. Detta kan inträffa när ett kvalitetsfel identifieras och luckan kasseras, när 

ett mindre effektivt arbetssätt används, när kartongen eller luckan behövs rättas till eller 

när något uppstår på grund av andra mänskliga faktorer. 

 

4.3 TAK  

Nedan förklaras hur fallföretaget med hjälp av Axxos räknar fram deras mätvärden för 

TAK.  

 

Tillgänglighet - Den planerade produktionstiden för packningslinan, minus den totala 

stilleståndstiden dividerat med den planerade produktionstiden.  

 

Anläggningsutnyttjande - Beräknas genom planerad cykeltiden dividerat med den 

verkliga cykeltiden. Idag är den verkliga cykeltiden i regel kortare än den planerade 

vilket medför att Axxos nästan alltid visar ett anläggningsutnyttjande på 100%. 

 

 Kvalitetsutbyte - Deras kvalitetsutbyte bestäms utifrån stopptid kodat som kvalitetsfel i 

Axxos. Enligt operatörerna kodar dem närmare aldrig något som kvalitetsfel vilket gör 

att K värdet i TAK alltid är 100%. 

 

4.4 Metod 

 

4.4.1 Arbetsmetoder 

Antalet operatörer och deras arbetsuppgifter varierar beroende på vilken produkt det är 

som ska paketeras. Vid paketering av luckan den större luckan, selsviken 60x64 är det 

två stycken arbetande operatörer i linan och vid paketering av den mindre luckan, 

selsviken 60x38 är det tre stycken. Operatör 1 placerar kantskyddande material, så 

kallade “fillers” i varje paket. Operatör 2 (Vid paketering av den mindre luckan) 

placerar pluggar i varje paket. Operatörernas manuella station fungerar också som en 

kvalitetskontroll, operatörerna synar varje dörr och skulle ett kvalitetsfel upptäckas så 

kasseras luckan och byts ut. 

 

Operatören som befinner sig på golvet engagerar sig framförallt i stödaktiviteter som 

syftar till att upprätthålla linan. För detta krävs det att operatören förser linan med 

materialet den behöver. Detta görs genom att flytta över luckorna till cellerna, fylla på 

med kartonger, broschyrer, pallar, byta tejp och etiketter samt placera kantskydd innan 

inplastningen. Vid byte av etiketter är det två stycken maskiner som fylls på, 

påfyllningen görs när respektive etikettrulle tar slut. Operatören på golvet spenderar 

även tid på övervakning och att åtgärda och koda de stopp som sker i linan. 
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Det förekommer också skillnader i de olika operatörernas arbetsmetoder. Det arbete 

som utförs i den manuella packstationen utförs på samma vis av alla operatörer, däremot 

finns det skillnader i hur lång tid det tar att utföra arbetsuppgiften. Den satta cykeltiden 

är satt till sex eller sju sekunder beroende på vilken lucka som paketeras. För 

stödaktiviteterna till packningslinan finns också skillnader i arbetsmetod mellan 

operatörerna. T.ex. vid den dagliga kvalitetskontrollen då en operatör skruvar ihop en 

lucka där kvaliteten kontrolleras. Det ena skiftet utför kontrollen på plats vid 

packningslinan medans det andra skiftet gör det i ett ljusrum. En annan arbetsmetod 

som varierar mellan operatörerna är när pallen med fillers behövs bytas ut. Vissa 

operatörer hanterar detta byte samtidigt som paketeringen fortgår medans andra stannar 

packningslinan. Vissa operatörer passar även på att fylla på material i samband med 

stopp som inträffat i samma cell medans andra gör enbart påfyllningen när det krävs 

eller i anslutning till raster och skiftbyten. Det skiljer sig i hur operatörerna hanterar 

stopp. Tiden det tar att åtgärda ett visst stopp tar olika lång tid beroende på operatör. 

 

Det finns också arbetsmetoder i tidigare led som direkt resulterar i stopp för 

packningslinan. Luckor med kvalitetsfel märks med en svart markering för att 

automatiskt kasseras i packningslinan. I vissa fall kan inte dessa markeringar 

identifieras och luckan passerar därmed den automatiska kasseringsstationen. Därmed 

kasseras istället luckan manuellt i de fall den identifierats av operatören. Detta problem 

grundar sig i att vissa operatörer inte använder fixturen som säkerhetsställer positionen 

av den svarta markeringen. 

 

4.4.2 förbättringsarbete 

Idag utförs noteringar om förbättringsförslag av operatörerna som skrivs in i ett 

dokument som lagledarna ansvarar för. Idag tar man dock inte vara på dessa 

förbättringsförslag. Vidare arbetar packningslinan snarare med dagens problem än 

förbättringar. 

 

4.4.3 Utbildning 

För ny personal på linan finns en inlärningstid för att lära sig de krävda 

arbetsuppgifterna. Den nya medarbetaren spenderar då cirka två veckor på att gå 

bredvid en mer erfaren operatör för att se hur de arbetar. Den nya operatören ska lära sig 

arbetsuppgifterna i de manuella packstationerna men framför allt arbetsuppgifterna som 

krävs i stödprocesserna, d.v.s. hur stopp skall hanteras och hur material fylls på. Idag 

finns ingen standard för upplärning av ny personal, utan erfarna operatörer lär ut så 

mycket de kan under upplärningstiden. Den utbildning som sker för Axxos fungerar på 

samma sätt genom att operatörerna lär ut hur dem arbetar i systemet. 
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4.4.4 Operatörsunderhåll 

Idag ger 5S-arbetet idag ger utryck i operatörsunderhåll. Däremot saknas en standard för 

hur operatörerna på packningslinan aktivt ska arbeta med 5S. Packningslinan har 

inplanerad stopptid varje måndag i 90 minuter då operatörerna utför operatörsunderhåll. 

Beroende på vilken lucka som vid tillfället paketeras är det två eller tre operatörer som 

utför underhållsarbetet. Då “fettas” transportbandet, “pushar” som finns i cellerna oljas, 

batterier byts och det utförs generell rengöring såsom sopning och damning. Tiden det 

tar för utförandet av underhållsarbetet är kopplat till antalet operatörer och deras 

kompetens. 

 

4.4.5 Omställningar 

Varje gång packningslinan ska sluta paketera en viss lucktyp och övergå till att paketera 

en annan så görs omställningar. Det ingående materialet byts ut och maskinerna ställs 

om så de blir kompatibla med lucktypen som skall paketeras. Beroende på vilken 

produkt som paketeras före omställningen så är två eller tre personer som utför 

omställningarna.  Hur lång tid det tar att utföra omställningarna beror på flera faktorer. 

Vilken typ av omställning som skall göras, antalet personer som utför omställningen, 

vilken kompetens operatörerna besitter men även hur mycket av det yttre stället som har 

utförts. Operatörerna har tillgång till en lista för utförandet av omställningen där olika 

aktiviteter är kategoriserade enligt inre och yttre ställ. 

 

4.4.6 Skiftbyten & raster 

Fallföretaget arbetar vanligtvis i tre skift vilket betyder att det oftast inträffar tre 

skiftbyten per dygn. Under dessa skiftbyten så stoppas linan och operatörerna samlas 

och går igenom hur linan har presterat och om det har varit några större eller ovanliga 

problem. Tiden för skiftbytet varierar men det tar vanligtvis mellan 10-15 minuter. 

 

Under ett dygn, vid full beläggning har fallföretaget en planerad produktionstid på 22 

timmar. Detta till följd av att operatörerna i dagsläget går på rast samtidigt, vilket 

resulterar i två timmar då linan ej har planerad produktion. 

 

4.5 Människa 

 

4.5.1 Kommunikation 

Internt på packningslinan kommunicerar operatörerna genom sina hörlurar. Denna 

kommunikation fyller en viktig funktion då operatörerna i den manuella packstationen 

kan assistera operatören som hanterar stödprocesserna. Detta görs i de fall då råder 

oklarheter i hur stoppet ska hanteras. Operatörerna beskriver att kommunikationen 

operatörerna emellan fungerar bra. 

 

4.5.2 Kompetens 

Operatörernas kompetens har en stor påverkan på hur linan presterar. Det finns olika 

nivåer av kunskap mellan operatörerna. Vissa operatörer är väldigt erfarna och har 

upplevt det mesta och har därför kompetens till att lösa de flesta problemen. Det finns 
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även några mindre erfarna operatörer som inte kan hantera problem i samma 

utsträckning som de mer erfarna operatörerna. När det råder personalbrist tas det ibland 

in extra personal som inte är tränade för arbetsuppgifterna. Extrapersonalen kan endast 

utföra arbete i de manuella packstationerna, de har inte nog med kompetens för att 

hantera stödaktiviteterna. 

 

Den varierande kompetensen hos operatörerna leder till onödiga och förlängda stopp. I 

dagsläget så presterar nattskiften sämre än övriga skift. En faktor till detta är att 

nattskiftet har en lägre kompetensnivå. Eftersom operatörer med lägre kompetens inte 

hanterar stopp på bästa möjliga sätt uppkommer förlängda stopptider. Detta inträffar 

dock på alla skiften. Det förekommer också att linan inte körs på nattskiftet då det 

ibland råder personalbrist trots att det är inplanerad produktion. Detta på grund av att 

operatörer med den krävda kompetensen är borta på grund av sjukdom eller semester. 

 

4.5.3 Organisation 

Deras produktionsledare har ansvar för samtliga packningslinor och därav också cirka 

50 medarbetare. Detta innebär att kommunikationen mellan projektledare och operatörer 

är begränsad. Projektledaren kommunicerar därför huvudsakligen med 

packningslinornas två lagledare som i sin tur förmedlar informationen vidare till 

operatörerna. Enligt operatörerna som arbetar i packningslinan är kommunikationen 

med högre led bristande, de beskriver att det är sällan som deras lagledare är på plats i 

packningslinan. 

 

4.6 Maskin 

Packningslinan störs idag av många stopp som kan kopplas till maskinerna i linan. Det 

finns ett visuellt system som signalerar i vilken del av linan problemet uppstått. När 

denna signal har givits kan operatören använda den digitala skärmen som finns vid de 

olika områdena och avläsa vad som var orsaken till stoppet.  

 

De stopp som sker på grund av maskinerna är många och kan orsakas av vakuumfel, 

problem med maskinernas sugproppar, av att roboten krockar i cellerna, av att det blir 

nödstopp eller att det är smuts på olika givare. En av de vanligare orsakerna är dock när 

paketet fastnar och går sönder i vikstation 3, efter observationer kunde det också 

fastställas att detta endast inträffar vi paketering av de mindre luckorna. Operatörerna 

var också osäkra till varför detta inträffar. Det förekommer även fler stopporsaker 

kopplat till maskinen än det som nämnts. 

 

4.7 Material 

Många av de stopp som inträffar har sin stopporsak direkt kopplad till material. Det 

förekommer att defekta luckor kasseras i packningslinan, antalet varierar men det är 

cirka 30 kassationer per skift. Eftersom packningslinan i sig inte har någon direkt 

påverkan på materialet har kvalitetsbrister uppstått i tidigare led. Kassationer i 

packningslinan hanteras på två sätt: Svartmarkerade luckor kasseras automatiskt av 

roboten eller så kasserar operatören manuellt luckor med synliga kvalitetsfel. 
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Av de stopp som är kopplade till material så var operatörerna enade om att kartongerna 

är den största orsaken. Kartongerna är även ett bekymmer i andra packningslinor. Ibland 

är kartongerna böjda vilket kan resultera i stopp på flera delar i packningslinan. 

Maskinen kan då inte plocka upp, eller dra in kartongen på matarbanan eller så fastnar 

kartongen i någon del av packningslinan. Orsaken till varför kartongerna är böjda är 

idag inte fastställt. Kartongerna levereras idag från deras leverantörer som befinner sig i 

Polen och Värnamo. Därefter lagras kartongerna i tält bredvid deras anläggning. Det 

kan dock konstateras att kartongerna är raka innan transport till fallföretaget. Ibland är 

också pallarna med kartongerna snedstaplade vilket gör att maskinen inte kan plocka 

upp kartongerna vilket också leder till stopp. Andra mindre vanligt förekommande 

stopp som kan härledas till material är felsågade fillers eller fel med etiketterna. 
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4.8 Axxos - nulägebeskrivning 

I packningslinan så tillämpas Axxos som ett verktyg för att registrera data angående 

stopp. Huvudsakligen stopptider men också orsaker till dessa stopp. I systemet finns ett 

tidsintervall som bestämmer klassningen av stoppen: oregistrerat stopp, kortstopp eller 

kodat stopp. Om ett stopp är kortare än en minut så registreras inte stoppet, d.v.s. ett 

oregistrerat stopp. Skulle stoppet vara mellan 1-5 minuter så kodas det automatiskt som 

ett så kallat “kortstopp” och alla stopp som är längre än fem minuter måste manuellt 

kodas med en stopporsak av operatören. Detta görs genom att operatörerna kategoriserar 

in stoppen utefter förvalda stopporsaker som finns inlagda i Axxos och i vissa fall läggs 

även en tillhörande notering som beskriver vad som inträffat. Listan över förvalda 

stopporsaker som operatören väljer mellan finnas beskrivet i en bilaga. 

 

I Axxos kan en rapport hämtas som visar hur linan har presterat. Figur 5. visar ett 

cirkeldiagram av packningslinans tillgänglighet och fördelningen av stopptid under 

februari 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Fördelning av stopptid i Axxos för februari månad 2017 

 

Datan som presenteras i Axxos kan i dagsläget bli missvisande i situationer då 

operatörer ska åtgärda ett stopp men inte lyckas. Operatören försöker korrigera 

problemet och kodar in orsaken till stopp och startar därefter linan. Då registrerar Axxos 

att stoppet är avslutat, men om problemet kvarstår måste operatören återigen gå in för 

att hantera felet. Stoppet är alltså inte avslutat men efterföljande stopptid registreras då 

många gånger istället som kortstopp. I dessa fall blir Axxos då missvisande, orsaken till 

stoppet representeras i Axxos som ett kodat stopp som efterföljs av flera kortstopp. 

 

För operatörerna finns det idag inga tydliga riktlinjer för hur de ska koda, detta leder till 

variationer då de kodar olika orsaker för ett och samma fel vilket leder till allt mer 

missvisande rapporter. Detta är också kopplat till att vissa operatörer har olika 

uppfattningar om orsaken till olika stopp. 
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5 Analys 

I detta kapitel utförs en analys av fallföretagets nuläge baserat på den teori som har 

presenterats i tidigare kapitel. 

 

5.1 TAK 

Genom att fram ett TAKvärde så får man en förståelse för en utrustningens totala 

prestationsförmåga. Detta är då kopplat till hur man beräknar fram värdena för 

tillgängligheten, anläggningsutnyttjandet och kvalitetsutbytet. Fallföretagets metoder 

för att beräkna TAK skiljer sig, endast tillgängligheten beräknas enligt teorin medan 

anläggningsutnyttjandet och kvalitetutbytet tas fram med andra metoder. Detta gör att 

TAKvärdet som presenteras i Axxos blir missvisande. 

 

5.2 Metod 

 

5.2.1 Arbetsmetoder 

Många av de slöserier och problem som idag finns i packningslinan kan direkt härledas 

till operatörernas arbetsmetoder. Det råder olika arbetsmetoder för samma arbetsuppgift 

vilket tyder på brister eller avsaknad av standarder. Det betyder också att tiden det tar 

för att utföra en viss arbetsuppgift är ibland längre än vad som krävs vilket direkt 

påverkar linans tillgänglighet. 

 

Den dagliga första bits kvalitetskontroll av luckan utförs av det ena skiftet i anslutning 

till packningslinan medans ett annat skift gör denna kvalitetskontroll i ett ljusrum. Om 

kontrollen utförs i ljusrummet samtidigt som det inträffar ett stopp i linan leder det till 

förlängda stopptider eftersom operatören som ska hantera stoppet inte är på plats. 

Maskinen måste då i vissa fall vänta på att operatören är tillbaka. Lean beskriver väntan 

som en av de 8 slöserierna. När kontrollen istället görs i anslutning till packningslinan 

är ljussättningen sämre och det blir därför svårare att identifiera kvalitetsfel. Bergman 

och Klefsjö (2012) beskriver att kvalitetsfel resulterar i kvalitetsbristkostnader. Ju 

senare ett kvalitetsfel upptäcks desto högre kvalitetsbristkostnader. Det finns metoder i 

tidigare led som direkt påverkar packningslinan i form av slöseriet inkorrekta processer. 

Det blir felplacerade svarta markeringar när operatörer inte använder fixturen vilket 

leder till stopp i linan och bidrar till onödigt arbete när luckorna manuellt behöver 

kasseras och bytas ut. Detta också förenat med högre kvalitetsbristkostnader än 

nödvändigt. 

 

Det kan också identifieras slöserier i form av väntan vid de tillfällen då pallen med 

fillers behöver bytas. Vissa operatörer stannar linan medans andra utför bytet samtidigt 

som den fortgår. Vidare så kan även kvalitetsbristkostnader uppstå i packningslinan på 

grund av bristande arbetsmetod i tidigare led. Operatörer använder då inte fixturen som 

säkerställer den svarta markeringen placering. 
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5.2.2 Utbildning 

Idag finns det variationer i flera av operatörernas arbetsmetoder. Orsaken till dessa 

variationer kan många gånger direkt härledas till deras metod för utbildning. Att utbilda  

genom att låta nya operatörer gå bredvid för att lära sig arbetsuppgifterna av en mer 

erfaren operatör är enligt Bjurström (2016) en metod som saknar kontroll. Företaget vet 

inte vad som lärs ut, hur det lärs ut och om medarbetaren har förstått det som lärts ut. 

 

5.2.3 Operatörsunderhåll 

I 90 minuter per veckan utförs underhållsarbete som av operatörerna, detta 

underhållsarbete syftar till att öka maskinernas effektivitet. Däremot gör aldrig 

nattskiftet något underhållsarbete. Det beskrivs som ett hinder inom TPM, Enligt 

Dennis(2009) behöver alla medarbetare vara inkluderade för att kunna eliminera de sex 

förlusterna. 

 

5.2.4 Omställningar 

Fallföretaget har idag delat upp omställningsaktiviteterna efter inre- och yttre ställ vilket 

visar en metod i linje med SMED. Däremot råder stor variation över tiden för 

omställningarna vilket kopplas till antalet operatörer, deras kompetensnivå och en 

avsaknad av standard 

 

5.2.5 Skiftbyten & raster 

Alla driftstopp som inträffar när en maskin står stilla kan kategoriseras som avbrott. 

Detta benämns som en förlusterna som sänker en maskins kapacitet. Hos 

packningslinan uppstår avbrott i maskiner när medarbetarnas tar rast och vid skiftbyte. 

 

5.3 Människa 

 

5.3.1 Kompetens 

Variationer kan uppstå på grund av olika kompetensnivåer, vissa operatörer är mer 

erfarna än andra (Liliana, 2016). Bjurström (2016) beskriver också att en hög 

kompetensnivå ökar verksamhetens kapacitet. För packningslinan påverkar 

kompetensnivån på flera olika sätt. Det kan bli förlängda stopptider då inte stopp 

hanteras på rätt sätt, omställningarna tar längre tid och skift blir inställda på grund 

kompetensbrist. 

 

5.3.2 Kommunikation 

Idag råder en bristande kommunikation mellan operatörerna i packningslinan och högre 

led. Operatörer förmedlar förbättringsförslag som stannar hos lagledaren eller 

arbetsledaren. Detta är slöseri i form av outnyttjad kreativitet som beskrivs inom lean. 

Detta är också ett vanligt problem enligt Heide, et al(2012). Enligt Bjurström (2016) så 

blir kommunikation lidande då mellanchefer ansvarar för många medarbetare vilket är 

fallet för fallföretaget. 
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5.3.3 Organisation 

Organisationskulturen bestäms av det beteendemönster som råder inom organisationen. 

Detta beteendemönster grundar sig de vardagliga aktiviteter som utförs inom 

verksamheten 

(Bjurström, 2016). Många av fallföretagets vardagliga aktiviteter präglas idag av 

brandsläckning: De försöker hantera dagens problem efter bästa förmåga. Bjurström 

(2016) beskriver vikten av att gå från en organisation med daglig brandsläckning till en 

organisation i rörelse.  

 

Bjurström (2016) beskriver hur förbättringsarbete blir lidande när mellanchefer har en 

stor mängd medarbetare under sig. Deras arbete får då mycket administrativt fokus och 

de har inte tid för förbättringsaktiviteter. Detta är ett problem hos fallföretaget då deras 

produktionsledare ansvarar för alla packningslinor och har därav för cirka 50 personer. 

Dock har produktionsledaren teamleaders som ska arbeta närmare med linorna, men 

enligt operatörerna är dem väldigt sällan på plats. 

 

5.4 Maskin 

Enligt Dennis (2007) så är det sex stora förluster som påverkar en maskins effektivitet: 

utrustningsfel och avbrott, ställtid och justeringar, tomgång och småstopp, reducerad 

hastighet, defekter i processen, reducerat utbyte och uppstartsförluster. Många av dessa 

förluster har identifierats i packningslinan. Det inträffar förluster i form av stopp 

kopplat till att någon maskin stannar, d.v.s. ett utrustningsfel. Ofta sker dessa i form av 

nödstopp, när maskinen stannar en längre tid ofta utan förståelse om varför. För 

packningslinan så är småstoppen en av de orsakerna som har störst påverkan på linans 

effektivitet. 

Precis som teorin beskriver så inträffar många problem kopplat till inmatningsmaterial 

och givarna, dock är dessa stopp enkla att åtgärda men sker ofta. 

 

5.5 Material 

Många av de problem som uppstår i packningslinan kan direkt härledas till defekta 

luckor. Defekter beskrivs som en av de åtta slöserierna inom lean. I packningslinans fall 

är det den förlorade produktionstiden och de uteblivna försäljningsintäkterna som 

härleds till slöseriet defekt material. Dessa slöserier kan också beskrivas som 

kvalitetsbristkostnader. Enligt Bergman & Klefsjö (2012) blir kostnaden för 

kvalitetsbrister högre exponentiellt över tid, ju längre in i förädlingsprocessen 

kvalitetsfelet uppstår desto högre kostnad i form av kvalitetsbrister. Idag så inträffar 

många kassationer i packningslinan som är den sista delen i förädlingsprocessen.  

 

Det finns också andra problem som härleds till materialet som används i processen för 

att paketera luckan. Det sker avbrott när operatörerna behöver fylla på tejp, 

etiketterrullar, färg för etiketter och pallar. Det förekommer variation av kvalitén på 

kartongerna och hur de är staplade på pallarna. Enligt operatörerna är detta en av största 
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orsakerna till stopp. Dessa stopp faller inom kategorin för småstopp som är en av de sex 

maskinförlusterna. För att hantera stoppen orsakade av kartongerna behöver 

operatörerna oftast gå till änden av linan vilket resulterar i både extra stopptid och 

onödiga rörelser. Dennis (2009) beskriver också att onödiga rörelser är en av de 8 

slöserierna inom lean.   
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5.6 Analysmodell - Förbättringkata 

Som analysmodell i studien har förbättringskatan tillämpats för att analysera och 

utveckla förbättringsunderlaget i Axxos. Måltillståndet i förbättringskatan är anpassat 

för situationen inom fallföretaget och har tagits fram av forskarna med hjälp av 

handledare. 

 

5.6.1 Riktning 

I ett framtida tillstånd eftersträvas ett system där data från Axxos kan användas som 

underlag för kort- och långsiktigt förbättringsarbete. Majoriteten av de stopp som 

inträffar skall identifieras med en orsak till stoppet. På längre sikt ska denna data kunna 

användas för att öka tillgängligheten för packningslinan. Finns det data som beskriver 

var och varför felen inträffar är det också möjligt att arbeta för att eliminera dessa stopp. 

 

Operatörernas arbetssätt för att koda kommer i ett framtida tillstånd vara mer 

standardiserat. Som ska leda till mindre variation i kodningen och att operatörer inte 

längre behöver beskriva orsaken till stopp med egen notering. Detta kommer både 

minska operatörernas tid för att koda och ge en mer tydlig bild av problemen eftersom 

operatörerna följer samma standard. 

 

5.6.2 Nulägesanalys Axxos 

Efter att ha studerat fallföretagets användande av Axxos kunde det konstateras att det 

inte är utformat och optimerat för verksamheten. Systemet ska fungera som ett 

förbättringsverktyg men granskar man rapporterna i systemet ser man tydligt brister. 

Under februari månad så består den totala stopptiden av 42.2 % kortstopp, 18.6% ej 

kodat och majoriteten av återstående stopptid representeras framförallt i form av ställtid 

och stoppområden. Dessa andelar bör vara definierade som orsaker till stopp för att 

kunna erbjuda startpunkter för förbättringsarbete.  

 

Det underliggande felet ligger i uppbyggnaden av systemet, framförallt de satta 

tidsintervallen och inlagda stopporsakerna. Kontrolleras listan (se bilaga 1) med 

stopporsakerna så kan endast 16 av 39 alternativ beskrivas som orsaker till stopp. Av 

dessa 16 orsaker är dessutom merparten inte kopplade till något som inträffar i linan 

utan är mer generella aktiviteter såsom ställtider, raster, möte/utbildning, brand. De 

övriga 23 alternativen svarar endast för ett specifikt område eller något irrelevant för 

packningslinan. Detta innebär att endast ett fåtal stopporsaker i systemet kan användas 

för att skapa en uppfattning om vad som är orsakerna till stopp. 

 

 

Den andra problematiken ligger i det bestämda tidsintervallet för när och hur kodning 

sker. Idag registreras inte kortare stopp under en minut, detta resulterar i två negativa 

effekter, dels att Axxos värde för tillgängligheten för linan blir missvisande då faktisk 

stopptid inte registreras. Men också att antalet kortstopp som redovisas blir missvisande 

eftersom stopp under en minut inte registreras. Alla stopp som ligger inom 

tidsintervallet 1–5 minuter kodas automatiskt som kortstopp utan stopporsak. Inom 
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TPM beskrivs småstopp som en av de sex förlusterna som drar ner en maskins 

effektivitet. Att småstopp är en stor förlust återspeglas i Axxos, statistiken från februari 

månad visade att 42.2 % av all stopptid var kortstopp. 

 

Slöserier har identifierats i form av outnyttjad kunskap. Operatörerna har oftast 

kännedom om orsakerna till varför de flesta stopp inträffar och skriver ofta en notering i 

Axxos om orsaken till stopp. Men systemet är inte uppbyggt för att redovisa dessa 

noteringar vilket gör att ingen läser dem. 
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5.6.3 Etablera ett måltillstånd 

Kortstopp står för den största andelen av stopptiden för packningslinan. Detta betyder 

att småstoppen har en stor påverkan på packningslinans tillgänglighet. Därför behövs 

denna andel reduceras till en nivå där fler småstopp är definierade. Att stopp inte kodas 

är något som inte behöver inträffa, genom att standardisera och göra kodning till en 

vana bör detta kunna leda till 0 % okodade stopp. Att systemet ska rapportera orsaker 

och områdena kommer vara grunden för förbättringsarbete. Således kommer inte heller 

operatörerna behöva skriva egna noteringar om stoppen då dessa orsaker blir 

implementerade i systemet. 

 

Figur 6. Måltillstånd. 

 

5.7 PDCA Experiment 1 

 

5.7.1 Plan 

Vi planerar att ändra tidsintervallen som bestämmer när kodning ska göras i Axxos. 

Detta förväntas resultera i färre kortstopp samt ge ett bredare underlag eftersom fler 

stopporsaker kodas in i Axxos. Vi planerar också att lägga in nya stopporsaker som vi 

på förhand visste inträffar men saknades i systemet. Detta ska resultera att fler stopp 

fångas upp och på så vis ge ett bättre underlag för förbättringsarbete. För att 

säkerhetsställa reliabiliteten för datan i Axxos planerar vi att noggrant jämföra resultatet 

av operatörernas kodning i Axxos med egna mätningar och anteckningar om stopptider 

och orsaker. Vi förväntar oss finna skillnader mellan systemets data som speglas i 

Axxos med de noteringar vi gjort från egna observationer. 

 

 

 

 

 

Lina: Packningslina                                                                                                                              

System: Axxos 

 

Kortstopp andel ca. 40 % Kortstopp andel <15% 

Okodade stopp ca. 20% Okodade stopp 0% 

Rapporterar: stoppområden Rapporterar: Stoppområden & stopporsaker 

Operatörer noterar egen beskrivning om 

stopporsaker 

Operatörer behöver ej notera om 

stopporsaker 

Nuvarande 
tillstånd

Måltillstånd
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5.7.2  Do 

Tidsintervall före Tidsintervall efter 

0-1 minuter oregistrerade stopp 0-15 sekunder oregistrerade stopp 

1-5 minuter kortstopp 15-90 sekunder kortstopp 

>5 minunter manunell kodning av stopp >90 sekunder manuell kodning av stopp 

Figur 7. Visar tidsintervallen för kodning i Axxos. 

 

De nya stopporsakerna som implementeras i systemet var orsaker såsom olika typer av 

materialfel och påfyllning av material. Även några mer ingående områden i linan såsom 

etikettmaskiner och broschyrmatare implementerades för att fånga upp stopp i dessa 

områden. Vi utförde två stycken observationer där vi följde hela skift och tog 

anteckningar om stopporsak och stopptider för alla stopp. Under dessa skift följde vi två 

olika grupper av operatörer för att upptäcka skillnader i arbetssätt och kodning. Efter 

våra observationer ville vi se hur Axxos data såg ut i jämförelse med vår egen. Som 

underlag tog vi fram rapporten för skiften vi följde och sedan kodade vi om kortstopp 

och alla stopp som var felkodade för att jämföra våra mätningar med systemets. 

 

5.7.3 Check 

 

Första observationstillfället 2017-03-16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Visar stopptidsfördelningsdata             Figur 9.  Axxos värden om                                                   

direkt hämtat ur Axxos                                      stopptidsfördelningdata efter omkodning 

 

I jämförelse med data hämtad från Axxos (se figur 8) så var det cirka 50 % kortstopp 

vilket är en högre procentuell andel jämfört med februari då kortstoppen stod för 42,2 % 

(se figur 5). Vi förväntade oss en betydligt lägre andel kortstopp men eftersom 

packningslinan vid observationstillfället presterade med ovanligt hög tillgänglighet, 

d.v.s. lite stopptid så blev också andelen för kortstopp högre. De sänkta tidsintervallen 

resulterade också i fler kortstopp. De stopp som tidigare låg inom tidsintervallet 15–60 

sekunder registrerades inte men efter ändringarna i tidsintervallerna så kodades dessa 
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stopp som kortstopp. De nya stopporsakerna som implementerades hade ingen större 

påverkan på resultatet. Skillnaden i datan som representerades i Axxos före och efter 

omkodning var större än förväntat, se figur 8 och 9. Dessa skillnader uppstod då 

operatör kodade på ett felaktigt sätt, men huvudsakligen på grund av att vi kodade om 

vissa kortstopp och kopplade dem till orsaker. Dessa omkodningar gjordes framförallt i 

situationer då Axxos delat upp ett stopp till flera på grund av att operatörer startade om 

systemet före problemet var löst.  

  

Andra observationstillfället 2017-03-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Visar stopptidsfördelning                                   Figur 11. stopptidsfördelning i             

direkt hämtat ur Axxos                                                       Axxos efter omkodning 

 

Resultatet från andra observationstillfället visade stora skillnader i jämförelse med det 

första tillfället. Packningslinan präglades av mycket stopptid vilket resulterade i en låg 

tillgänglighet. Kortstoppens tidsandel svarade för 13,6 % av alla stopp vilket är 

betydligt lägre än det normala. I detta fall kopplas det framförallt till att det inträffade 

ett längre stopp på 45 minuter vilket direkt påverkar tids andelen för kortstopp. Precis 

som vid det första observationstillfället hade inte de nya implementerade 

stopporsakerna någon större påverkan på resultatet. Rapporten från denna observation 

visar också tydligt hur stopporsakerna till största del är formulerade som områden, d.v.s. 

det ges lite data om de stoppen som uppstår. 

 

Våra observationer visade tydlig att kortstoppandelen beror på packningslinans 

tillgänglighet. Hade tillgängligheten istället varit runt 80% vilket kan ses som normalt 

för packningslinan så hade tidsandelen för kortstopp troligtvis svarat för 20–25% vilket 

inte är tillräckligt för att uppnå vårt mål. Detta betyder att de sänka tiderna för kodning 

inte är tillräckligt låga, utan behöver sänkas ytterligare för att uppnå målbilden att 

tidsandelen för kortstopp ska svara för mindre än 15 % av den totala stopptiden. De 

stopporsaker som implementeras i systemet gav en låg påverkan då orsakerna inte var 

var tillräckligt väldefinierade. Detta i samband med kommunikationsbrister när de nya 

orsakerna skulle förmedlas till operatörerna i linan. Axxos data före och efter 

omkodning visar att rapporterna inte blir tillräckligt tillförlitliga eftersom de skiljer sig 

mycket från våra observationer 
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5.7.4 Act 

Utifrån resultaten konstaterades att inget i detta experiment kunde standardiseras, 

kunskapen från experimentet kommer istället ligga till grund för ett nytt PDCA 

experiment. 
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5.8 PDCA Experiment 2 

Efter det första experimentet så kunde vi konstatera att de förändringar som gjordes i 

systemet inte var tillräckliga för att kunna skapa bättre underlag för förbättringsarbete. 

Resultatet visade istället större brister i systemet än väntat. Därför kommer experiment 

2 fokusera på en större förändring av systemet. 

 

5.8.1 Plan 

Vi planerar att modifiera Axxos på så sätt att den givna datan kan användas för att 

illustrera både i vilket område felet inträffat men också vad som har orsakat stoppet. 

Förhoppningen med denna modifikation är att kunna skapa underlag där man tydligt 

kan identifiera brister som sedan kan bearbetas för att elimineras. Operatörernas arbete 

som krävs vid kodning planeras också förenklas och tydliggöras. Detta förväntas 

resultera i enklare kodning, ett mer standardiserat arbetssätt och därav färre variationer i 

operatörernas kodning. Vidare planerar vi också att återigen ändra tidsintervallet för 

kodningen. Resultatet av detta kommer innebära färre kortstopp. 

 

5.8.2  Do 

Tidsintervall före Tidsintervall efter 

0-15 sekunder oregistrerade stopp 0-20 sekunder oregistrerade stopp 

15-90 sekunder kortstopp 20-45 sekunder kortstopp 

>90 sekunder manuell kodning av stopp >45 sekunder manuell kodning av 

stoppf 

Figur 12. Visar tidsintervallen för kodning i Axxos. 

 

Utgångspunkten var att utforma en struktur i Axxos där kodningen ska illustrera både 

området och orsaken till stopp samtidigt som kodningsprocessen ska vara mer 

standardiserad. Vi inledde med att ta hjälp av operatörerna för att plocka bort merparten 

av de gamla stopporsaker som var kopplade till packningslinan i Axxos, de stopporsaker 

som fick vara kvar var de som operatörerna fortfarande ansåg nödvändiga. Vi fortsatte 

arbetet tillsammans med operatörerna genom att sammanställa en lista som inkluderade 

alla områden där stopp inträffar. Efter detta så gick vi stegvis igenom varje möjlig 

stopporsak som kunde ske i respektive område. När vi och operatörerna var nöjda med 

listan så började vi från grunden bygga upp en struktur där varje område i linan 

representeras som en mapp i systemet. I varje mapp så infördes stopporsaker samt en 

stopporsak som benämns som övrigt, där operatörerna har möjlighet att själva notera 

stopporsaker som eventuellt saknas. På så vis kan kontinuerligt nya orsaker 

implementeras i Axxos. Figur 13 och 14 illustrerar operatörernas perspektiv i Axxos när 

det ska koda, efter det att ändringarna var gjorda. 
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Figur 13. Operatörernas alternativ i Axxos 

 

Exempelvis om man behöver koda något i cell B, väljs “cell B” enligt figur 13 sedan 

väljs stopporsak enligt figur 14.  

 
Figur 14. Orsaker i mapp för Cell B 
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5.8.3 Check 

 

 

Figur 15. Visar stopptidsfördelning                 Figur 16.Visar stopptidsfördelning 

i Axxos för hela februari                i Axxos för 

perioden 1/4 till den 21/4 2017   

 

För att få en bättre överblick över hur det nya systemet har presterat valde vi att studera 

resultatet efter det att systemet varit implementerat i tre veckor. Efter det att resultatet 

studerats kunde det konstateras att det inte blev som väntat. Vi förväntade oss att datan i 

större utsträckning skulle beskriva både i vilket område ett stopp har inträffat och vad 

som var orsaken till stoppet. Men som figur 16 visar så är majoriteten av stoppen 

definierade som “summa av övriga” och “ej kodat”. Däremot är fler stopporsaker 

definierade än tidigare. Korrigeringen av tidsintervallet resulterade som väntat i en 

mindre andel kortstopp. Ändringarna förväntades även minska variationen i kodningen 

vilket det till viss del gjorde, men en hög andel är kodat som övrigt vilket tyder på 

variation och osäkerhet. Över hälften av de stopp som inträffade var odefinierade vilket 

var betydligt högre än väntat och påverkade direkt andelarna för övriga stopporsaker. 

 

Operatörernas åsikter om våra justeringar var att systemet är tydligare med stopporsaker 

men det har blivit mer arbete för dem i och med ett mer frekvent kodande vilket också 

gjorde dem stressade. I början av experimentet tyckte operatörerna även att kodningen 

var mer komplicerad än tidigare, detta grundade sig att de ofta kodade övrigt med egna 

noteringar om stopporsaker som missats att implementeras. Detta bidrog till att tiden för 

kodning tog längre tid. 
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Figur 17. Paretodiagram av stopptiden i timmar under perioden 01/4-21/4 2017 

 

5.8.4 Act 

Det nya arbetssättet i Axxos gav ett tydligare resultat om stopporsaker, därför bör 

strukturen fortsättas att användas och utvecklas. Tidsintervallet bör höjas för att minska 

stressen för operatörerna. Fortsättningsvis ska nya stopporsaker som upptäcks 

kontinuerligt implementeras i systemet. För att ytterligare minska variationen i 

kodningen och andelen okodade stopp behöver operatörerna utbildas i hur de ska koda 

och gemensamt klarlägga orsakerna till stopp.  
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6 Resultat och diskussion 

I detta kapitel presenteras resultatet från studien och diskuteras baserat på den analys 

och analysmodell som har utförts. 

 

6.1 TAK 

Hos fallföretaget är det i princip enbart tillgängligheten som avgör packningslinans 

TAKvärde eftersom anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte i nästan alla fall 

beräknas till 100 %. Eftersom både anläggningsutnyttjandet och kvalitetsutbytet är 

faktorer som bestämmer systemets prestationsförmåga anser vi att deras användande av 

TAK förlorar sitt värde och syfte.  

 

6.2 Fyra M: Metod, Människa, Maskin och Material 

Det saknas idag många gånger standarder för packningslinans arbetsmetoder. Detta ger 

upphov till variationer. Detta börjar redan i utbildningsfasen som bygger på att en mer 

erfaren operatör lär ut arbetsuppgifterna efter bästa förmåga. Detta betyder att den som 

blir tränad inte nödvändigtvis lär sig de bästa metoderna som vi vet nu. d.v.s. det saknas 

en standard för arbetsmetoderna. Redan i utbildningsfasen läggs därför en grund som är 

upplagt för att skapa variationer. Istället bör uppkomsten av dessa variationer elimineras 

i ett tidigt skede genom att implementera mer tillförlitliga utbildningsmetoder. 

 

Det finns idag flera tydliga exempel på skillnader i arbetsmetoder mellan operatörer och 

skift. Vid t.ex. byte av pallen med fillers utförs arbetsmomentet på ett klart mer effektivt 

sätt av vissa medarbetare, därför borde den mer effektiva metoden fastställas som en 

standard. Ett annat exempel är när vissa operatörer, om det är möjligt utnyttjas stoppen 

genom att samtidigt utföra påfyllningar av material, detta för att undvika att linan vid ett 

senare tillfälle ska stanna på grund av att material behövs fyllas på. Att utnyttja stoppen 

till att fylla på material anser vi vara mer effektivt och bör därför implementeras som ett 

standardiserat arbetssätt. 

 

För 1: bitskontrollen råder skillnader mellan skiftens arbetssätt. Det ena skiftet utför 

kontrollen i anslutning till linan och ett annat utför kontrollen i ett ljusrum. Båda dessa 

arbetsmetoder har sina för och nackdelar. Eftersom den ena kvalitetskontrollen utförs i 

ett ljusrum bör kvaliteten enklare kunna säkerhetsställas, däremot kan 

kvalitetskontrollen påverka packningslinans tillgänglighet eftersom operatören inte är på 

plats och kan hantera stopp. Vi anser dock att ljusrummet bör utnyttjas till dess syfte 

och inte kompromissa säkerheten på kvalitén.  

 

Det finns också variationer av arbetsmetoder i tidigare led som direkt påverkar 

packningslinan. Vissa operatörer använder inte fixturen för att markera luckor med 

kvalitetsbrister vilket orsakar högre kvalitetsbristkostnader än nödvändigt. Det tvingar 

operatörerna i packningslinan att utföra en manuell kassation som de egentligen inte 

borde behöva. Att vissa operatörer inte använder fixturen tror vi beror på det rådande 
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beteendemönstret hos fallföretaget, standardiserade arbetssätt är inte något genomsyrar 

de vardagliga aktiviteterna. 

 

I arbetet med 5S så utförs inga dagliga aktiviteter det enda kopplat till 5S-arbetet är 

operatörsunderhåll som utförs varje måndag. Vid detta underhållsarbetet varierar antalet 

medarbetare som medverkar vilket påverkar tiden för underhållet. fallföretaget behöver 

se över arbetet med 5S och skapa en standard som beskriver vad som ska göras och när 

det ska göras. För att konceptet ska fungera bör inte nattskiftet exkluderas, samtliga 

medarbetare som är involverade bör vara delaktiga i arbetet. Precis som vid 

underhållsarbetet så varierar också antalet operatörer vid omställningar, därav en hög 

variation i tiden för ställ. Detta gör att tiden för utförandet av omställningen kan ta 

betydligt längre tid vilket direkt påverkar tillgängligheten. I ett framtida scenario då 

packningslinan ska paketera fler lucktyper såsom köksluckor blir det alltmer viktigt att 

planera bemanningen och utförandet av omställningarna. Ett fortsätta arbeta med SMED 

för att få ner de varierande tiderna kan vara av stor betydelse. 

 

Idag kommer det mycket stopptid som kan härledas till fallföretagets metod för raster 

och skiftbyten. Det inträffar skiftbyten i regel tre gånger per dygn och det är sex stycken 

inplanerade raster. Dessa skiftbyten orsakar höga kostnader för företaget och är en stor 

en del av tillgänglighetsförlusterna. Linan står still cirka 30 minuter per dag samtidigt 

som företaget betalar löner för dubbla manskap vilket inte bara är kostsamt utan också 

ineffektivt. Vi ser ingen större anledning till varför operatörerna inte direkt kan utföra 

skiftbytet och på så sätt upprätthålla linan. Skulle det vara så att viktig information 

behöver kommuniceras kan informationen alltid ges till operatören på golvet som senare 

vidareförmedlar till övriga operatörer.  

 

Upplägget med rasterna resulterar i två timmar per dygn då packningslinan inte har 

planerad produktion. Därför bör fallföretaget se över möjligheten med att implementera 

rullande raster. Genom att operatören på golvet förbereder så att material är påfyllt inför 

rast, bör packningslinan kunna fortgå samtidigt som operatören som ansvarar för 

stödprocesserna går på rast. Hastigheten kan dock bli begränsad vid de tillfällen ett 

stopp inträffar som normalt hanteras av operatören för stödprocesserna. En operatör i 

den manuella packstationen måste då lämna stationen för att åtgärda stoppet. För 

undvika detta problem bör först ett tillstånd av högre stabilitet med mindre stopp uppnås 

i packningslinan. 

 

Människor är olika, vissa är snabblärda medans andra behöver mer tid, vissa har bra 

kommunikationsförmåga medans har det inte. Det behöver finnas ett system som ger 

alla rätt förutsättningar för att kunna utföra en arbetsuppgift på bästa sätt. Fallföretagets 

kompetensnivå skiljer sig idag mellan operatörerna, man ska inte behöva flera år av 

erfarenhet för att utföra arbetet på bästa sätt. Därför ser vi stor potential för förbättringar 

genom att utveckla ett nytt sätt för upplärning av nya operatörer och därav ge rätt 

förutsättningar. Vi ser också ett stort behov av att bredda kompetensen inom företaget. 

Då antalet kapabla operatörer för packningslinan är begränsat leder det till att linan 

ibland inte producerar under natten fast det är inplanerad produktion. Även 
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omställningstider kan öka betydligt då vissa medarbetare inte har tillräcklig kunskap om 

utförandet. De förlängda omställningstiderna är ett bekymmer som kan komma att växa 

ännu mer. fallföretaget planerar att öka antalet produkter som paketeras i 

packningslinan, är det fler produkter som paketeras betyder det också att packningslinan 

behöver hantera fler omställningar. 

 

Att det behöver finnas en struktur inom företag som gör det möjligt att kunna röra sig 

framåt är betydande. Fallföretaget är i behov av att röra sig från deras nuvarande 

beteendemönster som behandlar vardaglig brandsläckning mot ett mer systematiskt 

arbete med långsiktiga förbättringar. Vi anser att strukturen är en begränsning för 

företaget, framförallt i aspekten förbättringsarbete. På grund av att mellanchefer är 

ansvariga för en stor grupp medarbetare så har det resulterat i att högre led inte har 

något nära samarbete med linan, förbättringsarbetet har uteblivit. 

 

Att materialet som används för att förädla den slutgiltiga produkten håller hög kvalité är 

av stor betydelse. I dagsläget har packningslinan en stor andel stopp kopplade till 

material. Vi anser att det är viktigt att kvalitén av luckorna säkerställs i tidigare 

processer då en senare kassation leder till högre kvalitetsbristkostnader. Kan 

fallföretaget säkerställa kvaliteten så kan det direkt leda till många förbättringar. Att 

operatörerna inte manuellt behöver kassera, att det inte resulterar i några intäktsförluster 

samt att de undviker att luckor med kvalitetsfel fortgår i förädlingsprocessen. Att 

säkerhetsställa kvaliteten är framförallt viktigt för ett framtida tillstånd då fallföretaget 

har uttryckt ett intresse för att helt automatisera linan, idag hade det inte fungerat på 

grund av att brister i kvalitén hade lett till att defekta produkter riskerats levereras till 

kund. 

 

Utifrån studien är det idag många stopp som kan härledas till kartongernas kvalitet och 

hur de är staplade på pallarna. Dessa typer av stopp inträffar frekvent och hanteras oftast 

i änden av linan vilket förlänger stopptiden ytterligare då operatören oftast befinner sig i 

den motsatta änden. Kvalitén av kartongerna är bra då de lämnar leverantören. Vi anser 

därför att en undersökning behövs för att svara på varför kartongerna många gånger har 

en bristande kvalitet när de skall användas i paketeringen. Detta ses som en prioritet då 

kvalitetsbristerna av kartongerna inte bara påverkar den aktuella packningslinan utan 

även resterande packningslinor som använder kartonger. Det uppkommer också mycket 

stopptid när inmatningsmaterial ska fyllas på. När etikettrullarna och “colordots” byts 

för etikettmaskinerna så anser vi att stopptiden för dessa arbetsuppgifter tar längre tid än 

nödvändigt eftersom maskinerna inte fylls på samtidigt vilket orsakar dubbla stopp. 

Dock har det varit så att kvalitetsfel har påverkat så att en rulle behöver bytas före den 

andra. 

 

  



  
 

- 46 - 

 

Magnusson & Arnesson 
 

 

6.3 Experiment i Axxos 

Experimenten som utfördes fokuserade framförallt på att ta fram ett system som kan 

fungera bättre som underlag för långsiktigt förbättringsarbete för packningslinan hos 

fallföretaget. Den delen av det framtida tillståndet som sökts har framförallt varit 

kopplat till att få mindre variation i kodningen samt att Axxos tydligt ska visa vilka 

stopporsaker som packningslinan präglas av.  

 

Det fanns några anledningar till att utfallet av det andra experiment inte gav det resultat 

som vi hade förväntat oss. Operatörernas uppfattning om vad som är orsaken till ett 

stopp varierar. Detta gör att när ett stopp inträffar och stopporsaken skall kodas in i 

Axxos så är det operatörens uppfattning om stoppet som bestämmer vilken orsak som 

ska kodas. Eftersom det finns en variation i uppfattningen kan de således också bli olika 

orsaker kodade för samma typ av stopp.  

 

Datan som presenteras i figur 16 representerar utfallet av experiment 2. Det första som 

är anmärkningsvärt är den höga andelen okodade stopp. Detta kan dels förklaras genom 

att många av de stopp som är okodade har inträffat under nattskiftet som vi valde att 

avgränsa oss ifrån i studien. På grund av denna avgränsning har skiftet inte heller fått 

någon beskrivning för hur det skall kodas. Dessvärre kunde inte datan från nattskiftet 

exkluderas. Anledningen till att andelen okodade stopp var så stor grundande sig 

huvudsakligen i att nattskiftet vid flera tillfällen blev inställt samtidigt som det var 

inplanerad produktion i systemet. Vid dessa tillfällen blev således hela skift okodade. 

Figur 16 visar också att vissa återkommande stopp direkt kan härledas till specifika 

stopporsaker, så som att roboten krockar i cell B, att paket fastnar och gör sönder i 

vikstation 3 eller att pallen blir felplacerad i kartongmagasinet. Detta bevisar att 

systemet nu rapporterar urskiljbara variationer. 

 

I experiment 2 så ändrades tidsintervallet till 20–45 sekunder för kortstopp, detta visade 

sig vara ett för kort tidsintervall. Operatörerna blev stressade under perioder som 

präglades av många stopp. Det gjorde också att stopp som tidsmässigt inträffade i nära 

anslutning till varandra kunde bli felkodade eftersom de inte hann med att koda efter 

varje stopp. Dock så anser vi att det viktigt att hålla ner tidsintervallet eftersom linan 

framförallt präglas av småstopp. Småstoppen tillsammans utgör en lång stopptid vilket 

sänker tillgängligheten för packningslinan. Är tidsintervallet för kort ges ingen data om 

dessa stopp vilket förhindrar ett vidare förbättringsarbete som syftar på att eliminera 

småstoppen. 

 

En annan anledning till att experiment 2 inte gav de utfall som vi hade förväntat var 

relaterat till de valda stopporsakerna och implementationen. Vi hade inte möjlighet ta 

fram stopporsakerna gemensamt med alla operatörer som arbetar i packningslinan, eller 

att utbilda dem i det nya arbetssättet för kodningen. Det gjorde att de operatörer som 

inte var delaktiga ibland hade svårare att tolka vilken stopporsak som skulle kodas i 

Axxos. Detta gav upphov till variationer i deras arbetssätt för kodning. 
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Systemet kan få ytterligare användning kopplat till förbättringar. Då det råder 

variationer mellan skiften, framförallt mellan nattskiftet och övriga så kan systemet nu 

användas för att jämföra skiftens utföranden. När nattskiftet presterar sämre än övriga 

skift kan faktorer till detta identifieras. Exempelvis genom att jämföra tiden för 

utföranden av ett visst moment med dagskiftens tider, finns det stora skillnader kan ett 

förbättringsarbete startas för att eliminera de identifierade variationerna och därav 

förbättra nattskiften i de områden som de presterar sämre i. 

 

6.4 Samhällsnytta - Arbetsmiljö 

Att eliminera slöserier och variationer som syftar till att öka tillgängligheten för en 

produktionslina skapar inte bara förbättringar i form av högre kapacitet för företaget. 

Att utföra arbete som inte är värdeskapande är oftast mindre stimulerande än att utföra 

arbete som faktiskt skapar värde för företaget. Onödiga arbetsmoment kan uppkomma 

på grund av att processer i tidigare led utförts på ett felaktigt sätt. T.ex. att operatörer 

manuellt behöver kassera när en tidigare operatörer felplacerat markeringen som visar 

att luckan ska kasseras. Detta är inte bara mindre stimulerande på grund av att 

arbetsuppgiften inte är värdeskapande utan kan också uppfattas som respektlöst av 

operatören som måste utföra det extra arbetet. En eliminering av dessa typer av 

variationer kan därför resultera i en bättre arbetsmiljö.  

Ett annat slöseri som kan påverka arbetsmiljön uppkommer när personal utför 

arbetsmoment som inte tillför något för en verksamhet. T.ex. i packningslinan gör 

operatörer egna noteringar i systemet om stopporsaker, dock så är det ingen som varken 

läser eller följer upp informationen vilket är en aspekt som inte medarbetarna vet om. 

Att utföra arbete som inte tillför något för verksamheten kan orsaka frustration för 

operatörerna. Under studiens gång har Axxos omstrukturerats och systemet förmedlar 

nu stopporsakerna av sig självt vilket gör att dessa arbetsmoment inte längre ska 

behövas utföras. 

 

Eftersom uppföljningssystemet nu kan påvisa orsaker till stopp har operatörer nu också 

underlag som stödjer deras egna uppfattningar om stopporsakerna. Detta gör att brister 

som operatörer kommunicerar får mer gehör då bristerna också kan identifieras av 

systemet. Detta bör således leda till en högre upplevd delaktighet och bättre 

kommunikation mellan operatörer och högre led. Omstruktureringen i systemet kommer 

även förhoppningsvis leda till mer förbättringsarbete som i sin tur bör reducera antalet 

stopp. Därav behöver operatörerna utföra mindre arbete vilket resulterar i mindre stress 

och belastning på kroppen. Dessa ändringar bör i sin tur leda till bättre arbetsmiljö. 
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7 Rekommendationer  

Nedan presenteras rekommendationer samt förslag på fortsatt arbete. 

 

➢ Beräkna TAKvärdet som teorin beskriver. D.v.s. ta hänsyn till samtliga 

parametrar och följa de givna formlerna för beräkning av TAK. Detta för att 

TAKvärdet ska presentera systemets verkliga prestation. 

 

➢ Utveckla en ny träningsmetod förslagsvis TWI (job instructions) som ger mer 

kontroll och minskar variationer i arbetssätten. Detta leder till att man redan i 

utbildning kan hantera många av de variationer som orsakas på grund av 

operatörerna. 

 

➢ Eftersom det råder kompetensbrist för packningslinan, bör en kompetensmatris 

implementeras med syftet att bredda och få överblick över tillgänglig 

kompetens. Genom att bredda kompetensen får packningslinan högre kapacitet 

som direkt skulle öka linans tillgänglighet. 

 

➢ Utveckla standardiserade arbetssätt för moment där det idag identifierats 

variationer. Såsom byten av pallarna med fillers och 1: a bitskontrollen. Även att 

klarlägga och standardisera momentet för materialpåfyllning. Operatörer bör i 

den mån det är möjligt försöka utnyttja stopp och utföra påfyllningar av material 

i anslutning till stopp. 

 

➢ Effektivisera påfyllningar kopplade till etikettmaskinerna. Genom att materialet i 

etikettmaskinerna har samma åtgång av material gör det att materialet tar slut 

samtidigt, därför rekommenderas att påfyllningen i båda maskinerna utförs 

samtidigt   

 

➢ Säkerställa placeringen av den svarta markeringen genom att använda fixturen 

som är utformad för arbetsuppgiften. 

 

➢ Fastställa orsaken till böjda kartonger för att motverka detta problem då inte 

detta bara är ett problem för packningslinan. Vi rekommenderar också att 

säkerställa strukturen på pallarna så att de är raka. Idag kommer många stopp 

utifrån sneda pallar. 

 

➢ Utföra effektivare skiftbyten som har mindre påverkan på packningslinans 

tillgänglighet. Implementera rullande raster för att undvika mycket stopptid som 

idag kommer från raster. 

 

➢ Säkerställa kvaliteten av material i tidigare processer för att undvika höga 

kvalitetsbristkostnader. 
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➢ Planera så att kompetens och personal finns tillgängligt vid omställningar och 

operatörsunderhåll. Antalet operatörer och deras kompetens har en stor påverkan 

på utförandet, vilket idag leder till varierande tider för dessa genomföranden i 

packningslinan. 

 

➢ Utveckla arbetet med 5S och involvera samtliga skift och medarbetare.  

 

➢ Förändra organisationens dagliga beteendemönster till att systematiskt arbeta 

med förbättringar. Genom att mellanchefer ansvarar för färre medarbetare kan 

chefer disponera sin tid på förbättringsarbete och på sikt ändra 

beteendemönstret. Att låta mellancheferna ansvara för mindre grupper kan också 

bidra till bättre kommunikation mellan leden. 

 

➢ Vidareutveckla Axxos genom att kontinuerligt implementera nya stopporsaker i 

systemet och på sikt komma bort från att operatörerna kodar orsaker som övrigt. 

Även utveckla åtgärder så att inte hela skift blir okodade eftersom det påverkar 

datan för stopptidsfördelningen.  

 

➢ Utbilda operatörerna så osäkerheter kring kodning kan klargöras. Det är viktigt 

att få alla operatörer att koda på samma sätt för att komma bort från ett system 

som präglas av okodade stopp och att operatörer kodar stopporsaker som övrigt. 

Även utbilda operatörerna så att uppdelade stopp kopplas ihop till den verkliga 

stopporsaken.  

 

➢ Utnyttja Axxos som underlag för förbättringar. Med hjälp av 

stopptidsfördelningen kan stopporsaker med mest stopptid identifieras för att 

vidare arbeta mot att elimineras. Men att även utnyttja systemet genom att 

jämföra stopptider för specifika arbetsmoment för att identifiera variationer 

mellan skift. 

 

➢ Fortsätta skapa förbättringsunderlag för övriga linor genom att anpassa Axxos 

efter produktionslinornas förhållanden. 

 

➢ Fortsätta har korta tidsintervall för att kunna identifiera småstopp eftersom dessa 

stopp är en stor bidragande orsak till en sänkt tillgänglighet för packningslinan. 

Med nuläget i beaktande rekommenderas att stopp som vara längre än 90 

sekunder kodas.  
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8 Slutsatser 

 

- Hur kan producerande företag utveckla underlag för förbättringar och öka 

tillgängligheten för sina processer? 

 

För att skapa ett underlag för förbättring behövs data som beskriver nuläget, vilka 

processer finns, hur dessa fungerar och vad finns det för brister. Denna data kan ges 

genom ett uppföljningssystem. Vid implementationen av uppföljningssystemet är det 

avgörande att systemet anpassas efter verksamheten och deras behov. För att datan i 

uppföljningssystemet skall bli tillförlitlig behöver också alla inblandade utbildas i hur 

systemet ska användas. Vidare för att säkerhetsställa kvalitén på datan som ges i 

uppföljningssystem behövs ett kontinuerligt arbete som syftar till att kontrollera och 

förändra uppföljningssystemet i takt med att verksamheten förändras.   

 

En hög tillgänglighet är förenat med få variationer och slöserier inom områdena metod, 

människa, maskin och material. För att öka tillgängligheten måste således variationer 

och slöserier inom dessa områden identifieras för att sedan elimineras. Vid eliminering 

är det viktigt att fokuset ligger på källan till problemen. Variationskällan för områdena 

metod och människa kan ofta kopplas till verksamhetens upplärningsmetoder. För 

området material är det ofta verksamhetens leverantörer och tidigare processer som är 

källan till problemen. Men att öka tillgängligheten handlar direkt om att reducera 

stopptider. Därför är uppföljningssystem ett utmärkt verktyg då det redovisar stopptider 

kopplade till stopporsaker. 
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10 Bilagor 

Bilaga 1 

Stopporsaker i Axxos före ändringar. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor operatör: 

 

1. Hur utbildas nya operatörer för packningslinan? 

 

2. Hur tycker du att operatörernas arbetssätt skiljer sig? 

 

3. Hur arbetar ni med 5S och hur tycker du det fungerar? 

 

4. Vad för underhållsarbete utförs i packningslinan och hur tycker du det 

arbetet fungerar? 

 

5. Hur fungerar dagens omställningar och vad finns det för faktorer som 

påverkar tiden som krävs för stället? 

 

6. Kan det bli stopp i packningslinan 

 baserat på kvalitetsfel som uppkommit i tidigare processteg? 

 

7. Vilka är de vanligaste stopporsakerna som sker i packningslinan kopplat 

till materialet/människorna/metoderna/maskinerna? 

 

8. Hur fungerar kommunikationen idag mellan operatörer? 

 

9. Hur fungerar kommunikationen idag mellan operatörer och arbetsledare? 

 

10. Hur arbetar ni med förbättringar av packningslinan? 

 

11. Hur tycker du Axxos fungerar idag? 

 

 

Intervjufrågor Arbetsledare: 

1. Vad är dina uppgifter hos fallföretaget? 

 

2. Hur många personer har du under dig? 

 

3. Hur tycker du packningslinan fungerar idag? 

 

4. Vad tror du är packningslinans största problem idag? 
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5. Hur fungerar kommunikationen mellan ledare och operatörer? 

 

6. Hur insatt är du i förbättringsarbetet inom packningslinan 

 

7. Hur tycker du ert arbete med 5S fungerar? 

 

8. Hur tycker du Axxos fungerar idag? 

 

9.  Hur planerar du operatörernas arbetsscheman? 

 

10. Tycker du utbildningen idag för packningslinan är tillräcklig
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