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Sammanfattning 

 

Världsmarknaden har historiskt sett aldrig varit mer global och inom många branscher har 

konkurrensen aldrig varit högre, mer påfrestande och komplex. Alla beslut som påverkar 

företagens konkurrenskraft måste vara väl avvägda då valen har en stor inverkan på 

industrins förmåga att hävda sig i den globala marknaden. Konkurrensen är den stora 

anledningen till att företag tvingas effektivisera och även skapa mer konkurrenskraftiga 

priser för att vidare existera. Sverige har bland de högsta arbetskraftskostnaderna i Europa, 

detta tvingar de svenska företagen att vara mer produktiva än de utländska konkurrenterna.  

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur verktygsbyte och arbetssätt kan 

effektiviseras i en flaskhalsprocess, samt skapa grund för effektivisering. Genom en 

fallstudie har relevant teori valts ut för att analysera empiriska data och därmed skapat 

förutsättningar för ett förbättringsförslag. Med stöd av olika handledare på fallföretaget har 

författarna kunnat konstatera flaskhalsen kommer i form av en hög frekvens av 

kvalitetskontroller.  

Den teori som används i studien utvecklar författarna att se orsakerna till 

problemformuleringen samt hur den kan motverkas. Författarna utförde med hjälp av teorin 

en kritisk simulering för att minska antalet kvalitetskontroller. Simuleringen handlade om att 

skapa en annan cykel som skulle öka tillgängligheten för maskinen. Simuleringen har skapats 

med presenterad teori och handledning från universitet och fallföretag.  

Simuleringens resultat gav en förbättring i processens tillgänglighet vid produktion. Med en 

framtida cykel kommer det ske verktygsbyte med kvalitetskontroll på ett intervall av 34,17 

timmar. En vidare implementering av förbättringsförslaget har presenterats som en 

rekommendation till fallföretaget. Författarna ger också synpunkter på aspekter av indirekta 

faktorer som påverkas av simuleringen.  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Summary 

Competition is the major reason why companies are forced to make more effective 

production and create more competitive prices to further exist. To achieve efficiency and a 

solid production, a defined situation and clear goals are needed. When the biggest impact on 

the manufacturing process is the worst-flowing effect, this process is also called bottleneck.  

The purpose of the study is to create an understanding of how tool change and working 

methods can be more effective in a bottleneck process and provide a basis for efficiency. 

Through a case study, relevant theory has been chosen to analyze empirical data and thereby 

created the conditions for an improvement proposal. With the support of various tutors at the 

case company, the authors have found that the bottleneck comes in the form of a high 

frequency of quality controls.  

The theory used in the study develops the authors to see the causes of the problem 

formulation and how it can be countered. The authors performed a critical simulation with 

the help of the theory to reduce the number of quality controls. The simulation was about 

creating another cycle that would increase the availability of the machine. The simulation has 

been created with presented theory and supervision from universities and case company.  

The simulation outcome provided an improvement in the process availability at production. 

With a future cycle, a change of tool will take place with quality control in a range of 34,17 

hours. A further implementation of improvement proposal has been presented as a 

recommendation to the company. The authors also provide comments on aspects of indirect 

factors influenced by simulation.  

 

  



 

 

Abstract 

För att ett företag idag ska uppnå effektivitet krävs konkurrenskraftiga priser och hållbar 

produktion. Att detta ska vara möjligt krävs en tydlig målsättning och definierat nuläge för 

verksamheten. Processen eller momentet som har sämst flödesinverkan i tillverkningen 

kallas för flaskhals.  

Syftet med studien var att skapa förståelse hur arbetssätt kan effektiviseras i en 

flaskhalsprocess som kallas Chiron. För att uppnå målet som var att skapa förbättringsförslag 

baserade på interna faktorer för en flaskhalsprocess, studerade författarna olika teorier som 

sedan analyserades tillsammans med empiriska data. Genom analysen kunde författarna 

presentera en simulering till förbättringsförslag.  

Resultatet blev att tillgängligheten för maskinen kunde öka i och med simuleringen. 

Författarna utförde en kritisk analys på förbättringsförslagen där olika synpunkter på vidare 

aspekter diskuterades.  

 

Nyckelord: Lean produktion, flaskhals, producerande företag, flexibilitet, tillgänglighet, 

process, variationer, TAK/OEE, standardiserat arbetssätt, SMED, frekvens. 
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Nyckelord 
Lean produktion, flaskhals, producerande företag, flexibilitet, tillgänglighet, process, variationer, 

TAK/OEE, standardiserat arbetssätt, SMED, frekvens. 

 

Definitioner 
Interna faktorer- Interna faktorer anses vara de faktorer som finns under företagets egna tak, 

samt vars parametrar kan ändras av företaget på eget bevåg. Etc. SMED och standardiserat 

arbetssätt. 

 

SMED- Ett akronym för Single Minute Exchange of Dye. En metod för att sänka ställtid vid 

verktygsbyte till under 10 minuter (sex-sigma.se). 

 

Brandsläckning- En arbetsmetod där man angriper symptomet istället för orsaken. Termen 

kommer från liknelsen till att släcka elden, snarare än att förebygga uppkomsten från början.  

 

Spindel- Är en avlång maskindel vars syfte är att överföra roterande krafter. I verktygsmaskiner 

är det den axel där verktyg eller arbetsstycke sätts fast, t.ex. borr eller svarv.  

 

Tolk- Kan anses vara en mall för en avsedd mätpunkt. Tolken är ett snabbt och effektivt sätt för 

att kontrollera lättåtkomliga mätpunkter.  

 

Flaskhals- Den process eller maskin vars prestanda signifikant begränsar det övergripande 

systemets prestanda (Lin, 2009).  

 

Lean produktion- Ett sätt att undvika slöserier, där fokus ligger på att skapa värde för kunden 

(Pascal Dennis, 2016) 

 

Cykeltid- Den tid det tar att utföra en aktivitet från början till slut (Pascal Dennis, 2016)  

 

Standardiserat arbetssätt- Det arbetssätt som är det säkraste, bästa, enklaste och mest effektiva 

utförande av ett jobb som just nu finns att tillgå (Pascal Dennis, 2016).  
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1. Introduktion 

I detta kapitel presenteras bakgrunden, problembeskrivningen samt problemformulering till detta 

examensarbete. Vidare introduceras mål och syfte med studien. Slutligen beskrivs den valda 

avgränsningen till arbetet.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Världsmarknaden har historiskt sett aldrig varit mer global och inom många branscher har 

konkurrensen aldrig varit högre, mer påfrestande och komplex. Alla beslut som påverkar 

företagens konkurrenskraft måste vara väl avvägda då valen har en stor inverkan på industrins 

förmåga att hävda sig i den globala marknaden. Konkurrensen är den stora anledningen till att 

företag tvingas effektivisera och även skapa mer konkurrenskraftiga priser för att vidare existera. 

Sverige har bland de högsta arbetskraftskostnaderna i Europa, detta tvingar de svenska företagen 

att vara mer produktiva än de utländska konkurrenterna (Svenskt näringsliv 2016).  

All teknisk utveckling bör göras för att på något sätt förbättra människans villkor och bidra till 

dennes välfärd. För att uppnå en effektivt hållbar produktion fordras idag inte enbart att 

ekonomiska aspekter uppfylls utan även miljö- och samhällsaspekter (Johannesson, Persson & 

Pettersson 2013). Både medvetenheten och kraven gällande vilket ansvar och synsätt ett företag 

bör förhålla sig till har den senare tiden ökat hos myndigheter likväl som kunder, detta har 

bidragit till ett ökat arbete med ständiga förbättringar inom olika sektorer av samhället (Bergman 

& Klefsjö 2012). 

Ett företags överlevnad bygger på att röra sig snabbare än sina konkurrenter. Genom att definiera 

och sträva mot konkreta framtida tillstånd minskar risken för stagnation i nuläget och utveckling 

för företaget. Företaget skall hela tiden ha i åtanke att det är kundens behov som skall uppfyllas 

och kunden ska tillfredsställas genom etc. Servicegrad, kostnad och kvalitet. Skulle verksamheten 

tänka annorlunda mot vad kunden gör så kommer onödiga bekymmer uppkomma (Bjurström 

2016).  

När man använder sig av ständiga förbättringar är det vanligt att nya metoder och principer 

implementeras. Utmaningen med detta och varför många företag misslyckas med 

implementeringarna beror på bristande kunskap och förståelse av vad metoderna innebär (Azharul 

2013). 

Eftersom ständig förbättring av verksamheten kommit som en följd av den globaliserade 

marknaden så har det även bidragit till ett större fokus på resurs- och flödeseffektiva processer 

genom att minska genomloppstiden, ledtider samt öka kapacitetsutnyttjande på anläggningar och 

utrustning. Inom dessa fokusområden har tillverkningsprocessen med det sämsta flödet störst 

inverkan på produktionens effektivitet och därmed en stor förbättringspotential. Denna process 

kallas för flaskhals (Bergman & Klefsjö 2012).  

Dåligt utnyttjande av flaskhalsar bidrar till variation och alla processer är beroende av 

flaskhalsens prestation. Variationer som uppstår på grund av flaskhalsen påverkar hela systemets 

prestation. Variation finns alltid och är oundvikligt, däremot så finns det orsaker till att processer 

varierar, det är därför viktigt att identifiera orsakerna till variationen, för att sedan ta reda på om 

dessa kan minimeras. I vissa fall går inte detta och då är det viktigt att veta hur hantering av 

variationer görs på bästa sätt (Bjurström 2016). 

All aktivitet som kunden inte är villig att betala för anses vara slöseri, det vill säga motsatsen till 

värdeskapande. Mänsklig rörelse i arbete kan kategoriseras i tre olika lägen. Verkligt arbete, extra 

arbete och ej värdeskapande arbete. Det är viktigt att definiera vilket arbete som bidrar till att 

skapa värde för kunden (Pascal Dennis 2016). 
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1.2 Problemformulering 
 

I varje flöde finns det kritiska delar, flaskhalsar. Den flaskhals som bidrar till det sämsta flödet 

kommer att påverka den totala genomloppstiden i systemet. Det är därför viktigt att fokusera på 

förbättringsinsatser för att förbättra denna flaskhals. Det är också viktigt att notera att köer i 

systemet orsakas utav variation från flaskhalsen på grund av de svängningar som tillkommer. 

Köerna blir längre ju större variation som uppstår (Bergman och Klefsjö 2012). 

Att eliminera slöseri är lika viktigt som det är att förstå vilket värde som skall skapas. Olika typer 

av slöseri kan vara väntan, onödiga rörelser, defekter och inkorrekta processer. Slöseri är all 

aktivitet som inte skapar mervärde för slutkund och kan således anses vara onödigt arbete 

(Bergman och Klefsjö 2012). 

Vi vill genom detta arbete skapa grund för att effektivisera genom att eliminera slöseri på 

företagets flaskhalsprocess, detta leder oss till vår problemformulering: 

Hur kan ett tillverkande företag öka tillgängligheten för en flaskhalsprocess genom effektivisering 

av interna faktorer.  

1.3 mål och syfte 

Målet med denna studie är att skapa förbättringsförslag baserade på interna faktorer för en 

flaskhalsprocess, detta genom att göra en nulägesanalys. För att lättare uppnå studiens mål har de 

brutits ned till att: 

- Undersöka operatörernas arbetssätt vid flaskhalsen, 

- Undersöka om de nuvarande rutinerna skapar slöseri. 

Syftet med studien är att skapa förståelse för hur verktygsbyte och arbetssätt kan effektiviseras i 

en flaskhalsprocess, samt skapa grund för effektivisering.  

 

1.4 Avgränsningar 
Denna fallstudie avgränsas till att undersöka en specifik CNC-maskin och tillhörande 

arbetsmetoder. I produktionen finns där totalt sex stycken maskiner av samma modell och i denna 

specifika maskin tillverkas en unik komponent. Andra arbetsstationer som direkt kan kopplas till 

den specifika maskinens prestation kommer också att inkluderas i studien. 

Arbetet skall främst bedrivas genom studier av interna faktorer. Interna faktorer anses vara de 

faktorer som finns under företagets egna tak, samt vars parametrar kan ändras av företaget på eget 

bevåg. Externa faktorer kan komma att inkluderas om det under arbetets gång visar sig att dessa 

är nödvändiga för arbetets trovärdighet. Dessa avgränsningar är nödvändiga för att arbetet skall 

hinna bli klart inom den satta tidsperioden.  
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2. Metod 

I detta avsnitt presenteras teoretiska förhållningssätt till området metodologi, samt metodologin 

som använts vid utförandet av denna fallstudie. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Det finns flera olika förhållningssätt som är relevanta vid vetenskapliga studier och forskning. De 

två förhållningssätt som är relevanta till den här studien är positivismen och hermeneutiken. De 

valda förhållningssätten har både skillnader och likheter. För att förstå hur forskningen ska 

bedrivas är det viktigt att förstå de olika metoderna, detta för att kunna tillämpa vilken metod som 

är användbar i olika områden (Patel och Davidsson 2011). 

2.1.1 Positivistiskt förhållningssätt 

Positivismen härstammar från empiriska/naturvetenskapliga studier och bygger på att skapa 

kunskap som är positiv och utvecklande för mänskligheten. Kunskapen ska vara verklig, hjälpa att 

förbättra samhället samt vara logiskt prövbara. Forskningen skall vara objektiv och fri från 

subjektiva åsikter, detta kan verifieras genom att låta flera forskare genomföra samma studie, 

resultaten skall vara snarlika eller densamma (Patel och Davidsson 2011). 

 

2.1.2 Hermeneutiskt förhållningssätt 
 
Hermeneutiken anses vanligtvis vara motsatsen till positivismen, det centrala är att studera, tolka 

och förstå grundorsaken. Hermeneutiker har förståelse som är kvalitativ, subjektiv, engagerad och 

öppen. En hermeneutiker vill inte förklara företeelser, utan istället förstå andra människor genom 

att tolka människors handlingar och livsyttringar. Det vill säga att tolka innebörden av olika 

handlingar och fakta. Hermeneutikern använder verktyg som intryck, känslor och kunskap som 

forskaren besitter för att förstå problemet, genom detta framstår en holistisk syn av 

forskningsproblemet som enklast förklaras genom en helhetssyn av det faktiska problemet (Patel 

och Davidsson 2011). 

 

2.1.3 Val av vetenskapligt förhållningssätt 
 

Vid studien är syftet att skapa förståelse för verktygsbyte och arbetssätt kring en flaskhals, vilket 

kan kopplas till det hermeneutiska förhållningssättet. Forskningen som utförs kommer behöva 

tolka innebörden av intryck, handlingar och fakta vilket stöds av det hermeneutiska sättet. Den 

här fallstudien kombinerar positivism med hermeneutik. Det positivistiska förhållningssättet 

angrips vid observationer då forskarna behöver vara objektiva för att minska risken att resultatet 

blir missvisande. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

 

4 

2.2 Deduktion, Induktion och abduktion 

Inom vetenskapligt arbete är det mest centrala att relatera teorier med verklighet. De begrepp som 

forskaren arbetar med är induktion, abduktion och deduktion (Patel och Davidsson 2011). 

Ett deduktivt sätt används genom allmänna principer och befintliga teorier kan dra slutsatser om 

specifika företeelser. Forskning går därmed från teori till empiri vilket innebär en positivistisk 

syn. Forskaren utgår ifrån data som är befintlig och därefter väljer ut vad som ska vara passande 

för studien. Ett deduktivt arbetssätt innebär att en objektiv bedömning utgår från den befintliga 

teorin, med detta blir forskning mindre subjektiv. Det finns en risk med det här angreppningssättet 

och det är att nya aspekter kan missas helt (Patel och Davidsson 2011). 

Ett induktivt arbetssätt innebär att forskaren inte tar hänsyn till tidigare vedertagen teori, utan 

utifrån den insamlade information och empirin, formulerar en teori. Det finns risk vid induktivt 

angreppssätt att teorins räckvidd är för kort eller för lång, just för att det stöds av empiriskt 

underlag. Enligt Patel och Davidsson (2011) finns det även risk att forskarens egna åsikter kan 

spegla sig i den nya teorin.  

Slutligen abduktion är ett behandlingssätt som kan sägas vara en kombination av induktion och 

deduktion i vetenskapligt arbete. Där det första steget är att genom ett induktivt arbetssätt för att 

forma en hypotetisk lösning, ett förslag i teoretiskt fall. I det andra steget testas hypotesen på nya 

fall, med deduktivt arbetssätt. Då utvecklas hypotesen eller teorin för att bli mer generell. 

Fördelen med abduktion är att forskaren har fria händer och inte låser sig fast vid induktion eller 

deduktion. Forskningen kommer dock att speglas av forskarens tidigare erfarenheter. Det finns då 

risk att det uteslutes alternativa tolkningar (Patel och Davidsson 2011). 

2.2.1 Val av vetenskaplig ansats 

Ett abduktivt arbetssätt har använts i studien då det är en kombination av induktion och 

deduktion. En hypotetisk teori eller lösning presenteras i ett specifikt fall. Ett induktivt arbetssätt 

används för att förstå problemområdet i studien. När det sedan tolkas och observeras testas 

hypotesen i praktiskt fall, vilket leder till en deduktiv ansats. Forskning kommer präglas av 

studenternas tidigare erfarenheter och kunskaper. Eftersom studien utförs med fria händer av 

forskarna kommer genomförandet att sammanhålla den abduktiva ansatsen.   

2.3 Forskningsmetod 

Vid val av vetenskaplig forskningsmetod finns två huvudgrupper som skiljer sig, där metoderna 

behandlar hur man organiserar, hämtar in och tolkar information. Vid datainsamling framkommer 

en viss typ av data. Väljs en annan metod, uppstår en annan typ av data. De två huvudgrupper av 

metoder är kvalitativ och kvantitativ metod.  
 
Den metod som är mätbar är den metod som är kvantitativ och passar till statistiskt 

undersökningsmaterial. Datan kan kategoriseras och ange hur antalet är vid respektive 

svarsalternativ. Resultatet i detta fall blir ett siffervärde.  

 

Den kvalitativa metoden är den som är icke-siffermässig och inte på samma sätt mätbar. Den 

metoden svarar ofta på frågan hur och hur det upplevs subjektivt. Enligt Larsen (2009) används 
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den kvalitativa metoden för att i grund och botten nå förståelse. Medan den kvantitativa metoden 

används för att förklara.  

 

Det finns olika faktorer att ta hänsyn till vid val av metod i undersökningen. Forskaren bör ta 

hänsyn till:  

- Angreppssättet 

Vid olika angreppssätt, induktivt eller deduktivt, krävs olika metoder av antingen kvalitativ eller 

kvantitativ karaktär. Beroende på hur undersökningen och teoriernas syfte väljs metoden ut. I 

praktiken utesluter inte metoderna varandra och skillnaden mellan angreppssätten är inte alltid så 

stora.  

- Frågeställning 

Valet av metod styrs utav frågeställningen. Kvantitativ metod används ifall forskaren vill åt 

människors ytliga åsikter och en kvalitativ metod används till exempel vid djupintervju.  

- Syftet med undersökningen 

Skillnaden här är ifall undersökningen ska vara representativ eller att den ska skapa en 

helhetsförståelse av enskilda fenomen. Där kvantitativ metod gäller för representativ 

undersökning och kvalitativ metod vid helhetsförståelse.  

- Egna förutsättningar och resurser 

Olika metoder är olika tidskrävande. Vilka metoder kan forskaren behärska?  

- Egenskaper hos de studerade objekten 

Hur trovärdig är de personer som är informatörer? Går det kommunicera verbalt utan 

missförstånd?  

- Forskarens förhållande till källorna 

Vid kvalitativ metod krävs oftast ett fysiskt möte. Finns den möjligheten? (Larsen 2009)  

 

2.3.1 Fallstudie 

 
Vid vetenskapliga artiklar och undersökningar av ett specifikt fall på ett företag, händelse eller 

grupp av människor, utförs en fallstudie. En fallstudie innebär att studien utförs av en liten del av 

ett stort förlopp. En fallstudie ses som en kvalitativ metod vid undersökning och handlar mer om 

att förstå något än att förklara något (Larsen 2009). 

 

2.3.2 Val av forskningsmetod 

 
Kvalitativa metoder används i undersökningen för att främst skapa en generell bild över 

verksamheten. Enligt Johannessen och Tufte (2003) bjuder den kvalitativa metoden in forskaren 

att tolka informationen och ändrar teorier och hypoteser datainsamlingens gång. Den kvantitativa 

metoden framkommer vid insamling av historiska data, där även mätningar i studien ska 

framställas. Intervjuer används frekvent under studien för att öka förståelsen och kunskapen kring 

problemet. Observationer används också kontinuerligt i undersökningen för att hantera eventuella 

lösningar. En fallstudie är den kvalitativa metoden som används i undersökning eftersom studien 

behandlar en flaskhals på ett företag. Målet med studien är att skapa förståelse för ett fall och 

därför är den valda forskningsmetoden lämplig.  

 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 
 

 
Datainsamling i kvalitativ forskning kan komma från helt skilda källor. De kommer till på 

initiativ av forskaren. Data i den bemärkelsen kan komma ifrån intervjuer eller observationer. Den 

information som forskaren samlar in genom observation, där data bygger på forskarens 

bedömning av handlingar i specifika situationer. Eller intervju, där forskaren får information 

genom samtal med informatören (Johannessen och Tufte 2003). 
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2.4.1 Observation 

Vid observation skapas iakttagelser med ledning av sinnesintryck, där genom att forskaren främst 

ser och lyssnar. Forskaren antecknar och noterar det som sker, detta kan ske under, före och efter 

själva observationen. Den data som tillkommer är ofta kvalitativ. Observationer kan användas på 

många sätt. Det unika med observation är att det ofta ger information som är svårt att få fram 

genom intervju eller frågeformulär. Kan jämföras med samverkan mellan individer och 

gruppdynamik (Johannessen och Tufte 2003). 

 
2.4.2 Intervjuer  

 
En kvalitativ intervju behöver inte vara strukturerad punktvis, det vill säga förberedd innan 

intervjun. Vid intervju i form av frågeformulär har forskaren mindre inverkan hur informatören 

svarar, där personen formulerar svaren med egna ord. Detta ger mer kontext runt svaren enligt 

Johannesen och Tufte (2003), vilket gör att forskaren ska tolka svaren senare. Den mer 

ostrukturerade intervjun blir mer likt ett samtal mellan forskaren och informatören. Detta är mer 

ett icke-standardiserat och informellt sätt att utföra intervjuer. Fördelen med ostrukturerad 

intervju är att informatören har lättare att prata när händelsen sker informell (Johannessen och 

Tufte 2003). 

 

2.4.3 Val av datainsamlingsmetod  

 

Studien har samlat information genom både intervju och observationer. Intervjuerna har haft 

ostrukturerad karaktär varav samtal som skett mellan informatör och studenter. Detta för att 

händelser i detta fall ska pratas fritt om och uppfattningar ska tolkas för att få bästa 

problemlösning. För att identifiera och förstå problemet kring processen har observationer skett 

under flertal tillfällen. Observationerna har varit till akt för både enskilda personer, arbetsmoment 

och även kollektivt arbete.  

 

 

2.5 Dataverifiering 
 
Vid datainsamling krävs i all forskning att data är tillförlitlig, och att hänsyn tas till hur relevant 

informationen är? Informationen måste ha hög reliabilitet och hög validitet (Johannesen och Tufte 

2003). 

 
2.5.1 Reliabilitet 

 
Reliabiliteten i forskning behandlar tillförlitligheten i den data som används. Det berör även 

tillvägagångssättet vid datainsamling, hur det bearbetas och vilken information som behandlas. 

Det finns många sätt att testa reliabiliteten i en undersökning. Enligt Johannesen och Tufte (2003) 

är en bra metod att testa reliabiliteten genom att flera olika forskare undersöker samma fenomen. 

Om ett flertal forskare uppnår samma resultat av samma fenomen betyder det att reliabiliteten 

anses vara hög. Det uttrycker sig för att kallas interbedömarreliabilitet.  

 
2.5.2 Validitet 

 
Validitet är forskningens relevans eller giltighet, hur relevant är den utvalda data till detta 

fenomen? Undersökning måste ha relevans för problemformulering genom en hög validitet. Det 

skiljs mellan yttre validitet och intern validitet. Där den interna validiteten berör sammanhanget i 

studien och att elementen i studien är sammankopplat till problemformuleringen. Den yttre 

validiteten behandlar studiens valida koppling till verkligheten. Hur relevant är studiens slutsats? 

(Johannesen och Tufte 2003)  
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2.5.3 Val av dataverifiering 

 
I undersökningen har olika tillvägagångssätt genomförts för att stärka studiens validitet och 

reliabilitet. När sökningen sker efter relevanta vetenskapliga artiklar och böcker avgränsas detta 

till de som är peer-reviewed. Vilket garanterar en standard bland artiklar och böcker när det 

granskas av tidigare forskare inom ämnet. Det ökar validiteten och reliabiliteten i forskningen.  

 

2.6 Källor 
 
I en vetenskaplig rapport krävs att data kommer från en trovärdig källa. Källor ska vara relevanta 

för den valda studien och det är viktigt att datan är peer-rewied. Källor som skapas av forskaren 

själv kallas för primärkälla och källan som blivit återberättad är sekundärkälla (Patel och 

Davidsson 2011). 

 

2.6.1 Källkritik 

 
Källkritik handlar om att ta reda på när och var informationen har tillkommit, under vilka villkor 

som informationen uppkommit, varför det tillkommit och vilken avsikt som författaren hade med 

dokumentationen. Det är även relevant att ta reda på vem författaren är och vilken relationen hen 

har till händelsen (Patel och Davidsson, 2011).  

Med källkritik finns möjligheten att bedöma om de källor och metoder som används för 

forskningen anses som tillförlitlig. Källan kan vara primär eller sekundär, därför har 

informationen olika trovärdighet (Patel och Davidsson, 2011).  

 

2.6.2 Val av källor 

 
I den här forskningen används både sekundär och primär källa. Den primärdata som används i 

studien kommer ifrån vetenskapliga artiklar som skrivits av forskare inom ämnet. Data som 

kommer från observationer av studenterna anses även det vara primärdata. De observationer som 

utförts har undersökts och granskats i noggrannhet av författarna för öka tillförlitligheten till 

informationen. De sekundära källorna kommer från litteraturen som används i studien. Det har 

skett en jämförelse mellan litteratur som har liknande syfte men olika text, för att öka 

informationens tillförlitlighet.  
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3. Teori 

I teorikapitlet presenteras de ämnen som studien använder som stöd i undersökningen. Teorin 

används sedan för att kunna göra en jämförelse med det empiriska materialet.  

 

3.1 Flaskhals 
 
En flaskhals kan definieras som en maskin eller process vars prestanda signifikant begränsar det 

övergripande systemets prestanda. Vad som kännetecknar en flaskhals är vid förbättring av dess 

prestanda så genererar det vanligen en avsevärt högre genomströmning i hela systemet jämfört 

med förbättring av en process som inte anses vara en flaskhals. Vid analys av en flaskhals 

prestationsmått är det viktigt att ta reda på dess flöde uppströms, nedströms och tillverkningstid 

då det antas vara exponentiellt fördelat (Lin, 2009). 

 

 

 
 

 

 

Figur 1, Illustration av flaskhals 

3.2 Slöseri 

Standardisering  

En standard förklaras som det säkraste, bästa, enklaste och effektiva utförande av ett jobb som 

just nu finns att tillgå. Finns det inte ett standardiserat arbetssätt löper det större risk att variation 

kommer uppstå när olika utförare arbetar på olika sätt. En standard ska framställas av arbetarna 

vars uppgift som standardiseras, eftersom de kan jobbet på bästa sätt. Syftet med standard är att 

skapa en bas för vidareutveckling och senare förbättringar (Pascal Dennis, 2016).  

Slöseri (muda) 

Att eliminera slöserier och det som inte skapar värde åt kund är något företag jobbar ständigt med. 

Genom att eliminera icke-värdeskapande aktiviteter kommer det bidra till en ökad 

flödeseffektivitet. Det finns många slöserier och åtta av dem är de som diskuteras mest.  
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- Överproduktion. Innebär att produkter som produceras innan det faktiska behovet. Att 

producera för mycket innebär slöseri.  

- Väntan. Syftar på väntan av att arbetscykel ska avslutas eller påbörjas innebär slöseri. 

Gäller både maskiner och operatörer.  

- Onödiga transporter. En transport är en icke-värdeskapande process, där olika 

transporter sker utan att de egentligen behövs.  

- Inkorrekta processer. Produkter som tillverkas utan att uppfylla ställda krav, eller 

produkter som behövs justeras. De tillhör en inkorrekt process.  

- Lager. Innebär att de material som är i lager inte skapar värde och är därför slöseri.  

- Onödiga rörelser. Varje onödig rörelse eller förflyttning en medarbetare gör innebär ett 

slöseri. Förflyttningar av människor och material inom en process skall minimeras. 

- Defekter. Produktion och omarbetning av defekta enheter innebär slöseri, även 

kvalitetskontroller innebär slöseri i form av tid och arbete.  

- Outnyttjad kreativitet hos medarbetare. Att förlora tid eller potentiella förbättringar 

genom att inte engagera eller lyssna till medarbetare är ett stort slöseri. Inom många 

företag tar man bara tillvara på en bråkdel av den potential som deras medarbetare har, 

här finns en enorm möjlighet för förbättringar (Bergman och Klefsjö 2012). 

3.3 Lean Production 

Lean production kan övergripande beskrivas som ett sätt att undvika slöserier, fokus ligger på att 

skapa värde för kunden. Allt som inte skapar värde för nuvarande eller framtida kunder räknas 

som ett slöseri. De centrala idéerna har alltså stora likheter med flera värderingar inom offensiv 

kvalitetsutveckling. För att eliminera icke värdeskapande aktiviteter är det viktigt att identifiera de 

olika processerna som inom lean vanligtvis kallas för värdeflöden, dessa processer är de processer 

som skall skapa värde för externa kunder (Pascal, 2016). 

 

3.4 94/6-regeln 
 
94/6-regeln skapades av W. Edward Deming när han bedrev sin forskning. Regeln berättar att “94 

procent av alla problem som uppstår i en process har sitt ursprung i systemet, endast 6 procent 

kommer från individen.”. Med detta innebär det att man alltid ska ha ett systemtänkande kring 

eventuella brister. Det innebär också att när man gör försök för att hitta rotorsaken till ett problem 

så får det aldrig landa i mänskliga faktorer, istället behöver man titta djupare på vilka faktorer i 

systemet som ledde till problemet: 

- Var personen tränad för sin uppgift? 

- Hade man rätt förutsättningar för att klara uppgiften? 

- Fanns det tid och resurser för att kunna göra rätt? 

Att skylla på den enskilda individen kommer enbart leda till en skuldkultur som inte leder någon 

vart (Bjurström, 2016). 

 

3.5 Kvalitetskontroll 
 
Kvalite beskrivs enligt Bergman och Klevsjö (2012) som “Kvaliteten på en produkt är dess 

förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar”  

 

I kvalitetsutvecklingen syns en tydlig förändring i när kvalitetsarbetet utförs i produktionen. 

Kvalitetskontroll utförs genom att produkten kontrolleras när den är färdig och felaktiga enheter 

blir bortsorterade. Det utvecklas mer på senare tid ett arbetssätt som går mot kvalitetsstyrning av 

produktionsprocessen. Där det i huvudsak går ut på att i processen försöka hitta tecken på att det 

uppkommer defekt. I kvalitetsstyrning undviks att defekta enheter produceras genom att 

justeringar sker så tidigt som möjligt i processen. Inom kvalité har den senaste utveckling varit 

mot ett mer kvalitetssäkringssystem. Insikten är då att produktionen ska ha bra förutsättningar för 

att fel ska undvikas redan innan tillverkning. För att undvika defekt innan produktion krävs att 
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fokus ligger på att det finns rutiner på hur inkommande material, reklamationer och 

mätinstrument hanteras. Detta kallas även för kvalitets-ledningssystem (Bergman och Klefsjö 

2012). 

 

3.6 Värdeflödesanalys 

3.6.1 Identifiera nuläget 

Vid problemlösning i verksamheter är det första viktiga steget att identifiera nuläget, anledningen 

till detta är för att skapa en förståelse för hur verksamheten fungerar idag, detta minskar risken för 

att fel åtgärder vidtas. Att använda kartläggningen behöver inte leda till mätbara förbättringar då 

kartläggningen i sig själv inte löser några problem. Vad som förbättrar företaget är de aktiviteter 

som utförs för att förbättra värdeflödet. Att identifiera det nuvarande tillståndet är första steget 

innan man kan genomföra en värdeflödes- och processanalys för det framtida tillståndet 

(Petersson m.fl. 2009). 

 
3.6.2 Kontrollera värdeflödet 

Att göra en kontroll av värdeflödet är essentiellt för att skapa förutsättningar till att skapa en 

processanalys och etablera måltillstånd. Denna kontroll hjälper till att skapa en grundläggande 

förståelse för hur flödet fungerar, denna kontroll behöver inte vara alltför detaljerad (Rother 

2013). Värdeflödet omfattar alla steg, både värdeskapande och icke- värdeskapande, från 

underleverantör till slutkund. Denna metod lägger också fokus på flödeseffektiviteten, snarare än 

verkningsgraden hos enskilda enheter eller processer. En värdeflödesanalys kan göras både internt 

(flöde från dörr till dörr), eller på en leveranskedjenivå(leverantör-fabrik-kund).  

Vid varje processteg samlas relevant information angående processens egenskaper, t.ex.:   

- Cykeltid 

- Ställtid 

- Processtid 

- Verklig kapacitet 

- Kassation 

- Antal operatörer 

- Partistorlek 

- Antal varianter 

- Tillgänglighet 

- Arbetstider 

- Leveransvolym 

- Styrning och beordring 

(Petersson m.fl. 2009) 

3.6.3 Processanalys 

Efter kartläggning av värdeflödet lämpar det sig att analysera processnivån. Vanligtvis genomförs 

denna analys på den process som bestämmer takten (flaskhals eller pacemakerslinga) för 

resterande processer. När man gör denna analys kan det ske att man måste gå tillbaka och granska 

eller beräkna de tidigare stegen igen, detta är vanligt och bidrar till att skapa djupare förståelse för 

det aktuella tillståndet (Rother, 2013). 

 

Arbetsstegen i metoden för en processanalys är uppdelat enligt: 

1. Gruppera- Klargör processens ansvar och gränser 

2. Beskriv processen i ett flödesschema 

3. Identifiera kunder och deras behov 

4. Identifiera leverantörer 

5. Definiera in- och utflödet 

6. Definiera erforderliga resurser 
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7. Definiera uppföljning och återföring 

8. Sy ihop relationer och kompetens 

9. Definiera mål och mått 

10. Målnedbrytning 

11. Genomför mätning och övervakning 

12. Analysera duglighet och genomför förbättringar 

 

Processanalysen skall användas för att analysera och föreslå förbättringar till processerna 

(Hedberg, 1996). 

 

3.7 TAK 
 
TAK är ett akronym för Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitetsutbyte, det engelska 

akronymet är OEE och står för Overall Equipment Effectiveness.  

 

Tillgänglighet 

Tillgängligheten (T) är ett mått som berättar hur stor del av den planerade produktionstiden som 

maskinen verkligen är i drift. Stopp som ej planerats såsom verktygsbyten, personalbrist, 

materialbrist och maskinfel är förluster som påverkar tillgängligheten.  

 

(Planerad produktionstid / stopptid) / planerad produktionstid 

 

Anläggningsutnyttjande 

Anläggningsutnyttjande (A) är ett mätetal för hastighetsförlust för en maskin. Talet visar de 

förluster som maskinen har på grund av sänkt produktionstakt, felinställd hastighet, ej 

färdigtrimmad maskin eller en medveten hastighetssänkning på grund av kvalitetsproblem.  

 

Det finns flera metoder för att fastställa det maximala anläggningsutnyttjandet, de kan bygga på 

den angivna hastigheten från maskintillverkaren, den teoretiskt snabbaste möjliga hastigheten, 

eller den högsta hastigheten som uppmätts i maskinen.  

 

Formel för anläggningsutnyttjande: faktisk cykeltid/teoretisk cykeltid 

 

Kvalitetsutbyte 

Kvalitetsutbyte (K) visar på hur stor del av de producerade enheterna som kan säljas till fullpris. 

Förlusterna delas vanligtvis upp i två kategorier, rena kassationer som inte har något värde alls 

och de som inte håller toppkvalitet men kan säljas till reducerat pris.  

 

Den skillnad som uppstår mellan de enheter som kan säljas till fullpris och de som säljs till 

reducerat pris kan ses som en förlust, denna skillnad bör kartläggas.  

 

(producerat antal - antal kassationer) / producerat antal 

 

Ett högt TAK-värde indikerar på att utrustningens kapacitet utnyttjas optimalt, för att detta ska 

vara en verklighet gäller det att eliminera alla typer av förluster som kan uppstå i produktionen. 

Enligt Bjurström (2016) indikerar ett högt TAK-värde på hög resurseffektivitet, man ska dock 

inte stirra sig blind på TAK-värdet då det inte visar produktionens flödeseffektivitet (Axxos.se). 

 

3.8 TWI, Job Training 
 
I training within industry finns en beprövad metod för att träna och instruera en medarbetare till 

att lära och följa upp. Jobb instruktioner tar den beprövade metoden till ny nivå genom 4-

stegsmodellen i training within industry 4-stegsmodell (Bjurström 2016). 

Den 4-stegsmodell som presenteras enligt Graupp & Wrona (2006) följer 
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- Förbered medarbetaren. Förklara jobbet för utföraren genom att ta reda på vad 

personen redan vet om. Vid TWI krävs att medarbetaren vet vilken bakomliggande 

kunskap som finns. Med detta i förberedelse kan personen befinna sig i rätt position. 

Genom att förklara jobbet utförligt kommer personen känna sig bekväm och kan därefter 

bli mer intresserad av jobbet.  

- Presentera arbetsmoment. Instruera med tydlighet och tålmodighet de nyckelpunkter 

som illustrerar de viktiga stegen. Repetera och bevisa orsaker bakom de viktiga punkterna 

för att öka förståelsen i momenten. En viktig faktor är att inte ge personen för mycket 

information som inte individen kan hantera under givet förhållande.  

- Pröva på arbetsmomentet. Individen får i detta moment själv utföra jobbet. Om någon 

avvikelse sker är det viktigt att korrigera det direkt. Personen ska själv förklara de viktiga 

stegen i momenten samtidigt som de utför jobbet. Individen ska också förklara 

nyckelpunkter och orsakerna bakom arbetsmomentet. Det här kommer öka personens 

förståelse för arbetsuppgiften.  

- Följ upp. I uppföljning ska individen arbeta på egen hand. Där personen själv ska ta 

initiativ vid eventuella frågor. Fasa ut vidare coaching och följ noggrant upp den vidare 

utveckling av individen (Bjurström 2016). 

 

 

3.9 SMED 
 
SMED är ett akronym för Single Minute Exchange of Dies, single minute menas i detta fallet som 

under 10 minuter. Metoden utvecklades under 50- och 60-talet av japanen Shigeo Shingo på 

Mazda, Mitsubishi och Toyota. Metoden utvecklades i en pressverkstad, där verktyg med en vikt 

på flera ton tog timmar eller dagar att byta ut, Shigeo lyckades reducera denna tid till under tio 

minuter.  

 

Inom SMED används uttrycken intern och extern ställtid. Intern ställtid är tiden för de aktiviter 

som enbart kan utföras när maskinen står still. Extern ställtid är tiden för de aktiviteter som kan 

utföras när maskinen ännu är igång. Metoden kan kort beskrivas i fem steg: 

1. Observera processen, videofilma gärna för att upptäcka detaljer.  

2. Separera de s.k. Interna och Externa aktiviteterna. 

3. Gör om Interna aktiviteter till Externa aktiviteter. 

4. Standardisera och dokumentera den nya processen.  

Ett intensivt arbete med SMED leder ofta till en ställtidsreduktion på 80%. 

 

För att ställtidsreduktionen skall få största möjliga verkan är det ett måste att ledning och personal 

visar stort engagemang, fokus skall först och främst ligga på flaskhalsprocesser (six-sigma.se). 

 

 

3.10 PDSA-cykeln 
 
PDSA-cykeln är en modell som illustrerar en lärande form i ett företag. PDSA är ett akronym för 

Plan, Do, Study, Act och är även känd som Demingscyklen eller Shewhartcyklen. Modellen visar 

ett sätt att hantera ett kontinuerligt lärande, den ska inte agera som en “att göra-lista”.  

 

Plan. Här definieras vilket experiment som är tänkt att göras. Det skall förklaras noga så att inga 

missförstånd uppstår. Detta inkluderar vad som skall göras, vem/vilka som skall göra det, hur 

länge pågår det, vad ingår inte i den avsedda utmaningen. Enligt Bjurström (2016) är det en bättre 

strategi att ta flera små steg ofta, än stora steg sällan. Som en del av detta steg skall man göra en 

prognos för vad man tror kommer hända när man väl genomför sin idé, detta görs för att besluta 

vart ens kunskapsgränser går, inte för att bevisa om du har rätt eller om din kollega har fel.  

Do. Här genomförs experimentet, detta är vanligtvis det kortaste steget.  
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Study. Under genomförandet kommer olika saker att hända, vissa är saker som fanns med i 

prognosen, vissa händelser är oförutsedda, det är här lärdomarna döljer sig. Under studierna skall 

man därför vara mycket uppmärksam på detaljerna som man inte tidigare kunde förutse.  

Act. I detta steg jämförs det man trodde i prognosen med det som faktiskt hände, skillnaden 

däremellan är lärdomarna.  
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4. Empiri och genomförande 

Här presenteras empiriska data för fallstudien. Datan kommer att användas som underlag 

för analys samt för simulering.  

4.1 Företagsbeskrivning 
 
Gnutti Carlo Sverige AB är ett aktiebolag som opererar inom fordonsindustrin. Företaget tillhör 

Gnutti Carlo Group vilket är en global koncern som fokuserar på att tillverka komponenter 

ämnade för dieselmotorer, främst för lastbilar och konstruktionsfordon. Koncernen har produktion 

i totalt 7 länder, dessa ligger belägna i Sverige, Kanada, Storbritannien, Indien, USA, Italien och 

Kina, huvudkontoret är placerat i Italien som också är ursprungslandet för koncernen (Gnutti 

Carlo, 2018). Gnutti Carlo Sverige AB redovisade för bokslutet 2016 en omsättning på 954 

845(TKR) och ett resultat på 24 422 (TKR), antal anställda var 317 st (Allabolag, 2018).  

 

4.2 Process för fallstudien 
 
Arbetet kretsar kring flera processer som valts att benämnas som en. De processer som inkluderas 

i vårt arbete är Chiron-maskinerna och tillhörande arbetsmetoder. Dessa är arbetsmoment för 

verktygsbyte såsom interna och externa faktorer, samt tillhörande kvalitetskontroller och i vissa 

fall förstörande prover som måste genomföras vid verktygsbyte. Den gemensamma 

benämningen för dessa processer kommer i detta arbetet benämnas som “Chiron-

processen”.  

 

 

 
Figur 2, Chironprocessen 

 

4.3 Chiron-maskinen och den producerade detaljen  
 
Den producerade detaljen är en injektorkropp och är i studiens definition en komponent vars syfte 

är att styra inflödet av drivmedel till motorns cylindrar. Denna komponent måste kunna klara ett 

tryck upp till 4000 bar, vid dessa tryck blir materialet extremt känsligt för defekter såsom 
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felaktiga faser och kanter som kan uppstå vid bearbetningsmetoderna. En felande komponent kan 

angripas av sprickbildning vilket i sin tur kan resultera i en tryckexplosion samt förlust av 

motorns förmåga att leverera önskvärd effekt. Konsekvensen av detta kan i vissa fall vara 

förödande och därmed måste man jobba med toleranser på 1/1000-dels millimeter, samt som en 

följd av detta har kunden förhandlat fram leverantörskrav som tvingar företaget att genomföra 

olika kvalitetskontroller i flera steg av produktionen. Injektorkroppen bearbetas i Chiron-

maskinen genom fräsning, borrning och borstning, dessa tre bearbetningar är de som direkt tillför 

värde till detaljen. Stödprocesser till detaljen anses vara direkta kvalitetskontroller, olika 

avsyningar och packning. Totalt finns där 6 Chiron-maskiner, varav 3 är godkända för 

produktion. 

 

I varje maskin sitter det 32 verktyg ämnade för varje spindel, maskinen har dubbla spindlar vilket 

resulterar i att det totalt sitter 64 verktyg monterade i varje maskin. Verktygen har olika livslängd 

med avseende på producerade detaljer samt kräver olika typer av kvalitetskontroll beroende på 

vilket verktyg som byts, detta förklaras mer djupgående under rubrik “x. Kartläggning av optimalt 

nuläge”. Maskinen laddas med en palett som totalt har plats för 8 detaljer, denna palett byts 

automatiskt ut till en ny av maskinen när alla komponenter har bearbetats. På denna nya palett är 

där 8 stycken icke-bearbetade detaljer monterade, denna cykel upprepas sedan.  

 

Företaget har totalt 7 olika injektorkroppar varav två är godkända för produktion. Där är olika 

injektorkroppar och för varje komponent används olika verktyg i maskinen. I nuläget är där tre 

producerande maskinerna, varav två av dessa är permanentriggade att tillverka detalj “6262”. 

Under 2018 ska företaget ha levererat 150 000st 6262-detaljer. Denna studie har avgränsats till 

att enbart studera detalj ”6262” samt tillhörande Chiron-maskin med smeknamn ”Nora”.  

 

“Nora” har ett OEE-värde på ca 70%, detta värde varierar då maskinen i vissa fall får längre 

maskinstillestånd. Den teoretiska cykeltiden för varje 2 detaljer som tillverkas är 6,634 minuter 

och företaget har som målvärde att minst producera mot 80% OEE-kapacitet. För att spegla 

målkapaciteten kan den teoretiska cykeltiden multipliceras med 1,2 vilket ger oss en verklig 

cykeltid på 7,96 minuter. Detta betyder att om maskinen istället hade producerat utan kassation 

och stillestånd hade maskinens cykeltid varit 7,96 minuter. I dagsläget uppfylls alltså inte det satta 

OEE-värdet.  

 

Samtliga producerande Chiron-maskiner är för tillfället opålitliga och skapar en avsevärd varians 

i produktionsvolym genom oplanerade maskinstopp, däremot är maskinen “Nora” den maskin 

som har uppvisat mest stabilitet i produktion. Vissa av dessa oplanerade maskinstopp orsakas av 

diverse maskinfel vars ursprung ännu är okänt för företaget, av denna anledning befinner sig 

specialiserad personal från Chiron regelbundet på plats för att kartlägga felens orsak. I processen 

noteras det också att dennes förmåga till att upprätthålla ett godkänt OEE-värde beror på antal 

maskiner som är igång inom processen. När enbart ”Nora” producerar upprätthålls ett OEE-värde 

på ca 80%, däremot sänks processens OEE-värde till ca. 40% vid uppstart av de andra två 

maskinerna.  

 

Genom observationer klargörs det också att det råder ett icke-standardiserat arbetssätt när man 

utför verktygsbyte och de aktiviteter som är kopplade verktygsbytet, detta styrks också av att där 

inte finns tydliga svar på frågorna: 

- För vilka verktyg som byts behöver man inte vänta på att kvalitetskontrollen är klar? 

och 

- Vilka andra verktyg kan bytas samtidigt för att minska stopp i framtiden?  

 

Vidare bedriver företaget en form av skademinimering genom brandsläckning i Chiron-processen, 

detta har skett genom extrainsatta arbetsskift på obekväm arbetstid för att kunna hålla 

leveransdatum till kund. Denna typ av brandsläckning har nästan uteslutande skett varje helg 

sedan januari 2018 och skapar en merkostnad för företaget. Den påverkar även den mänskliga 
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faktorn för verksamheten, specifikt när det tillkommer extrainsatt arbetsskift. Mänskliga faktorn 

påverkas genom att medarbetarna eventuellt får arbeta extra vilket kan bidra till en stressfaktor.  
 

4.4 Time & Motion av konsult 
 
Företaget har genomfört en egen Time & Motion studie med fokus på Chiron-maskinerna. Denna 

studie gjordes genom att varannan minut kategorisera vad operatörerna gjorde i just det 

ögonblicket. Totalt användes 22 kategorier, men för tydlighetens skull listar vi nedan enbart de 6 

största kategorierna, angivet i % av totalen. I denna studie är “Measuring” all direkt mätning med 

avseende på kvalitetskrav som operatörerna har ägnat sig åt, transporttiden mellan de olika 

stationerna är alltså inte inkluderad. “Check machine” omfattar granskning av när maskinen 

arbetar där operatören letar efter avvikelser i maskinens arbetssätt, samt granskning av verktygens 

kvarstående livslängd.  

 

Tabell 1, Time motion av företaget 

 

Kategori % av totalt 

Mätning, kvalitetskontroll 33,35 

Övervaka maskin 29,71 

Förbereda verktygsbyte 5,25 

Läsa SPS-data 5,25 

Verktygsbyte 4,80 

Materialhantering 3,20 

 
Dessa 6 kategorier summerar till 81,56% av total tillgänglig tid, de övriga 16 kategorier uppgår 

därmed till 18,44%. Denna studie visar att operatörernas tillgängliga tid nästan uteslutande 

används till diverse kvalitetskontroller samt att kontrollera maskinen.  

 

4.5 Flaskhalsbeskrivning 

 

Flaskhalsen i Chiron-processen skapas av de tillhörande kvalitetskontroller som i olika omfattning 

måste genomföras vid verktygsbyte. Beroende på vilket eller vilka verktyg som byts kommer 

också tiden för maskinstilleståndet variera. För byte av verktyg utan kvalitetskontroller blir 

stilleståndet 10 minuter, verktyg som kräver kvalitetskontroll utan förstörande prov medför ett 

stillestånd på 30 minuter, verktyg som kräver kvalitetskontroll med förstörande prov orsakar ett 

stillestånd på 60 minuter. 30 respektive 60 min gäller för de verktyg som inte tillåter maskinen att 

producera direkt efter verktygsbyte utan att kvalitetskontroller har genomförts och godkänts. 

Vidare kan det konstateras att för varje kvalitetskontroll med förstörande prover kommer 4st 

detaljer att kasseras, de 2 sista innan verktygsbyte, samt de 2 första efter verktygsbyte, en detalj 

för varje spindel i maskinen. Den fullständiga verktygslistan samt gällande villkor för varje 

verktyg illustreras i bilaga 1.  
 
Det förekommer slöserier i produktionen av injektorkroppen vid Nora.  

 

- Väntan. När Nora-maskin producerar i optimalt nuläge är minsta intervall 50 detaljer per 

spindel, och ibland fler cykler om verktygsbyte inte är nödvändigt (se bilaga cykel för 

nuläge). När det optimala nuläget sker så frekvent kommer väntan uppstå innan och efter 
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kontroll. Väntan i det här fallet är ej värdeskapande och tar endast tid av operatören som 

måste anpassa sig inför och efter kvalitetskontrollen.  

- Inkorrekta processer. Chiron-processen anses vara en ostabil process då den varje 

månad lider av längre oplanerade stillestånd samt har stillestånd som orsakas av 

kvalitetskontrollerna. Chiron-processen kan därmed ses som en inkorrekt process.  

- Onödiga rörelser. I tillverkning vid Nora-maskin sker onödiga rörelser och onödiga 

förflyttningar mellan maskin och mätningsrum. Med den höga frekvensen av 

verktygsbyte och kontroll blir det ett ej värdeskapande för operatören att gå fram och 

tillbaka mellan maskin och mätningsrum. Frekvensen av kontroll sker i ett intervall av 

minst 50 producerade detaljer per spindel.  

 

4.6 Kontrollplan för verktyg  
 
4.6.1 Koordinatmätmaskin 

Företaget använder sig av en CMM-maskin av märket Zeiss för att mäta detaljer med en 

noggrannhet på 1/10 000 mm. Ett fullt mätprogram tar 13 minuter att genomföra för en detalj, 

eller 26 minuter för 2 detaljer, i många fall tillåts det att köra ett anpassat program som gäller för 

de verktyg som bytts. För vissa mått måste detaljen fräsas eller kapas på mitten före mätning då 

dessa mått ligger oåtkomliga när detaljen är hel, i vissa fall är det alltså förstörande mätningar. I 

nuläget har företaget en godkänd Zeiss-maskin för Chiron-flödet. Ytterligare en mätmaskin finns i 

fabriken, denna måste dock bli godkänd genom att göra flera provmätningar och uppvisa korrekta 

resultat.  

 
4.6.2 Visuell kontroll 

Vid kvalitetskontroller genomförs flera olika visuella avsyningar. Dessa kan vara rent manuella 

utan assisterande verktyg, men också med hjälp av endoskop. En fullständig visuell avsyning 

genomförs alltid på före- och efterbitar, men operatörerna har också som rutin att kolla på bitarna 

efter direkt uppenbara fel.  

 

4.6.3 Konturmätning 

Mäter konturen på specifika mätpunkter. Maskinen släpar ett mätinstrument över punkten och 

skapar en förstora graf över hur detaljen ser ut, därefter granskas grafen av en kvalitetskontrollant 

där han kontrollerar toleranser. Denna mätning kan ej genomföras av Zeiss mätmaskin.  

 
4.6.4 Kontroll med tolk 

Är en mätmetod där man använder sig av olika tolkar. Denna mätning genomförs ute i 

produktionen av den aktuella operatören för att snabbt kunna kolla enkla mätpunkter, totalt 

används tre olika tolkar.  

 
4.6.5 Manuell produktionsmätning 

Manuell produktionsmätning innebär mätningar som genomförs med skjutmått, kaliper, samt 

indikatorklocka.  

 

4.6.6 Ytmätning 

Ytmätningar används för att kontrollera ytjämnheten, ibland resulterar detta i ett förstörande prov. 

Dessa mätningar görs av en maskin speciellt avsedd för ändamålet men kräver att en operatör har 

full fokus under mätningen.  

 

 

4.7 Enkätstudie  
I den nuvarande situationen råder ingen standard för när man kan producera utan att 

kvalitetskontrollerna för före- och/eller efterbitarna har genomförts vid verktygsbyte, detta skapar 

en variation i processen vilket leder till produktionsförlust och köbildning till 

kvalitetskontrollerna. Det har tidigare inte förts någon dokumentation för när man får lov att 
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producera och inte, samtidigt anser operatörerna att detta är beroende på hur det har gått tidigare, 

detta baseras på statistik från tidigare kvalitetskontroller, men utmynnar i en känsla hos den 

ansvariga operatören. Genom en enkätundersökning vill vi få aktuellt underlag för att bestämma 

vilka verktyg som anses vara godkända för fortsatt produktion, samt vilka verktyg som kräver 

maskinstopp.  

 

Genom ett samtal med ansvarig på företaget kom vi fram till att enkäten bör fyllas i av en enskild 

operatör som är erfaren, den skall också vara enkel att fylla i. Operatören jobbar enbart 

morgonskift vilket omfattar 05:30 till 13:30. Tidsperioden sattes som fortlöpande och planeras att 

fortlöpa tills dess att alla verktyg i maskinen har bytts ut minst en gång. Är detta ej möjligt att 

åstadkomma inom den begränsade tid som arbetet omfattas av kommer undersökningen att 

avbrytas och den data som insamlats kommer att analyseras och publiceras. Enkäten innehåller 

följande element: 

- Datum & Tid 

- Producerande maskinen under kvalitetskontrollerna? Kryssa i Ja eller Nej.  

- Vilka verktyg byttes?  

- Övriga notiser 

ö 

Figur 3, Enkät 
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4.7.1 Resultat av enkätstudie 

 

Tabell 2, sammanställning av enkäter 

 

Vilka verktyg 

byttes? 

Datum Tid Producerade 

maskinen under 

kvalitetskontrol

len? 

Övriga notiser 

T24, T28, T29 13/04 - 2018 10.00 NEJ  

T4  16/04 - 2018 09.45 JA  

T15, T25, T26 16/04 - 2018 13.15 NEJ  

T6, T9, T12, 

T22 

18/04 - 2018 12.00 NEJ  

T28 20/4 - 2018 10.30 NEJ  

T3 23/4 - 2018 09.45 JA  

T9, T12, T15, 

T22, T30 

23/4 - 2018 12.30 NEJ  

T28 24/4 - 2018 13.00 JA  

T4, T28, T30 26/4 - 2018 09:10 NEJ  

T29 26/4 - 2018 10:50 NEJ  

T2, T4, T27 30/4 - 2018 05:30 JA  

T4, T6 2/5 - 2018 07:20 JA  

T25 2/5 - 2018 08:45 JA  

T25 7/5 - 2018 05:30 JA  

T2, T9, T12, 

T19, T22, T24  

7/5 - 2018 10:45 NEJ  

T18 8/5 - 2018 05:30 JA  

T28 8/5 - 2018 08:30 JA  

 
Enkätundersökningen påbörjades den 13/4-2018 och avslutades den 8/5-2018. Varje gång 

operatören utfört verktygsbyte har personen fyllt i enkäten med undantag från eventuell frånvaro 

från arbetet. De olika verktygen har bytts utan vidare symmetri, istället har varje verktyg bytts när 

det varit nödvändigt. Det finns ingen standard vad gäller verktygsbyte i samband med 

kvalitetskontroll, därför uppstår variation i processen. Av enkäten framkommer det att i vissa fall 

kan maskinen fortfarande producera under ett verktygsbyte, och i vissa fall väljer operatören att 

stanna maskinen under själva bytet. Ifall maskinen är igång under en kvalitetskontroll är varierad 
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från operatör till operatör. Undersökningen visar för vilka verktygsbyten som maskinen 

fortfarande producerar under kontroll.  

 

Perioden varade totalt 19 arbetsdagar eftersom de även producerade på Valborg(30/4), 17 dagar 

av dessa var operatören närvarande. Under denna tid genomfördes 17 verktygsbyten och eftersom 

operatören enbart har arbetat under morgonskiftet approximeras intervallet för verktyg till ett byte 

var 8:e timme.  

Enkäterna gav oss tillräckligt med information för alla verktyg förutom T19, T10, T5, T32 och 

T17. Information kring dessa verktyg extraherades via en intervju med samma operatör som fyllt i 

enkäterna. Genom enkäterna och den kompletterande intervjun har vi fått tillräckligt med 

underlag för att kartlägga både nuläget och det optimala nuläget.  

 

Denna data agerar som en praxis för när maskinen får producera eller ej under kontroller. Som 

tidigare nämnt skiljer sig operatörernas arbetssätt, däremot anses den valda operatörens arbetssätt 

vara den metod man bör jobba mot då han har en flerårig erfarenhet av processen.  
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5. Experiment och simulering 

Med hjälp av teoretiska modeller, empiriska data och analys av de två avsnittet har ett 

experiment till lösningsförslag presenterats av författarna. Det största hindret för effektiviteten av 

Nora-maskin är de återkommande kvalitetskontrollerna. Simuleringens syfte är att minska 

kvalitetskontrollerna. Testet bygger på PDSA-cykeln, (plan, do, study, act). ”Nucykel” innebär i 

detta kapitel totalt 100 producerade detaljer, ”Framtidscykel” innebär totalt 600 producerade 

detaljer.  

5.1 Grundläggande parametrar  

Tabell 3, grundläggande parametrar 

 

Planerad produktionstid 140h/ vecka —> 560h/ månad 

Teoretisk cykeltid 6,634 minuter 

Stillestånd, verktygsbyte 10 minuter 

Stillestånd, ej förstörande kontroll 60 minuter 

Stillestånd, förstörande kontroll 60 minuter 

Antal detaljer 2 detaljer varje 6,634 minut 

Volymkrav för ”6262”, 2018 150 000 detaljer 

Antal maskiner 1 

 

Stillestånd för kontroll utan förstörande prov samt kontroll som omfattar förstörande prov räknas 

enbart i de fall som maskinen ej får producera innan kvalitetskontroller är gjorda.  

 

OBS: De kostnadsskillnader som presenteras är enbart byggt på verktygets livslängd. Kostnaden 

per producerad detalj tar alltså inte operatörskostnader, underhållskostnader och övriga 

driftkostnader i hänseende.  

 

5.2 Kartläggning av nuläge i optimalt tillstånd 
I nuläget bestäms antal användningar per verktyg av en lista som fastställts med fokus på att 

utnyttja verktygets livslängd, i beräkningarna för denna verktygsplan har man inte tagit i 

beaktning att byte av verktyg medför tillhörande kvalitetskontroller. Genom denna verktygslista 

har vi fastställt en optimal körplan för den nuvarande verktygslistan.  

 

Verktygslistan (se bilaga 1) visar oss att de olika verktygen skiljer sig med olika 50x faktorer som 

de kan bearbeta en detalj, en cykel i nuläget blir då 100 producerade detaljer, 50 per spindel, detta 

för att man fortfarande skall kunna köra slut på verktyget. Verktygen har sedan kategoriserats 

enligt antal detaljer den kan bearbeta. Som tidigare nämnt finns där totalt 32 unika verktyg, 

däremot har det sista verktyget inte tagits med i denna beräkning då det är ett mätverktyg som ej 

har ett begränsat intervall med avseende på producerade detaljer. Notera att för varje 600 detaljer 

som producerats, 300 per spindel, kommer 4 bitar kasseras i förstörande prov.  
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Tabell 4, kategorisering av verktyg 

 

 
 
På grund av verktygens olika livslängder framkommer där inget tydligt mönster när verktygsbyte 

kommer ske, det enda vi kan konstatera är att när byte måste genomföras kommer detta ske på 

något 50x intervall. Genom uppställning i Excel blir det ännu mer tydligt att ett upprepat mönster 

ej existerar i detta körschema, av denna anledning har istället ett genomsnitt för 150 192 

godkända detaljer tagits fram, anledningen till denna avrundning uppåt är för att intervallet skall 

vara exakt densamma som för framtidsläget. Denna data är framtagen i Excel genom att kolla på 

hela intervallet för godkända 150 192 detaljer och blir då enligt följande: 

- Producerat antal: 151 200 detaljer 

- Kassation: 1008 detaljer 

- Procentuell kassation: 4 / 600 = 0,00666 ≈ 0,666% 

- Totalt stillestånd: 25 720 minuter = 428,66 h   

- Tid för kvalitetskontroller: 45 300 minuter = 755 h 

- Totalt antal stopp: 812 st 

- Totalt antal kvalitetskontroller: 755 st 

 

Den totala tiden för att producera 150 192 godkända detaljer blir: 

 
Producerat antal

2
∗

𝐶

𝑇
 +  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑→ 

 (
151200

2
) ∗

6,634

60
+  428,66 =  366,146 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟, om man hade producerat 24 timmar om dagen 

året om. För en planerad produktionstid om 140 h i veckan blir det då istället: 

 366,146 ∗ (
168

140
) = 439,375 ≈ 440 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟. 

Producerat antal divideras med 2 eftersom maskinen producerar 2 detaljer var 6,634 minut.  

 

Det optimala nulägets OEE-värde 

 

𝐴 =
Teoretisk produktionstid

verklig produktionstid
−→

(440 − 17,861)

440
 =  0,9594 ≈  95,94% 

 

P = Antas vara den teoretiska cykeltiden = 1 = 100 % 

 

𝑄 =
Antal godkända detaljer

antal producerade detaljer
−→

(151 200 −  1008)

151 200
 =  0,9933 =  99,33% 

 

𝐴 ∗  𝑃 ∗  𝑄 ≈  0,9530 =  95,30% 

 

I simuleringen för framtida läget vill vi belysa den framtida belastningen på kvalitetskontrollen. I 

nuläget sätt därmed den totala produktionstiden 440 dagar = 1, och tiden för kvalitetskontroller 

755h = 1. Därmed är belastningen på kvalitetskontrollen i det optimala nuläget i arbetets syn 

1*1=1, eller 100%.  
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Sammanfattning av beräknad data 

● Producerat antal: 151 200 detaljer för år 2018. 

● Total produktionstid: 440 dagar  

- Varav planerad stopptid: 428,66 h  

● Planerad kassation: 1008 detaljer 

● TAK / OEE: 95,30% 

● Verktygskostnad: 1 619 352 SEK 

● Planerad tid för kvalitetskontroller: 755 h  

 

5.3 Optimalt framtidsläge 
Närmsta faktor—> Verktygslängd ändrad till närmsta 300-faktor: Plussida—> utökad 

verktygslängd: Minussida—> förkortad verktygslängd. 

 

Det optimala framtidsläget har skapats genom att uppskatta en ny teoretisk livslängd för 

verktygen, detta för att verktygen istället skall bearbeta detaljen med en 300-faktor. Denna 

strategi innebär att för varje 300st producerade detaljer per spindel kommer maskinen att stannas, 

vid detta stopp kommer man i olika intervall kunna byta ett flertal verktyg med olika livslängd för 

att i simuleringens syfte minska antal kvalitetskontroller. Den nya teoretiska livslängden har 

gjorts genom att höja eller sänka den nya livslängden till den närmsta 300x faktorn för verktyget, 

en renodlad plussida respektive minussida har också gjorts. De nya teoretiska livslängderna har 

dividerats med de gamla livslängderna för att få ut den procentuella skillnaden i livslängd. Den 

grundläggande förutsättningen för den nya teoretiska livslängden är att verktygens livslängd går 

att förlänga, är detta ej möjligt måste man istället använda sig av minussidan, däremot måste man 

oavsett strategi förlänga livslängden för verktyg T28.  
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Figur 4, % förändring livslängd. Fullständiga data finns i bilaga 2, ”nya teoretiska livslängder”.  

Detta procenttal appliceras sedan på verktygens nuvarande kostnad per bearbetning, med denna 

data får vi en ny kostnad för varje användning av ett verktyg.  

 

Nya verktygskostnader 

(I Bilaga 3, % förändring kostnad, finns ren data) 

 

Förändring mot närmsta faktor: 

5,77%, den nya kostnaden per detalj blir då 11,33 SEK.  

 

Förändring plussida: 

-19,77%, den nya kostnaden per detalj blir då 8,59 SEK. 

 

Förändring minussida: 

6,89%, den nya kostnaden per detalj blir då 11,45 SEK.  

 

Vid första syn på denna data kan man då tyda att det bästa alternativet är att försöka förlänga 

livslängden för verktygen, däremot kan denna strategi anses vara orimlig då det innebär att kunna 

höja bland annat T4:s livslängd med 70%. Att pressa verktygens livslängd i den omfattningen kan 

också medföra ytterligare ostabilitet i processen genom defekta verktyg och detaljer som blir 

felaktiga med anledning av detta. Är denna strategi genomförbar innebär detta att företagets 
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verktygskostnad per producerad detalj istället blir 8,59 SEK, en förändring med -19,77% mot 

basbeloppet.  

 

Vid en livslängdförändring mot närmsta balanserad faktor får vi en utökad kostnad på 5,77% per 

producerad detalj, där verktygens totala kostnad per producerad detalj istället blir 11,33 SEK. 

Denna balansering har nästan uteslutande gjorts med sänkningar av verktygens livslängd, med 

undantag för T2 och T28 som höjs med 20%.  

 

Minussidan bygger på att nästan uteslutande sänka verktygens livslängd för att tangera med en 

300x faktor, undantag för detta är T28 som måste höjas med 20%. Vid en sådan sänkning av 

livslängd kommer varje producerad detalj kosta 11,45 SEK i verktygskostnader, en förändring 

med 6,89% mot basbeloppet.  

 

De olika strategiernas kostnadsskillnad för 150 192 detaljer mot nukostnaden är följande: 

- Närmsta faktor, 93 419,17 SEK 

- Plussida, -320 103,86 SEK 

- Minussida, 111 563,17 SEK. 

Den valda strategin för utökad simulering är ”närmsta faktor”.  

Nedan illustreras varje strategis nya verktygskostnad per år för 150 192 godkända detaljer, samt 

kostnad för nuvarande metod.  

 

 

 
Figur 5, verktygskostnad totalt 

 

Nästa steg efter vald strategi är att på samma vis som för nuläget kategorisera verktygen efter 

deras livslängd, denna kategorisering visar oss att för varje 300 detaljer per spindel behövs ett 

stopp göras, detta stopp kommer alltid att medföra kvalitetskontroll med förstörande prov. 
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Med denna information kan vi göra beräkningar som visar oss ett teoretiskt TAK-värde samt 

ingående parametrar för denna, men också hur stor del av den planerade produktionstiden som 

kan användas till faktiskt produktion.  

Tabell 5, kategorisering av verktyg i framtidsläge 

 

5.3.1 Teoretisk produktionskapacitet 

”Framtidscykel” eller ”300-intervall” är i detta underkapitel synonymt med ”cykel”. 

 
Eftersom maskinen har dubbla spindlar innebär detta att för varje 300-intervall kommer maskinen 

ha producerat 600 detaljer. Varje 300-intervall kräver stopp av maskin för att genomföra 

verktygsbyte samt kvalitetskontroll med förstörande prov. Vidare innebär detta att för varje stopp 

kommer 4 producerade detaljer att kasseras på grund av de förstörande proverna, kvalitetskontroll 

med förstörande prov innebär 1h maskinstillestånd. Maskinens teoretiska cykeltid uppges vara 

6,634 minuter för varje 2 detaljer som produceras. Tiden för köra en cykel blir då alltså: 

(
𝐶

𝑇
) ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑗𝑒𝑟 𝑖 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙 + 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠𝑡å𝑛𝑑 → 

6,634

60
∗ 300 + 1 = 34,17ℎ  

 

Detta innebär att för varje 34,17h kommer man i det optimala framtidsläget ha producerat 596 

detaljer godkända för leverans, detta eftersom 4 detaljer krävs för förstörande prov. För att 

producera till volymkravet kommer alltså den totala tiden i ett optimalt framtidsläge innebära en 

total produktionstid på: 

(Volymkrav/godkända detaljer per cykel)*tid för fullständig cykel → 
150000

596
∗

34,17ℎ

24
= 358,33 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟.  

 

Denna beräkning bygger på förutsättningarna att man producerar 24 timmar om dagen, varje dag. 

Den verkligen perioden för att producera till volymkrav blir då istället: 

 
24∗7

planerad produktionstid
∗ 358,33→ 

168

140
∗ 358,33 = 429,99 ≈ 430 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟.  
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För att producera 150 000 godkända detaljer på företagets planerade produktionstid innebär detta 

att det krävs totalt 430 dagar av produktion. Totala antalet maskinstopp som krävs inom detta 

intervall blir: 
𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚𝑘𝑟𝑎𝑣

𝑔𝑜𝑑𝑘ä𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑗𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙
 → 

150000

596
= 251,67785 ≈ 252 𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝.  

Detta visar oss att det krävs 251,68 stopp för att producera 150 000 detaljer, för att kunna avrunda 

upp till 252 stopp krävs det alltså att 150 000 detaljer multipliceras med avrundningens 

förhållande.  

(
150000

596
) ∗ 150 000 = 150 192 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑗𝑒𝑟. Eftersom varje stopp kräver 1h maskinstillestånd 

kommer maskinen stå still 252 h per 150 192 detaljer som produceras.  

 

I det optimala framtidsläget kommer det alltså ta 430 dagar att producera 150 192 godkända 

detaljer, detta gäller för en maskin. Vidare innebär framtidsläget att maskinen kommer stå still 

252 planerade timmar och att 1008 detaljer har förstörts pga. förstörande prover.  

 

Det teoretiska OEE-värdet för denna period kan då beräknas genom att enbart kolla på en cykel:  

𝐴 =
Teoretisk produktionstid

verklig produktionstid
−→

33,17

34,17
= 0,9707 = 97,07% 

 

𝑃 =  𝐴𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑎 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 =  1 =  100% 

 

𝑄 =
Antal godkända detaljer

antal producerade detaljer
−→

596

600
= 0,9933 =  99,33% 

 

𝐴 ∗  𝑃 ∗  𝑄 =  0,9643 ≈  96,43 %  
 

 

 

 

Sammanfattning av beräknad data 

● Producerat antal: 151 200 detaljer för år 2018. 

● Total produktionstid: 430 dagar, 140h per vecka.  

- Varav planerad stopptid: 252h 

● Planerad kassation: 1008 detaljer 

● TAK / OEE: 96,43% 

● Verktygskostnad: 1 712 772 SEK 

● Planerad tid för kvalitetskontroller: 252 h 
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5.4 Jämförelse av experiment 
Skillnaden i mätetalen mellan det optimala nuläget och det optimala framtidsläget är för de flesta 

punkter marginella. För den totala produktionstiden skiljer det sig 10 dagar, varav stopptiden för 

detta intervall skiljer sig med 176,66 timmar. Den märkvärdiga skillnaden visar sig i den 

planerade tiden för kvalitetskontroller, dessa två skiljer sig med 503 timmar, en sänkning av 

kvalitetskontroller med ca 67%. Den utökade verktygskostnaden för framtidsläget skiljer sig med 

93 420 SEK.  

 

Den nya belastning som kvalitetskontrollen kommer få vid implementering av lösningen räknas 

enligt de angivna villkor som nämnts i rubrik 6.2. 

Planerad produktionstid = 440h i det optimala nuläget, denna tid bestäms till en faktor på 1.  

Planerad tid för kvalitetskontroll = 755h i det optimala nuläget, denna tid bestäms också till en 

faktor på 1.  

För det framtida läget blir då den nya belastningen: 
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑛𝑢𝑙ä𝑔𝑒

𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑙ä𝑔𝑒
∗

𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑡𝑖𝑑𝑎 𝑙ä𝑔𝑒

𝑡𝑖𝑑 𝑓ö𝑟 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑛𝑢𝑙ä𝑔𝑒
— > 

(
440

430
) ∗ (

252

755
) ≈ 0,342 = 34,2%. Avlastandet av resurser inom kvalitetskontrollen med avseende 

på verktygsbyten blir då 1 - 0,342 = 65,8% 
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6. Analys 

I detta kapitel jämförs enbart den empiriska data med de teoretiska förhållningssätten. Resultat 

av simulering berörs först i kapitel 6, Resultat.  

6.1 Flaskhals  

Enligt Lin (2009) definieras flaskhals som en maskin eller process vars prestanda signifikant 

begränsar det övergripande systemets prestanda. Vid analys av en flaskhals prestationsmått är det 

viktigt att ta reda på dess flöde uppströms, nedströms och tillverkningstid då det anses 

exponentiellt fördelat. Flaskhalsen för företaget är i detta fallet Chiron-processens 

kvalitetskontroller som löper frekvent under produktion. Dessa kvalitetskontroller hindrar i vissa 

fall fortsatt produktion i Chiron-processen samt bidrar till att operatörerna direkt lägger 33,55% 

av sin tillgängliga tid på icke-värdeskapande aktiviteter.  

 

6.2 Slöserier 
 

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) kommer eliminering av slöserier bidra till en ökad 

flödeseffektivitet för verksamheten. Där slöserier som väntan, inkorrekt process, onödig rörelse 

och defekter finns på fallföretaget. Kvalitetskontrollen orsakar i vissa fall en väntan i Chiron-

processen då vissa verktyg som byts ej tillåter fortsatt produktion fram tills dess att 

kvalitetskontrollen är klar. Detta innebär att frekvensen av kvalitetskontroller direkt kan kopplas 

till den tillgängliga produktionstiden för Chiron-processen, vidare kan det konstateras att 

procentandelen av operatörernas värdeskapande tid är beroende av kontrollerna. Det är en 

inkorrekt process när processen inte utnyttjas på ett effektivt sätt enligt Bergman och Klefsjö 

(2012). Arbetsprocessen på fallföretaget utnyttjas inte på ett effektivt sätt då det sker många stopp 

och slöserier uppstår.  

 

6.3 Arbetssätt och processförbättring 

 

Företaget har i det här fallet inte ett standardiserat arbetssätt när det gäller produktion vid Chiron. 

En standard definieras enligt Pascal Dennis (2016) som det bästa, enklaste och effektiva utförande 

av ett jobb som just nu finns att tillgå. I nuläget finns det gemensamt vedertaget sätt att utföra 

verktygsbyte på, däremot finns ingen fastställd standard för hur detta skall göras. Operatörernas 

tillgängliga tid används till 10,05% att genomföra verktygsbyte varav 4,8% av dessa är själva 

bytet.  

 

Kvalitetskontrollerna görs mot en viss standard, denna består dock enbart av mätmetoder och 

toleranser. Denna standard bestämmer alltså inte om man får producera utan att 

kvalitetskontrollerna är gjorda. Operatörernas tillgängliga används till 33,35% av tiden till dessa 

kontroller. 

 

Det finns alltså inga standardiserade arbetsmetoder i Chiron-processen. När företaget inte har ett 

standardiserat arbetssätt finns det en större risk enligt Pascal Dennis (2016) att vidareutveckling 

och senare förbättringar av produktionsprocessen uteblir.  

 

Enligt Bjurström (2016) berättar W. Edward Deming i sin forskning att 94 procent av alla 

problem som uppstår i en process har sitt ursprung i systemet, endast 6 procent kommer från 

individen. På fallföretaget är det stora problemet ursprungligen från systemets begränsningar vid 

tillverkning. Vid optimalt nuläge gällande verktygsbyten så sker 51 stopp totalt på 4800 

producerat antal per spindel i maskinen, detta är en begränsning från systemet och inte från 

individen vid tillverkning. För att aktivt skapa värde för kunden gäller att identifiera de processer 

som inom lean kallas för värdeflöden enligt Pascal Dennis (2016). De värdeflöden som 

återkommer för fallföretaget är de moment som krävs vid de frekventa kvalitetskontrollerna. Vid 
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identifiering och beräkning av de kritiska moment har observationer och mätningar skett av 

forskarna. Bergman och Klefsjö (2012) menar på att kvalitetskontroll ska motarbetas och utveckla 

ett arbetssätt med kvalitetsstyrning, för att hitta tecken på att defekt kommer ske. Alternativt ett 

kvalitetssäkringssystem, genom att ge bästa förutsättningar för hög kvalité redan innan 

produktion. Fallföretaget utnyttjar ett kvalitetssäkringsystem genom att ha hög kvalité på inköpt 

material. Dock går paradigmet från kvalitetskontroll till kvalitetsstyrning  emot fallföretagets krav 

som de har från kunden, då det finns krav på att kontrollerna ska ske efter användning av både 

verktyg och producerad detalj. 

 

Genom observation av tabellen för time & motion studien (figur X), har det identifierats att 

arbetsmomentet för kvalitetskontrollerna är svårt att förändra, men frekvensen är möjlig att 

förändra. Om ett flertal verktyg ändras till en annan frekvens, kommer verktygsbyten ske i färre 

omgångar, och därmed öka tillgängligheten för maskinen. Genom att ändra sekvensen av antalet 

verktygsanvändningar, till en sekvens av 300 per byte, kommer bytet ske i en jämn faktor (figur 

X). Verktygslängderna har en stor variation från 300 till 5100, men intervallet kommer ske i ett 

300 antal. Med den här kalkylen kommer verktygsbyte med kvalitetskontroll ske varje 300 antal.  

 

Enligt Bjurström (2016) är Demings 94/6 systemet som har störst påverkan till problemet, snarare 

än den mänskliga individen. På fallföretaget har det prioriterats verktygslivslängd istället för att 

optimera antalet verktygsbyten. Genom en suboptimering på den enskilda processen, det vill säga 

verktygets livslängd, har ett försök till effektivisering skett och processen har missat sin 

helhetsbild.  

 

6.4 Processanalys 
 
Enligt Petersson m.fl. (2009) är det första steget vid problemlösning att identifiera nuläge, för att 

därefter kunna göra en process- och värdeflödesanalys. Genom en nulägesanalys har det 

identifierats vilka kritiska faktorer som processen besitter. De kritiska faktorerna som tar upp 

33.35% av operatörens arbetstid är inte själva verktygsbytet i sig, utan mätningar och 

kvalitetskontrollerna kring själva bytet. Genom processanalysen finns möjligheten enligt (Rother, 

2013) att etablera ett måltillstånd. Flaskhalsen är det som styr takttiden på processen, i den här 

fallstudien är det Nora-maskin. Måltillståndet på Nora-maskin är att arbetsutförandet gällande 

mätningar och kvalitetskontroll ska minskas avsevärt, där genom att minska antalet mätningar 

kommer utnyttjandet på maskinen att öka.  
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7. Resultat 

Företaget har i nuläget problem med att hålla de volymkrav som kunden kräver. För produktion 

med en maskin levererar processen tillräckligt för att företaget teoretiskt skall kunna hålla kraven, 

vid uppstart av flera maskiner sänks genast processens OEE-värde.  

 

Det råder ingen skriven standard för vilka verktyg som tillåter produktion under 

kvalitetskontroller, likväl som kvalitetskontroller tar upp 33,35% av operatörernas tid. Resultaten 

från simuleringarna är sammanfattade nedan: 

 

Tabell 6, sammanfattning av lägena 

 Sammanfattning av 

framtida läge 

Sammanfattning av 

optimalt nuläge 

Producerat antal 151,200 151,200 

Total produktionstid 430 dagar 440 dagar 

Varav planerad 

stopptid 

252h 428,66h 

Planerad kassation 1008 detaljer 1008 detaljer 

OEE 96,43% 95,30% 

Verktygskostnad 1,712,772 SEK 1,619,352 SEK 

Planerad tid för 

kvalitetskontroller 

252h 755h 
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8. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras de huvudpunkter som berör problemformuleringen, metoden och 

resultatet av studien. 

 

8.1 Metoddiskussion 

De metoder som använts i den här studien har författarna ansett vara både av hög validitet och 

reliabilitet. Genom att författarna varit källkritiska till de metoder som används i fallstudien har 

det bidragit till ett kritiskt tänkande. Metoderna som används har bekräftats att vara korrekta av 

flera kunniga personer. 

 

Data som samlats in i undersökningen har varit tillräcklig för att författarna kunnat utföra 

fallstudien och svara på problemformuleringen. Detta genom god kommunikation med företaget 

och kontinuerlig uppföljning av vad som studerats och konstaterats under tiden i undersökningen. 

Genom den kontinuerliga uppföljningen av företaget har författarna kunnat ändra och diskutera de 

slutsatser och olika metoder som tagits för att svara på problemformuleringen. Resultatet av 

studien speglar det goda samarbetet mellan parterna, eftersom författarna anser att det som 

presenteras i undersökningen kommer vara en stor tillgång för företaget. Detta skapar stor 

reliabilitet och validitet till fallstudien.  

 

Representanter på företaget har bidragit till att ge bra underlag till författarna för att kunna lösa 

problemformuleringen. Det har även styrkt att datan är tillförlitlig och tydligt konstaterande på 

hur nuläget är på fallföretaget.  

 

Den metod som hade kunnat vara mer tydlig under studien är tidsplaneringen. Detta genom att 

oförberedda hinder uppkommit under studien som författarna har varit tvungna att ta hänsyn till. 

Som förändringar i nuvarande verktygslista som författarna behövt anpassa sig till. Tidsplanering 

gjordes grovt innan datainsamlingen utfördes, utan att tillräcklig information hade samlats in för 

att tidsplanering skulle vara mer utförlig. I tidsplanering hade det funnits utrymme för 

förändringar och oplanerade hinder som hade givit författarna fördel under studien.  

 

Slutsatsen som tas av metoden är att studien har uppnått hög validitet och reliabilitet med de 

sagda tillvägagångssätten. Författarna är nöjda med de valda metoderna för att uppnå kvalité på 

undersökningen, men att i efterhand alltid går att vara kritisk till resultatet.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Arbetssätt  

 

I nuläget finns där ingen standard för när maskinen får producera medans kvalitetskontroller 

genomförs. Företagets Time & Motion studie visar att den stora produktionsförlusten uppstår inte 

direkt av verktygsbytet, utan maskinstillestånden som medföljer då kvalitetskontroller skall göras. 

Vidare har det observerats att det inte heller råder någon standard för de övriga arbetsmoment 

som operatörerna utför. Bristen på standarder anses bidra till variation i produktionen genom 

slöseri via onödiga arbetsmoment samt slöseri genom förlorad produktionstid. Genom simulering 

av optimalt framtidsläge har det skapats en ny strategi vid produktion för ”Nora”. Den nya 

strategin har fördelar som effektivare arbetssätt, kortare ledtider, ställkostnad, vilket 

förhoppningsvis kommer ge underlag för en flexibel produktion.  
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8.2.2 Enkätstudie 

 
I avsnitt 4.6.2 presenteras en enkätstudie som utförts på fallföretagets verktygsbyten. Syftet med 

enkätstudien var att identifiera vilka verktygsbyten som sker under ett tidsintervall, ifall maskinen 

är igång under bytet och hur ofta det som verktygsbyten faktiskt utfördes. Det syns klart att 

bytena sker utan symmetri, utan ett verktygsbyte sker när det så krävs. Bristen i detta arbetssätt är 

att variation uppstår i form av att byten sker osynkat, vilket leder till planeringsarbetet försvåras 

för operatörerna. Operatörerna vet inte exakt när nästa verktygsbyte ska ske, maskinen indikerar 

däremot när något av verktygens livslängd går mot sitt slut.  

 
8.2.3 Processförbättring (optimalt nuläge)  

 

Sammanfattning av beräknad data(kopia från nuläge) 

● Producerat antal: 151 200 detaljer för år 2018. 

● Total produktionstid: 440 dagar, 140h per vecka  

- Varav planerad stopptid: 428,66 h  

● Planerad kassation: 1008 detaljer 

● TAK / OEE: 95,30% 

● Verktygskostnad: 1 619 352 SEK 

● Planerad tid för kvalitetskontroller: 755 h  

 

I avsnitt 5.2 presenteras det optimala nuläget. Denna kartläggningen visar oss att för intervallet 

om 151 200 producerade detaljer kommer det totalt krävas 440 dagar av produktion, 140 h i 

veckan. Den planerade stopptiden för detta intervall blir 428,66h och den planerade tiden för 

kvalitetsstationen är 755h. Processen kommer i ett optimalt tillstånd producera med ett OEE-

värde på 95,30%. Verktygskostnaden för detta intervall blir 1 619 352 SEK.  

 

Det optimala nuläget är på de flesta vis väldigt likt det optimala framtidsläget, däremot skiljer sig 

tiden för olika kvalitetskontroller med 503h. Vägt mot den totala produktionstiden utgör denna tid 

ingen större skillnad och även det faktiska nuläget borde kunna producera med ett OEE-värde 

som bör vara relativt nära det teoretiska OEE-värdet för ett optimalt nuläge. Problematiken ligger 

i att kvalitetsstationen begränsar flödet när flera maskiner producerar samtidigt. Detta kan 

illustreras genom att räkna på förhållanden. Om vi i nuläget säger att den teoretiska 

produktionstiden 440 dagar som gäller för 1 maskin = 1 och resursutnyttjandet på 

kvalitetsstationen för 1 maskin = 1 blir då förhållandet 1*1=1. Om vi däremot väljer att producera 

med 2 maskiner kommer den planerade produktionstiden halveras, vilket innebär att belastningen 

istället blir 2, för två maskiner blir då belastningen 2*1=2. Detta är med största sannolikhet 

orsaken till problematiken för företaget.  

 

Kartläggningen av detta optimala nuläge är på många vis intressant. Rent teoretiskt bör deras 

nuläge prestera med önskvärda resultat, detta är däremot inte företagets verklighet. Anledningarna 

till detta kan vara flera, men de mest troliga är att problematiken uppstår då kvalitetsstationen 

kraftigt begränsar flödet vid produktion av flera maskiner, samt att de osynkroniserade 

verktygsbytena medför många onödiga stopp. Företagets problematik kan alltså kategoriseras som 

ett symptom till bristfällig flaskhalshantering, samt frånvarandet av tydliga satta standarder.  

 

8.2.4 Processförbättring (optimalt framtidsläge) 

Det optimala framtidsläget som presenteras i avsnitt 5.3 visar oss att en omarbetning av 

verktygens livslängd skapar ett avsevärt gynnsamt utfall. Det nya OEE-värdet med denna lösning 

blir en ökning med 26,4% mot det faktiska nuläget, däremot blir skillnaden mot det optimala 

nuläget enbart 1,1%. Med denna lösning blir också de kvalitetskontroller som måste göras 

reducerat med 65,8%, vilket i praktiken kommer tillåta en produktion med ytterligare 2 maskiner 

för att landa på samma resursutnyttjande för kvalitetsstationen i nuläget.  
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Framtidsläget skapar också en tydligare struktur för att genomföra planerat underhåll, för varje 

33,17h man producerat kommer 1h bli tillgänglig för underhåll, detta medans 

kvalitetskontrollerna görs samtidigt. Viktigt i detta sammanhanget är att inte anta att operatörerna 

har 1h tillgänglig tid för underhåll, en del av denna tiden används av operatören till att genomföra 

manuella mätningar, samt förstörande prover.  

 

En förändring till det framtida läget kommer innebära en utökad verktygskostnad med 92 677,75 

SEK för varje 151 200 detaljer som producerats, däremot anses denna utökade kostnad vara värd 

då kvalitetskontrollerna minskas med 65,8%. Operatörerna får mer tid att genomföra annat arbete 

då en mindre del av deras tillgängliga tid går till kvalitetskontroller, maskinens OEE-värde höjs 

samt att kvalitetsstationen får en avsevärd lättnad av sina resurser.  

 

Implementering av denna lösning skapar underlag för utökad stabilitet i processen. Lösningen 

bidrar med tydligare struktur för planerat underhåll, den tillåter företaget att betydligt snabbare 

uppnå volymkraven vilket minskar stress i processen, företaget tillåts att kapa bort arbete på 

obekväm arbetstid, samt att inköpsavdelningen får tydligare underlag för framtida inköp av 

verktyg och material.  

 

Dessa siffror är de teoretiskt bästa siffrorna som kan uppvisas vid en implementering. I nuläget 

har företaget ännu problem med processen där oplanerade maskinstillestånd är vanligt 

förekommande, vi tror dock att med tydligare utsatt tid för planerat underhåll samt mindre stopp 

av maskinen kommer att bidra till att processen blir mer stabil.  

 

Nackdelen med den valda strategin är att verktygen T2 och T28 måste få en förhöjd livslängd 

med 20%, denna förlängning är ytterst kritisk för lösningen skall bli hållbar. Denna ökning anser 

vi vara fullt genomförbar, däremot kan det medföra merkostnader om det visar sig att bättre 

verktygsmaterial krävs för att öka livslängden med den procentsatsen. Om detta är fallet finns där 

underlag för företaget att mata in ny data i den tillhörande Excelfilen för att få ut den nya 

verktygskostnaden per producerad detalj.  

 

Kostnaden för att implementera denna lösning beror på den resterande livslängden av de verktyg 

som nu sitter monterade. Vid en implementering behövs inte alla verktyg bytas ut i maskinen, 

däremot är kriteriet att verktygen åtminstone klarar att producera 300 detaljer.  

8.3 Generella slutsatser 

Processförbättring kan användas som ett verktyg för att skapa ett standardiserat arbetssätt och 

möjliggör användning av Lean Production och ständiga förbättringar. Det frigör kapacitet i 

produktioner som arbetar med icke-värdeskapande aktiviteter, kapacitet som i sin tur ger 

verksamheten flexibilitet och mer tillgänglig arbetskraft. Att undvika en suboptimering och se den 

holistiska synen på processen är något som kommer bidra till en stor konkurrensfördel gentemot 

andra företag. Det är viktigt för den svenska industrin att fortsatt kunna producera mot 

konkurrenskraftiga priser vilket krävs för att vara en stark aktör på den globala 

industrimarknaden. Att ständigt effektivisera befintliga arbetsmetoder bidrar till jobbmöjligheter 

och samhällsekonomin i sin helhet.  
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9. Rekommendationer  
 
Vi rekommenderar företaget att undersöka om de teoretiskt angivna verktygslivslängerna går att 

modifiera enligt vårt förslag mot balansering av jämn 300x faktor, är detta möjligt bör genast den 

angivna lösningen implementeras. Visar sig denna lösning vara gynnsam även i praktiken bör 

samma strategi tillämpas på samtliga Chiron-maskiner samt EMAG-maskinerna som jobbar på 

liknande vis. Finns där ytterligare processer med liknande verktygslistor bör även dessa 

undersökas mot den föreslagna lösningen.  

 

Sker ett verktygshaveri rekommenderar vi att det verktyg som ersätter det defekta också skall fall 

in i den aktuella synkroniseringen. Detta betyder att om ett verktyg havererar och ersätts bör det 

nya verktyget fortfarande bytas på det 300-intervall som ligger närmst verktygets avsedda 

livslängd. Grundregeln för lösningen är alltså att alltid byta ett eller flera verktyg för varje 300 

detaljer som producerats per spindel, följs denna regel innebär det att vid uppstart av maskin efter 

verktygsbyte kommer verktygen också minst kunna producera 300 detaljer.  

 

Vid produktion av flera maskiner bör de startas så att intervallen inte når sin gräns samtidigt. För 

att detta ej ska ske bör man alltså starta de olika maskinerna på intervallet 300 / y antal maskiner 

som skall köras. Skall 2 maskiner produceras bör alltså den första startas och låtas producera 150 

detaljer per spindel, därefter startas den andra maskinen. För 3 maskiner samtidigt bör den andra 

startas efter 100 producerade detaljer per spindel och den tredje startas efter 200 producerade 

detaljer per spindel, referenspunkten är den maskin som startas först.  

 

Vidare rekommendationer: 

Under studien har det också noterats att operatörerna ej utför sina arbetsmoment mot en satt 

standard, det har också framkommit att prestationerna mellan skiften varierar. Vi rekommenderar 

företaget att skicka de mest erfarna operatörerna på Coach-utbildning för att efteråt lära ut deras 

arbetssätt till aktuella kollegor. Deras arbetssätt skall dokumenteras och fastställas som en 

standard, denna skall agera som grundläggande utbildning till de operatörer som anställs inom 

Chiron-processen, standarden skall även finnas lättillgänglig ute på arbetsplatsen. Standarden 

skall berätta när, hur och vad som skall göras.  

 

Förslagsvis kan operatörerna jobba mot följande lista: 

Tabell 7, standardiseringsförslag verktyg 
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Bilaga 1: Sammanställning av verktyg 
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Bilaga 2, nya teoretiska livslängder 
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Bilaga 3, % förändring kostnad 

 


