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Förord 

Jag skulle vilja uttala ett stort tack till företaget Spaljisten AB och även till de anställda som 
har varit inblandade i tillkomsten av detta arbete, framförallt till operatörerna vid 
maskinlinjen Homag VI och till teknikerna. Ett särskilt tack till min sambo för att hon finns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”WHERE ARE WE GONNA WORK 

(When The Trees Are Gone?)” 

JELLO BIAFRA, 1994 
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Abstract 

The year 2006 has been a record year for the Swedish furniture industry concerning the 
selling of furniture and this has started a wave of investments in new equipment. Companies 
think that these new investments will give the big kick. But these competition benefits 
disappear quite quickly if the company does not maintain them and realize measures in order 
to stable the value of the investment. One possible way for the wood industry to maintain the 
investment can be new production forms imported from the motor industries. In this master 
thesis tolls have been studied and analyzed who have been developed either in the production 
philosophy lean-production or in the production concept TPM. These forms of production 
have shown great impact concerning production methods and strategies. They can generate 
progress of quality concerning products and material respectively. The master thesis has been 
realized in direct contact with the host company Spaljisten AB, Åseda Sweden, under a four 
month period which made it possible both to study the using of tools, coming from lean-
production and TPM, and even the testing of tools. Parts of the work in this thesis have been 
realized in close contact with the workers in question of the machine line Homag VI. 
Spaljisten AB is at the moment one of the biggest suppliers to the IKEA group and the 
company’s sphere of activity is manufacturing house and furniture components with 
producing of foiled plane furniture as the main activity. 

Starting point has been an actual condition analysis of the machine line Homag VI done by a 
time study of 33 ours production time to determinate the stop reasons and the overall 
equipment efficiency (OEE). Availability has calculates to 56.8 %, the performance 
efficiency to 63.4 % and the rate of quality to 99.6 %. As a result out of this the overall 
equipment efficiency has been determinate to 35.9 %. In all classes of stop reasons occur 
mainly short stops, standing for 81 % of the total amount of stop. That indicates chronic 
problems in the line. Organisational stops are representing 13.5 %, technical stops 9.5 %, time 
for maintenance 9.9 % and set up time 10.2 % of the time study’s time. Together with the 
employees of the line Homag VI was a fault analysis done by using the Ishikawa diagram. 
Actual condition analysis and fault analysis together can generate a potential of improvement 
of 33 % for increased availability. With a closer analyze three main areas could determinate, 
infeed/picker units (4.6 %), chips and dust particles (12.2 %) and lack of material (8.1 %), 
who together can guarantee 24.9 % for increased availability. Caused by the close contact to 
the company during the work with the master thesis a number of improvement purposes 
already have been realised. It turned out that increased availability’s improvements cause 
higher output of quality. The remaining other quite easily practicable improvement purposes 
underline the production form’s and of the master thesis’s practical potential. 

Furthermore was a SMED analysis done where the main work of analyzing was done together 
with the employees of the line Homag VI. The time that was needed for the set up totally was 
01:34:42. For the actual set up 41 minutes and 40 were needed, for additional adjustments 53 
minutes and 2 seconds were needed. By a deeper analysis a classification of inside exchange 
of Die (IED) and outside exchange of Die (OED) respectively could be done including even 
simplifications that led to a reducing of time for set up of 55 minutes and 43 seconds. Also 
tools like the Lean start up and communication, operator’s maintenance, 5S, constant 
improvements have been studied. An efficiency analysis of the kaizen groups was done that 
shows that a lack of motivation exists among the employees. The main reason is a not 
complete communication and an unstructured kind of work set up. The main explanation for 
this is that the company does not have a plan for the organisation structure and neither a plan 
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for implementation of new production forms. The chosen theoretical reference frame was a 
good starting point, en description of theory with many practical examples for the description 
of the method and the following project and even for the general work with the new forms of 
production. The structured working methodology has been a big help to go ahead with the 
master thesis. 
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Zusammenfassung 

2006 war ein Rekordjahr für die schwedische Möbelindustrie betreffend der Verkaufszahlen, 
was eine Investierungswelle in neue technische Ausrüstung ausgelöst hat. Firmen hoffen, daß 
die neuen Investierungen den großen Sprung nach vorne generieren. Leider verschwinden die 
Konkurrenzvorteile ziemlich unmittelbar, wenn die Investierungen nicht unterhalten und 
wertegesichert werden. Eine Möglichkeit von wertesicherndem Unterhalt für die 
Holzindustrie können neue Produktionsformen aus der Automobilindustrie gewähren. In 
dieser Diplomarbeit (Master of Science) werden Werkzeuge studiert und analysiert die ihren 
Ursprung teilweise in der Produktionsphilosophi Lean-produktion und teilweise in dem 
Produktionskonzept TPM haben. Diese Produktionsformen haben ein großes Potential gezeigt 
betreffend der Herstellungmethoden und –strategien. Kvalitssteigernde Erfolge betreffend der 
Produkte respektive des Materials können erzielt werden. Diese Diplomarbeit wurde unter 
einem Zeitraum von vier Monaten in direkter Zusammenarbeit mit der Firma Spaljisten AB, 
Åseda, Schweden erstellt und ermöglichte sowohl das Studieren von Werkzeugen, welche 
ihren Ursprung in den obengenannten Produktionsformen haben, als auch das Testen von 
Werkzeugen. Teile der Arbeit wurden in direkter Zusammenarbeit mit dem betroffenen 
Personal der Maschinenstraße Homag VI durchgeführt. Spaljisten AB ist zurzeit einer der 
größten Zulieferbetriebe des IKEA-koncerns und der Tätigkeitsbereich der Firma erstreckt 
sich über die Produktion von Einrichtungsdetaljs für den Haus- und Wohnbereich mit der 
Herstellung von folierten Planmöbeln als Schwerpunkt. 

Mit einer Istzustandsanalyse in Form einer Zeitstudie der Maschinenstraße Homag VI, welche 
sich über 33 std. Produktionszeit erstreckte, als Ausgangspunkt wurden die 
Stillstandsursachen und die Gesamtanlageneffektivität (OEE) festgestellt. Die Berechnung 
des Nutzungsgrades ergab einen Wert von 56,8 %, der Leistungseffiziens von 63,4 % und des 
Kvalitetsgrades von 99,6 %. Die Gesamtanlageneffektivität ergab damit 35,9 %. Innerhalb 
von sämtlichen Klassen von Stillstandsursachen sind es hauptsächlich kürzere Stillstände und 
Störungen die vorkommen, sie machen zusammen 81 % des gesamten Procentsatses der 
Stillstände aus. Diese weisen damit auf kronische Fehler in der Maschinenstraße hin. 
Organisatorische Stillstände machten 13,5 %, technische Störungen 9,5 %, Wartung 9,9 % 
und Rüstzeiten 10,2 % von der Zeitstudie aus. Gemeinsam mit dem Personal der 
Maschinenstraße wurde eine Störanalyse mit Hilfe des Ishikawadiadrammes durchgeführt. 
Die Istzustandsanalyse und die Störanalyse zusammen generieren ein Verbesserungspotential 
von 33 % für einen erhöhten Nutzungsgrad. Bei einer genaueren Analyse konnten drei 
Hauptbereiche festgestellt werden, Beschick- und Abstapelsystem (4,6 %), Späne und Staub 
(12,2 %) und Materialmangel (8,1 %), welche zusammen 24, 9 % für einen erhöhten 
Nutzungsgrad bereitstellen können. Durch die direkte Zusammenarbeit mit der Firma konnten 
bereits ein Teil der Verbesserungsvorschläge in die Praxis umgesetzt werden. Es hat sich 
gezeigt, daß eine Verbesserung des Nutzungsgrades gleichzeitig die Kvalitet verbessert. Die 
Übrigen im Großen und Ganzen einfach durchzuführenden Verbesserungsvorschläge 
unterstreichen sowohl das Potential der Produktionsformen als auch der praktischen Arbeit. 

Außerdem wurde eine SMED-analyse durchgeführt, hierbei wurde die eigentliche 
Analysearbeit zusammen mit dem Personal der Maschinenstraße Homag VI ausgeführt. Die 
totale Rüstzeit betrug 01:34:42. Die eigentliche Rüstzeit betrug 41 min. und 40 sek., 
dahingegen bedurfte es 53 min. und 2 sek. für nachträgliche Feinabstimmungen. Mit Hilfe 
einer genaueren Analyse konnte ein Vorschlag zur klassifizierung von internem (IED) und 
externem (OED) Rüsten inklusive von Vereinfachungen unterbreitet werden welcher eine 
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Zeitersparung von 55 min. und 43 sek. beinhaltet. Weiterhin wurden unter anderem 
Werkzeuge wie Lean-start und Kommunikation, Operatörsschulung, 5S und ständige 
Verbesserungen studiert. Eine Effektivitätsanalyse der Verbesserungsteams (Kaizen) wurde 
durchgeführt. Bei der Letztgenannten konnten Motivationsprobleme beim Personal konstatiert 
werden. Die Hauptursachen sind in diesem Falle unzureichende Kommunikation und eine 
unstrukturierte Arbeitsweise, welche wiederum ihre Erklärung bekommen dadurch das ein 
Organisationsplan nicht vorhanden ist und ebenfalls ein Plan für die Implementierung von 
neuen Produktionsformen nicht vorhanden ist. Der gewählte Theortierahmen hat sich als eine 
ausgezeichnete Ausgangslage erwiesen, Vermittlung von Theorie mit zahlreichen praktischen 
Fallbeispielen hin zur Metodbeschreibung für das darauf folgende Projekt und generell für die 
Arbeit mit den neuen Produktionsformen. Die strukturierte Arbeitsmetodik hat sich als 
äußerst hilfreich erwiesen für das Durchführen der Arbeit. 
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Sammanfattning 

År 2006 har varit ett rekordår för den svenska möbelindustrin angående försäljningen och 
detta har utlöst en investeringsvåg i ny utrustning. Företag hoppas på att de nya 
investeringarna skall ge det stora lyftet. Dock försvinner konkurrensfördelen ganska 
omedelbart om investeringen inte underhålls och värdesäkras. En möjlighet till värdesäkrande 
underhåll för träindustrin kan vara nya produktionsformer hämtade från fordonsindustrin. I 
denna magisteruppsats på 20 poäng studeras och analyseras verktyg som har sitt ursprung dels 
i produktionsfilosofin Lean-produktion, dels i produktionskonceptet TPM. Dessa 
produktionsformer har visat sig vara av stor potential beträffande tillverkningsmetoder och 
strategier. Kvalitetshöjande framsteg beträffande produkter respektive material kan 
åstadkommas. Denna magisteruppsats utfördes vid Spaljisten AB under en fyra 
månadsperiod, vilket möjliggjorde att såväl brukandet av verktyg med ursprung i dessa 
produktionsformer kunde studeras samt att ett flertal verktyg kunde testas. Delar av arbete 
skedde i direkt samarbete med den berörda personalen av maskinlinjen Homag VI. Spaljisten 
AB är i dagsläge en av de största underleverantörerna till IKEA-koncernen och företagets 
verksamhet baseras på tillverkningen av byggnads- och inredningssnickerier med tillverkning 
av folierade planmöbler som kärnverksamhet. 

Med utgångspunkt av en nulägesanalys av maskinlinjen Homag VI i form av en tidsstudie på 
sammanlagt 33 tim produktionstid kartlades stopporsaker och den totala 
utrustningseffektiviteten (OEE) kunde tas fram. Tillgängligheten bestämdes till 56,8 %, 
operationseffektiviteten till 63,4 % och kvalitetsutbyte till 99,6 %. Den totala 
utrustningseffektiviteten blev därmed 35,9 %. Inom samtliga klasser av stopptiderna är det 
framförallt kortvariga avbrott som förekommer, som totalt utgör 81 % av det totala antalet 
stopp, vilket visar på kroniska fel i linjen. Organisatoriska stopp utgjorde 13,5 %, tekniska 
stopp 9,5 %, tid för underhåll 9,9 % och ställtid 10,2 % av den totala observerade tiden. 
Tillsammans med maskinlinjens personal genomfördes en störningsanalys med hjälp av 
Ishikawadiagrammet. Nulägesanalys och störningsanalys tillsammans visade på en 
förbättringspotential av 33 % för ökad tillgänglighet. Vid närmare analys kunde det särskiljas 
tre huvudområden: inmatare/avstaplare (4,6 %), spån- och damm (12,2 %) och materialbrist 
(8,1 %), som sammanlagt kan generera 24,9 % i ökad tillgänglighet. Genom den direkta 
samverkan med företaget kunde åtgärdsförslag omgående omsättas i praktiken. Det har visat 
sig att tillgänglighetshöjande åtgärder medför kvalitetshöjande effekter. De övriga i stort sätt 
enkelt genomförbara åtgärdsförslag understryker produktionsformernas och arbetes praktiska 
potential. 

Vidare genomfördes en SMED-analys där själva analysarbetet genomfördes tillsammans med 
personalen av maskinlinjen Homag VI. Stältiden uppgick totalt till 01:34:42. Själva 
maskinomställningen krävde 41 min och 40 sek medan efterföljande justeringar krävde 53 
min och 2 sek. Vid en närmare analys kunde det föreslås en klassificering av inre (IED) 
respektive yttre (OED) ställtid samt förenklingar som innebär en minskning av tidsåtgången 
med 55 min. och 43 sek. Utöver detta studerades bland annat verktyg som Lean-uppstart och 
kommunikation, operatörsunderhåll, 5S och ständiga förbättringar. Det genomfördes en 
effektivitetsanalys av förbättringsgruppenverksamhet (Kaizen). Vid den sistnämnda analysen 
framkom det att det kan konstateras motivationsproblem hos personalen. Huvudorsakerna är i 
en ofullständig kommunikation och ett ostrukturerat arbetssätt, som har sin huvudförklaring i 
ett saknande av en organisatorisk plan och en planering för införandet av nya 
produktionsformer. Den valda teoretiska referensramen har visat sig vara ett bra utgångsläge, 
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en framställning av teori med många praktiska exempel för en metodbeskrivning för 
efterföljande projekt, samt för ett generellt arbete med de nya produktionsformerna. Den 
strukturerade arbetsmetodiken har visat sig att vara till stor hjälp för själva genomförandet av 
arbetet. 



 ix

Innehållsförteckning 

1 Introduktion............................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte ................................................................................................................................. 1 
1.2 Mål ................................................................................................................................... 1 
1.3 Projektbeskrivning ........................................................................................................... 1 
1.4 Avgränsningar .................................................................................................................. 2 
1.5 Forskning och företagandet.............................................................................................. 2 

1.5.1 Forskning inom möbelindustrin ................................................................................ 2 
1.5.2 Forskning och företagandet inom fordonsindustrin .................................................. 5 
1.5.3 Forskning och företagandet inom andra områden..................................................... 7 

2 Teoretisk referensram............................................................................................................ 10 

2.1 Filosofier ........................................................................................................................ 10 
2.1.1 TPS .......................................................................................................................... 10 
2.1.2 Lean-produktion ...................................................................................................... 11 
2.1.3 Modellbeskrivning för implementering. ................................................................. 12 

2.2 Koncept .......................................................................................................................... 14 
2.2.1 TQM........................................................................................................................ 14 
2.2.2 TPM......................................................................................................................... 15 
2.2.3 Modellbeskrivning för implementering .................................................................. 16 

2.3 Produktionsfilosofi och koncept - en intagande kombination........................................ 20 
2.4 Verktyg........................................................................................................................... 20 

2.4.1 Igångsättning och kommunikation .......................................................................... 20 
2.4.2 5S, PDCA-cykel och ständiga förbättringar............................................................ 22 
2.4.3 Nulägesanalys.......................................................................................................... 25 
2.4.4 Total utrustningseffektivitet .................................................................................... 27 
2.4.5 Störningsanalys ....................................................................................................... 29 
2.4.6 Förbättringsgrupper................................................................................................. 31 
2.4.7 Operatörs- och specialistunderhåll .......................................................................... 33 
2.4.8 SMED-analys .......................................................................................................... 36 
2.4.9 ABC-analys ............................................................................................................. 37 
2.4.10 Supply chain management .................................................................................... 38 

3 Metod .................................................................................................................................... 40 

3.1 Igångsättning och kommunikation ................................................................................. 40 
3.2 5S, PDCA-cykel och ständiga förbättringar................................................................... 40 
3.3 Nylägesanalys................................................................................................................. 40 

3.3.1 Stopptider ................................................................................................................ 41 
3.4 Total utrustningseffektivitet ........................................................................................... 41 

3.4.1 Tillgänglighet .......................................................................................................... 41 
3.4.2 Operationseffektiviteten .......................................................................................... 41 
3.4.3 Kvalitetsutfall .......................................................................................................... 42 

3.5 Störningsanalys .............................................................................................................. 42 
3.5.1 Brainstorming.......................................................................................................... 42 
3.5.2 Handlingsplan.......................................................................................................... 43 

3.6 Förbättringsgrupper........................................................................................................ 43 
3.6.1 Enkätundersökning förbättringsgruppenverksamhet .............................................. 43 

3.7 Operatörs- och specialistunderhåll ................................................................................. 44 



 x

3.7.1 Operatörsunderhåll .................................................................................................. 44 
3.7.2 Specialistunderhåll .................................................................................................. 44 

3.8 SMED-analys ................................................................................................................. 44 
3.9 ABC-analys .................................................................................................................... 44 
3.10 Supply chain management ........................................................................................... 45 
3.11 SWOT-analys ............................................................................................................... 45 

4 Företaget och dess produktion .............................................................................................. 47 

4.1 Historik........................................................................................................................... 47 
4.2 Nuläge ............................................................................................................................ 48 
4.3 Framtid ........................................................................................................................... 50 
4.4 Maskinlinjen Homag VI................................................................................................. 50 

5 Resultat.................................................................................................................................. 53 

5.1 Nulägesanalys................................................................................................................. 53 
5.1.1 Stopptiderna ............................................................................................................ 53 
5.1.2 Total utrustningseffektivitet .................................................................................... 60 

5.2 Störningsanalys .............................................................................................................. 61 
5.2.1 Orsaker till störningar hos ”maskin”....................................................................... 61 
5.2.2 Orsaker till störningar hos ”material” ..................................................................... 63 
5.2.3 Orsaker till störningar hos ”människa” ................................................................... 63 
5.2.4 Orsaker till störningar hos ”miljö”.......................................................................... 64 
5.2.5 Orsaker till störningar hos ”metod” ........................................................................ 64 
5.2.6 Orsaker till störningar hos ”management” .............................................................. 64 

5.3 Effektivitetsanalys av förbättringsgruppenverksamhet.................................................. 65 
5.4 SMED-analys ................................................................................................................. 67 
5.5 ABC-analys .................................................................................................................... 70 

6 Analys.................................................................................................................................... 71 

6.1 Igångsättning och kommunikation ................................................................................. 71 
6.2 5S, PDCA-cykel och ständiga förbättringar................................................................... 72 
6.3 Nuläges- och störningsanalys......................................................................................... 75 

6.3.1 Inmatare/avstaplare ................................................................................................. 75 
6.3.2 Homagdel ................................................................................................................ 79 
6.3.3 Borrmaskiner........................................................................................................... 79 
6.3.4 Utrustning, tillbehör och övrigt............................................................................... 86 

6.4 Förbättringsgrupper........................................................................................................ 88 
6.5 Operatörs- och specialistunderhåll ................................................................................. 89 

6.5.1 Operatörsunderhåll .................................................................................................. 90 
6.5.2 Specialistunderhåll .................................................................................................. 90 

6.6 SMED-analys ................................................................................................................. 91 
6.7 ABC-analys .................................................................................................................... 93 
6.8 Supply chain management ............................................................................................. 93 
6.9 Resumé ........................................................................................................................... 93 

6.9.1 Produktionstekniska aspekter angående maskinlinjen Homag VI .......................... 94 
6.9.2 Grundläggande aspekter vid arbete med införande av nya produktionsformer ...... 95 

7 Diskussion ............................................................................................................................. 98 

7.1 Igångsättning och kommunikation ................................................................................. 98 
7.2 5S, PDCA-cykel och ständiga förbättringar................................................................... 98 



 xi

7.3 Nulägesanalys................................................................................................................. 98 
7.4 Total utrustningseffektivitet ........................................................................................... 98 
7.5 Störningsanalys .............................................................................................................. 99 
7.6 Förbättringsgrupper........................................................................................................ 99 
7.7 Operatörs- och specialistunderhåll ................................................................................. 99 
7.8 SMED-analys ................................................................................................................. 99 
7.9 ABC-analys .................................................................................................................. 100 
7.10 Supply chain management ......................................................................................... 100 

8 Slutsats ................................................................................................................................ 101 

9 Referenser............................................................................................................................ 103 

9.1 Litteratur....................................................................................................................... 103 
9.2 Intervjuer ...................................................................................................................... 106 

Bilagor.........................................................................................................................................I 



 xii

Figurförteckning 
Figur 1. En gaffeltruck tillverkad av BT industries. .......................................................................................... 6 
Figur 2. En tavla för kanban-kort hos BT industries i Mjölby. Observerar den två-timmers indelningen för 
 materialleveranser. ............................................................................................................................... 6 
Figur 3. TPM ”Just do it”, ett koncept som har fungerad bra för företaget B. Braun-Aesculap (B. Braun-
 Aesculap 2007). ................................................................................................................................... 8 
Figur 4. De åtta kategorier av slöseri som kan förekomma inom ett företag utifrån Lean- 
 produktionperspektiven (BT industries 2007). .................................................................................. 12 
Figur 5. TPM- processens idealbild. Lägre anspråk skulle vara ett uppmuntrande till slarvaktighet.............. 16 
Figur 6. Principskiss av de 12 stegen för TPM implementering enligt Volvo-modellen. ............................... 17 
Figur 7. Till vänster en typisk verktygslåda innan arbete med 5S. Till höger en verktygslåda efter arbete  med 
 5S steg 2 (B. Braun-Aesculap 2007).................................................................................................. 23 
Figur 8. Steg 4, exempelvis en visuell standard för vart städutrustningen skall finnas (B. Braun-Aesculap 
 2007). ................................................................................................................................................. 23 
Figur 9. En förbättringscirkel efter Deming med de fyra faserna planera, göra, studera och lära................... 24 
Figur 10. Jämförelse av utvecklingen vid förändringar utan respektive med ständiga förbättringar............ 25 
Figur 11. Skillnad mellan kroniska och sporadiska fel i en tillverkningsprocess. ........................................ 26 
Figur 12. Samband mellan tider, feltyper och total utrustningseffektivitet. ................................................. 28 
Figur 13. Störningar och deras påverkan på företaget. ................................................................................. 29 
Figur 14. Principen för ett Ishikawadiagram i form av ett 6M-diagram. ...................................................... 30 
Figur 15. Förbättringsgrupper respektive kaizen är inte endast till för lösa problem, Verksamheten fungerar  
 även som en utbildning för det nya tänkandet (BT industries 2007). ........................................... 31 
Figur 16. Kaizentrum, informationstavlor som synliggör aktiviteten i företaget (B. Braun-Aesculap 2007).
 32 
Figur 17. Operatörs- och specialistunderhåll: teoretiska undervisning, uppföljningen av resultat och 
 praktiska undervisningar på plats.................................................................................................. 33 
Figur 18. Principskiss av materialflödet in till, genom och ut från företaget................................................ 38 
Figur 19. Supply Chain Management och olika inblandade aktörer............................................................. 38 
Figur 20. Spaljisten AB´s organisationsschema. .......................................................................................... 47 
Figur 21. Spaljisten AB, Åseda, Uppvidinge komun, Sverige (Google earth 2007). ................................... 48 
Figur 22. Spaljisten AB, en av IKEA-koncernens största underleverantörer. .............................................. 49 
Figur 23. Halvautomatisk inmatning av folierade ämnen (spånskivor) vid maskinlinjen Homag VI. ......... 50 
Figur 24. Till vänster inmatning till justersågen. Till höger linjens avsnitt för kantlistning. ....................... 51 
Figur 25. Till vänster kantsågning av kantlister. Till höger fräsning av kantlister. ...................................... 51 
Figur 26. Till vänster färgkodmarkering. Till höger en av linjens två automatiska borrmaskiner. .............. 51 
Figur 27. Tidsfördelningen mellan operativ tid och olika stopptider ........................................................... 53 
Figur 28. Fördelningen i procent av de olika orsakerna för organisatoriska stopp....................................... 54 
Figur 29. Fördelningen i procent av de olika ställtidsorsakerna. .................................................................. 56 
Figur 30. Fördelningen i procent av de vanligaste orsakerna för tekniska stopp.......................................... 57 
Figur 31. Ojämnt stapplat material vid inmatning. ....................................................................................... 58 
Figur 32. Fördelningen i procent av de olika orsakerna för underhållstider................................................. 59 
Figur 33. Den i störningsanalysen nämnda typ av fjäder. Denna fjäder kollapsade efter knapp fyra veckors 
 bruk. .............................................................................................................................................. 62 
Figur 34. Den i störningsanalysen nämnde typ av brytare............................................................................ 62 
Figur 35. Till vänster operatören utför inre ställarbete vid borrmaskin 1. Till höger operatören utför  
 efterjusteringar vid borrmaskin 2. ................................................................................................. 67 
Figur 36. Tidsfördelningen i procent av klassindelningen av de olika arbetsstegen av maskinomställningen.
 ....................................................................................................................................................... 68 
Figur 37. Operatören går cirka 560 meter vid maskinomställningen av borrm. 1 och 2. ............................. 69 
Figur 38. Till vänster företagets huvudinformationstavla. Till höger företagets systematiska information för 
 sopsortering................................................................................................................................... 71 
Figur 39. Företagets interntidning ”HÄNTHOSOSS”.................................................................................. 72 
Figur 40. Till vänster en av de äldre i företaget förekommande arbetsbänk. Till höger en av företagets nya 
 mätt- och informationscenter. ....................................................................................................... 73 
Figur 41. En informationstavla för underhållsschema, smörschema och smörningsaktiviteter inklusive 
 bildförklaringar (B. Braun-Aesculap 2007). ................................................................................. 74 
Figur 42. En typ av mervägspall i trä som har tvärgående brädor. ............................................................... 76 



 xiii

Figur 43. En typ av mervägpall i metall som utöver tvärgående metallprofiler även har möjlighet till  
 sidostöd och är därmed staplingsbar. ............................................................................................ 76 
Figur 44. En nyare typ av lättviktspall, som istället för brädor har en plywoodskiva som bottenplatta (Nefab 
 2007). ............................................................................................................................................ 77 
Figur 45. En enkel konstruktion som garanterar att pallen hamnar på rätt plats med hjälp av två tryckkolvar 
 och en balk. ................................................................................................................................... 77 
Figur 46. En helautomatisering av inmatare och avstaplare genererar med tidsstudier som underlag 2,9 % i  
 ökad tillgänglighet......................................................................................................................... 78 
Figur 47. Eliminering av samtliga stopp relaterade till inmatning och avstapling har en potential att ge 4,6  
 % i ökad tillgänglighet. ................................................................................................................. 78 
Figur 48. En i företaget förekommande problemfritt fungerande variant av brytare för  
 kantbantslängdjustering. ............................................................................................................... 79 
Figur 49. Till vänster en av de av företaget självtillverkade spånsugsanordningarna. Till höger en borrlåda  
 inklusive chuckar, borr och folierester.......................................................................................... 80 
Figur 50. Till vänster förgrening av spånsugsanordningen. Till höger de med spännband monterade slangar 
 till spånsugningen. ........................................................................................................................ 80 
Figur 51. En av de två skruvarna som finns hos Biesseborrmaskiner för bortförning av spån. ................... 81 
Figur 52. Den elektrostatiska transportmatan hos Weekebormaskiner som garanterar spånbortföring. ...... 82 
Figur 53. Eliminering av problem på grund av spån och damm har en potential av 12,2 % i ökad 
 tillgänglighet. ................................................................................................................................ 83 
Figur 54. Till vänster brytaren (blå) till backstopp. Till höger den underliggande backstoppen i stoppläge.
 84 
Figur 55. Tillvänster den ursprungliga monteringen av fotocellen underifrån. Till höger den av  
operatörerna  genomförda omplaceringen av fotocellen som numera befinner sig ovanför  transportbandet. ... 84 
Figur 56. Till vänster induktionsbrytare hos en Weekeborrmaskin. Till höger själva  
 backstoppkonstruktionen hos Weekeborrmaskinen som i motsatsen till Biesseborrmaskinen är  
 placerat ovanför transportbandet................................................................................................... 85 
Figur 57. Eliminering av problem på grund av borrmaskin 1 ger 3,1 % i ökad tillgänglighet. .................... 85 
Figur 58. Eliminering av problem på grund av borrmaskin 2 ger 8,3 % i ökad tillgänglighet. .................... 86 
Figur 59. Till vänster specialtången för chuckbyte. Till höger den kullagrade spårings chuck. .................. 86 
Figur 60. Eliminering av förekomsten av materialbrist kan ge 8,1 % i ökad tillgänglighet. ........................ 87 
Figur 61. Depåstopp av en Formel 1 bil, sekunder avgör vem som kommer först i målet (B. Braun- 
Aesculap  2007). ............................................................................................................................................ 91 

Tabellförteckning 
Tabell 1. Exempel på sökresultat (antal resultat) vid sökning i forskningsdatabaser, vecka 08/2007. ............... 2 
Tabell 2. Sammanställning och kommentering av de 5S. ................................................................................. 22 
Tabell 3. Uppdelningen och definitionen av tider enligt standarden VDI 3423. .............................................. 26 
Tabell 4. Sammanställning av stopptiderna. ..................................................................................................... 53 
Tabell 5. Sammanställning av orsaker till organisatoriska stopp. ..................................................................... 55 
Tabell 6. Sammanställning av ställtidsorsaker. ................................................................................................. 56 
Tabell 7. Sammanställning av orsakerna för tekniska stopp. ............................................................................ 58 
Tabell 8. Sammanställning av orsakerna för underhållstider. ........................................................................... 59 
Tabell 9. Sammanställning av den totala utrustningseffektiviteten baserad på tidsstudierna. .......................... 60 
Tabell 10. Sammanställning av delresultat av tidsstudierna........................................................................... 60 
Tabell 11. Parametersammanställning för de olika observationstillfällena. ................................................... 61 
Tabell 12. Sammanställningen och svarsfördelningen av enkätundersökningen ........................................... 65 
Tabell 13. ABC-analys av produkterna som tillverkas i maskinlinjen Homag VI och deras 
 störningsbenägenhet...................................................................................................................... 70 
Tabell 14. Sammanställning av problem och möjliga åtgärd och dess effekt. ............................................... 75 
Tabell 15. SWOT-analys av potentialen i Lean-produktion, TPM och den hemmagjorda smygvarianten.... 96 

Formelförteckning 
Formel 1. Definition av total utrustningseffektivitet. .................................................................................... 41 
Formel 2. Definition av tillgänglighet. .......................................................................................................... 41 
Formel 3. Definition av operationseffektivitet. ............................................................................................. 41 
Formel 4. Definition av kvalitetsutbyte. ........................................................................................................ 42 
 



 1

1 Introduktion 

Möbelbranschen har de senaste åren befunnit sig i en omvälvande period. Många industrier 
har lagts ner, tillverkning har flyttats till andra länder, och arbetstillfällen har försvunnit. 
Denna period verkar vara över. År 2006 var ett rekordår för möbelindustrin. Enligt Trä- och 
Möbelindustriförbundet omsatte branschen 22 miljarder kronor under 2006, vilket var en 
ökning med fem procent jämfört med året innan (Madestrand 2007). Vid en jämförelse av 
ekonomiska nyckeltal finns även tecken på en förbättrad lönsamhet av företagen inom 
branschen (Aronsson 2006). Ökad omsättning och förbättrad lönsamhet har tillsammans 
resulterat i en ökad benägenhet till investeringar i nya och mer effektiva maskiner och annan 
produktionsutrustning. Inför branschens viktigaste nationella maskinmässa, Trä & Teknik i 
Göteborg 2006, uppgav ett stort antal företag att de hade konkreta investeringsplaner redan 
före mässbesöket (Björnstedt 2006). 

Denna investeringstrend medför ett riskmoment, vilket kan jämföras med 1980- och 1990-
talets investeringsvåg i datorstyrda träbearbetningsmaskiner. Många mindre träindustrier 
investerade vid den tiden i ny teknik utan att ha tillräcklig beläggning för maskinerna. Stora 
ekonomiska problem och även konkurser blev följden. Företagen hade i allt för stor 
utsträckning förlitat sig på att de stora investeringarna automatiskt skulle ge de stora 
framgångarna. 

Även nu förlitar sig företagen inom träindustrin på att de stora investeringarna ger det stora 
lyftet. Eftersom även andra företag investerar i den allra senaste teknologin försvinner 
konkurrensfördelarna ganska omedelbart. Om investeringen däremot ”underhålls” på ett 
rationellt sätt finns en möjlighet att värdesäkra dessa. En sådan möjlighet kan vara att 
använda produktionsformer, som är nya för träindustrin, hämtade ur produktionsfilosofier och 
koncept som används i fordonsindustrin. 

1.1 Syfte  

Syfte med detta projekt är att undersöka möjligheter till produktionsförbättringar inom 
möbelindustrin genom att tillämpa nya produktionsfilosofier och koncept. Projektet är tänkt 
att vara ett pilotprojekt, så att företagen senare i egen regi kan genomföra motsvarande 
projekt. 

1.2 Mål 
Målet är att genom att tillämpa nya produktionsformer kunna generera 
produktionsförbättringar som leda till en ökad tillgänglighet. Dessutom är målet att kunna 
presentera en metodbeskrivning genom att studera produktionen i samband med införande av 
produktionsformer baserade på Lean-produktion och TPM som skall förmedla kunskap och 
erfarenhet inför liknande projekt. 

1.3 Projektbeskrivning 

Projektet skall omfatta studier och analyser av ett införande av nya produktionsformer vid 
produktionslinje Homag VI vid möbelföretaget Spaljisten AB i Åseda och den därmed 
berörda personalen. Metodologin beskrivs närmare i avsnitt 2 och 3. 
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1.4 Avgränsningar 

Arbetet begränsas till att endast omfatta en produktionslinje och inte processer före och efter 
denna linje samt den därmed berörda personalen. Genom att ett syfte är att öka 
tillgängligheten i produktionen kommer förbättringarna att utryckas baserad på 
tillgängligheten. Därmed utgår särskilda ekonomiska beräkningar. Projektet är av sin karaktär 
ett pilotprojekt och tidsbegränsad inom ramen av den för magisteruppsatsen till förfogande 
stående tid. 

1.5 Forskning och företagandet  

Vid en litteraturstudie i tillgängliga databaser för forskning vid Växjö universitets bibliotek 
med hjälp av sökord ur sammanhanget TPS och Lean-produktion kom det fram en stor mängd 
litteratur. Som sökord användes bland annat: Lean-production, TPM, TQM, JIT, TPS. Antalet 
publikationer varierade mellan flera hundra upp till flera tusen, Tabell 1. Merparten av 
litteraturen innehåller olika fallstudier, där effekterna av ett införande av nya 
produktionsfilosofier respektive produktionskoncept analyseras. 

Tabell 1. Exempel på sökresultat (antal resultat) vid sökning i forskningsdatabaser, vecka 08/2007. 

Sökord Antal resultat 

TPS 1728 

Lean production 705 

JIT 2255 

TQM 4598 

TPM 907 

På grund av det praktiska värdet av själva forskningen sker även mycket praktiskt arbete och 
forskning inom företagen i de olika områdena. Det existerar numera ett antal 
diskussionsforum, elektroniska eller i tidningsform, som exempelvis Leanforumet (leanforum 
2007) eller den us-amerikanska tidningen ”the TQM magazine”. Samtidigt finns det ett brett 
utbud av kommersiella utbildningar och seminarier. 

1.5.1 Forskning inom möbelindustrin 

Genomförs motsvarande i avsnitt 1.5 Forskning och företagandet beskrivna litteraturstudie 
genom att sökorden kombineras med ”wood industry” respektive ”furniture industy” så 
reduceras antalet resultat avsevärd och handlar sig om cirka 10–15 publikationer. 
Publikationerna härstammar utesluten ur de engelsktalande områden Amerika, Storbritannien 
och Australien. Stora delar av den begränsade forskningen handlar om att det efterlyses 
standarder och metoder för att implementera Lean-produktion i företagen, men även 
fallstudier och empiriska undersökningar. I följande beskrivs tre rapporter mer ingående. 

I en us-amerikansk forskningsrapport ”The Lean Index: Operational ”Lean ”Metrics for the 
Wood Products Industries” problematiseras att det inte finns en standard för Lean-produktion 
som tar hänsyn till träindustrins behov och i rapporten görs försöket att utveckla styrmetoder 
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(assessment) baserad på statistiska undersökningar som skall leda till ett index (Ray m.fl. 
2006). Allmänt anser författarna att Lean-produktion har antagits i full utsträckning eller 
delvis av ett stort antal träindustrier i USA. Som ett framgångsrikt exempelföretag nämns 
Merillat Industries Door and Panel Plant i Atkins i den delstaten Virginia som bland annat har 
reducerat sina produktionscykeltider från fem dagar till 17 timmar. 

Indexet som beskrivs i rapporten skall möjliggöra att enkelt kunna jämföra operationer i 
företaget utifrån en lean-perspektiv. Rapportens dataunderlag är begränsat till nio företag som 
studerades under cirka ett år. Författarna själva anser att dataunderlaget inte är tillräcklig för 
att dra slutgiltiga slutsatser. Tidigare har effekterna som företaget har åstadkommit med hjälp 
av Lean-produktion uttryckts i exempelvis x antal procent reducerat spill, y antal procent 
reducerat arbetskraft eller z antal procent kortare produktionscyckeltid m.m. Även olika priser 
som delas ut till framgångsrika företag inom Lean-produktion är baserade på ett stort antal 
värden, som till exempel ”the Shingo Prize” som baserade 2003 på 15 olika parameter. 
Författarna utvecklar en matematisk modell som reducerar antalet parameter till ett 
indexvärde som möjliggör en enkel jämförelse. Delvis problematiskt är standardiseringen av 
dataunderlaget. Som enda gemensamma variabel för de i undersökningen deltagande 
företagen har man haft ”antalet arbetade timmar”, för övrigt fanns det en stor variation mellan 
de i undersökningen ingående företagen angående exempelvis storlek, råvaruförbrukningen 
eller årsproduktion m.m. Författarna poängterar att det tidigare har varit parametern ”behov 
av arbetskraft” som det har fokuserats på, numera är det ”energibehov” som det fokuseras på. 

En forskningsrapport från Australien ”Lean Strategies for Furniture Industries” efterlyser 
motsvarande förutsättningar för att kunna implementera Lean-strategier (Sabri och Shayan 
2004). Här går författarna ett steg tillbaka jämfört med Ray m.fl.´s (2006) forskningsrapport. 
Utgående från supermarket-modellen, där det alltid tillhandshålls det vad kunden behöver när 
kunden behöver det, placerar författarna kunden i fokus. De problematiserar risken som finns 
med Lean-produktion, t.ex. det så kallade titanic-syndromet, där företagen förväntar sig 
räddningen endast genom att införa Lean-produktion. Författarna beskriver betydelsen av att 
regelbundet kritiskt se över den egna verksamheten. Sedan föreslår författarna en metologi för 
implementeringen av Lean-produktion som utgår från både en produktanalys och en 
produktionsanalys. Med hjälp av den s.k. ABC-analysen skall olönsamma produkter 
kartläggas och produktionsanalysen skall möjliggöra att flaskhalsar kan undanröjas. Därefter 
skall bland annat 5S och kanban-systemet etableras för att slutligen införa en gruppbaserad 
arbetssätt. Som problematiskt upplever författarna träindustrins och särskilt möbelindustrins 
produktmix som kännetecknas av ett stort antal ingående komponenter, som delvis kan 
förhindra ett fullständigt införande an Lean-produktion. 

I den us-amerikaniska forskningsrapporten ”Lean produktion in the furniture industry: The 
double D assembly cell” beskriver författarna omstruktureringar av produktionslayouten i 
sammband med implementeringen av Lean-produktionen (Hunter m.fl. 2004). Rapporten 
avser omstruktureringar som genomfördes hos möbeltillverkaren Franklin Corporation i 
Houston, Mississippi. I rapporten uppges att företaget har 1200 anställda och att företaget är 
strukturerat på det viset att hela tillverkningskedjan från råvaran till den färdiga möbeln sker i 
företagets egen regi. Författarna beskriver den historiska utvecklingen i utformningen av 
produktionslayouten från den traditionella utformningen med olika avdelningar fram till deras 
så kallade dubbel-D-cell1. Objektet för omstruktureringen är den personalintensiva 

                                                 
1 Dubbel-D-cellen är en vidareutveckling av U-linjer som i sin tur bygger på den traditionella raka linjen. I 
monteringssammanhang är raka linjer svårt att balansera, vilket var utgångspunkt för denna utveckling. 
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monteringen. Författarna förespråkar layouten av en dubbel-D-cell eftersom denna layout 
skapar en ökad flexibilitet i produktionen. Produktionens kapacitet är också lätt påverkbar och 
produktionen kan ske på en mindre yta jämfört med den tidigare platsbehov. Företaget i 
rapporten hade tidigare organiserat produktionen i cirkelform, därmed var flexibiliteten i 
produktionen begränsad, personalbehovet var stort och en produktionsökning ej möjlig. 
Varianten av en enkel D-cell i form av en rektangel valdes inte för att bland annat 
gångavståndet i mellan arbetsstationer blev för stort, vilket även är fallet vid en layout i form 
av ett U. Vid den dubbla varianten är det möjligt att antingen tillverka två olika produkter 
eller vid behov bara en vilket generera den eftersträvade flexibiliteten som kan ytterligare 
varieras med hjälp av olika bemanningsstyrka. Ett av de avgörande argumenten för att 
cirkelform uteslöts var bland annat att cirkelformade rullbanor är avsevärd dyrare än raka. 
Resultatet av omstruktureringen var slutligen att cykeltiden som krävdes för att slutmontera 
en enhet kunde utgående från 10 arbetare jämfört med tidigare 11 reduceras från 30 sek. till 
10,5 sek. 

Två svenska rapporter bör i detta sammanhang nämnas: 

• Kortare ställtider i träindustrin – erfarenheter från två företag (Trygg 1995). 

• Ökad produktivitet och flexibilitet i sågverk – insatser i en fingerskarvanläggning på 
Tvärskog Timber AB (Karlsson och Svensson 2004). 

Båda rapporterna behandlar området nya produktionskoncept. 

I artikeln ”The Added-Value Metric – A Complementary Performance Measure for Six Sigma 
and Lean Production” (Setijono 2006) försöker författaren utveckla en metod för att kunna 
mäta förädlingsvärde (added value) som ett komplement till den befintliga 
effektivitetsmätningen (performance measures) inom Six Sigma och Lean-produktion. 
Författaren undersöker samband mellan förädlingsvärdet (added value) och 
kundtillfredsställelsen (customer value) för att slutligen föreslå en metod för att kunna 
använda förädlingsvärde som ett mått för att mäta prestationen. 

I en telefonintervju med Nils Svensson vid Nässjö Träcentrum kring situationen för 
möbelindustrin och intresse respektive behov av nya produktionsformer framkom det följande 
uppgifter (Svensson 2007). Svensson uppger i intervjun att såväl aktiviteter inom forskningen 
som inom företagandet är låga angående nya produktionsformer som exempelvis Lean-
produktion och TPM i trä- och möbelindustribranschen och han skulle inte kunna namnge ett 
exempelföretag för de produktionsformerna i branschen. Via Nässjö Träcentrum har det 
genomförts ett uppdragsarbete i form av en behovsanalys av trä- och möbelindustrin i Kalmar 
län. Behovsanalysen skall vara utgångspunkt för ett fortsatt arbete med produktionsformer 
som exempelvis Lean-produktionen. I behovsanalysen framkom det att över 70 % av de 
inblandade företagen själv uppger att de har otillfredsställande resultat för följande punkter: 
ordning och reda, arbetsmiljö och säkerhetstänkande. Utifrån detta är nästa steg att inleda ett 
arbete med 5S som Svensson anser vara en utmärkt inkörsport till Lean-produktionen. Han 
uppger erfarenheter från ett studiebesök hos SAAB i Trollhättan där det valdes att införa 5S i 
full utsträckning. Anledningen var att företaget ville ha stabilitet i sina tekniska processer 
samtidigt som företaget ville höja nivån för säkerhetstänkandet. Företaget anser att endast om 
5S är infört i full utsträckning ges personalen möjligheten att fungerar effektivt. Svensson 
poängterar att vid starten med Lean-produktionen är det väldigt viktig att det finns en 
tydlighet med ansvarsfördelningen och att informationen mellan ledningen och anställda är 
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fullständigt. Med hänsyn till detta anser Svensson att det inte är möjligt att smyga in Lean-
produktionen. Företagen bör skapa en pilotavdelning där åtminstone de första tre stegen av 5S 
är genomförda innan företaget går vidare. Dessutom bör det finnas ett kontrakt mellan 
ledningen och anställda om förväntningar av de förändringarna. Det skall vara skriftligt, men 
bör inte överstiga en sida, så att det fortfarande är lättförstådigt. För själva genomförandet av 
de aktiviteterna skall det finnas en koordinator som bland annat skall få trygghet genom 
kontraktet för att själv kunna förmedla trygghet i förändringsarbet. Kontraktet kan även 
betraktas som ett strategidokument som kan vara vägledning eller försäkring för ledningen. 
Skulle det av olika anledningar (exempelvis ålderstekniska skäl) inträffa större 
personalförändringar så har företaget ett dokument att gå tillbaka till för ett fortsatt arbete. 
Med sina egna erfarenheter från arbete med mindre företag inom trä- och 
möbelindustribranschen som bakgrund uppger Svensson att endast konsultverksamhet inte 
fungerar. Det blir i så fall endast en massa teoretiska begrepp. Det gäller att ”ta på sig sina 
blåbyxor” och visa handgriplig vad 5S står för. Genom att denna aspekt delvis har åsidosatts 
har det fått göras en del omstarter, som dock kunde genomföras relativt problemfritt. 
Erfarenheter från hela företaget ner till minsta sektionen diskuterades och fokusen lades på 
den mentala processen på förändringsarbete. 

1.5.2 Forskning och företagandet inom fordonsindustrin 

Stora avsnitt av dagens forskning inom fordonsindustrin avser till största delar 
”specialproblem” av enskilda komponenter av filosofier eller koncept. Flera examensarbeten 
från svenska högskolor och universitet handlar om just sådana ”specialproblem”. Som typiska 
exempel kan det nämnas Anderssons och Berlings examensarbete och Svenssons 
examensarbete. Andersson och Berlin har 2006 utfört sitt examensarbete åt Volvo 
Construction Equipment Cab division under titeln ”Förlust och problemkartläggning” 
(Andersson och Berling 2006). Författarnas arbete resulterade slutligen i att konstruera ett 
verktyg för månadsuppföljningen av OEE och underhållsprestanda. Författarna utgick från att 
kartlägga störningar i den utvalda anläggningen för att sedan sammanställa och kategorisera 
störningar i grupper. Utifrån detta har författarna arbetat fram åtgärdsförslag. Verktyget i 
form av ett Microsoft Excel program skapades för att möjliggöra både en överblick och 
detaljerad insyn. Uppföljningen av OEE-talet utgör en central aspekt i Volvos TPM arbete. 
Tyvärr ansågs vissa detaljer av arbete som konfidentiellt av Volvo-koncernen och har därmed 
censurerats.  

Svensson (2006) har utfört sitt examensarbete åt Lear Corporation under titeln ”Utvärdering 
och implementering av underhållsystem”. Detta arbete avser ett förarbete som slutligen skall 
möjliggöra att datorisera ett underhållssystem. Förarbetet innebar att allt förebyggande 
underhåll dokumenterades för ett begränsat område som bestod av tre tillverkningslinjer. 
Linjerna delades upp i detalj för att sedan kunna definiera underhållskraven tillsammans med 
underhållspersonalen. Det visade sig att mycket underhåll utfördes efter erfarenheter istället 
för att det utfördes enligt rekommendationer. Vissa underhållsintervaller utfördes endast efter 
gissningar och andra utfördes i betydligt större utsträckning än vad det behövdes. 
Datoriseringen av underhållssystemet visade sig att generera ett verktyg för att möjliggöra ett 
förebyggande underhåll inom framförallt TPM. 
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BT industries ingår sedan år 2000 i Toyota-koncernen och tillverkar olika typer av truckar 
Figur 1. Sedan denna tidspunkt har företaget börjat arbeta med TPS och utvecklat det till en 
egen variant som har fått namnet BTPS.  

 

Figur 1. En gaffeltruck tillverkad av BT industries. 

Under två studiebesök (02-04-2007 och 16-04-2007) kunde företagets version av Lean-
produktion studeras samt att det fanns tillfälle för att intervjuar materialchefen Kristoffer 
Andersson och produktionsledaren Magnus Boström. BT produktionssystem beskrevs av 
Kristoffer Andersson som en egen vidareutvecklad variant av Lean-produktion. Företagets 
produktion hade innan den överfördes till Lean-produktionens linje-layout formen av en 
klassiskt traditionell verkstatsindustri med olika avdelningar. Företaget arbetade redan vid 
den tiden mycket med produktionstekniska frågeställningar. Andersson beskriver företagets 
tillvägagångssätt vid införande av Lean-produktion där företaget valde att, utifrån en 
masterplan, genomföra företagets version av Lean-filosofin i full utsträckning i ett 
pilotområde innan företaget gick vidare till de övriga delarna av produktionen. Andersson 
poängterar betydelsen av en masterplan som ett föränderligt dokument som möjliggör ett 
sytematiskt arbete med införandet av Lean-filosofin. Genom att företaget hade arbetat med 
produktionstekniska frågor innan kunde exempelvis kanban-systemet införas förhållandevis 
omedelbart, Figur 2. Nästa steg i företagets arbete med Lean-produktionen är produkter som 
är designade för Lean-produktionens produktion. 

 
Figur 2. En tavla för kanban-kort hos BT industries i Mjölby. Observerar den två-timmers indelningen 

för materialleveranser. 
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Boström berättade illustrativt om sina erfarenheter med anpassningar av produktionen till 
Lean-filosofin. Produktionen omstrukturerades från en traditionell tillverkning till linje 
tillverkning. Den linjen som kunde under studiebesöket studeras var av platstekniska skäl 
konstruerad som en slinga. Konstruktionen gav bieffekten att vagnarna som produkter i arbete 
fraktas på automatiskt förs tillbaka till utgångspunkten samt att gångavståndet för linje-
koordinatoren förkortas. Linje koordinatorer (LK) fungerar som ”springer” och i den 
studerade linjen krävs det cirka en LK per sju stycken montör. I denna linje monteras två 
typer av truckar och med hjälp av denna produktmix garanteras ett jämnt flöde. Takttiden 
visas med hjälp av en projektor på väggen och utgår i dagsläge från tidsbehovet av en 
genomsnittlig montör. Vid olika typer av störningar skall en LK hjälpa till för att upprätthålla 
flödet. I dagsläget saknar montörer möjligheten att stoppa produktionen, men det är planerat 
att montörer skall få stoppknappar för att kunna tillkalla hjälp och för att kunna visualisera 
störningar. Enligt Boström har företaget avvaktat med denna steg eftersom företaget ville att 
montörerna själva skulle framföra det som krav och för att systemet skulle få tid att ”mogna 
fram” så att det kommer att betraktas som ett hjälpmedel och inte som ett 
övervakningsinstrument. Han poängterade svårigheten av övergången från den klassiska 
svenska formen av grupparbete till denna typ av linje-arbete. Exempelvis kan det nya 
arbetssättet upplevas som stressande om montörerna inte är fullständigt insatta i Lean-
produktionens filosofi. För att möjliggöra detta krävs att företaget informerar samtliga 
anställda i full utsträckning. Ett annat hjälpmedel som företaget använder är olika typer av 
visualisering för att skapa trygghet för de anställda. Såväl Andersson som Boström framhäver 
betydelsen av att kunna följa en plan, exempelvis för att generera information och för att 
effektivt kunna dokumentera framsteg. Försök att arbeta med Lean-produktionen i smyg 
avvisar de, det krävs en öppen kommunikation. Till stora delar är det montörernas motivation 
som påverka framgången inom Lean-produktion. Finns det osäkerheter och oklarheter 
påverkar detta motivationen negativt. 
Angående arbete med förbättringsgrupper respektive kaizen berättar Boström att det kan 
upplevas som ganska krävande att under ett förbättringsgruppsmöte blir utsedd att inom 24 
timmar återkomma med ett förslag, men när detta är gjort är det också ett utmärkt sätt att får 
respons och uppskattning för sitt arbete. Han framför att företaget valde göra så för att 
förbättringsgruppsmöten skall vara effektiva och inte skall urvattnas till ändlösa diskussioner. 
Bland annat är kaizen-grupper tvärfunktionell sammansatta så att de kan besluta och med 
hjälp av en egen budget utifrån masterplanen verkställa förbättringar. Förbättringsidéer skall 
bli förändringsförslag som skall kopplas till en ansvarig person som med hjälp av en 
handlingsplan skall genomföra förbättringen till ett bestämt datum. Möjligheten av att med 
hjälp av datorer kunna garanterar informations- och störningsuppföljning från en dag till den 
nästa ansåg både Andersson och Boström som en förutsättning för en produktionstorlek som 
den som BT industries har kommit upp till. 
Företaget har framgångsrik arbetat och infört sin egen version av Lean-produktion. På frågan 
vilka misstag företaget gjorde ”på resan” inom Lean svarade Andersson att företaget 
koncentrerade sina insatser till produktionen och ”missade” tjänstemen. Finns det inte en 
förståelse för planerna på denna nivå medför det en intern motsättning. 

1.5.3 Forskning och företagandet inom andra områden 

Både TPS och Lean-produktionen har ursprung i fordonsindustrin. Först och främst har de 
spridits till andra områden av den traditionella industriproduktionen, men på senare tid även 
till sjukvård, offentlig förvaltning och energisektorn. 
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B. Braun-Aesculap är ett företag i Tuttlingen i södra Tyskland som tillverkar medicinisk 
utrustning. Företaget är sedan flera år tillbaka engagerat i att implementera nya 
produktionsfilosofier och produktionskoncept. Framförallt är det Lean-produktion och TPM 
som företaget arbetar med. Vid en telefonintervju uppger VD:n Dipl. Ing. Achim Dahl (2007) 
att TPM har fungerat bra för företagen genom att detta koncept snabbt har påvisat framgångar 
som bland annat bidrar till att upprätthålla personalens motivation, Figur 3. 

 

 

Figur 3. TPM ”Just do it”, ett koncept som har fungerad bra för företaget B. Braun-Aesculap (B. Braun-
Aesculap 2007). 

Lean-produktion som övergripande filosofi anser han däremot är förknippad med ett mer 
långsiktigt perspektiv. Företaget använder ett flertal olika verktyg för att driva fram 
implementeringen. Som problematiskt anser Dahl är att skapa acceptans för olika rutiner som 
exempel 5S. För företaget har det inneburit stora fördelar att ha en plan att ”falla tillbaka till”. 
Det har även visat sig vara svårt att placera förebyggande underhåll utanför tiden för 
produktionen eftersom det i så fall krävs särskilda rutiner och arbetsformer för 
underhållspersonalen. Genom att företaget tillverkar mediciniskt utrustning i små 
seriestorlekar är det för företaget avgörande att reducera exempelvis ställtider. De ofta 
förekommande omställningarna innebär för företaget att OEE-tal över 70 % är svårt att 
åstadkomma.  

I en brittisk studie undersöks stresseffekterna på arbetarna inom flera olika industrisektorer 
med avseende på Lean-produktion (Conti m.fl. 2006). Totalt deltog 1391 arbetare på 21 
produktionsorter. Resultatet är att det inte kunde upptäckas större stresspotential i Lean-
produktion: ”LP is not inherently stressful”. Därmed kommer forskarna delvis fram till 
avvikande resultat i förhållande till den tidigare forskningen som konstaterade höga 
stressnivåer vid Lean-produktion. Stressen är delvis beroende på nivån av själva Lean-
implementering på både arbetsplatsen och i arbetet. Författarna förhåller sig delvis kritiskt till 
underlaget på grund av dess begränsning och på grund av att de berörda personerna själva 
rapporterade in undersökningar som är därmed stark beroende av individens attityd. Den mest 
avgörande faktor är trots allt hur bra företaget lyckas med att införa Lean-prodution. ”Lyckas 
bra med” får anses vara ett väldigt diffust uttryck. Uttrycket är inte mättbart, utan endast i 
Lean-produktion ingående parameter möjliggör i sin tur att dra slutsatser om hur bra ett 
företag har lyckats med införandet av Lean-produktion. Författarna menar att det är riskabelt 
att lova för mycket självständighet till arbetare eftersom standardiseringen är högt vid Lean-
produktion och begränsar därmed arbetarnas självständighet. 
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Som ett resultat av den genomförda forskningen existerar det numera även kommersiella 
utbildningar som syftar till att sprida forskningen. En effekt av utbildningsverksamheten är 
därigenom även att återbefrukta forskningen genom att både ge feedback och peka ut nya 
områden för forskningsbehov. I följande skall två svenska exempel på forskningsrelaterade 
utbildningsverksamhet presenteras. 

Via IVF (industriforskning och utveckling AB) erbjuds det numera workshops som syftar till 
att hjälpa intresserade företag med att igångsätta Lean-implementeringen. IVF erbjuder sig 
även att efter genomförd workshoputbildningen som coach och pådrivare i det fortsatt arbete 
(IVF 2007) 

ABB är en internationell verkstadskoncern inom kraft och automationsteknik. Sedan 2005 
arbetar ABB själv med totalt produktivt underhåll i Västerås och erbjuder numera 
utbildningar och seminarier i detta område. ABB fungerar som konsult och är behjälplig med 
såväl införande TPM som efterföljande aktiviteter (ABB, TPU 2007). ABB tillhandhåller 
dessutom både grundläggande utbildningar och specialutbildningar för särskilda yrkesgrupper 
(ABB, Utbildningar 2007). ABB fungerar i detta sammanhang som ett typexempel för ett 
företag som sprider egna erfarenheter i kombination med tillgänglig forskning vidare till nya 
intressenter i olika områden. De nytillkomna erfarenheterna kan sedan koncernen tillgodogöra 
sig i sin egen verksamhet. 
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2 Teoretisk referensram  
I följande avsnitt skall de aktuella produktionsfilosofierna respektive koncepten introduceras. 
Sedan skall de olika verktygen som används presenteras mer ingående och sättas i ett 
sammanhang som är grundstrukturen i det fortsatt arbete. 

2.1 Filosofier 
En företaget uttalade strategisk vision är grunden till en produktionsfilosofi. I det följande 
skall två exempel ges på produktionsfilosofier från fordonsindustrin porträtteras som har 
potential att generera nya idéer inom möbelindustrin. 

2.1.1 TPS 

Produktionsfilosofier från fordonsindustrin förknippas framförallt med Toyota-koncernens 
utveckling sedan andra världskrigets slut. På 1960- och 1970-talen började Toyota-koncernen 
utveckla allt mer detaljerade produktionsformer och begreppet TPS etablerades (Bjørnland 
m.fl. 2003). TPS står för Toyota production system och sammanfattar denna 
produktionsfilosofi. ”Toyota-koncernen har under 30 år utvecklat en total filosofi för 
produktionsstyrning och produktionsteknik”, som Lars O. Sødahl uttryckte det 1984 (Shingo 
1985). Kanban- och just-in-time- principen är två begrepp som brukar förknippas med denna 
produktionsfilosofi. Det bör observeras att dessa två begrepp endast utgöt delmoment i 
produktionsfilosofin och som Okira Totoki formulerade det: ”är det knappast sannolikt att ett 
kopierande av dessa ytliga kännetecken kan ge goda resultat” (Shingo 1985). 

Själva produktionsfilosofins kärna innebär att allt som inte bidrar till produktens förädling 
och värdeökning är bortkastat och bör därför elimineras. Inom Toyota-koncernen kallas det 
för spill respektive slöseri. Sju olika sorters spill har definierats: 

• spill genom överproduktion, 

• spill genom väntan, 

• spill genom transport, 

• spill i själva bearbetningsprocessen, 

• spill genom lagring, 

• spill genom onödiga rörelser, 

• spill genom kassation. 

Det är såväl ledningens som alla anställdas uppgift att observera om spill förekommer och att 
även medverka i att det elimineras. TPS har som system flyttat fokus från de enskilda 
maskinerna och deras utnyttjandegrad till flödet av produkten genom hela processen. 
Produktionen har anpassats till efterfrågad kvantitet genom att Toyota-koncernen övergick till 
linjeproduktion och korta omställningstider. Detta möjliggjorde bland annat tillverkning av 
mindre serier (batcher). Andra framgångar var att genomloppstiderna kunde minskas, 
variationen kunde ökas och kvalitén förbättras. 
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2.1.2 Lean-produktion 

Lean-produktion kan ses som en form av vidareutveckling av Toyotas produktionsfilosofi 
med modifiering och omformning efter us-amerikanska förhållanden. Lean-produktion kan 
översättas på svenska med resurssnål eller mager produktion (Sandkull och Johansson 2000). 
Sitt ursprung har den i en ingående studie av den us-amerikanska fordonsindustrin som 
genomfördes i slutet av 1980-talet av Jones, Roos och Womack (Womack m.fl. 1990). 
Studien pågick under en femårsperiod och resulterade bland annat i en jämförelse av Henry 
Fords massproduktion med Toyotas produktionssystem (TPS). Resonemanget utvecklades 
och generaliserades ytterligare Till fem grundläggande principer (Womack och Jones 1996): 

• Definiera kundnyttan med produktion. 

• Identifiera värdeflödet för varje produkt eller process. 

• Kontinuerligt flöde utan avbrott. 

• Kundorderstyrning i form av pull-system. 

• Ständiga förbättringar i strävan efter perfektion. 

Lean-produktion grundar sig på ett systematiskt förbättringsarbete och strävar efter att förse 
kunden med exakt det han/hon vill ha när han/hon vill ha det. Det skall åstadkommas genom 
att produktionen baseras på principen att mer kan tillverkas med: 

• mindre mänskliga ansträngningar, 

• färre maskiner och utrustningar, 

• mindre tid och mindre slöseri. 

Förbättringsarbete skall utföras efter ett standardiserat arbetssätt. Även detta sätt skall 
ständigt förbättras för att uppnå de resultat som de olika inblandade aktörerna i processen 
förväntar sig av det (Blücher och Öjmertz 2004). 

Det tidigare inom TPS utvecklade begreppet spill har vidareutvecklats inom Lean-produktion 
och fokuserar på att eliminerar slöseri med samtliga former av resurser. Antalet kategorier av 
spill respektive slöserier har utökats till åtta typer på grund av att även de anställda betraktas 
som en resurs för företaget, därmed har slöserityp outnyttjad kreativitet lagts till, Figur 4. 
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Figur 4. De åtta kategorier av slöseri som kan förekomma inom ett företag utifrån Lean-
 produktionperspektiven (BT industries 2007). 

2.1.3 Modellbeskrivning för implementering. 

De två produktionsfilosofierna uppvisar ett antal gemensamma egenskaper: 

• att tankesätt förankras genom hela företaget, 

• att effektiviteten och flexibiliteten prioriteras, 

• att vara kundfokuserade. 

Dessutom förespråkar de samma metodologi för motsvarande produktionskoncept. Båda 
använder sig till stora delar av samma analysverktyg, som kan anses vara utgångspunkter för 
införandet av de nya produktionskoncepten. En tydlig väg för implementeringen av 
produktionsfilosofier existerar däremot inte. Det gäller allmänt att vid implementeringen av 
nya produktionsfilosofier att det måste tas hänsyn till det enskilda företagets egen verksamhet 
och situation. 

Ett exempel på en modellbeskrivning av hur en implementering av Lean-produktion som är 
mer fokuserad på tillverkningsprocesser skulle kunna gå till kan finnas hos Hobbs. Hobbs 
föreslår en checklista för företag som vill övergå till lean-produktion. Han särskiljer sex steg 
med separata mål, men påpekar att implementeringen bör ske utan att något av stegen hoppas 
över. 

Steg 1. Installation och uppstart av projektet 

Början är att ledningen uttalar sig om företagets strategiska vision. Denna skall bland annat 
fungera som en riktlinje för de olika grupper som avsetts för implementeringen. Hobbs 
förespråkar tre grupper, lednings-, material- och processgrupp. Ledningsgruppen fastställer 
huvudplanen och målområdet samt utbildar material- och processgrupper. Materialgruppen 
kartlägger produkter och dess materialbehov i målområdet ,samt att de utpekar potentiella 
kandidater för införandet av kanban-principen. Processgruppen kartlägger arbetstider och 
processflöde. 
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Steg 2. Att lära sig produkter, processer och material 

I detta steg är huvudaktiviteten att dokumentera och identifiera produktionen och 
processflöden. Ledningsgruppen har samordningsfunktionen och bevakar att huvudplanen 
följs upp, att utbildningar följs upp av grupperna samt att det nås konsensus för målområdets 
produkter. Material- och processgruppen fortsätter med sina arbetsuppgifter. Materialgruppen 
går vidare med kanban och fastställa kostnader för påfyllningsstrategier. Processgruppen 
genererar nyckeltal och tider för de olika processer och en analys av ett resursbehov. 

Steg. 3 Slutkontroll 

Kartläggningen av processen och informationsinsamlingen skall vara avslutad innan projektet 
fortsätter. Materialgruppen avslutar förberedelserna för kanban-systemet och utvecklar även 
strategier för material som har en låg beställfrekvens. Processgruppen avslutar 
nulägesanalysen och resursberäkningarna. Ledningsgruppen håller huvudplanen uppdaterad 
och godkänner material- och processgruppens arbete. 

Steg 4. Planering av layouten  

Produktionen skall organiseras efter lean-produktionens filosofi och linjerna designas. En 
utbildningsplan för medarbetare tas fram. Ledningsgruppen granskar och aktualiserar 
huvudplanen. Den slutgiltiga varianten av linjelayouten och kostnader för kanban-systemet 
godkänns. Materialgruppen initierar arbetet med installationen av kanban-systemet och 
formulerar en specifikationslista för utbildningskraven för materialansvariga. Processgruppen 
utvecklar en linjelayout för en mix av olika produkter och formulerar en specifikationslista för 
utbildningskraven för operatörer. 

Steg 5 Linjestart 

In detta steg testas de införda produktionstekniska rutinerna. Medarbetarnas utbildningsfas är 
avslutad och mekanismer för ett framtida förbättringsarbete är installerade. Ledningsgruppen 
gör ett sista godkännande av linje-uppstarten och säkerställer att operatörer har fått ta del av 
utbildningen. Huvudplanen hålls uppdaterad. Den nya linjens prestanda övervakas och 
ansvariga personer bestäms för kompletterande kontroll. Materialgruppen säkerställer att 5S-
principen har introducerats och att kanban-principen är i drift med tvåbingesystem2 som 
säkerhet. Huvuduppgifter för produktionsledningen är: 

• säkerställa att 5S-principen verkställs, 

• finjustera layouten, 

• testa lean-linjen med full och med minskad volym, 

• testa och kontrollera operatörernas kunskap, 

• börja med arbete för ständiga förbättringar. 

                                                 
2 Tvåbingesystem (two-bin system) är ett visuellt system för lagerhållning. Det används två lika stora lådor med 
artiklar, när den ena lådan är tom beställs mängden artiklar för att fylla den tomma lådan. Den andra lådan 
fungerar som säkerhetslager under ledtiden tills artiklarna inkommer. 
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Steg 6 Uppföljning 

Lednings-, material- och processgrupperna har avslutad sitt arbete och utvärderar 
huvudplanen. Det fortsatta arbetet ligger hos produktionsledningen. Den nya linjens 
förbättringar skall dokumenteras och analyseras i jämförelse med den planerade kapaciteten. 
Uppföljandet av 5S-principen och kanban-systemet skall granskas. Ett träningsprogram och 
en kvalitetsmatris för de anställda skall arbetas fram. Ett fortsatt arbete med ständiga 
förbättringar skall intensifieras. 

2.2 Koncept 
Begreppet produktionskoncept används i den mening att det har som huvudsyfte att 
säkerställa att de produktionstekniska aspekterna av införandet av nya produktionsfilosofier. 
Det förekommer att företag lyfter upp produktionskoncept och använder de som mer eller 
mindre överordnade filosofier. TQM, Six Sigma eller TPM är exempel för olika koncept som 
syftar till att säkerställa respektive genomföra olika typer av förbättringsprogram. Exempelvis 
avser Six Sigma att utesluta oönskad variation och bidrar därmed till kostnadsreduktioner och 
bättre kundtillfredsställe (Bergman och Klefsjö 2002). I följande beskrivs TQM och TPM mer 
ingående. 

2.2.1 TQM 

Som metodologi förespråkar såväl Lean-produktion som TPS för kvalitetskontroll och 
kvalitetsutveckling bland annat TQM respektive TQC. Formuleringarna ”total quality 
management” (TQM) och ”total quality control” (TQC) har under längre tid används 
synonymt, där TQC användes mest i Japan, medan TQM i den övriga världen och då främst 
USA. En i litteraturen förekommande förklaring till detta är bland annat att det har varit en 
felöversättning, eftersom det på japanska inte finns en skillnad mellan de begrepp som 
motsvarar ”control” respektive ”management”. Sedan 1997 används begreppet TQM även i 
Japan (Bergman och Klefsjö 2002). TQM skapades i samband med utvecklingen av 
kvalitetskontrollen. Kvalitetsutvecklingen kan indelas i fyra faser: 

1. kvalitetskontroll som sker efter produktionen, 

2. kvalitetsstyrning som sker under produktionen, 

3. kvalitetssäkring som sker före produktion, 

4. kvalitetsutveckling som sker genom ständiga förbättringar innan, under och 
efter produktionen. 

De fyra faserna avser inte en historisk indelning i olika tidsperioder utan syftar på att en allt 
större del av kvalitetsarbete sker allt tidigare i framtagningen av produkter. Historisk är det 
endast med den första fasen som kan anses ha varit dominerande i de västerländska 
industrierna efter andra världskriget. Kvalitetskontrollen kan anses vara en ren defensiv taktik 
som har försvunnit mer och mer och ersatts av kvalitetsstyrning. Vid kvalitetsstyrning 
prioriteras däremot att under processen iaktta och åtgärda processtörningar. Kvalitetssäkring 
fokuserar på att sammanställa ett kvalitetssystem för hur olika störningar skall hanteras. 
Begreppet är delvis missvisande eftersom den ger uppfattningen att en ”säkert” produktion 
åstadkoms. Utvecklingen från den andra fasen (se ovan) till den fjärde fasen kan till viss del 
pågå sida vid sida. Kvalitetsutveckling innefattar att samtliga kvalitetsfaser ingår i företagens 
organisation och att det ständig arbetas med dem (Bergman och Klefsjö 2002). 
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Den allt mer invecklade kvalitetskontrollen krävde en allt större kontroll över produktionen 
och därmed ett antal analysverktyg för att kunna påverka den. Företagen är inriktade på att 
endast utföra nödvändiga arbeten och på att ha en riktig kvalitetsnivå på alla produkter 
(Bjørnland m.fl. 2003). I samband med kvalitetsförbättringar har de sju förbättringsverktygen 
utvecklats, även kallade för ”quality control”-verktygen (QC-tools). Det är framförallt 
datainsamling som används i kombination med olika typer av diagram: 

• datainsamling som faktaunderlag, 

• histogram för att kunna presentera datamängden, 

• paretodiagram för att kunna vikta datamängden, 

• ishikawadiagram, orsaks-verkan-diagram, för att hitta bakomliggande orsaker, 

• uppdelning för att dela upp datamängden i delgrupper för orsaksbekämpning, 

• sambandsdiagram för att visa variationer beroende av en bakgrundsvariabel, 

• styrdiagram för att visa förändringen som en funktion av tiden. 

Fokus ligger på att upptäcka och åtgärda kvalitetsproblem som bland annat kan ha sina 
orsaker i produktionsprocessen. 

2.2.2 TPM 

”Total productive maintenance” (TPM)3 fokuserar mer på produktionsprocessen och på att 
säkerställa en störningsfri och effektiv produktionsprocess. Kvalitet och driftsäkerheten har 
visat sig hänga samman av flera skäll. Bland annat är driftsäkerheten en viktig 
kvalitetsdimension för företaget och driftsäkerheten påverkar processkvaliteten i en 
produktionsprocess med avseende på exempelvis effektivitet och duglighet (Bergman och 
Klefsjö 2002). Det kan urskiljas fyra steg fram till TPM. Utgående från att anläggningen körs 
fram till haveri till förebyggande underhåll och produktivt underhåll till slutligen TPM. TPM 
har fått sin svenska motsvarighet som TPU, totalt produktivt underhåll. TPM respektive TPU 
är ett produktionskoncept för att införa en omfattande förbättringsprocess. TPM/TPU baseras 
på tre grundläggande byggstenar: 

• uppföljning av driftstörningar. 

• operationsunderhåll. 

• förbättringsgrupper. 

Inom TPM/TPU förekommer det ett flertal verktyg för att förankra och bedriva 
produktionskoncept. Verktygen har sina ursprung i de ovan beskrivna 
produktionsfilosofierna. Ett antal exempel på grundläggande verktyg är: 

                                                 
3 Inom Litteraturen förklaras förkortningen TPM på flera olika sätt, som total process management, total perfect 
manufacturing, total preventive maintenance, total produktive management och som total productive maintance. 
I magisteruppsatsen följs den sistnämnda varianten, som har den största spridningen. 



 16

• 5S (sortera, strukturera, städa, standardisera och skapa), 

• OEE-mätning (total utrustningseffektivitet), 

• SMED-analys (ställtidsreduktion), 

• störningsanalys (med exempelvis ishikawadiagram). 

Elementärt för TPU respektive TPM är att det är ett människororienterat koncept (Willmott 
1994). Därmed ingår det även aktiviteter som engagerar operatörer och övrig personal samt 
en planerad kompetensutveckling för de inblandade. TPM syftar till att öka effektiviteten i 
produktionen genom att få samtliga operatörer att känna engagemang och ta ansvar för sina 
maskiner och sin utrustning (Ljungberg 2000). Skillnaden mellan TPM och andra koncept är 
att TPM bygger på erfarenheter och sunt förnuft istället för på teorier. TPM har visat sig vara 
ett bra koncept att använda sig av för att förbättra tillgänglighet, produktivitet och kvalitet, 
men även för att sänka underhållskostnader. Erfarenheter från hundratals företag i Japan, 
USA och Europa bekräftar det (Ljungberg 2000). 

En bra och komprimerad sammanfattning av TPM är den av Volvo utvecklade förklaringen:” 
TPM är ett systematiskt arbetssätt med inriktning att skapa störningsfria processer genom 
varje medarbetares engagemang, så att vi sänker kostnader och öka processens totala 
ekonomiska effektivitet.” (Nord m.fl. 1997). Målet av TPM-processen är noll olyckor, noll 
stopp, noll fel och noll slöseri, Figur 5. Detta är givetvis idealbilden, men alla form av lägre 
anspråk skulle vara en form av tillstånd till ett slarvigt handlande. 

MMÅÅL avL av TPM TPM -- pprorocessencessen
Noll - KONCEPT

• 0 Olyckor
• 0 Stopp
• 0 Fel
• 0 Slöseri

 

Figur 5. TPM- processens idealbild. Lägre anspråk skulle vara ett uppmuntrande till slarvaktighet. 

2.2.3 Modellbeskrivning för implementering 

TQM eller TPM kan införas efter ett flertal olika modeller. Men gemensamt är för dem att de 
sättes samman av flera steg och att de utgår från ett längre tidsperspektiv. I följande avsnitt 
beskrivs en modell mer ingående för att tydliggöra principen. Inom Volvo (Nord m.fl. 1997) 
har det används en metodik som utgår på att TPM införs enligt en trappa bestående av 12 
steg, Figur 6. Synliggörandet av upplägget som en trappa skall säkerställa att stegen 
genomförs efter varandra och att ingen steg hoppas över. Trappan är sedan indelad i två 
avsnitt förberedelseavsnitt och introduktionsavsnitt. 



 17

 

Figur 6. Principskiss av de 12 stegen för TPM implementering enligt Volvo-modellen. 

Steg 1. Beslut om införandet av TPM 

Vid det första steget är det viktigt att företagsledningen tar beslut om att införa TPM som 
koncept, samt att företagsledningen förstår innebörden och syftet med TPM. Det kan vara 
lämpligt att ta del av andras erfarenheter genom exempelvis studiebesök eller deltagandet i 
seminarier. Det är även lämpligt att välja ut ett ”pilotområde” inom företaget där konceptet 
sedan kan utvärderas i praktiken. 
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Steg 2. Utbildning och information 

Informationen om beslutet av att införa TPM bör spridas inom företaget, exempelvis genom 
olika typer av möten, interntidningar eller anslagstavlor. De anställda inom pilotområdet 
behöver utbildas och informeras ingående. Det gäller att i detta steg förebygga motsättningar 
bland anställda. Här är även en diskussion kring möjligheter och svårigheter viktig. 

Steg 3. Organisation och pilotområde 

Från och med steg 3 startar olika projekt inom pilotområdet, som till exempel hur ställtiderna 
kan minskas, hur själva utrustningseffektiviteten mätts eller hur teamwork skall bedrivas. En 
utvärdering av projekten bör ske innan de nya metoderna överförs till resten av företaget. En 
TPM-koordinater skall finnas i ledningen både för att synliggöra betydelsen av det nya 
konceptet för företaget och för att fungera som stöd för de olika projekten. 

Steg 4. Policy och målsättning 

En policy behöver arbetas fram som tydliggör konceptet. Utifrån policyn bör ett eller flera 
mål arbetas fram. En faktabaserad nulägesanalys är utgångspunkt för målen som på det sättet 
skall vara både utmanande och realistiska. Det rekommenderas att det övergripande målet går 
att beskriva genom exempelvis en slogan som är lätt att förstå i hela organisationen. Även en 
uppdelning i lång- och kortsiktiga mål rekommenderas, men det skall vara huvudmålet som 
det skall arbetas mot. 

Steg 5. Masterplan upprättas 

Vägen till huvudmålet skall finnas beskriven så att det inte finns osäkerheter och därför skall 
en masterplan sättas upp som ger struktur. Själva masterplanen är tänkt att sträcka sig över 
flera år så att hela införandet av TPM täcks. En god kännedom om de olika aktiviteternas 
tidsbehov är en förutsättning för en realistisk plan. 

Steg 6. Kick-off 

Projekt från pilotområdet bör ha avlutats och utvärderats innan företaget går vidare. Ett beslut 
om införandet av TPM inom hela företaget bör finnas. Det föreslås att det återigen görs 
informations- och utbildningsinsatser för att sprida TPM och vad det kommer att innebära för 
företaget. Det rekommenderas att det ifrån ledningens sida genomförs ”extraordinera” 
aktiviteter för att poängtera betydelsen av införandet. Vid de tillfällena kan exempelvis även 
kunder och leverantörer bjudas in för att betona den långsiktiga satsningen. Även resultat från 
pilotområdet kan presenteras. 

Steg 7. Effektivitet 

Effektivitetssteget sätts samman av fyra delsteg: ständiga förbättringar, operatörsunderhåll, 
specialistunderhåll och kompetensutveckling. 

Delsteg A. Ständiga förbättringar 

Vid detta delsteg mäts den totala utrustningseffektiviteten. Den skall förbättras genom att 
förlusterna elimineras. Förbättringsgrupper bildas som systematiskt eliminerar förluster med 
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hjälp av olika verktyg och metoder. Ständiga förbättringar är den mest krävande aktivitet att 
införa och lyckas med. 

Delsteg B. Operatörsunderhåll 

Operatörsunderhållet är på motsvarande sätt som själva TPM-konceptet uppbyggd som en 
trappa, där operatörens ansvar och befogenheter ökar efterhand. Operatörens nya 
kunskapsnivå möjliggör att han/hon tar över en del traditionellt underhållsarbete. Införandet 
av operatörsunderhållet är tänkt som ett långsiktigt projekt. Syfte med operatörsunderhåll är 
att eliminera småstörningar och förebygga kvalitetsproblem. 

Delsteg C. Specialistunderhåll 

Genom att operatören tar över en del av underhållsarbete får underhållspersonalen möjligheter 
att utöka sina områden. Exempelvis kan underhållspersonalen få möjligheten att ägna sig mer 
åt utveckling, förbättringar och problemlösningar. Dessutom kommer underhållspersonalen 
även i fortsättningen att ansvara för till exempel reservdelshantering och periodiskt underhåll. 

Delsteg D. Kompetensutveckling 

Kompetensutvecklingen utgör en stor del av samtliga aktiviteter. Särskilt i början av TPM-
implementeringen behöver samtliga anställda kompetens för att klara de nya uppgifterna. 
Kompetensutvecklingen skall förstås som en form av investering som genererar mångfaldig 
återbäring. För att skapa effektivitet i hanteringen av kompetensutvecklingen är det av fördel 
ju fler som kan delta som utbildare. En kartläggning av kunskapsnivåer i företaget kan lyfta 
fram anställda som kan fungera som utbildare. 

Steg 8. Nyanskaffning 

Målet vid en nyanskaffning är att kunna producera felfria produkter direkt efter installationen 
av den nyanskaffade maskinenheten. Nyanskaffningar är betydelsefulla för att möjliggöra 
arbete med utveckling, konstruktion, tillverkning och för att ta utrustningen i drift på ett så 
effektivt sätt som möjligt. En beräkning av utrustningens livscykelkostnad (LCC) möjliggör 
större insikt och bättre lönsamhet. Kravspecifikationer för utrustningen medför att en hög 
total utrustningseffektivitet kan uppnås. 

Steg 9. Kvalitetsunderhåll 

Kvalitetsunderhåll fokuserar på att kontroll sker vid källan till problem. De komponenter i 
utrustningen som har störst inverkan på kvalitetsutfall identifieras och deras optimala tillstånd 
definieras. Det möjliggör att jämföra uppmätta resultat med det optimala tillståndet. När de 
uppmätta resultaten börjar närma sig gränsen till defekta produkter sätt åtgärder in. 
Konsekvensen är att utrustningen justeras innan en defekt produkt tillverkas. 

Steg 10. TPM-administration 

Om det skall finnas ordning och reda i produktionen måste det även finnas ordning och reda i 
administrationen. Därmed skall ett liknande arbetssätt som för operatörsunderhåll 
introduceras för att bland annat säkerställa att den operativa delen får ett effektivt stöd. 
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Steg 11. Säkerhet, hygien och miljö 

Vid detta steg är målet att eliminera samtliga källor till olyckor och föroreningar. Denna 
aktivitet hänger till stor del samman med operatörsunderhåll. Genom att skapa en större 
förståelse och en större medvetenhet kan goda resultat för en bättre säkerhet och en bättre 
hygien och miljö uppnås. 

Steg 12. TPM-priset 

TPM är ett arbetskoncept och inte ett projekt. Därmed skall det efter införandet av de tidigare 
11 stegen gås vidare till nya mål. Även målen kan indelas i flera steg. Första steget är att 
införa TPM på ”verkstadsgolvet”, nästa steg är hela verksamheten och därefter inkluderas ofta 
aktiviteter tillsammans med olika leverantörer. Här kan exempelvis ett eget TPM-pris instiftas 
som det kan arbetas mot. Slutligen kan företaget sträva efter att vinna något av de TPM-prisen 
som instiftas av JIPM4. 

2.3 Produktionsfilosofi och koncept - en intagande kombination 

Det bör observeras att det lätt uppstår ett konkurrensförhållande mellan de olika koncept och 
filosofier. Dock syftar samtliga filosofier och koncept till att förbättra företagets 
konkurrenskraft och lönsamhet. Vid införandet gäller det till varje pris att undvika att det 
bildas fraktioner som endast vill arbeta med sitt favoritkoncept respektive sin filosofi. 
Dessutom är de flesta sammansatt av en trebokstavskombination vilket lätt gör att de kan 
förväxlas. Nord (1997) poängtera nödvändigheten ”att satsa på mer än ett av grundkoncepten 
för att bli konkurrenskraftig i framtiden”. 

Utgående från TPS och Lean-produktionen som produktionsfilosofier och TQM och TPM 
som produktionskoncept kan det skissas en intagande kombination. Filosofierna fungerar som 
”hjärna” och genererar den strategiska visionen. TQM och TPM finess är att de fungerar som 
muskler och möjliggör ett effektivt genomförande av den produktionstekniska delen av 
visionen. De olika verktyg som både produktionsfilosofierna och koncepten genererar 
beskrivs ingående i följande avsnitt och fungerar som underlag för den mer praktiska delen av 
studierna. 

2.4 Verktyg 
I följande avsnitt sammanställs och presenteras verktyg ur såväl Lean-produktion som TPM 
som är både kännetecknande och avgörande för respektive produktionsform. 

2.4.1 Igångsättning och kommunikation 
Igångsättning är ett samlingsbegrepp för olika verktyg som syftar till att göra alla berörda 
personer bekanta med den av företaget valda varianten av en produktionsfilosofi respektive 
koncept. Möjligheterna presenteras och kunskap om filosofin och konceptet förmedlas. På det 
viset kan bland annat ledningens engagemang och intresse visas och personalens engagemang 
och intresse väckas. Det hela påminner om en klassisk projekt-kick-off. Skillnaden är att kick-
offen genomförs tillsammans eller följd av olika utbildnings- och förankringsaktiviteter (ABB 
2007). Ett exempel på förankringsaktiviteter är en workshop i kombination med spel. Spelet 
har i detta fall som funktion att simulera produktionsflöde (IVF 2007). Spel kan även 
                                                 
4 JIPM är förkortning för Japan Institute of Plant Maintance. JIPM är en icke vinstdrivande japansk organisation 
som är involverad i forskning, konsultverksamhet och utbildning. 
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användas för att på ett lekfullt sätt starta jakten på olika former av spill respektive slöseri 
inom företaget. 
Oavhängig med vilken filosofi eller koncept företaget arbetar kan arbete misslyckas totalt om 
de anställda på samtliga nivåer inte känner något stöd uppifrån (Nord m.fl. 1997). Det kan 
vara ytterst motiverande för de olika grupperna att få kunna berätta för ledningen hur de 
arbetar. Stöd, styrning och motivation ifrån ledningen bygger till stora dela på 
kommunikation. Kommunikation är ledningens chans att marknadsföra nya filosofier och 
koncept. Beroende på vilken form av kommunikation som väljs och hur informationen 
presenteras kan en människa komma ihåg olika mycket (Nord m.fl. 1997): 

• 10 %   av vad hon läser. 

• 20 %   av vad hon hör. 

• 30 %   av vad hon ser. 

• 50 %   av vad hon hör och ser. 

• 70 %   av vad hon säger själva. 

• 90 %   av vad hon gör. 
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2.4.2 5S, PDCA-cykel och ständiga förbättringar 

5S är ett verktyg som används i såväl Lean-produktion som TPM. Verktyget används för att 
skapa ordning och reda inom ett arbetsområde men även inom större dimensioner. 5S är 
uppdelade i fem steg. Steg 1 inleder stegen med en inventering och steg 5 avslutar med att en 
vana skapas för att efterleva de nya rutinerna, Tabell 2, (WCM 2007 och Nord m.fl. 1997). 

Tabell 2. Sammanställning och kommentering av de 5S. 

Steg Japansk 
namn 

Svensk översättning Kommentar 

1 Seiri Inventera/skapa ordning 
och reda 

Sortera nödvändiga och ej nödvändiga saker, 
kasta/sälj allt som inte längre behövs; även 
kända fel och obekväma arbetsmoment skall 
åtgärdas. 

2 Seiton Placera/organisera och 
systematisera 

Ordna produktionens layout; verktyg, utrustning 
och material skall finnas lättillgänglig och på rätt 
plats. 

3 Seisou Initialrengörning/städa 
och rengör 

Initialrengörning är en form av 
kontroll/inspektion; arbete skall dokumenteras 
med bland annat fotografier (före/efter). 

4 Seiketsu Rutiner/standardisera Det skall upprätthållas/genomföras ordning, god 
organisation och städning inom personliga och 
kraftig nedsmutsade områden; visuella metoder 
för att snabbt läsa av och skapa standarder (= ett 
kontinuerligt arbete med steg 1-3). 

5 Shitsuke Disciplin/utbildning En vana att följa reglerna skall utvecklas, mål 
skall sättas upp; motivation måste skapas mha. 
kommunikation och feedback för att dagligen 
påminna om och se hur långt arbetet har 
fortskridit.  
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Efter att det har genomförts en grundläggande inventering (steg 1) skall verktyg och 
utrustning systematiseras (steg 2), så att det är lättillgänglig, Figur 7. 

     

Figur 7. Till vänster en typisk verktygslåda innan arbete med 5S. Till höger en verktygslåda efter arbete 
 med 5S steg 2 (B. Braun-Aesculap 2007). 

Ett sätt för att sedan skapar standarder (steg 4) är att med hjälp av visuella metoder förege 
rutiner för exempelvis var städutrustningen skall finnas för att upprätthålla den nya nivån på 
ordning och reda, Figur 8. 

 

Figur 8. Steg 4, exempelvis en visuell standard för vart städutrustningen skall finnas (B. Braun-Aesculap 
2007). 
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Grundläggande är att de 5S följs upp, det vill säga att arbete börjar med steg ett och sedan går 
stegvis vidare. Ett verktyg som kan säkerställa denna uppföljning är förbättringscykeln 
PDCA, Figur 9, som etablerades av Edwards Deming (Bergman och Klefsjö 2002). Cykelns 
fyra faser ”plan-do-check-act” beskriver hur det inom exempelvis ett visst arbetsområde kan 
sytematiskt arbetas med ständiga förbättringar: 

• plan/planera: Förbättringsarbete börjar med att fastställa de väsentliga orsakerna till 
problemet och med att föreslå förbättringar. Exempelvis kan ett av de sju 
förbättringsverktygen, se avsnitt 2.2.1 TQM, användas för att upptäcka orsaken till 
problemet. Brainstorming och en tvärfunktionell arbetsgrupp kan vara till hjälp. 

• do/göra: De föreslagna förbättringarna genomförs av en utsedd arbetsgrupp. Det är 
betydelsefullt att alla inblandade i arbetsgruppen är överens om problemet och den 
beslutade förbättringen. 

• check/studera: De genomförda åtgärderna skall studeras och kontrolleras. 

• act/lära: Det gäller att kontinuerligt ta lärdom av förbättringsarbete, så att exempelvis 
samma typ av problem kan undvikas nästa gång. Om åtgärderna har varit 
framgångsrika skall den nya förbättrade nivån permanentas. I annat fall måste 
förbättringscykeln genomgås en gång till. Det är betydelsefullt att även 
problemlösningsprocessen analyseras för att eventuellt förbättra den. 

 

Figur 9. En förbättringscirkel efter Deming med de fyra faserna planera, göra, studera och lära. 

Utöver PDCA-cykeln existerar ett flertal motsvarande varianter. Sex Sigma som 
introducerades inom Motorola under 1980-talet är ett exempel på en sådan variant (Bergman 
och Klefsjö 2002). Bland annat ABB och Scania har använt sig av detta verktyg vid sina 
förbättringsprogram. Fokus ligger på en reduktion av oönskad variation, och 
förbättringsarbetet utgår från respektive företagets högsta ledning. Ytterligare en variant är 
Kaizen som härstammar ifrån den japanska produktionsfilosofin. Ordet Kaizen kan 
någorlunda översättas med: ”förändra till det bättre”. I den meningen används Kaizen som 
beteckning för mindre grupper som självgående arbetar med ständiga förbättringar med hjälp 
av PDCA-cykeln (Bergman och Klefsjö 2002). 
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Det är vanligt förekommande vid förändringar att det sker en språngvis förbättring, men det 
har visat sig vara svårt att bibehålla den förbättrade nivån. Det finns en tendens att den ”nya 
nivån” med tiden återigen sjunker till den ursprungliga nivån. För att bibehålla effekten av en 
förändring är det därför viktig att arbetssättet följs upp och standardiseras, samt att det arbetas 
kontinuerligt med ständiga förbättringar, Figur 10, (Nord m.fl. 1997). 

  

Figur 10. Jämförelse av utvecklingen vid förändringar utan respektive med ständiga förbättringar. 

Skall arbetet med ständiga förbättringar ge en positivt effekt är det en förutsättning att det 
bedrivs på systematiskt sätt. Möjligheter för framgångar begränsas om det finns en dåligt 
strukturerad prioritering och resurstillsättning. Det kan urskiljas tre klassiska tekniker som ett 
förbättringsarbete inte skall bedrivas efter (Nord m.fl. 1997): 

• Hagelskottstekniken, små resurser skjuts in lite överallt utgående ifrån att någonting 
någonstans förmodligen kommer att bli bättre. 

• Decibeltekniken, stora resurser sätts in där därifrån det skriks högst. 

• Bävertekniken, de anställda är nöjd med den situationen som finns och varken vill 
eller orkar gå vidare. 

Avgörande för att arbete med ständiga förbättringar skall nå framgångar är bland annat de 
anställdas acceptans och förståelse för detta nya sätt att arbeta efter. Förutom att ett antal 
hittills okända verktyg, metoder och hjälpmedel införs, så krävs det också en utveckling 
respektive förändring av sättet att arbeta och tänka. För att möjliggöra denna utveckling måste 
företaget sätta in resurser. Invändningar från företagets sida är ofta att det finns en brist på 
resurser, men det gäller att poängtera att om företaget vill vinna tid är det nödvändigt att satsa 
tid i början av arbete med ständiga förbättringar (Nord m.fl. 1997). 

2.4.3 Nulägesanalys 

Nulägesanalysen uppfyller två syften. För det första skall den ge ett dataunderlag om hur 
nuläget ser ut och för det andra skall den ge möjlighet att studera produktionsavsnittets egen 
dynamik. För att generera tillförlitligt datamaterial om olika tider är det lämplig att genomföra 
en nulägesanalys i form av en tidsstudie med hjälp av en sytematisk metod, Tabell 3. 
Tidsstudien kan i så fall bidra till att generera parametrar med stopptider och deras orsaker. 
Den genererar dataunderlag för att kunna beräkna den totala utrustningseffektiviteten, se 
avsnitt 2.4. Detta är en grundläggande utgångspunkt för ett fortsatt arbete med TPM (Al-
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Radhi 2002). Vid en senare uppföljning av resultat av ett förbättringsarbete är det bland annat 
de parametrarna som skall jämföras. Även vid en jämförelse med andra industrier kan 
parametrarna komma till användning. 

Tabell 3. Uppdelningen och definitionen av tider enligt standarden VDI 3423. 

Beteckning Beskrivning Kommentar 

TA Totalt tillgänglig 
tid 

Till exempel ett skift. 

TU Totalt använd tid All tid maskinlinjen är bemannad under en period, 
inklusive alla stop, ställ, m.m. 

TOP Körtid (Operativ 
tid) 

All verklig körtid under en period. 

TDTO Organisatoriska 
stopp 

Stopptid som förorsakas av organisatoriska skäl. 

TSET Ställtid All tid för postning. Ingår i TDTO. 

TDTT Tekniska stopp Stopptid som kan förklaras med tekniska skäl. 

TM Tid för underhåll Underhålls som utförs under TU. 

TIQ Tid för omkörning Omkörning av internt utsorterade produkter. 

I en industriell process kan det urskiljas två elementära orsaker till stopp: kroniska och 
sporadiska fel, Figur 11. Det är huvudsakligen de kroniska felen som bör åtgärdas, som 
vanligtvis betecknas som småstopp. Åtgärdas kroniska fel i en industriell process, så 
reduceras normalnivån av fel i processen till ett optimalt tillstånd. Sporadiska fel kommer 
med stort sannolikhet alltid att finnas i processen, men deras grad av påverkan på de totala 
förlusterna är små jämfört med de kroniska felen. Ehuru skall även sporadiska felen följas upp 
och ett försök att eliminera dessa bör ske (Nord och Johansson 1997). 

 

Figur 11. Skillnad mellan kroniska och sporadiska fel i en tillverkningsprocess. 

Tider och stopporsakerna ger information om kroniska respektive sporadiska fel i processen 
och därmed en hänvisning om var det efterföljande analysarbetet skall koncentreras. Tiden 
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kan fungera som en avgränsning mellan kroniska och sporadiska fel. Karlsson och Svensson 
(2004) anger exempelvis en tidsgräns på tre minuter medan Nord m.fl. (1997) anger en på 
fem minuter. 

2.4.4 Total utrustningseffektivitet 

Inom TPM används den totala utrustningseffektiviteten, OEE (overall equipment efficiency), 
för att kunna ge ett intryck över verksamhetens utrustning och dess effektivitet. För att kunna 
förmedla en bild över ett företagets brister och begränsningar är det av betydelse att använda 
sig av fakta. Mätningar bör baseras på vetenskapliga och kvantifierbara enheter. Istället från 
att utgå från vad den industriella processen skulle kunna producera utgår den totala 
utrustningseffektiviteten ifrån vad processen faktiskt producerar. Att endast beräkna en 
storlekssiffra för vad som faktiskt produceras är otillräckligt. Det krävs för att kunna påverka 
förlusterna att göra deras orsaker synligt. Den totala utrustningseffektiviteten tar hänsyn till 
och synliggör dessa orsaker (Ljungberg 2000). I samband med det talas om de sex stora 
förlusterna: 

• utrustningsfel och avbrott, 

• ställtid och justeringar, 

• tomgång och småstopp, 

• reducerad hastighet, 

• defekter i processen och löpande produktion, 

• reducerat utbyte och uppststartsförluster. 

Den totala utrustningseffektiviteten sätts samman av tre delar: 

• tillgänglighet, 

• operationseffektivitet, 

• kvalitetsutbyte. 
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Begreppet total utrustningseffektivitet har ursprungligen definierats av Nakajima (1993). 
Definitionerna av de ingående delarna finns beskriven hos Eriksson (1997). Definitionerna tas 
upp och beskrivs i avsnitt 3.4. Ett företag som har utvecklat sambanden mellan tider, feltyper 
och total utrustningseffektivitet är VOLVO, Figur 12. Deras variant av OEE-framtagningen 
finns välbeskriven av Andersson och Bertling (2006). 

 

Figur 12. Samband mellan tider, feltyper och total utrustningseffektivitet. 

Vid beräknandet av operationseffektiviteten krävs det att den köpta cyckeltiden5 bestäms 
(Nord m.fl.1997). Cyckeltiden avser tiden för bearbetningen per styck. Om exempelvis 
maskinlinjens hastighet är 20 m och ämnen ligger i en meters avstånd, så medför det en 
cyckeltid av 0,05 min per ämne (1÷19=0,052). Cyckeltiden är den teoretiska högsta 
hastigheten i linjen. Problemet är att företagen ofta saknar specifikationer för sina 
utrustningar eller att utrustningarna har modifierats (Nord m.fl.1997). 
Vid en sammanställning av de olika tillfällena som utgör dataunderlaget för beräkningen av 
den totala utrustningseffektiviteten kan en så kallad ”Best of the best”-utrustningseffektivitet 
beräknas (Nord m.fl.1997). Maskinlinjens bästa tillgänglighet multipliceras med de bästa 
värdarna för operationseffektivitet och kvalitetsutbyte. Talet ger ett positiv psykologisk 
effekt. Talet kännetecknas av att det inte är ett fantasital, utan att de ingående värdarna har 

                                                 
5 Köpta cyckeltiden är den ursprungligen av tillverkaren angivna maximala bearbetningshastigheten (exempelvis 
två slag av en stans). Den avser utrustningen utan eventuell genomförda förändringar. Vid till exempel 
självkonstruerade utrustningar bör en jämförelse göras med motsvarande utrustning som kan förvärvas på 
marknaden. Det kan innebära att en operationseffektivitet över 100 % kan åstadkommas. 
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Exempel på beräkningen av total utrustningseffektivitet (OEE): 
 
Tillgänglighet ×  Operationseffektivitet × Kvalitetsutbyte = OEE 
 
         95%        ×              75%             ×           89%         =  63% 
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uppnåtts i verkligheten. En annan slutsats som kan dras av talet är att mellanskillnaden mellan 
den totala utrustningseffektiviteten och ”Best of the best”-talet motsvarar den praktiskt 
bevisade förbättringspotentialen. 

2.4.5 Störningsanalys 

Störningar i ett företagets produktion påverkar direkt företagets tillverkningskostnader, 
leveranstid och leveranssäkerhet. Störningar som orsakar kvalitetsförluster påverkar direkt 
produktionskvaliteten, Figur 13. 

 

Figur 13. Störningar och deras påverkan på företaget. 

Störningar som är kopplade till tillverkningsprocessen står enligt en rad svenska och 
utländska studier för mellan 20–70 % av tillverkningskapaciteten (Ericsson 1997). 

På ett övergripande plan kan ett flertal störningar identifieras som förorsakar stora förluster 
för den svenska industrin. En orsak är att det saknas system som kontinuerligt synliggör 
störningar i produktionen. Sedan krävs det oftast samordnande insatser inom teknik, 
organisation och personal. Det medför att en annan orsak för de stora störningsförlusterna är 
de olika kompetens- och ansvarsområden som finns mellan olika personer och avdelningar 
inom företaget. Slutligen är det förekomsten av s.k. orsakskedjor, dvs. att den upptäckbara 
och utlösande störningen har förorsakats av en mängd respektive serie bakomliggande orsaker 
(Ericsson 1997). 

På ett lägre plan i det enskilda företaget innebär det att det finns ett stort intresse av att 
fastställa störningar och deras orsaker. Ett sätt att identifiera störningar i produktionen är att ta 
hjälp av ett Ishikawadiagram, Figur 14. Ishikawadiagrammet eller fiskbensdiagrammet och de 
”6 M” är ett verktyg som härstamma ur den japanska industriproduktionen som förknippas 
med exempelvis Toyota. Antalet ”M” kan variera. Ishikawadiagram är ett orsak/verkan-
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diagram. De ”6 M” symboliserar bakomliggande orsaker som ger upphov till problem. 
Verkan är effekter och resultat av den verkliga orsaken, det vill säga störningar i 
produktionen. 

 

Figur 14. Principen för ett Ishikawadiagram i form av ett 6M-diagram. 

Utgående från varje ”M” sammanställs och diskuteras störningar. Störningar sammanställs 
oberoende av frekvens. Syfte är att utvärdera och avskaffa samtliga störningar (Bergman och 
Klefsjö 2002). 

Brainstorming 

Brainstorming är en metod som kan användas för att med hjälp av ett Ishikawadiagram 
dokumentera och sammankoppla orsak-verkan-förhållande (Anon. 2002). 

Erfarenheter har visat att gruppstorleken inte bör överskrida 6–8 personer. De bör även ha en 
viss vana att arbeta tillsammans (Bergman och Klefsjö 2002). 

Brainstorming innebär ”fritt flöde av idéer” och kan användas för att hitta så många idéer som 
möjligt för problemlösningar till störningar. En medlem av arbetsgruppen väljs till 
samordnare och skall skriva ned alla idéer och stimulera gruppen. Följande grundregler skall 
gälla under brainstormingen: 

• Negativ kritik är inte tillåten. 

• Endast beröm och uppmuntran får förekomma. 

• Alla i arbetsgruppen har total yttrandefrihet. 

• Ju mer och extrema idéer desto bättre. 

• Samtliga idéer skall göras väl synliga för alla deltagare. 

• Förbättringar och sammanslagningar av andras idéer är tillåtna. 

En värdering av idéerna genom diskussion sker först efter nya idéer inte längre har kommit 
fram. Goda idéer överförs till handlingsplanen (Trygg 1995). Det gäller att vara observant på 
att vid alla problemlösningar finns det en risk att alltför snabbt fastna för en särskilt lösning. 
Därför skall det avvaktas lite innan den definitiva lösningen fastställs. Det skall gälla att 

Maskin 

Störningar 
 i  

produktionen 

Människa 
Störning 

Miljö Metod Management 

Störning 

Störning 
Störning 

Störning 
Störning 

Material 



 31

problemet välkomnas och betraktas som en möjlighet. Brainstormingen bär möjligheten att 
verkligen spåra orsaken till ett problem. Operatörerna reagerar i sitt dagliga arbete på 
symptom, men de kan ha fel på orsaker. Skulle företaget agera mot symptom vore det en 
kortsiktig lösning och på längre sikt kvarstår problemet. 

Handlingsplan 

För att styra och säkerställa genomförandet av åtgärder rekommenderas det att upprätta 
handlingsplaner (Trygg 1995). Handlingsplanen innehåller och styr förbättringsarbetet samt 
kanaliserar bra idéer ifrån de olika analyserna respektive brainstormingen till handlingar. 
Handlinsplanen kan delas upp i två delar, en för de kortsiktiga och en för de långsiktiga 
åtgärderna. Väsentligt är att det sätts ett datum för när åtgärderna skall vara genomförda. Till 
varje åtgärd skall en person utses som ansvarar för att åtgärden verkställs. Att åtgärderna 
verkligen genomförs är av stor betydelse för att bibehålla förtroende och motivation av alla 
inblandade för ett framgångsrik införande av nya produktionskoncept. 

2.4.6 Förbättringsgrupper 

Innebörden av förbättringsgrupp är att det skall åstadkommas förbättringar. Syftet med att 
arbeta i grupper är bland annat att en grupp kan åstadkomma saker som enskilda individer inte 
kan (Nord m.fl. 1997). Förbättringsgrupper beskrivs även som musklerna inom TPM 
(Ljungberg 200). Motsvarande verksamhet förekommer inom Lean-produktion, där det delvis 
förekommer under betäckningen Kaizen6 (WCM 2007). Själva verksamheten används för att 
möjliggöra förbättringar och för att lösa problem, samtidigt som verksamheten fungerar som 
en utbildning för Lean-produktionstänkande (Andersson 2007), Figur 15. 

 

Figur 15. Förbättringsgrupper respektive kaizen är inte endast till för lösa problem, Verksamheten 
fungerar  även som en utbildning för det nya tänkandet (BT industries 2007). 

                                                 
6 Den mest använda översättningen till svenskan är förbättringsgrupper. 
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Gruppsammansättningen bör vara tvärfunktionell och antalet gruppmedlemmar bör ligga 
mellan fyra och sju personer och en handledare skall finnas med. Vid för stora grupper är 
risken stor att endast några personer aktivt deltar i arbete. Förbättringsgruppen bör träffas 
regelbundet för att få kontinuitet i arbete och för att åstadkommer produktivitet i 
förbättringsarbetet. Mötesverksamheten skall hållas korta med tanken på att den egentliga 
förbättringsarbete skall ske i gruppens arbetsområden. Enkla protokoll bör finnas för att 
dokumentera verksamheten. Verksamheten och resultat bör dokumenteras så att aktiviteten 
blir synligt i företaget, Figur 16. 

 

Figur 16. Kaizentrum, informationstavlor som synliggör aktiviteten i företaget (B. Braun-Aesculap 2007). 

Utgångspunkt för förbättringsgruppens verksamhet är uppföljning av produktionen och 
lämpliga uppgifter för gruppen är att: 

• reducera förluster, 

• minska omställningstider, 

• minska småstopp, 

• minska hastighetsförluster, 

• ordning och reda, 

• förbättrad produktkvalitet, 

• förbättrad kommunikation och samarbete. 
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Det skall finnas mål för förbättringsgruppens arbete. Generellt kan det sägas att mål skall vara 
SMERT, det vill säga: 

• specifika, 

• mätbara, 

• entusiasmerande, 

• realistiska, 

• tidsatta. 

Förbättringsgrupper bör ha ansvar för såväl analys av uppgifterna och för genomförandet av 
förbättringar (Ljungberg 200). 

2.4.7 Operatörs- och specialistunderhåll 

Operatörs- och specialistunderhåll tillhör de åtgärder som inte omedelbart ger resultat. 
Störningar reduceras och uppkomma störningar kan de snabbare åtgärdas. En större effekt är 
motivationsökningar som åstadkoms genom utbildningar. En bra kombination av 
utbildningsåtgärder är teoretisk undervisning med en uppföljning av resultaten och praktisk 
undervisning vid arbetsplatsen, Figur 17. 

 

Figur 17. Operatörs- och specialistunderhåll: teoretiska undervisning, uppföljningen av resultat och 
praktiska undervisningar på plats. 

Operatörsunderhåll 

Operatörsunderhåll utgår från att operatören på längre sikt skall ta över delar av det 
traditionella underhållsarbetet. Operatören får en ökad förståelse för utrustningen respektive 
maskinen och kan kontrollera och styra den. Själva operatörsunderhållet medför att 
genomförda förbättringar säkras och att potentiella störningar kan upptäckas av operatören. 
Genom att standarder och rutiner utarbetas tillsammans med operatören ökas det acceptansen 
för dessa.  
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Följande sjustegstrappa kan vara ett lämpligt tillvägagångssätt för att införa 
operatörsunderhåll (Nord m.fl. 1997): 

• grundläggande rengörning, ordning och reda, 

• motåtgärder vid källan till problem, 

• standarder för rengörning och smörjning, 

• allmän inspektionsträning, 

• självständig inspektion, 

• organisera arbetsplatsen, 

• självständigt operatörsunderhåll. 

Den slutliga nivån innebär att operatören kan genomföra mindre reparationer och byta ut 
slitagedelar. Det medför i sin tur att det krävs att operatören har direkt tillgång till 
reservdelarna och att operatörens ansvarsområde är kartlagt. 

Ett krav för att operatören skall kunna genomgå sjustegstrappan är att det finns ett 
utbildningsprogram som stödjer införandet av operatörsunderhåll (Nord m.fl. 1997): 

• Vid införandet av steg ett och två bör det säkerställas att operatören har kunskap om 
att kunna hitta defekter och att han/hon förstår principerna för förbättring av en 
utrustning. 

• Vid införandet av steg tre och fyra bör det säkerställas att operatören har kunskap om 
hur utrustningen fungera för att kunna hitta orsakerna till störningar. 

• Vid införandet av steg fem och sex bör det säkerställas att operatören har kunskap om 
sambanden mellan utrustningens skötsel och produktkvalitet. 

• Vid införandet av steg sju bör det säkerställas att operatören har kunskap om hur 
utrustningen skall repareras. 

Specialistunderhåll 

Specialistunderhåll kan specificeras i fem olika grupper: 

• akut underhåll, 

• förebyggande underhåll, 

• återställande underhåll, 

• förbättringsunderhåll, 

• tillståndsbaserat underhåll. 
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Akut underhåll krävs när en oplanerad stopp har inträffat. En oplanerad stopp behöver dock 
inte innebära att inträffandet var oförutsägbart (Nord m.fl. 1997). Företaget kan mycket väl ha 
haft kännedom om att det snart kan inträffa en stopp, men på grund av tidsbrist inte kunna 
göra något åt det. Akut underhåll är den mest kostsamma formen av underhåll. Genom att 
maskinen har använts fram till inträffandet av stoppet, istället för att sätta in åtgärder tidigare, 
har orsaken hunnit bli större, allvarligare och mer tidskrävande. All form av planering 
kollapsar vid ett allt för stor andel akut underhåll. Det bör dock påpekas att det även kan vara 
lönsamt att producera fram till dess att akuta stopp inträffar. Om maskinens utfall inte stoppar 
det totala produktionsflödet respektive är snabbt och billigt att reparera, kan det vara lönsamt 
att agera på det viset. En klassifikation av maskiner respektive utrustningar i form av 
exempelvis en riskanalys är ett fördelaktigt underlag för att från fall till fall kunna avgöra hur 
företaget skall reagera. 

Förebyggande underhåll syftar till att undvika akut underhåll. Ett optimalt genomfört 
förebyggande underhåll har som resultat bland annat lägre driftskostnader och lägre antal och 
kortare stopp jämfört med endast akut underhåll (Nord m.fl. 1997). Intervall för förebyggande 
underhåll bestäms av drifttid respektive antal tillverkade detaljer mellan det att stopp inträffar. 
Ibland tillhandhåller maskinleverantörer information om exempelvis rekommenderade 
smörningsintervall. Tidsstudier och operatörens kunskap kan också vara bra 
informationskällor. En kontinuerlig och regelbunden rengörning av maskiner är ett sätt att 
reducera onormalt slitage. 

Återställande underhåll syftar till att återställa maskiner i dess ursprungliga skick. 
Informationskällan till återställande underhåll är förebyggande underhåll där det lätt kan 
upptäckas att någonting behöver åtgärdas så att inte en produktionsstopp inträffar. Typiska 
exempel är byte av lager, drivremmar packningar m.m. Dessa underhållsinsatser bör planeras 
noggrant för att utesluta produktionsavbrott 

Förbättringsunderhåll syftar till att reducera respektive onödiggöra underhåll. Ett så kallade 0-
behov av underhåll är mycket svårt att åstadkomma. Det kan vara gynnsamt att modifiera 
maskiner, det vill säga att plocka bort komponenter, så att inget underhållsbehov för just för 
de komponenterna uppstår. En annan variant är att flytta komponenter eller montera olika 
typer av skydd för att omöjliggöra att exempelvis damm och spån kan orsaka stopp. Det bör 
påpekas att dessa ingrepp kan medföra att maskinens CE-märkning måste förnyas. Det kan 
vara av intresse att omge maskinen av en CE-märkt skyddsbur så att märkningen avser endast 
buren. 

Tillståndsbaserat underhåll är den mest utvecklade formen av underhåll. Den har som syfte att 
upptäcka alla eventuella orsaker till stopp innan de kan förorsakar en stopp. Har företaget som 
avsikt att etablera sig med sin produktion på världsklassnivå måste det finnas kompetens, som 
väl behärskar tillståndsbaserade kontrollmetoder (Nord m.fl. 1997). På denna nivå gäller det 
att kontrollerna utförs varken för ofta eller för sent, det vill säga de skall utföras på det 
maximalt lönsammaste viset. 

Vid en lönsamhetsanalys av samtliga typer av underhåll bör hela kostnaden för en eventuell 
stopp räknas, det vill säga samtliga kostnader för produktionsbortfall och underhållsinsatsen. 
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2.4.8 SMED-analys 

Analysmetoden härstammar från Japan och utvecklades på 50-talet av Shigeo Shinga vid en 
insats hos Toyo Kogyo company (Trygg 1995). Förkortningen står för ”Single digit-minute 
Exchange of Die”, på svenska ”Ensiffrigt antal minuter för byte av verktyg”. Analysmetoden 
grundar sig på att arbetet med omställningen av en maskin kan delas upp i olika aktiviteter. 
Aktiviteterna klassas sedan som inre eller yttre ställarbete. Inre ställarbete är aktiviteter som 
endast kan utföras om maskinen inte är i gång (IED, inside exchange of Die). Yttre ställarbete 
är aktiviteter som däremot kan utföras om maskinen är i gång (OED, outside exchange of 
Die). Är inre och yttre ställarbete kartlagda, börjar arbetet med att hitta möjligheter att 
omvandla inre ställarbete till yttre ställarbete. Nästa steg är att försöka hitta möjligheter till att 
minimera såväl inre som yttre ställarbete. Det är inte ovanligt att det hittas aktiviteter som kan 
tas bort helt. 

Shigeo Shingo har sedan inom Toyota-koncernen vidareutvecklat metoden till ett systematiskt 
arbetssätt omfattande åtta steg (Shingo 1985): 

1. separera IED och OED, 

2. omvandla IED till OED, 

3. standardisering måste vara funktionell, 

4. funktionella fastningsanordningar, 

5. förhandsjusterade fixturer, 

6. parallella operationer, 

7. eliminera justering, 

8. mekanisera. 

Steg 1 utgår ifrån huvudregeln: ”om ”OED” är möjlig, utför ”OED”” och ”om ”IED” är 
oundviklig, utför ”IED”.” (Shingo 1985). Utförs IED skall det för en operatör absolut inte 
vara nödvändig att lämna maskinen. Alla verktyg, jiggar, material, m.m. skall ha plockats 
fram innan maskinen stängs av. De skall vara perfekt sorterade och i rätt ordning intill 
maskinen. Det skall på förhand vara säkerställt att verktygen fungerar korrekt. 

Steg 2 är kärnan i att reducera stilleståndstiden. Allt sådant arbete som inte behöver utföras 
som IED utförs som OED. 

Steg 3 beskriver möjligheten att underlätta verktygsbyten genom att standardisera form och 
dimension på verktygen. Det här steget kan vara förknippat med väldigt höga kostnader och 
är därmed en avvägningsfråga. Dock rekommenderas det att åtminstone de dimensioner som 
är väsentliga för verktygets infästning standardiseras (Shingo 1985). 

Steg 4 redogör för problematiken med att de flesta fästningsanordningar fortfarande är av så 
kallad ”skruvtyp”. De kräver att muttern först centreras mot bulten och sedan snurras ett antal 
varv innan den kan dras åt. Själva åtdragningsfunktionen träder först i kraft vid sista 
åtdragningsvarvet. Det gäller att istället konstruera respektive byta till fästanordningar som 
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kräver minsta möjliga tid och ansträngning. Vid ett byte av fästanordningar bör krafterna som 
verkar i X-, Y- och Z-led beaktas. Vid exempelvis upphängning av verktyg verkar de största 
krafterna i Y-led, vilket innebär att vissa skruvar i andra riktningar därmed kan bytas ut mot 
fastanordningar som är mindre tidskrävande. 

Steg 5 reducerar stilleståndstiden ytterligare genom att med hjälp av standardiserade fixturer 
omvandla tidsödande infästnings- och justeringsarbete till OED, så att endast själva 
infästningen i maskinen återstår som IED. 

Steg 6 redogör möjligheten till stora tidsbesparingar genom att två personer istället för en 
utför maskinomställningar. Vissa verktygsbyten kan medföra att maskinställaren måste 
”vandra” fram och tillbaka för att utföra arbetet. I sådana situationer kan det sparas enormt 
mycket tid att två personer utför arbete parallellt. Exempelvis om en person behöver 30 
minuter på sig för att utföra arbetet, kan två personer i regelfall utföra samma arbete på 10 
minuter, alltså på mindre än halva tiden. Det finns ofta motvilja för att lägga upp arbetet på 
detta sätt. Förklaringen brukar i så fall vara att ”det inte finns en person tillgänglig när det 
behövs”. Det kan vara lönsamt att ha en person tillgänglig i verkstaden som just har som 
huvudsaklig uppgift att hjälpa maskinställaren vid verktygsbyten. 

Steg 7 kartlägger att vid vanliga verktygsbyten utgör justeringar mellan 50–70 % av IED. Här 
är det anmärkningsvärt att det vanligtvis inte görs någon skillnad mellan att ”positionera” och 
att ”justera”: 

• Positionera: att flytta exempelvis en gränslägesbrytare från 150 till 200 mm. 

• Justera: att flytta ovan nämnda gränslägesbrytaren fram och tillbaka tills önskat 
resultat uppnås. 

Det upplevs som om det anses att justeringar just är en del av verktygsbyte. Att en gång för 
alla justera verktygets läge med hjälp av styrpinnar och anslag för att sedan endast behöver 
positionera den medför stora tidsbesparingar. 

Steg 8 poängterar möjligheter av att med hjälp av hydrauliska respektive pneumatiska 
infästningar av verktyg göra det så enkelt som möjligt för maskinställaren att genomföra 
verktygsbyten. 

2.4.9 ABC-analys 

Grundtanken med ABC-analysen är att några produkter i produktionen är mer betydelsefulla 
än andra. Ett fåtal produkter står för huvuddelen av volymvärdet i produktionen. Detta 
fenomen brukar kallas för 80/20-regeln. Anledningen är att det har visat sig att fördelningen 
ofta är att 20 % av produkterna står för 80 % av volymvärde (Bjørnland m.fl. 2003). 
Analysmetoden är ett verktyg som kan bidra till att skilja viktiga produkter från mindre 
viktiga. I detta sammanhang är differentiering nyckelordet för ökad effektivitet. Risken med 
ABC-analysen är att företaget endast förlitar sig på volymvärdet. Ett typiskt exempel är att två 
helt olika produkter kan hamna i samma klass. Anledningen är att produkt X har ett högt pris 
och ett lågt antal och produkt Y har ett lågt pris och ett högt antal. 
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2.4.10 Supply chain management 

Traditionellt har företagets styrområde varit begränsade till produktionen och lagerhållningen 
(Bjørnland m.fl. 2003), vilket kan åskådliggöras med hjälp av en enkel principskiss av 
exempelvis flödet in till, genom och ut ur ett företag, Figur 18. 

 

Figur 18. Principskiss av materialflödet in till, genom och ut från företaget. 

Kvalitetsproblem i inköp har vid denna form av uppbyggnad lösts genom att företaget byter 
leverantör om kvalitén på inkommande råmaterial respektive ämne är otillräcklig. 
Motsvarande förhöll det sig i distributionen. Här byter kunden sin leverantör om kvalitén på 
produkter inte ansågs vara tillfredsställande. 

På senare tid har det etableras en syn som allt mer fokusera på ett samarbete utöver de tidigare 
traditionella gränserna för att generera vinster för alla i systemet inblandade aktörer. Supply 
Chain Management (SCM) är en systemsyn som fokuserar på hela leverantörskedjan och har 
fått en översättningen flödesekonomi (Bergman och Klefsjö 2001). Som negativ effekt bör det 
anmärkas att det finns en tendens att överlåta ansvar på leverantörer motsvarande outsourcing. 
Grundtanken med SCM är för övrigt att det inom kedjan finns en vinna-vinna-perspektiv. 
SCM kan betraktas som en form av management där uppåt och neråt gående kontakter med 
leverantörer och kunder ses i ett horisontellt perspektiv, Figur 19. Kontakterna prioriteras 
högt för att kunna levererar värde till kunden till lägre kostnader för kedjan som helhet (Juslin 
och Hansen 2003). Kontakter eller relationer kan finnas på olika nivåer och med olika mål. En 
rangordning skulle exempelvis vara att i första fasen har ett informationsutbyte, sedan kan de 
inblandade aktörerna övergå till gemensamma beslut och slutligen har gemensamma 
finansieringar och operationer. 

 

Figur 19. Supply Chain Management och olika inblandade aktörer. 
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SCM kan betraktas som ett verktyg för att utöka företagets styrområde. Möjligheter som 
uppstår för företaget med SCM är utöver de ovan nämnda bland annat att det skulle vara 
möjligt att ifrån slutkunden kunna definiera produktkvaliteten. En annan möjlighet som 
uppstår är ett mer direkt samarbete med maskinleverantörer angående problemlösningar för 
tekniska problem hos företagets maskinpark. 
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3 Metod  

I magisteruppsatsen har ett antal olika grundläggande tillvägagångssätt kommit till 
användning för att kunna utföra studierna: 

• tidsstudier, 

• beräkningar, 

• analyser, 

• arbete med personal, 

• benchmarketing, 

• videofilmning. 

De grundläggande tillvägagångssätten sammanspelar med den i avsnitt 2 presenterade teorin 
och själva genomförandet beskrivs i det följande mer ingående. Metodbeskrivningen bygger 
på den i avsnitt 2 presenterade teorin. 

3.1 Igångsättning och kommunikation 
Värdföretaget genomförde hösten 2006 en utbildningsdag via videokonferens, där hela 
personalstyrkan i företaget deltog. Aktiviteten bestod av en mer festligt uppstartsdel och av en 
utbildningsdel. Grunden till filosofin för Lean-produktionen presenterades och med hjälp av 
”Lean-spelet” introducerades personalen i de olika formerna av slöseri och spill. Företaget 
valde denna metod för att synliggöra ledningens engagemang och för att åstadkomma så stort 
genomslag som möjligt (Gselman 2007). Aktiviteten skedde utanför magisterarbetets tidsram. 
Företaget kommunicerar ut sina idéer med hjälp av olika sammanträden och möten samt att 
företaget kan använda sig av en egen interntidning. 

3.2 5S, PDCA-cykel och ständiga förbättringar 

5S, PDCA-cykel och ständiga förbättringar är viktiga och avgörande verktyg för såväl Lean-
produktion och TPM. Arbete med 5S, PDCA-cykel och ständiga förbättringar är inte en del 
av det praktiska arbetet i projektet. Däremot observeras, studeras och analyseras de verktyg 
som företaget använder respektive inte använder. 

Metoder företaget använder är att arbetsplatser standardiseras, det skapas rutiner för 
verktygsbyten och det införs rutiner för kvalitetskontroll. Standardisering och rutiner följs upp 
på motsvarande sätt som i PDCA-cykeln. 

3.3 Nylägesanalys  
Nulägesanalysen genomförs med hjälp av en tidsstudie och observationer. Tidsstudien utförs 
vid ett antal slumpmässiga utvalda tillfällen, jämnt fördelade mellan för- och 
eftermiddagsskift. Tillfällen valdes slumpmässig med antagandet att den totala 
utrustningseffektiviteten oavsett tillfälle skall vara densamma. Det är inte tanken att 
genomföra en långtidstidsstudie för att presentera ett statistiskt värde som skulle motsvara den 
totala tillgängligheten exempelvis per årsbasis. Vid själva genomförandet av tidsstudien 
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noteras stopptider på en uppföljningsblankett. Tidtagningen sker med hjälp av en stoppur och 
tiderna noteras (se bilagor). 

3.3.1 Stopptider 
Stopptiderna redovisas enligt de i avsnitt 2.3 beskrivna typerna. Redovisningen sker både i 
diagram- och tabellform för att enkelt möjliggöra en analys. Antalet småstopp registreras 
utgående från en tidsbegränsning av maximalt tre minuter. 

3.4 Total utrustningseffektivitet 

Den totala utrustningseffektiviteten beräknas med hjälp av tillgängligheten, 
operationseffektiviteten och kvalitetsutbyten enligt  

Total utrustningseffektivitet = Tillgänglighet x Operationseffektivitet x Kvalitetsutbyte 

Formel 1. På motsvarande sätt beräknas ”Best of the best”-talet, med den enda skillnaden att 
de bästa värdena tas från de olika observationstillfällena. 

Total utrustningseffektivitet = Tillgänglighet x Operationseffektivitet x Kvalitetsutbyte 

Formel 1. Definition av total utrustningseffektivitet. 

3.4.1 Tillgänglighet 

Tillgängligheten beräknas enligt Formel 2 med hjälp av den sammanlagda stopptiden och den 
använda tiden. 

Tillgänglighet 
= 

Använd tid - Stopptid 
Använd tid 

Formel 2. Definition av tillgänglighet. 

3.4.2 Operationseffektiviteten 

Operationseffektiviteten beräknas med hjälp av den köpta cykeltiden, det producerade antalet 
och den tillgängliga operativa tiden enligt Formel 3. 

Operationseffektivitet 
= 

Köpt cykeltid x Prod. antal 
Tillgänglig operativ tid 

Formel 3. Definition av operationseffektivitet. 

Alternativt kan operationseffektiviteten beräknas genom att det verkliga antalet ämnen per 
minut divideras genom det teoretiskt möjliga antalet ämnen per minut. 
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3.4.3 Kvalitetsutfall 
Kvalitetsutbyte beräknas med hjälp av det producerade antalet och det antalet defekta ämnen 
enligt Formel 4. 

Kvalitetsutbyte = Prod. antal - defekta ämne 
Producerat antal 

Formel 4. Definition av kvalitetsutbyte. 

3.5 Störningsanalys 

Störningsanalysen skall genomföras tillsammans med personalen med hjälp av 
Ishikawadiagrammet för att identifiera problem vid maskinlinjen Homag VI. Arbetsmetoden 
som används vid arbetet med Ishikawadiagrammet kan delas in i fyra steg: 

1. Ett problem fastställs som skall analyseras. 

2. Huvudorsaker till problemet identifieras. 

3. De olika huvudorsakerna bryts ytterligare ned till olika delorsaker. Det 
rekommenderas att bryta ned delorsakerna ännu en gång. 

4. En skriftlig analys av det färdiga diagrammet möjliggör synpunkter vid senare 
tillfälle. 

Metoden är enkel och kraftfull på grund av den visuella presentationen av orsakerna. 
Samtidigt innebär metoden även nackdelar. Metoden avhjälper inte problemen utan fastställer 
endast orsakerna. Ett vidare arbete krävs. Användandet av metoden kräver även en viss 
kännedom av processen som skall analyseras för att alla orsaker skall kunna kartläggas. 
Slutligen fodrar metoden ett visst mått av kreativitet och fritt tänkande. Därmed kan metoden, 
åtminstone i början, vara tidsödande (Ljungberg 2000). 

3.5.1 Brainstorming  

Vid genomförandet av störningsanalysen med hjälp av Ishikawadiagrammet kommer 
brainstorming till användning som en kreativ teknik för problemlösningen. Metoden som är 
bakomliggande vid brainstormingen är Gordon-metoden (Anonymus 2002). Gordon-metoden 
bygger på ett antal frågor som skall hjälpa till att precisera problemet. Följande frågor kan 
komma till användning vid denna form av gruppanalys: 

• Vad är problemet? 

• Vems är problemet? 

• Var uppstår problemet? 

• När uppstår problemet? 

• Varför uppstår problemet? 
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3.5.2 Handlingsplan 
De idéer och åtgärdsförslag som resulterar ur det genomförda arbetet med personalen och ur 
de olika analyserna sammanställs tillsammans med operatören och arbetsledningen i en 
handlingsplan (formulär se bilagor). 

3.6 Förbättringsgrupper 

Starten för förbättringsgruppverksamheten skedde 2006 och kompetensutveckling skall ske 
successivt. Företaget använder sig av förbättringsgrupper som ett verktyg för att på ett 
metodiskt sätt kunna implementera Lean-produktion. Som första steg har företaget startat sju 
stycken förbättringsgrupper. Grupperna består av operatörer som arbetar i samma 
produktionsavsnitt och kompletteras sedan med en tekniker och en arbetsledare, som skall 
fungera som handledare. Förbättringsgruppernas uppgift är att fokuserar på kvalitetshöjande 
åtgärder och förebyggande underhåll. Förbättringsgrupperna skall förses med utbildning och 
verktyg för att kunna genomföra uppgifterna. Arbete med förbättringsgrupper är inte en del av 
det praktiska arbetet i projektet. Däremot observeras, studeras och analyseras de verktyg som 
företaget använder respektive inte använder. 

3.6.1 Enkätundersökning förbättringsgruppenverksamhet 

I samband med förbättringsgruppernas verksamhet genomförs en enkätundersökning för att 
kunna analysera effektiviteten av verksamheten. En enkätundersökning är metodologiskt sett 
en specialform av intervjumetodiken där ett standardiserat frågeformulär används för att 
intervjua flera personer samtidigt (Befring 1994). Vid frågeformulering finns det flera 
allmänna punkter som man bör ta hänsyn till (Trost 1994): 

• Frågan skall endast bestå av en fråga. 

• Det skall användas vanligt språk. 

• Det skall inte förekomma negationer i frågan. 

• Långa och krångliga formuleringar skall undvikas. 

• Det gäller att vara konsekvent vid formuleringen av frågorna 

• Skeende skall inte blandas med tillstånd. 

Frågor i en enkätundersökning kan i stort indelas i tre olika grupper: 

• öppna frågor, 

• frågor med fasta alternativ, 

• frågor med skalor. 

Frågeformuläret som används är en vidareutveckling av ett frågeformulär som tillhandshållas 
av WCM (WCM 2007). Deltagarna kan svara på frågorna med hjälp av en sexgradig skala 
mellan att det stämmer och att det inte alls stämmer, det vill säga att frågorna är så kallade 
attitydfrågor. Det valdes att ge deltagarna möjligheten att svara på en fördubblat udda skala. 
Skillnaden mellan en udda och en jämn skala är att vid en jämn skala så tvingas deltagare att 
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ta ställning. Ett kryss i en av de två rutorna närmast vänsterkanten (”stämmer inte alls”) 
räknas in i gruppen ”stämmer inte alls”, motsvarande förhåller det sig på högerkanten. Kryss 
till vänster respektive höger om mitten räknas in i gruppen ”varken ja och nej”, ser även 
frågeformulär förbättringsgrupper i bilagor. Frågeformulärutvecklare står till förfogande för 
eventuella förståelsefrågor. 

3.7 Operatörs- och specialistunderhåll 
Företaget följer endast delvis den i avsnitt 2.7 presenterade teorin. Arbete med operatörs- och 
specialistunderhåll är inte del av det praktiska arbetet i projektet. Däremot observeras, 
studeras och analyseras de verktygen som företaget använder respektive inte använder 

3.7.1 Operatörsunderhåll 

Som metod för att strukturera operatörsunderhållet används det standarder för rengörning och 
smörjning och för organisationen av arbetsplatsen. I samband med operatörsunderhåll bidrar 
företaget med kompetensutveckling till operatörer genom kompetens som finns i 
organisationen och genom kompetens som inhämtas utifrån. 

3.7.2 Specialistunderhåll 

Som metod för specialistunderhåll förekommer det inga standardiserade arbetssätt. 
Specialister respektive reparatörer är involverade i akut, förebyggande och återställande 
underhåll. Till viss del är de även involverade i förbättringsunderhåll. En planerad 
utbildningsverksamhet underhålls inte. Vid behov av kompetensutveckling vid exempelvis 
nyanskaffningar utbildas specialister respektive reparatörer externt. Vid särskilt behov av 
specialistkompetens inhämtas den utifrån 

3.8 SMED-analys 

Vid genomförandet filmas ett verktygsbyte per skift med hjälp av en digitalvideokamera. De 
olika vid verktygsbyte förekommande moment särskiljs därefter och överförs, som ett första 
steg, i ett analysformulär (se bilagor). I detta steg klassas momenten som inre och yttre 
ställarbete. I nästa steg görs det försöket att överföra inre ställarbete till yttre ställarbete med 
hjälp av olika åtgärdsförslag. Som en komplimenterande aktivitet görs det försöket att 
sammanställa åtgärdsförslag för att minimera inre respektive yttre ställarbete. Arbete 
genomförs tillsammans med personalen. 

3.9 ABC-analys 

ABC-analysen är vanligtvis ett populärt styrningsverktyg inom logistik. I det här fallet 
används ABC-analysen för att kunna urskilja produkter angående volymvärde i kombination 
med benägenhet för störningar. Produkterna som tillverkas i maskinlinjen Homag VI 
sammanställs och klassificeras i första steget utgående från volymvärde. Därefter kombineras 
resultatet med störningsbenägenhet. Uppgifter om störningsbenägenheten bygger på 
intervjuer med operatörerna och observationer under tidsstudierna. 
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Under tidsstudierna kunde tillverkningen av följande produkter observeras, se även bilagor: 

• Beddinge/gavel, 

• Beddinge/sida, 

• Norrgrund/mellangavel, 

• Norrgrund/gavel, 

• Aneboda/lådfront 100X17. 

(Produkt Aneboda motsvarar produkt Ballstad ur bearbetningstekniska synpunkter.) 

3.10 Supply chain management 

Supply chain management används genomgående som metod och tankesätt för att såväl 
skapar förståelse för ett synsätt som kan bidra till att lösa kvalitetsproblem som för att hitta 
lösningar till tekniska problem som framkom vid olika analyser. Supply chain management 
finns beskriven som ett eget avsnitt i den teoretiska referensramen, se avsnitt 2.10. 

3.11 SWOT-analys 

SWOT-analysen är ett verktyg för att identifiera styrkor och svagheter i vanligtvis 
organisationer. Förkortningen SWOT står för de engelska orden strengths, weaknesses, 
opportunities och threats och kan översättas till svenska med: styrkor, svagheter, möjligheter 
och hot. Verktyget härstammar ursprungligen från organisationsteorin och har utvecklats för 
att snabbt och effektivt kunna ge en diagnos av ett analysresultat. Presentationen sker i regel i 
form av en tabell. Verktygets styrka är att den möjliggör hanteringen och presentationen av 
komplexa situationer. Svagheten är att verktyget är till stora delar beroende av användarens 
förkunskaper. Verktyget syftar till att på en översiktlig sätt kunna presentera skiljeaktigheter 
och likheter. De fyra rubrikerna kan indelas i interna avsnitt (styrkor och svagheter) och 
externa avsnitt (möjligheter och hot). Dock kan det finnas risk att själva analysen blir en 
ospecifik sammanställning (Kurttila m.fl. 2000). För de enskilda rubrikerna kan det 
sammanställas ett antal grundläggande frågor som mall (Mindtools 2007): 

Styrkor: 

• Vilka fördelar finns det med filosofin, konceptet, respektive egen produktionsform? 

• Vad ger de för resultat? 

Svagheter: 

• Vilka nackdelar finns det med filosofin, konceptet, respektive egen produktionsform? 

• Vad bör förbättras hos filosofin, konceptet, respektive egen produktionsform? 

Möjligheter: 

• Vad finns det för rejäla möjligheter att lyckas? 
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• Vilka intressanta trender, teknologiförändringar eller riktlinjer finns det i samband 
med respektive variant? 

Hot: 

• Vilka motgångar kan visa sig? 

• Är respektive variant hotande för exempelvis företagets affärsidé eller kundrelationer? 

SWOT-analysen används i detta arbete som verktyg för att kunna sammanställa de 
grundläggande aspekterna vid arbete med införande av nya produktionsformer. 
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4 Företaget och dess produktion 
Värdföretaget för pilotprojektet är Spaljisten AB i Åseda. Företagets produktionsstyrning är 
strukturerat på ett traditionellt, det vill säga herakiskt, sätt, Figur 20. Företagets 
verksamhetsområde är tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier (Affärsdata 2006). 
I följande presenteras företagets utveckling ur ett mer historiskt perspektiv, samt därutöver 
presenteras maskinlinjen Homag VI . 

Produktionschef

Teknik Produktion Åseda Produktion Ruda Logistik

Produktionsgrupper Produktionsgrupper UtlastningKvalitet & Miljö

Produktionsteknik

Service & underhåll

Planering

Lager

Fastighet

Produktutveckling

 
Figur 20. Spaljisten AB´s organisationsschema. 

4.1 Historik 

1975 startade Anita och Rolf Malmkvist med fyra anställda företaget Spaljisten AB i Åseda, 
Figur 21. Företaget tillverkade lister och spaljéer mot trähusindustrin. Myresjöhus AB var 
företagets första kund. När trähusindustrin på 1980-talet upplevde en strukturkris började 
företaget istället inrikta sig på att tillverka möbler. Den historiska förklaringen är delvis att 
den dåvarande etablerade möbelhandel hotade med att bojkotta möbeltillverkare som 
levererade till IKEA-koncernen. Därmed hänvisades IKEA-koncernen till allmänna 
snickeriföretag respektive mindre möbeltillverkare som inte ingick i möbelbranschens 
formella organisationer (Larsson och Malmberg 1997). 



 48

 

Figur 21. Spaljisten AB, Åseda, Uppvidinge komun, Sverige (Google earth 2007). 

På 1980-talet var produktionen begränsad till tillverkning av framförallt produkter som 
köksluckor och inredningsdetaljer. Under 1990-talet utökades produktions- och 
produktsortimentet och kom även att innefatta garderobsdörrar, badrumsluckor, sängsidor och 
hyllsystem. För denna produktion står till 95 % IKEA-koncernen som huvudkund. 

I början av 2000-talet hade IKEA-koncernen en nedgång, vilket medförde att bland annat 
Spaljisten AB tappade volym. Efter denna period övergick IKEA-koncernen till principen att 
ta in världsofferter, vilket innebar att samtliga leverantörer kunde lägga offerter på alla 
produkter. Detta hade som följd att många företag med ledig kapacitet gav offerter endast 
med avseende på att hålla igång sin verksamhet. Spaljisten AB var tvungen att sänka sina 
priser under året 2004 med 12 % jämfört med året innan för att bibehålla produkterna 
(Jonsson 2006). Vid denna tidpunkt hade Spaljisten AB cirka 15 produkter i produktion åt 
IKEA-koncernen. Därefter har produktionen utökats med ytterligare 15 stycken. 

Under 2000-talet har företaget expanderat kraftig, och antalet anställda har ökat till cirka 120 
anställda fördelade på två produktionsorter, Åseda och Ruda, i Kronobergs respektive Kalmar 
län i Småland. Enbart efter 2004 har företaget investerat 103 miljoner kronor i nya maskiner 
och lokaler (Jonsson 2006). Investeringarna innebar bland annat nyinstallationen av en 
maskinlinje för profilommantling i Ruda och nybyggnation av en packningshall inklusive 
installation av en nästan helautomatiserad packningslinje i Åseda. För att minska interna 
transporter och förbättra leveranssäkerheten har det även byggts en ny lagerhall vid fabriken i 
Åseda, vilken ersätter den förgående som var belägen i Nybro. 

Sedan 2004 ägs Spaljisten AB av företagets VD, Pär Johan Enocson, via bolaget Active 
Invest Sweden AB, där Rolf Malmkvist fortfarande sitter i styrelsen (Affärsdata 2006). 

4.2 Nuläge 

Spaljisten AB är idag en av IKEA-koncernens största underleverantörer, och flera produkter 
är företaget ensamt om att leverera till IKEA-koncernen, Figur 22. Till skillnad från många 
andra företag i branschen valde Spaljisten AB vägen att anpassa sin produktion till IKEA:s 



 49

krav. Företaget har valt att kontinuerligt investera och växa tillsammans med IKEA. För 
Spaljistens del har det inneburit en framgångsrik utveckling och en snabb expansion samtidigt 
som företaget ständigt utsätts för hårda utmaningar gällande produktivitet, effektivitet och 
ekonomi. 

 

Figur 22. Spaljisten AB, en av IKEA-koncernens största underleverantörer. 

Produktionen hos Spaljisten AB är idag koncentrerad på tillverkning av planmöbler, det vill 
säga möbler som levereras omonterade i plana paket. Utgångsmaterialet till produktionen är 
framförallt spånskivor, men även andra träfiberbaserade skivmaterial som MDF-skivor 
förekommer. De kompletteras med olika typer av papp- eller plastfolie samt lim. 
Produktionen kan indelas i tre grundläggande avsnitt, ytbehandling, bearbetning och 
packning. Ytbehandling inom företaget sker uteslutande i form av foliering7. Inom förtaget 
finns det ett antal olika maskinlinjer som kan utföra denna typ av ytbehandling enligt olika 
tekniker. Bearbetningen sker i form av sågning, kantlistning, fräsning och borrning i till 
största delar högautomatiserade maskinlinjer. Packningen sker med olika grad av 
automatisering. Företaget förfogar över cirka 23 000 m2 lokalyta vid anläggningen i Åseda 
och över cirka 5 300 m2 vid anläggningen i Ruda. Vid Rudaenheten sysselsätts ett 20-tal 
anställda. Resten jobbar vid Åsedaenheten (Spaljisten AB 2007). Merparten av företagets 
verksamhet sker i Åseda, där även huvudkontoret är lokaliserat. 

Företaget tillverkar fortfarande detaljer till trähusindustrin, som exempelvis fönsterbänkar, 
lister och socklar. Myresjöhus AB är fortfarande en av kunderna. Cirka 90 000 packade 
enheter lämnar företaget varje vecka (uppgifter gäller kalenderåret 2006). Det som begränsar 
företaget numera är bristen på spånskivor som förorsakas av den allt mer ökande efterfrågan 
ifrån biobränslesektorn. 
                                                 
7Foliering, även beteckningen kaschering förekommer (Blümer 1992): Är ett kostnadseffektivt sätt att 
ytbehandla en yta. En folierad yta orsakar cirka bara en tredjedel av produktionskostnader jämfört med en 
lackerad yta och är bortåt två tredjedelar billigare än en fanerad yta. Beläggning med folier, som kan vara av 
papp- eller plastmaterial, kan ske enligt ett antal olika tekniker. Valsningen kan ske både som varm och 
kallvalsning beroende på om limmet uppvärms eller ej. Vakuumformning drar nytta av vakuumtekniken för att 
få den uppvärmda folien att anpassa sig efter ämnet. Ommantling innebär att ett profil- respektive 
ämnesanpassade verktyg, exempelvis en rulle, används för att applicera folien på ämnet. Postformning kommer 
ofta till användning vid beläggning av en slät yta med en enkel profilering, som exempelvis fönsterbänkar. Här 
värms folien upp som sedan böjs mot ämnet (Bergman och Lindh 1997). 
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Företaget är medveten om de allt högre kraven på flexibilitet och rationalitet inom 
produktionen för att klara den internationella konkurrensen, samtidigt som företaget upplever 
ett växande krav på kvalitet och en ökad prispress. Produktionen är redan idag i högt grad 
automatiserad och av modern standard, så att företaget ser inte några större möjligheter till 
förbättringar. Däremot ser företaget möjligheten att öka tillgängligheten i produktionen och 
att förbättra kvalitén genom att tillämpa nya produktionskoncept. 

4.3 Framtid 

Spaljisten AB förutspår en fortsatt god efterfrågan på sina produkter inklusive en kontinuerlig 
expansion. Företagets kapacitet beskrevs av VD:n Pär Johan Enocson i en tidningsintervju 
som följande ”om vi tittar på de möbelkedjor som kommer näst efter IKEA i storlek i Sverige, 
så skulle vi på en förmiddag med en maskinlinje kunna producera en årsvolym av deras 
storsäljande möbel av det här slaget” (Jonsson 2006). 

Företaget strävar efter att i framtiden övergå från ett push- till ett pullbaserat 
produktionssystem, där flödet genom fabriken inte längre baseras på prognoser utan på direkt 
efterfrågan från den slutliga packningsavdelningen. Denna omställning vill företaget 
åstadkomma genom en förändring av produktionsformerna, som skall baseras på japansk 
produktionsfilosofi och Lean-produktion. 

4.4 Maskinlinjen Homag VI 

Maskinlinjen Homag VI består av en halvautomatisk inmatning, Figur 23, en 
Homaganläggning för kantlistning, Figur 24 och Figur 25, två Biesseborrmaskiner, Figur 26 
höger, och en halvautomatisk avstaplare. 

Inmatningen och avstaplare kräver manuella materialförflyttningar, det vill säga en operatör 
är nödvändig för att fylla på respektive tömma matningsenheten. 

     

Figur 23. Halvautomatisk inmatning av folierade ämnen (spånskivor) vid maskinlinjen Homag VI. 

Homaganläggningen är inköpt år 2000 efter en totalrenovering av de ingående 
maskinkomponenterna. Anläggningen justersågar, belimmar, kantlistar och fräser ämnen. 
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Figur 24. Till vänster inmatning till justersågen. Till höger linjens avsnitt för kantlistning. 

     

Figur 25. Till vänster kantsågning av kantlister. Till höger fräsning av kantlister. 

Mellan Homaganläggningen och Biesseborrmaskiner finns en apparatur för färgkodmarkering 
monterad, Figur 26 vänster, som krävs eftersom IKEA-koncernens produkter måste 
färgkodmarkeras. Biesseborrmaskinerna är av typen stora centrumtappborrmaskiner med 
genommatning. Maskinerna är inte av samma typ, utan en är av årsmodell 2000 (Techno 
Logic) och den andra är av årsmodell 2004 (Techno KFD). Borrmaskinerna, som står i linje 
efter varandra, betecknas även som borrmaskin ett (Techno Logic) och som borrmaskin två 
(Techno KFD). 

     

Figur 26. Till vänster färgkodmarkering. Till höger en av linjens två automatiska borrmaskiner. 

Maskinlinjen är bemannad i två-skift med två operatörer vid varje skift. Förmiddagsskiftet går 
från 5.40 till 14.05 och eftermiddagsskiftet från 13.55 till 23.15. Överlappningen mellan de 
två skiften är till för att operatörerna skall ha tillfälle att utbyta information om eventuella 



 52

händelser. Förmiddagsskiftet har raster mellan 08.30–08.45, 10.30–10.40 och 12.15–12.25. 
Eftermiddagsskiftet har raster mellan 16.00–16.10, 19.00–19.20 och 21.30–21.40. 

Operatörerna har mångårig erfarenhet av industriarbete men saknar en direkt träteknisk 
utbildning. En har gått ellinje på gymnasiet, en har arbetat som reparatör inom 
verkstadsindustrin, en har arbetat inom andra träindustrier. Den fjärde operatörstjänsten är 
inte fast tillsatt, utan bemannas med olika personer med olika bakgrund. 
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5 Resultat 
I resultatdelen sammanställs de analyser som har genomförts, dvs. nulägesanalys, 
störningsanalysen, ABC-analysen och SMED-analysen. 

5.1 Nulägesanalys 
Resultatet till nulägesanalysen baseras på fyra tidsstudier. Tidsstudierna genomfördes under 
två för- och två eftermiddagsskift. 

5.1.1 Stopptiderna 
Sammanlagt registrerades det totalt 203 stopp, Tabell 4. Förhållandet mellan operativ tid och 
stopptid var 56,8 % mot 43,2 %. De olika stopporsakerna utgjorde mellan 9,5 %, tekniska 
stopp, och 13.5 %, organisatoriska stopp, Figur 27. 

56,8%

13,5%

10,2%

9,5%

9,9%

Operativ tid
Organisatoriska stopp
Ställtid
Tekniska stopp
Tid för underhåll

 

Figur 27. Tidsfördelningen mellan operativ tid och olika stopptider 

Antal småstopp rregistrerades med 167 stycken, vilka utgör 81 % av det totala antalet stopp. 
Huvudsakligen förekom småstopp inom gruppen för organisatoriska och tekniska stopp. Inom 
gruppen organisatoriska stopp är det uteslutande pallbyte som förorsakar denna typ av stopp. 
Inom gruppen tekniska stopp förorsakar framförallt borrmaskinerna denna typ av stopp. 
Tabell 4. Sammanställning av stopptiderna. 

Stopptyp Totaltid 
(min) 

Antal 
tillfällen

Maxtid 
(min) 

Mintid 
(min) 

Snittid 
(min) 

Antal 
småstopp 

Organisatoriska stopp 268 87 121 0,08 3 79 

Ställtid 202 9 49 1 20 2 
Tekniska stopp 189 93 23 0,2 2 79 
Tid för underhåll 196 14 62 0,5 13 7 
Summa: 855 203 121 0,08 4 167 
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Organisatoriska stopp 

Vid en närmare analys av de bakomliggande orsakerna till de olika stopptidstyperna kan vid 
en presentation i diagramform huvudorsakerna särskiljas. I gruppen organisatoriska stopp är 
förekomsten av materialbrist källan till de flesta stoppen och utgör 60,1 % av stopporsaker i 
denna grupp, Figur 28. Förutom materialbrist är de flesta i denna grupp förekommande 
stopporsakerna i motsatsen till andra stopporsaker inte orsakad av fel respektive störningar 
utan är processbetingande, Tabell 5. 

12,7%
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arbetsledare/planeringsfrågor
Diskussion
kvalitetsansvarig/kvalitetsproblem
Inget material

Fel ämne på pall

Kantlist slut

 

Figur 28. Fördelningen i procent av de olika orsakerna för organisatoriska stopp. 
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Uppstart och nersläcknig av maskinlinjen sker av respektive personal och pallbyten är inte 
helautomatiserade. Exempelvis utgör pallbyten 25 % av stopptiderna i denna grupp. Företaget 
har i andra jämförbara produktionslinjer helautomatiserat detta arbetssteg. Här är både in- och 
utmatningen konstruerade så att det alltid finns två pallar i respektive avsnitt som växelvis 
betjänas. 

Tabell 5. Sammanställning av orsaker till organisatoriska stopp. 

Aktivitet Totaltid 
(min) 

Antal 
tillfälle 

Maxtid 
(min) 

Mintid 
(min) 

Snittid 
(min) 

Uppstart 34 3 12 10 11 
Pallbyte inmatning 24 37 1,5 0,08 0,6 
Pallbyte utmatning 34 40 1,3 0,6 0,9 
Nersläckning 5 1 5 5 5 
Diskussion arbetsledare/ 
planeringsfrågor 

5 1 5 5 5 

Diskussion kvalitetsansvarig/ 
kvalitetsproblem 

3 1 3 3 3 

Inget material 161 2 121 40 81 
Fel ämne på pall 1 1 1 1 1 
Kantlist slut 1 1 1 1 1 

Ställtid 

Vid en närmare analys av orsaksfördelningen i gruppen ställtid är det justeringar som utgör 
huvuddelen av stopptider, Figur 29. Gruppen ställtid kommer att undersökas närmare vid 
genomförandet av SMED-analysen, avsnitt 
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5.4 SMED-analys. 

15,3%

41,4%

43,3% Klingbyte
Omställning till ny produkt
Justering

 
Figur 29. Fördelningen i procent av de olika ställtidsorsakerna. 

Vid de olika omställningarna kunde det observeras att endast en primär justering genomförs. I 
anslutningen till själva omställningen sker en tidskrävande justering till det önskade resultat 
uppnås. För exempelvis borrningar existerar toleranser som finns angiven på respektive 
ritning. Däremot existerar det endast diffusa kvalitetskrav för exempelvis kantlistningen och 
ytans kvalitet som lämnar ett stort utrymme för personliga tolkningar. Detta medför bland 
annat att skillnaden mellan den maximala och minimala tiden är stort, Tabell 6. 
Tabell 6. Sammanställning av ställtidsorsaker. 

Aktivitet Totaltid 
(min) 

Antal 
tillfälle 

Maxtid 
(min) 

Mintid 
(min) 

Snittid 
(min) 

Klingbyte 31 1 31 31 31 
Omställning till ny produkt 84 3 49 9 28 
Justering 88 4 39 2 22 

Tekniska stopp 

I gruppen tekniska stopp finns den största mängden av enskilda orsaker till stopp, Figur 30. 
Samtliga orsaker för stopp finns sammanställda i bilagor för tidsstudier. 
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Figur 30. Fördelningen i procent av de vanligaste orsakerna för tekniska stopp. 
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Merparten av stoppen förekommer vid de två borrmaskinerna, Tabell 7. Stoppen som 
förekommer på Homagdelen av linjen är relaterade till tidskrävande efterjusteringar. 
Efterjusteringarna genomfördes i anslutningen till en justering. Det valdes att särskilja 
justeringar och efterjusteringar med anledningen att efter justeringar så uppnåddes det 
tillfälligt ett tillfredsställande resultat. 
Tabell 7. Sammanställning av orsakerna för tekniska stopp. 

Aktivitet Totaltid 
(min) 

Antal 
tillfälle 

Maxtid 
(min) 

Mintid 
(min) 

Snittid 
(min) 

Problem inmatning 20 17 3 0,7 1,2 
Justering lim/limrulle 1 2 0,5 0,3 0.5 
Borrm. 1 problem med brytare 8 10 1 0,3 0,8 
Borrm. 1 problem med bakstopp 5 6 1 0,5 0,8 
Borrm. 1 problem med fotocell 2 3 1 0,5 0,7 
Ämne skev transportband/borrm. 16 20 2 0,2 0,8 
Borrm. 2 problem med brytare 11 9 2,5 0,5 1.2 
Borrm. 2 problem med bakstopp 9 3 8 0,25 3 
Borrm. 2 problem med fotocell   9 4 4,5 1 2,3 
Problem avstapling 14 3 9 1 4,7 
Övriga stopp pga. borrm. 2 7 4 4,5 0,2 1,8 
Övriga stopp pga. borrm. 1 46 8 23 1 5,8 
Övriga stopp pga. Fräs 34 3 22 2 11,3 

Problem som uppstår vid inmatning kan relateras till två huvudorsaker. En är enligt 
personalen att det förekommer ”kortslutningar” i styrenheten till inmatningen som medför att 
inmataren förlorar ämne. Den andra är att inkommande ämne på EU-pallar är ojämnt 
stapplade, vilket medför att inmatarens sugkopparna inte kan få tag i samtliga bitar i ett lager, 
Figur 31. 

….  

Figur 31. Ojämnt stapplat material vid inmatning. 

Underhållstid 

Samtliga stopp i gruppen underhållstid var oplanerade, det vill säga de inträffade under 
produktionstiden och förorsakade oplanerade produktionsavbrott. Huvudsakligen var det 
enskilda händelser av typen sporadiska fel. 50 % av stopptiden i denna grupp förorsakades av 
två stopp, Figur 32. Stoppen hade som följd att maskinerna var i behov av reparation där 
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ingående komponenter behövde bytas. I fallet utsläppsventil krävdes det även hjälp av en 
reparatör. 

 

Figur 32. Fördelningen i procent av de olika orsakerna för underhållstider. 

Rengörningen av transportband respektive färgkodmarkering är återkommande 
underhållsstopporsakerna, Tabell 8. De övriga stopporsakerna har huvudsakligen 
borrmaskindelen av linjen som ursprung. 

Tabell 8. Sammanställning av orsakerna för underhållstider. 

Aktivitet Totaltid 
(min) 

Antal 
tillfälle 

Maxtid 
(min) 

Mintid 
(min) 

Snittid 
(min) 

Rengörning transportband inför borrm. 2 5 2 3 2 2,5 

Kantslipning styrskena borrm. 2 6 2 3,5 2,5 3 

Byte påskjutare borrm. 2 9 2 7,5 1,5 4,5 

Byte fjäder vänster formfräs 22 1 22 22 22 

Byte brytare bakstopp borrm. 2 47,5 1 47,5 47,5 47,5 
Byte av utsläppsventil kolv vänsternere 
borrm. 2 61,5 1 61,5 61,5 61,5 

Rengörning färgkodmarkering 31 4 28,5 0,5 8 
Byte av borrlåda 15 1 15 15 15 

2,8%
3,3%

4,2%

12,3%

26,5%34,3%

16,7% 

Rengörning 
inför borrm. 
Kantslipning styrskena 
borrm. 2
Byte påskjutare borrm. 2 

Byte fjäder vänster 
formfrä
Byte brytare backstopp 
borrm. 2
Byte av utsläppsventil kolv 
vänsternere borrm. 
Rengörnin
färgkodmarkerin
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5.1.2 Total utrustningseffektivitet 

Utgående från de i avsnitt 3.4 beskrivna metoderna beräknades slutligen den totala 
utrustningseffektiviteten. Resultatet är 35,9 %, Tabell 9. 

Tabell 9. Sammanställning av den totala utrustningseffektiviteten baserad på tidsstudierna. 

Parameter (%) 
Tillgänglighet 56,8 
Operationseffektivitet 63,4 
Kvalitetsutbyte 99,6 

Total utrustningseffektivitet 35,9 

Tillgängligheten, operationseffektiviteten och kvalitetsutbyte beräknades med hjälp av de i 
Tabell 10 sammanställda värdena. Som värde för den köpta cykeltiden användes 0,04 min/st. 
Värdet härstammar från maskinlinjens maximala hastighet som finns hos Homagdelen. 
Homagdelens maximala hastighet är 25 m/min. Problematiskt är även antalet defekta ämnen. 
Det förs ingen exakt statistik över antalet defekta ämnen, utan personalen noterar endast vid 
uppkomsten av större mängder, cirka 30 stycken, händelsen. Dessutom är ämnen på det viset 
placerade på pallen att såväl en ingångs- och en utgångskontroll inte är möjlig, se även Figur 
31. I dagsläget sker utsorteringen av defekta ämnen först vid packningen. 

Tabell 10. Sammanställning av delresultat av tidsstudierna. 

Observations
- tillfälle 

Använd 
tid 
(min) 

Totala 
stopptid 
(min) 

Köpt 
cyckeltid 
(min/st) 

Producera
t antal 

Tillgänglig 
operativ tid 
(min) 

Antal 
defekta 
ämne 

1 470 228 0,04 3600 242 7 

2 520 164 0,04 5400 356 3 

3 470 183 0,04 4895 287 35 

4 520 280 0,04 3940 240 29 

Totalt: 1980 855 0,04 17835 1125 74 
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Utgående från de olika observationstillfällena konstrueras ”Best of the best”-talet. Linjens 
bästa tillgänglighet har multiplicerats med de bästa värdena för operationseffektivitet och 
kvalitetsutbyte, Tabell 11. Resultatet är 46,7 % och ligger 10,8 % över den genomsnittliga 
totala utrustningseffektiviteten som uppmättes. 

Tabell 11. Parametersammanställning för de olika observationstillfällena. 

Parameter tidsstudie 1 (%) tidsstudie 2 (%) tidsstudie 3 (%) tidsstudie 4 (%) 

Tillgänglighet 51,5 68,5 61,1 46,2 

Operationseffektivitet 59,5 60,7 68,2 65,7 

Kvalitetsutbyte 99,8 99,9 99,3 99,3 

Total utrustningseffektivitet 30,6 41,5 41,4 30,1 

“Best of the best” = (0,685 x 0,682 x 0,999) x 100 % = 46,7 % 

5.2 Störningsanalys 

Störningsanalysen med hjälp av Ishikawadiagrammet identifierades totalt 50 stycken 
störningar. Störningar sammanställs i grupper enligt uppdelningen i Ishikawadiagrammet. Vid 
brainstorming enligt Gordon-metoden tillsammans med personalen kunde ett antal problem 
identifieras utöver kartläggning av problemorsaker med hjälp av Ishikawadiagrammet. 
Åtgärdsförslag sammanställs i motsvarande analysavsnitt i samband med nulägesanalysen. En 
handlingsplan kunde av praktiska skäl inte upprättas. Däremot har tankegången med att utse 
en ansvarig person och tidsbestämma åtgärdsgenomförandet presenterats för företaget (ett 
formulär av en handlingsplan finns med bland bilagor). 

5.2.1 Orsaker till störningar hos ”maskin” 

Inmatare/ avstaplare: 

Inmatare missar bitar av okänt anledning. 

Inmatare tappar bitar, framförallt när de ligger ojämnt på pall. 

Homaganläggning: 

Limtillförelsen är känsligt att ställa. 

Undre fjäder till formfräs knäcks var fjärde vecka på grund av överbelastning eller dåligt 
kvalitet, Figur 33. 
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Figur 33. Den i störningsanalysen nämnda typ av fjäder. Denna fjäder kollapsade efter knapp fyra veckors 
bruk. 

Brytare går sönder vid kantlistmagasin mot inmatning var femte dag, Figur 34. 

 

Figur 34. Den i störningsanalysen nämnde typ av brytare. 

Överhang, dvs. kantbandets längd i förhållandet till ämnens bredd plus en säkerhetsmarginal, 
vid kantlistning av smala bitar måste ändras i styrsystemet. Homaganläggningen är inte tänkt 
för smala bitar 

Det förekommer strul vid kantbandmagasin med rullar. 

Det förekommer olika typer och storlekar av skruv vid klingbyte (insex och torx). 

Biesseborrmaskiner: 

Personalen är ense om att vara grundläggande missnöjd med borrmaskinerna på grund av ofta 
förekommande stopp. 

Borrlådor blir för varma och utlöser motorskyddet i borrmaskin 2 på grund av för svaga 
motorer. 

Båda borrmaskinnerna blir varma till gränsen till överbelastning. 

Det finns två olika djup på chuckar. 

Det finns olika typer av borr. 

Det finns olika längder av borr som gör att vid satsbyte måste varje enskild borr kollas. 
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Fotoceller strular, eventuell på grund av spån. 

Brytare strular, eventuell på grund av spån eller på grund av överbelastning. 

Backstopp strular, eventuell på grund av överbelastning. 

Snabbchucken kräver flera verktyg för att kunna bytas. 

Allmänt: 

Det är svårt att justera hastigheten hos de olika typerna av transportband mellan maskinerna i 
linjen. 

Det förekommer olika typer av transportband som uppfyller sin funktion mer eller mindre bra. 

5.2.2 Orsaker till störningar hos ”material” 

Ämnen blir statiska och drar till sig damm. 

Smala ämnen medför extra strul på grund av att fotoceller och liknade har mindre material att 
reagera på. 

Utgångsmaterial spånskivor är bortsett från stenar acceptabelt från Hulsfred, men spånskivor 
från Spanien anses av personalen att vara för dåliga (”består av luft och bark men ej av 
spån”). 

Kantband är för tätt rullade. 

Folie sitter inte fast hos folierade ämne från Ruda. 

Det förekommer limränder hos folierade ämnen från Åseda (”Barbaran”) och Ruda. 

Det förekommer ”ofolierade” ämnen (”ha glömt foliera”) hos folierade ämnen från Åseda och 
Ruda. 

Det förekommer att enstaka ämnen på ingående pallar är felvända. 

Det förekommer europapallar som är dåliga, så att ämnen inte ligger jämnt eller att det 
understa lagret skadas. 

5.2.3 Orsaker till störningar hos ”människa” 

Ett skift har ingen fast andra man/kvinna. 

Det förekommer tunga pallförflyttningar/justeringar för att få dem in i inmataren på grund av 
att ämnen är snett staplade på pallar eller att pallarna inte är exakt raka på rullbanan (finns en 
bra lösning vid inplastning). 

Ingen har utbildning för maskinerna i maskinlinjen. 

Det genomförs, efter 10, år fortfarande felsökningar efter sunt förnuft för att sedan kunna 
åtgärda dem. 
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5.2.4 Orsaker till störningar hos ”miljö” 

Damm- och spånproblem på grund av bristande utsug. 

Maskiner som inte längre är del av linjen står i vägen. 

5.2.5 Orsaker till störningar hos ”metod” 

Swingborstar fungerar ej för att få bort damm. 

Vid körningen av vissa produkter måste ämnen efter bearbetningen automatiskt vändas för att 
möjliggöra den senare packningen, vilket medför strul. 

Hålbilder för borrning ligger så att det uppstå extra mycket damm. Det borras först från sidan 
och sedan underifrån istället för tvärtom vilket skulle medföra att mer spån skulle falla enbart 
ner. 

Produkter tillverkas inte i en ordning som minimerar och reducerar omställningar i linjen. 

Verktyg måste hämtas i verkstaden. 

Det finns inte alltid nya klingor i verkstaden 

Verktygsbyte genomförs efter eget tycke eftersom det saknas rutiner. 

Sugkoppar (inmatare, avstaplare) svårt att justera på grund av konstruktionsprincipen. 

5.2.6 Orsaker till störningar hos ”management” 

Ofullständig kommunikation med arbetsledare, ofta finns endast en preliminär planering som 
redan är föråldrad. 

Ej tillräcklig information från ledningen. 

Kör ej alltid efter planerade order, det förekommer panikorder när produkter tar slut. 

Det förekommer byte av order mitt under körningen. 

Det förekommer föråldrade ritningar. 

Det förekommer att det inte finns ämnen till planerade körningar, eftersom ämnen inte 
levereras ”i tid” från fabriken i Ruda. 

Det finns inga respektive ofullständiga underlag för kvalitetsbedömningen. 

Personalen får bara ibland reda på orderplaneringen, så att de kan planera och förbereda 
omställningar. 

Personalen förbereder omställningar enligt planerade order som sedan ändras. 
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5.3 Effektivitetsanalys av förbättringsgruppenverksamhet 

Effektivitetsanalysen genomfördes i form av en anonym enkätundersökning baserad på 
frivilliga deltagare i förbättringsgruppsverksamheten och svaren finns sammanställd i 
tabellform, Tabell 12. Tio av tio närvarande deltagare deltog i undersökningen oavsett 
befattningen (frågeformuläret finns bifogat bland bilagor). 

Tabell 12. Sammanställningen och svarsfördelningen av enkätundersökningen 

Fråga Svar 
 Är varken 

rätt eller 
fel 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
helt 

Förbättringsgruppmöten genomförs regelbundet som 
en del av arbetstid (ej på övertid). 

7 3 0 

Samtliga operatörer deltar i 
förbättringsgruppsverksamheten. 

3 0 7 

Förbättringsgruppen har befogenhet/ansvar att 
genomföra förslag. 

7 0 3 

Förbättringsgruppen är tvärfunktionell sammansatt. 4 4 2 
Förbättringsgruppen utgår från tydliga mätvärden, 
exempelvis utrustningseffektivitet, kassationer m.m 

5 4 1 

Förbättringsgruppen arbetar självständigt utan att en 
person med ”chefsbefattningar” behöver vara med. 

5 5 0 

Förbättringsgruppen har fått bra handledning och 
utbildning i början. 

4 4 2 

Summa genomförda förbättringsförslag per 
gruppmedlem och år är mindre än ett eller mer än 20. 

7 1 2 

Samtliga förbättringsförslag dokumenteras på ett 
enkelt sätt. 

1 0 9 

Inga belöningar till personer eller grupper stör 
förbättringsarbete (avundsjuka). 

1 2 7 

Förbättringsgruppen använda effektiva verktyg för 
problemlösning. 

8 2 0 

Förbättringsgruppen tar på sig allt mer avancerade 
uppgifter. 

5 5 0 

 Är varken 
rätt eller 
fel 

Mindre än 
ett 

Mer än 20

Summa genomförda förbättringsförslag per 
gruppmedlem och år är mindre än ett eller mer än 20. 

7 1 2 

På frågan om förbättringsgruppmöten genomförs regelbundet som en del av arbetstid (ej på 
övertid) svarade sju av tio personer genom att placera svaret i mitten. De övriga tre 
personerna svarade att det inte alls stämde. 

På frågan om samtliga operatörer deltar i förbättringsgruppsverksamheten svarade tre 
personer genom att placera svaret i mitten. De övriga sju personerna svarade att det helt 
stämde. 
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På frågan om förbättringsgruppen har befogenhet/ansvar att genomföra förslag svarade sju av 
tio personer genom att placera svaret i mitten. De övriga tre personerna svarade att det 
stämde. 

På frågan om förbättringsgruppen är tvärfunktionell sammansatt svarade fyra av tio personer 
genom att placera svaret i mitten. Fyra svarade att det inte stämde alls medan två personer 
svarade att det stämde. 

På frågan om förbättringsgruppen utgår från tydliga mätvärden, exempelvis 
utrustningseffektivitet, kassationer m.m. svarade fem av tio genom att placera svaret i mitten. 
Fyra personer uppgav att det inte stämde alls medan en person svarade att det stämde. 

På frågan om förbättringsgruppen arbetar självständigt utan att en person med 
”chefsbefattningar” behöver vara med svarade fem av tio genom att placera svaret i mitten. 
De övriga fem personerna svarade alla att det inte stämde alls. 

På frågan om förbättringsgruppen har fått bra handledning och utbildning i början svarade 
fyra av tio personer genom att placera svaret i mitten. Fyra personer svarade att det inte 
stämde alls medan två personer svarade att det stämde. 

På frågan om summa genomförda förbättringsförslag per gruppmedlem och år är mindre än 
ett eller mer än 20 svarade sju av tio personer genom att placera svaret i mitten. En person 
svarade att de är mindre än ett medan två svarade att de är mer än 20. 

På frågan om samtliga förbättringsförslag dokumenteras på ett enkelt sätt svarade en person 
genom att placera svaret i mitten. Samtliga övriga deltagare i förbättringsgruppsmöte svarade 
att det helt stämde. 

På frågan om inga belöningar till personer eller grupper stör förbättringsarbete (avundsjuka) 
svarade en person genom att placera svaret i mitten. Två personer svarade att det inte stämde 
alls medan sju svarade att det stämde. 

På frågan om förbättringsgruppen använda effektiva verktyg för problemlösning svarade åta 
personer genom att placera svaret i mitten. De övriga två personerna svarade att det inte 
stämde alls. 

På frågan om förbättringsgruppen tar på sig allt mer avancerade uppgifter svarade fem av tio 
personer genom att placera svaret i mitten. De övriga fem personerna svarade att det inte alls 
stämde. 
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5.4 SMED-analys 

SMED-analysen genomfördes 09-05-2007 vid maskinlinjen Homag VI med avseende på 
omställningen från Norrgrund dörr till Norrgrund topp/botten 80. Analysen genomfördes med 
fokus på de två Biesseborrmaskinerna. Denna omställning genomfördes av en operatör 
ensam, medan den andra operatören genomförde omställningar på Homag-enheten, inmataren 
och avstaplare. Tiden för omställningen var totalt 01:34:42 Tiden för omställningen kan delas 
upp i själva omställningen, Figur 35 till vänster, på 00:41:40 och i efterföljande justeringar, 
Figur 35 till höger, på 00:53:02. 

     

Figur 35. Till vänster operatören utför inre ställarbete vid borrmaskin 1. Till höger operatören utför 
 efterjusteringar vid borrmaskin 2. 

Samtliga arbetssteg, som identifierades tillsammans med operatörerna, med respektive 
tidsåtgång finns dokumenterad som bilaga (formulär SMED-analys/aktiviteter). De olika 
arbetsstegen har grupperats till sju olika klasser: 

1. Förflyttningar av operatör. Avser endast förflyttningar från borrmaskin 1 till 
borrmaskin 2. Övriga förflyttningar som är del av andra arbetssteg finns inte med i 
klassen. 

2. Rengörning. Avser framförallt rengörning på grund av otillräcklig 
spånborttransport. 

3. Hämta/lägga tillbaka verktyg. Avser samtliga typer av verktyg och utrustning som 
operatören var tvungen att hämta/lägga tillbaka för att hunna utföra 
maskinomställningen. 

4. Testa/mäta/justera. Avser aktiviteter som blev nödvändiga efter första delavsnittet 
av maskinomställningen, det vill säga inställningsändringar efter första 
inställningen. 

5. Programmera. Avser arbetsstegen som operatören utförde i styrsystemet av 
respektive borrmaskin (aktivering av respektive borraggregatet). 

6. Aktiviteter pga. ofullständiga anvisningar. Avser arbetsstegen som extra kontroll 
av borr, försök att placera utsug, fundera och tolka. 
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7. Förflyttningar maskin. Avser de arbetsstegen som är kärnan för 
maskinomställningen, som exempelvis att placera, montera, förflytta, ställa in, 
plocka bort och ändra. 

33 % av tiden åtgår för efterföljande justeringar respektive kontroll. Motsvarande procentsats 
återgår för själva kärnverksamheten av maskinomställningen. Den tredje stora klassen är 
aktiviteter på grund av ofullständiga anvisningar, 22 %. De övriga klasser pendlar mellan 
under eller kring 5 % -satsstorleken, Figur 36. 

1% 3%
6%

33%

2%22%

33%

Förflyttningar operatör

Rengörning

Hämta/lägga tillbaka verktyg

Testa/mäta/justera

Programmera

Aktiviteter pga. ofullständiga
anvisningar
Förflyttningar maskin

 

Figur 36. Tidsfördelningen i procent av klassindelningen av de olika arbetsstegen av 
maskinomställningen. 
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Utöver tidsfördelningen genomfördes en bedömning av inre och yttre ställtid. Totalt hamnar 
42 av de 103 arbetsstegen i gruppen inre ställtid och de resterande 61 i gruppen yttre ställtid. 
Indelningen inre och yttre ställtid samspelar med den genomförda indelningen av den totala 
maskinomställningen i två grupper. Indelningen grundar sig på den i teoriavsnittet 
presenterade skillnaden mellan att positionera och att justera. Genom att delavsnitt två endast 
består av justeringar är den övervägande del av avsnitt två klassad som yttre ställtid. 

Dessutom särskildes 50 aktiviteter där operatören var tvungen att förflyttar sig för att kunna 
utföra arbetsmomentet. Sammanlagt behövde operatören gå cirka 560 meter, Figur 37. 

InmatareHomagenhetBiesse borrm.1Biesse borrm.2AvstaplareMätbord

Arbetsbänk Verktygsskåp

cirka 6 meter

cirka 30 meter 

50 förflyttningar mellan olika 
stationer på sammanlagt cirka 560 
meter vid maskinomställningen av 
borrm. 1 och 2. 

 

Figur 37. Operatören går cirka 560 meter vid maskinomställningen av borrm. 1 och 2. 
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5.5 ABC-analys 

ABC-analysen möjliggör urskiljandet av fyra A-produkter, sex B-produkter och sju C-
produkter, Tabell 13. Genom egna observationer under tidsstudierna och med hjälp av 
information från operatörerna kunde det kartläggas fem produkter som förorsakar 
huvudandelen av störningar relaterad till tillverkningstekniska aspekter. Två är A-produkter, 
två är B-produkter och en är C-produkt. 

Tabell 13. ABC-analys av produkterna som tillverkas i maskinlinjen Homag VI och deras 
störningsbenägenhet. 

Produkt Kal. Pris 
(kr) 

Antal 
(st.) 

Volymvärde 
(kr) 

Procent av 
det totala 

volymvärde 
(%) 

ABC-
klass Störningsbenägenhet 

Beddinge/gavel 5,93 373.000 2211890 6,77 B pallproblem/Ruda 
Beddinge/sida 21,44 373.000 7997120 24,47 A  pallproblem/Ruda 
Siljan/mellangavel 8,33 11.000 91630 0,28 C  
siljan/gavel 10,01 22.000 220220 0,67 C  
Siljan/topp/botten 13,77 22.000 302940 0,93 C  

Norrgrund/gavel 13,21 346.000 4570660 13,99 A 
högt (vid vändningar ännu 
högre) 

Norrgrund/mellangavel 13,65 173.000 2361450 7,23 B mycket högt 
Norrgrund/topp/botten 
60 12,92 240.000 310080 0,95 C endast vid vändningar 
Norrgrund/topp/botten 
80 14,89 106.000 1578340 4,83 B  
Norrgrund/dörr 30*67 17,64 240.000 4233600 12,95 A  
Norrgrund/dörr 40*67 20,31 106.000 2152860 6,59 B  
Ballstad/lådf 100*17 
övre/undre 16,52 78.000 1288560 3,94 B  
Ballstad/lådf 100*35 
övre/undre 24,17 20.000 483400 1,48 C  
Ballstad/lådf 50*35 
övre/undre 15,95 24.000 382800 1,17 C  
Lillehamer/gavel90 18,87 176.000 3321120 10,16 A  
Lillehamer/twin 19,44 45.000 874800 2,68 B  
Lillehammar/single 18,74 16.000 299840 0,92 C  
Total   32681310 100,01   
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6 Analys 
Analysavsnittet grundar sig till stora delar på egna observationer och intervjuer med berörd 
personal. Ett delresultat av analysavsnittet är olika åtgärdsförslag. Särskilt belyses de avsnitt 
som bygger på i avsnitt fem presenterade resultaten. 

6.1 Igångsättning och kommunikation 
Den av företaget genomförda uppstarten under 2006 till ”resan” inom Lean anses av företaget 
att vara lyckad. Det säkerställdes en allmän och jämn kunskapsnivå hos personalen samt att 
personalen uppmärksammades på de olika förekommande formerna av spill och slöseri. En 
bra motivation skapades. I samma skedde ökade Spaljistens huvudkund beställningsvolymen 
och ett flertal nya produkter behövdes integrera i produktionen så att företaget fick lägga den 
totala fokusen på det istället. Detta hade som följd att aktiviteterna för införandet av nya 
produktionsformer reducerades drastiskt och även informationen av personalen blev drabbat 
av detta. Det har bland annat medfört att personalen tycker att ”det ingenting händer”. 
Motivationen sjunker och personalen ”glömmer” vart företaget är på väg. 

Från företagets sida har man beslutat sig för att införa Lean-produktion i smyg (Gselman 
2007). (Anmärkningsvärd är i detta sammanhang att det förekommer en del avvikande 
uppfattningar om ”eventuella beslut”, det framförs delvis som att företaget endast skapar en 
grund för att senare kunna arbeta med nya produktionsformer (Aronsson 2007).) Jag avråder 
från det (se även avsnitt ett, studiebesök BTindustries). Endast information skapar förståelse 
och motivation bland personalen, vilka är avgörande för ett framgångsrik genomförandet av 
förbättringar. Exempelvis skulle informationstavlan användas mycket mer för att sprida 
information, Figur 38. Det bör uppmärksammas att såväl Lean-produktionen som TPM är 
systematiska arbetssätt. Denna systematik bör återspeglas i sätt att sprida informationen, det 
vill säga den skall förmedlas på ett strukturerad och lättillgänglig sätt. Angående 
sopsorteringsinformationen har förtaget ett bra exempel att visa upp som såväl förmedlar text- 
som bildinformation, Figur 38. Det gäller att upprätthålla informationsflöde till de anställda 
och att säkerställa framkomsten av information. De anställda är den viktigaste och mest 
värdefulla resursen inom filosofin av Lean-productionen (Hunter m.fl. 2004). Om personalen 
saknar insikt och förståelse i företagets agerande finns det ett överhängande risk att 
personalen i allmänhet kan få den uppfattning att företaget går ut med ”nya idéer” utan att 
företaget sedan verkställa de. 

     

Figur 38. Till vänster företagets huvudinformationstavla. Till höger företagets systematiska information 
för sopsortering. 

Företaget har en egen interntidning som är ett utmärkt verktyg för att sprida information till 
personalen och skapa diskussion, Figur 39. Tyvärr används detta verktyg inte för att sprida 



 72

Lean-tänkandet till de anställda. Tidningen informerar om företagets situation såväl som om 
allmänna personalrelaterade händelser och aktiviteter. Exempelvis informerar den regelbundet 
om den ekonomiska utvecklingen. Siffrorna är imponerande och har en stigande tendens. 
Denna utveckling används på ett psykologiskt plan som motivationsskapande och för att 
förmedla ”vi-känslan”. Siffrorna har kommit upp till dimensioner som medför att de är på 
gränsen till att vara för abstrakta för personalen. Därmed finns en risk att de åstadkomma den 
motsatta effekten jämfört med den som företaget vill åstadkomma. Företaget bör fundera på 
om den inte istället skall fokusera på produktionstekniska framgångar. Produktionstekniska 
aspekter tas redan upp i tidningen, exempelvis informerar produktionschefen om 
produktionen, men det saknas en sammanknytning av informationen. Tankegången skulle 
kunna vara att utifrån personalens situation motivera för förbättringar som resulterar i 
produktionsförbättringar och därmed produktionsökningar som i sin tur står för 
omsättningsökningar. 

 

Figur 39. Företagets interntidning ”HÄNTHOSOSS”. 

Nya produktionsformer kräver inte enbart förändringar i produktionsprocessen utan 
framförallt en förändring av tankeprocessen. Första och avgörande steget i ett 
förändringsarbete är att kommunicera ut sina idéer (över huvud taget och med framgång) för 
att i nästa steg kunna åstadkomma praktiska exempelområden i företaget. Tar inte 
företagsledningen ansvaret och missköter detta elementära verktyg kan inte motivationen för 
ett fortsatt arbete garanteras. 

6.2 5S, PDCA-cykel och ständiga förbättringar 

Spaljisten AB följer inte 5S-metodiken. Däremot har företaget valt att genomföra vissa 
moment ur 5S-metodiken för att åstadkomma ordning och reda vid arbetsplatser. Företagets 
tekniker har utifrån operatörens önskemål standardiserat arbetsplatserna och som ett första 
steg uppställdes det arbetsbänkar med viteboardtavlor, så kallade mät- och 
informationscenter. Skillnader mellan de gamla och nya arbetsplatserna är markant, Figur 40. 
Som ett nästa steg är det tänkt att genomgå arbetsplatserna och standardisera utrustningen, där 
även utplaceringen av datorer. 
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Figur 40. Till vänster en av de äldre i företaget förekommande arbetsbänk. Till höger en av företagets nya 
mätt- och informationscenter. 

Problematiskt med tillvägagångssättet är att de första tre stegen av de 5S mer eller mindre 
åsidosätts och företaget därmed alltid kommer att ha grundläggande problemområden kvar. 
Exempelvis kommer kända fel och obekväma arbetsmoment att finnas kvar och tillfälligheten 
att skapa grundläggande rutiner för rengörningen försummas. Enkla CAD ritningar som 
möjliggör planerandet för att kunna projektera var och hur all utrustning skall placeras 
rekommenderas i 5S-sammanhanget (Carreira 2005). 

Hos Carreira (2005) finns det en detaljerad och praxisrelaterad metodbeskrivning för in- och 
genomförandet av 5S. Han poängterar vikten av att hela företaget, från den översta ledningen 
och till samtliga anställda, måste förstå betydelsen och innebörden av 5S innan företaget 
börjar processen med att implementera 5S. Carreira tar bland annat upp skräckexempel om 
omöjligheten av att införa 5S om det på företagsledningens skrivbord ligger tre år gammalt 
material kvar. Är ledningens engagemang garanterat och personalen välinformerad föreslå 
Carreira att man omstrukturerar ett pilotområde enligt 5S. Endast den praktiska 
visualiseringen av 5S möjliggör att alla verkligen inser nyttan med 5S. Han poängterar vikten 
av att vara konsekvent in i minsta detalj med samtliga 5S aktiviteter. Det nya området i 
förtaget kommer att framhävas genom att den ligger ”inbäddat” i gamla områden. Intresse och 
engagemang från andra områden kommer att skapas för att bli nästa område med att införa 
5S. Stora delar av 5S-aktiviteter handlar om standardiseringar och att visualiserar dessa 
standardiseringar (Carreira 2005). Ofta kan det verka handla om självklarheter, men så länge 
företaget inte utför och visualiserar de standardiseringarna är de faktiskt obefintliga. Ett 
exempel är körbanor för truckar. Samtliga anställda vet säkerligen att det finns trucktrafik 
inom företaget, men är inte truckbanorna visualiserade kan det aldrig finnas standarder för var 
i företaget det måste räknas med trucktrafik. Detta innebär i så fall en permanent 
överhängande olycksfallrisk. Ett annat exempel skulle kunna vara informationstavlor för 
underhållsschema inklusive beskrivningen av samtliga aktiviteter och bildförklaringar, Figur 
41. I detta fall skulle olika former av informationsförmedling (text och bild) kombineras och 
den permanenta visualiseringen ”omöjliggör” att underhållet glöms. 
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Figur 41. En informationstavla för underhållsschema, smörschema och smörningsaktiviteter inklusive 
bildförklaringar (B. Braun-Aesculap 2007). 

Företaget fokuserar vid arbetet med de ständiga förbättringarna nästan uteslutande på 
kvalitetsaspekter. Anledningen är att företagets huvudkund reklamerar otillräcklig kvalitet 
och ställer krav på förbättringar. Det i sin tur resulterar i att företaget följer decibeltekniken 
och sätter in personella, materiella och ekonomiska resurser endast med fokus på kvalitet. 
Fokus på produktionstekniska frågor reduceras, det vill säga företaget fokuserar mindre på att 
kontrollera processen och mer på att kontrollera produkten. Genom att kravet på förbättringar 
är högt och tidspressat är följden att företaget väljer kortsiktiga lösningar som bekämpar 
symptomen istället för att ta reda på orsakerna och åtgärder dem. Ett annat sätt att uttryck det 
är att företaget endast reagerar istället för att agerar. Ett enkelt illustrerande exempel för 
denna tankegång är att det finns problem med spån och damm. Ett symptom som uppstår är 
att damm läggar sig på produkter och de blir smutsiga respektive det uppstår tryckmärken på 
grund av spån. Den kortsiktiga lösningen är att täcka produkterna. Konsekvensen är att en ny 
rutin måste införas över hela företaget, två nya arbetsmoment tillkommer, en extra kostnad 
uppstår och att spån och damm finns kvar. Skulle fokus inte endast ligga på kvalitetsaspekter 
utan även på produktionstekniska aspekter så skulle företaget upptäcka att samma problem 
ger utslag på flera områden. Skulle företaget utöver det sätta in resurser för att hitta och 
åtgärda den verkliga orsaken till problemet skulle företaget kunna få en kostnadseffektiv och 
långvarig lösning som ger utslag på samtliga områden. 
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6.3 Nuläges- och störningsanalys 

Analysavsnittet följer maskinlinjens uppbyggnad. Tabell 14 sammanfattar de tre 
huvudproblemen, pallbyte, spån och damm samt materialbrist, vilka utgör en möjlig ökning 
av tillgängligheten med 24,9 %. Framförallt spån- och dammproblematiken är typiska 
problem som ger småstopp respektive kroniska fel. 

Tabell 14. Sammanställning av problem och möjliga åtgärd och dess effekt. 

Effekt 
Problem Möjlig åtgärd/ersättnings aktivitet 

Positivt Negativt 

Pallbyte Helautomatisering av 
inmatare/avstaplare 

4,6 % ökad 
tillgänglighet 

Investeringskostnad 

Spån och 
damm 

Flexibla spånhuv kring borrlådor i 
samband med en översyn av 
spånsugsanläggningen 

12,2 % ökad 
tillgänglighet 

Investeringskostnad 

Materialbrist Planerad utbildning eller underhåll 8,1 % ökad 
tillgänglighet 

Organisatoriskt 
problem 

6.3.1 Inmatare/avstaplare 

Tidsstudien visar att både inmatningen och avstaplingen står för cirka en femtedel av de 
organisatoriska och de tekniska stoppen. Vid störningsanalysen framkom det att 
huvudsakligen den halvautomatiska inmatningen upplevs som en källa till störningar. 

En del störningar vid inmatningen har sitt ursprung i att ämnen som levereras från företagets 
andra produktionsort Ruda levereras på dåliga pallar respektive är dåligt staplade. Detta 
problem kan enkelt avhjälpas eftersom det är frågan om leveranser inom företaget. Det 
rekommenderas tydliga rutiner för vilken kvalitet på pallar som får användas och hur 
staplingen skall normeras. Enkla informationsblad till berörda anställda som består av en 
kombination av lättförståndig text och bild kan vara en idé. Tills denna rutin har arbetats in 
kan problemet tillfälligt lösas genom att en underläggsskiva av den typ som företaget 
använder vid materialtransport på rullbanor alltid läggs mellan pallen och ämnena. Företaget 
har inlett ett arbete för att skapa förståelse mellan de två produktionsorterna. Personalen från 
maskinlinjen Homag VI har besökt personalen i Ruda som folierar för att uppmärksamma och 
diskutera problematiken. Personalen från maskinlinjen Homag VI är överens om att det sedan 
dess har skedd en märkbar förbättring som ger utslag i både mindre stopp och störningar, 
samt bättre kvalitet. Ett ”omvänt” besök är tänkt att genomföras. 

Genom att företaget förflyttar ämne respektive produkter inom företaget på fast installerade 
rullbanor är det inte tvunget att ämnen från Ruda levereras på europapallar utan även andra 
typer av pallar skulle kunna användas. Ett problem som regelbundet uppstår är att smala 
ämnen hamnar mellan längsgående brädor hos europapallarna. Problemet skulle kunna 
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uteslutas genom att företaget istället använda pallar med tvärgående brädor respektive 
metallprofiler, Figur 42 och Figur 43. På de viset skulle det även kunna uteslutas 
(metallpallar) respektive risken kunde minskas (träpallar) att det underste laget skadas av 
exempelvis spikhuvud. Metallpallar uppvisar utöver den transporttekniska fördelen av att vara 
staplingsbara. Underkonstruktionen av de i Figur 42 och Figur 43 avbildade palltyper 
utesluter möjligheten till att de kan användas i företaget. Fötterna omöjliggör en transport på 
rullbanor. 

 

Figur 42. En typ av mervägspall i trä som har tvärgående brädor. 

     

Figur 43. En typ av mervägpall i metall som utöver tvärgående metallprofiler även har möjlighet till 
 sidostöd och är därmed staplingsbar. 

En lösning kan vara en typ av lättviktspall av NefAB, där konstruktionen bygger på en 
bottenplatta av plywood, Figur 44. Palltypen betecknas som lättviktspall pga. att den väger 
mindre än en traditionell träpall (europapall). Dessutom är den enligt tillverkaren mindre 
känsligt för fuktabsorption, det vill säga palltypen är mindre benägen att öka i vikt under 
exempelvis transporter (Nefab 2007). 
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Figur 44. En nyare typ av lättviktspall, som istället för brädor har en plywoodskiva som bottenplatta 
(Nefab 2007). 

Det förekommer manuella förflytningar med hjälp av en kofot för att möjliggöra att pallar 
hamna rätt i inmatningen. Detta moment skulle med en relativ enkelt konstruktion kunna tas 
bort. Företaget har vid packningsavdelningen, där automattruckar används, låtit bygga en 
konstruktion som med hjälp av två tryckkolvar och en stålbalk trycker pallen på rätt plats, 
Figur 45. 

 

Figur 45. En enkel konstruktion som garanterar att pallen hamnar på rätt plats med hjälp av två 
tryckkolvar och en balk. 

I detta sammanhang bör det uppmärksammas om energibesparingspotentialen genom att på 
sikt går över från hydraulisk drift till drift med hjälp av frekvensomriktare. Energibesparingar 
upp till 4/5-delar är möjliga (Björnstedt 2007) 

Att inmataren ibland tappar ämnen beror enligt personalen förmodligen på ett återkommande 
fel i styrsystemet. Orsaken bör undersökas närmare. En annan tänkbar orsak till att inmataren 
tappar ämnen kan vara damm som lägger sig på vakuumsugkoppar. 
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En del störningar är gemensamma för inmatning och avstapling, som exempelvis de 
ineffektiva inställningsmöjligheterna för sugkoppar där alltid två rader är sammanhängande 
och inte kan förflyttas var för sig. 

Skulle samtliga störningar vid inmatare respektive avstaplare åtgärdas så skulle trots allt de 
organisatoriska stoppen kvarstå. Det bör undersökas närmare om denna insats är ekonomiskt 
lönsam. I samband med det bör det undersökas om företaget inte skulle kunna åstadkomma en 
större vinst genom att direkt byta ut inmataren och avstaplare mot motsvarande 
helautomatiska maskiner. En helautomatisering av de två produktionsavsnitten motsvarar, 
med tidsstudier som underlag, 2,9 % i mindre stopptider, Figur 46. 
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Figur 46. En helautomatisering av inmatare och avstaplare genererar med tidsstudier som underlag 2,9 % i 
 ökad tillgänglighet. 

En helt störningsfri inmatning respektive avstapling skulle kunna ge 4,6 % i ökad 
tillgänglighet, Figur 47. Endast en hel störningsfri inmatning och avstapling generera 
utrymme för personalen att exempelvis kunna förbereda verktygsbyten. En helautomatisk 
inmatare respektive avstaplare innebär att det i motsatsen till den befintliga lösningen vid 
maskinlinjen Homag VI finns ett magasin för två pallar. Ett alternativ till denna lösning är en 
robot. I samtliga fall skulle dock arbetsmomentet att ”fylla på rullbanan” kvastår. 
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Figur 47. Eliminering av samtliga stopp relaterade till inmatning och avstapling har en potential att ge 4,6 
 % i ökad tillgänglighet. 
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6.3.2 Homagdel 

Personalen upplever Homagdelen som ”att den fungera bra”. Trots det visar 
störningsanalysen och tidsstudien att det förekommer stopp och störningar. Homagdelen är 
äldst i maskinlinjen, men trots det så står denna del inte för kroniska korta stopp utan endast 
för sporadiska stopp. Huvudorsakerna är att komponenter, framförallt fjäder och brytare, går 
sönder. Här bör krafterna av ett förebyggande underhåll koncentreras så att dessa orsaker i 
framtiden kan uteslutas. Eventuellt kan kvalitén hos reservdelarna vara orsaken för 
störningen. Alternativt kan det vara ett ”typiskt Homagfel” där maskinleverantören kan bidra 
med en lösning. Vid operatörsunderhållsutbildningen, se även avsnitt 6.5, uppgav 
serviceteknikern Björn Karlsson, Thomas Frick AB, att fjädern är ett klassiskts 
Homagproblem och han rekommenderade att byta ut orginalfjädern mot en kraftigare typ av 
fjäder. Angående brytarproblematiken uppgav han att på de flesta Homagmaskiner så har den 
äldre principen av elektroniska brytare bytts ut mot en mekanisk lösning, Figur 48. I en av 
företagets maskinlinjer (Homag V) har denna princip kommit till användning och samma 
princip rekommenderas att använda vid homag VI. 

 

Figur 48. En i företaget förekommande problemfritt fungerande variant av brytare för 
 kantbantslängdjustering. 

6.3.3 Borrmaskiner 

Vid både tidsstudier och störningsanalysen framkom det att borrmaskinerna är huvudorsaken 
till stopp och störningar. Vid en närmare analys av de två borrmaskinerna är det borrmaskin 2 
(även om den är nyare) som förorsakar merparten av stopp och störningar. Angående de 
bakomliggande orsakerna till stopp och störningar vid borrmaskinerna så framkom det vid 
störningsanalysen att den troliga orsaken är en nästan obefintlig spånsug. Denna tes bekräftas 
av egna observationer under tidsstudierna. 

Spån och damm 

Ett ren och sund arbetsmiljö är en grundförutsättning för en effektiv och störningsfri 
produktion samt för ett fungerande kvalitetssystem (Klint m.fl. 1994). 
Spånsugningsanordingen består vid varje borrmaskin av fyra slangar med 50 mm diameter 
som är löst hängande eller liggande, Figur 50 till vänster. Det finns inget fungerande 
munstycke i dagsläget som skulle rikta och förstärka effekten mot borrlådorna respektive 
källan till spånuppkomsten. Företaget använder sig av självtillverkade kåpor, Figur 49 till 
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vänster. På bilden syns det tydligt att centrumet för utsuget ligger under borret i höjd med 
chucken. Dessa kåpor är enligt personalen krångliga att montera och dessutom ineffektiva så 
att mycket spån och damm sprids till omgivningen respektive att folierester fastnar kring 
borret, Figur 49 till höger. De monteras kring borrlådorna med hjälp av bultar endast på de 
undre borrlådorna. Gängningar i bulthållen har med tiden blivit förstörda vid merparten av 
borrlådorna så att en montering inte längre är möjligt. 

     

Figur 49. Till vänster en av de av företaget självtillverkade spånsugsanordningarna. Till höger en borrlåda 
 inklusive chuckar, borr och folierester. 

I dagsläget försöker personalen lösa problemet genom att med hjälp av spännband montera 
slangar åtminstone i närheten av källan till uppkomsten av spån, Figur 50 till höger. 
Spånsugsproblematiken förstärks genom att sugeffekten dessutom beskrivs av personalen som 
svag. 

     

Figur 50. Till vänster förgrening av spånsugsanordningen. Till höger de med spännband monterade 
slangar till spånsugningen. 

Det rekommenderas att genomföra en översyn av den totala spånsugsanordningen. Det vill 
säga att såväl själva rördragningen och flöde i rören. Eventuellt kan det vara lämplig att ta 
hjälp av extern kompetens. Kapacitetsbortfall i spånsugningen innebär både ett ökat 
maskinslitage och ett ökat energibehov. Exempelvis kunde ett hyvleri Schweiz reducera 
energiförbrukningen med 50 % för spånsugsanläggningen efter en optimering av 
anläggningen (Eisenring 2007). Vanliga fel som förekommer i sammanhanget är: 

• Antalet punktutsug ökas utan att tilluften ökas. 

• Vid rördragning förekommer det tvära krökar som ger stora energiförluster på grund 
av att de bland annat skapar motstånd och turbulens. 
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Sedan skall det skiljas mellan stamgrenssystem, knutpunktssystem och sektionerat system. I 
ett stamgrenssystem är huvudkanalen grövst vid fläkten och avtar med tilltagande förgrening. 
Maskinlayouten är låst till spånsugningslayouten. Vid störningar stoppas all produktion som 
är kopplad till systemet. Stamgrensystemet ät oftast överdimensionerat för att tillgodose den 
svagaste punkten. Spjäll kan enbart användas för att växla luft mellan två närliggande kanaler 
med cirka samma luftflöde. Vid exempelvis ett stamsystem med fyra förgreningar och ett 
flöde av 20 m/s i stammen samt ett flöde av 27 m/s i den första förgreningen och 14 m/s i den 
sista kan det inträffa igensättningar i stammen vid spjällstängningar. Skulle det finnas och 
stängas spjäll vid förgrening två och tre så skulle flödet (och bullerbelastningen) vid 
förgrening ett ökas till 37 m/s och vid förgrening fyra ökas till 20 m/s. I stamsystemet skulle 
däremot flödet sjunka till 8 m/s. Utgående från en rördiametersförändring från 300 mm ner till 
125 mm. 

I ett knutpunktssystem går samtliga kanaler till en punkt, där lufthastigheten kan vara lägre än 
behövligt transporthastighet. Flödet kan ges alternativa vägar utan att överhastigheter behöver 
användas. I ett sektionerat system har varje maskin respektive grupp separat fläkt och 
kanalsystem. Varje enhet har eget tryck och lufthastighet, vilket minskar kostnader och 
förbättrar verkningsgraden. Vid störningar drabbas endast ett system och inte hela 
produktionen (Hammar m.fl. 1991). För företagets del innebär det att sektionerat system är 
förhärskande, där flaskhalsen är det slutliga transportavsnittet till brikettpressen. Systemet har 
historiskt vuxit fram och till respektive maskinlinje finns det separat fläkt och kanalsystem. 
Det förekommer dock produktionsavbrott på grund av stopp i spånsugningsanläggning 
(Gselman 2007). 

Vid en telefonintervju med sakkunnig personal från leverantören av Biesseborrmaskin Jon 
Stenberg AB Lindås uppgavs det att principen för spånbortförningen för Biessebormaskiner 
är två skruvar i botten av maskinen, Figur 51 (Krantz 2007). 

 

Figur 51. En av de två skruvarna som finns hos Biesseborrmaskiner för bortförning av spån. 

Borrmaskintillverkaren Weeke har valt en annan lösning för att föra bort spånet. En 
transportmatta i botten av maskinen transporterar bort spånet, Figur 52. Mattan är 
elektrostatiskt laddad och skall förhindra att spån och damm finns i omgivningen. Borras det 
från flera riktningar ökas spånmängden och därmed också svårigheten att föra bort spånet. 
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Figur 52. Den elektrostatiska transportmatan hos Weekebormaskiner som garanterar spånbortföring. 

Spånproblemet uppstår i samband med en hög takttid och förstärks när det borras uppifrån, 
vilket är fallet hos Spaljisten. Det mest effektiva lösningsförslaget skulle i så fall vara en 
inkapsling av borrmaskinerna i kombination med flexibla spånsugshuvar kring borrlådor. 
Som varianter för flexibla spånsugshuvar finns det i stort sätt fyra tillgängliga principer: 

1. Skärm på hatt/brätte. Vid denna variant finns det möjligheten för tilluften att vända 
spån som kastas iväg av verktyget. 

2. Sidoridå (av flaps). Vid denna variant kastas spånen mot ridån och tappar 
hastigheten så att tilluften kan dra spån in i utsuget. Problematiskt är öppningar i 
sidoridån, så att spån hamnar på utsidan där det inte längre är möjligt att få spånet 
in i utsuget. 

3. Borst. Vid denna variant uppstår okontrollerbara luftströmmar, vilket medför att 
det inte är möjligt att ha fullständigt kontroll över vilka vägar tilluften tar och 
därmed spånen. 

4. Fast ring respektive låda. Vid denna variant kan det uppnås fullständigt kontroll 
över vilka vägar tilluften och spånen tar. Däremot finns det inga 
variationsmöjligheter av själva anordningen. 

Skillnaden mellan de fyra principerna är markant, men avgörande för samtliga principer är att 
tillluften får spånen att lyfta respektive vända så att den följer med i utsuget. Utifrån en rätt 
aerodynamisk utformad öppning respektive inlopp till spånsugningsanordning kan en av de 
fyra principerna väljas. Med rätt menas att hastighetsfördelningen och därmed 
strömningsmotståndet blir olika med olika typer av cirkulära öppningar. Det kan urskiljas tre 
olika typer av cirkulära öppningar: 

1. Enkelt röröppning. 

2. Röröppning med fläns. 

3. Röröppning med tratt. 
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Den bästa hastighetsprofilen uppvisar den enkla röröppningen som bör placeras direkt över 
bearbetningscentrumet för att utnyttja verktygets egen fläktverkan (Klint m.fl. 1994). 
Problematiskt är att det i borrmaskinerna förekommer borrning från sida, underifrån och 
uppifrån, därmed kan det inte väljas samma variant för samtliga riktningar. Ridånvarianten 
kan vara lämpligt för bearbetning uppifrån, borstvarianten för bearbetningen underifrån och 
en fast kupa respektive låda för bearbetningen från sidan. 

Oavsett om det lösningen med en total inkapsling av borrmaskinerna (”växthusprincipen”) 
väljs eller endast en effektiv spånsugsanordning vid källan till uppkomsten av spån så finns 
det potential av 12,2 % i ökad tillgänglighet, Figur 53. Det bör uppmärksammas att en 
inkapsling av maskinerna endast förbättrar arbetsmiljön. Spån och damm skulle trots allt 
kvarstå som en störningskälla för driften av borrmaskinerna. 
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Figur 53. Eliminering av problem på grund av spån och damm har en potential av 12,2 % i ökad 
tillgänglighet. 

Utöver en direkt påvisbar tillgänglighetsökning kan följande besparingar åstadkommas: 

• En minskad kostnad för städning. 

• En minskad kostnad för sjukfrånvaro på grund av dåliga arbetsförhållanden. 

• En minskad kostnad på grund av avbrott förorsakad av kommunikationssvårigheter 
(buller) och personlig rengörning. 

• En minskad kostnad för tryckluft som krävs för renblåsning8. 

• En minskad kostnad för förlorad arbetstid som krävs för renblåsning. 

• En minskad kostnad för energi. 

Kostnadsbesparingarna kan delvis verka vara småskaliga, men en summering av samtliga 
motiverar för ett effektiviseringsarbete av spånsugsanläggningen. 

Tekniska komponenter 

                                                 
8 Här bör det påpekas att renblåsning med tryckluft är en mycket sämre variant än dammsugning för att 
åstadkomma rengörning. Tryckluft förflyttar bara damm och spån istället för att sugar upp den. Risken är utöver 
det stort att damm och spån trängas ännu mer in i känsliga sektioner av maskiner. 
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I dagsläge anser företaget att det är oundvikligt för personalen att enkelt komma åt delar av 
borrmaskinerna för att avhjälpa småstopp eller utföra efterjusteringar. Det är framförallt tre 
komponenter som orsaker störningar: brytare, backstopp och fotocell, Figur 54 och Figur 55. 
Stenbergs servicetekniker, operatörer och ingenjören är överens om att huvudkällan till 
problem med de tre komponenterna har sin orsak i spånproblematiken. Bortsett från att lösa 
spån- och dammproblematiken, skulle det finnas alternativ för att undanvika problem med 
dessa komponenter i framtiden. Stenbergs servicetekniker rekommenderar exempelvis att går 
över till en mindre känslig typ av fotocell. Dessutom nämner han möjligheten att justera 
känsligheten hos fotocellen. Operatörerna har där det är möjligt flyttat fotoceller så att de 
numera befinner sig ovanför ämnet, Figur 55. 

     

Figur 54. Till vänster brytaren (blå) till backstopp. Till höger den underliggande backstoppen i stoppläge. 

     

Figur 55. Tillvänster den ursprungliga monteringen av fotocellen underifrån. Till höger den av 
 operatörerna genomförda omplaceringen av fotocellen som numera befinner sig ovanför 
 transportbandet. 

En motsvarande lösning har rekommenderats av Stenbergs servicetekniker för problemet med 
backstoppen. Hos Swedwood Tibro AB har backstoppet vid borrmaskinerna placerats ovanför 
ämnet för att omöjliggöra att spån kan förorsaka störningar av komponenten backstoppet. 
Angående brytaren skulle det enligt serviceteknikern vara tänkbart att ersätta den elektroniska 
lösningen med en mekanisk. Ett förslag som även har nämnds av operatörerna. I fallet 
Swedwood Tibro AB innebär det en ombyggnation av en Biesseborrmaskin. Hos Spaljisten 
AB finns en Weekeborrmaskin (Weeke Optimat BST 500, årsmodell 2004) där 
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konstruktionen bygger såväl på induktionsbrytare som på att själva backstoppet är placerat 
ovanför transportbandet, Figur 56. 

     

Figur 56. Till vänster induktionsbrytare hos en Weekeborrmaskin. Till höger själva 
 backstoppkonstruktionen hos Weekeborrmaskinen som i motsatsen till Biesseborrmaskinen är 
 placerat ovanför transportbandet.. 

Vid valet av att åtgärder störningar i det enskilda fallet hos de tre komponenterna åtgärdas 
inte det bakomliggande problemet. Däremot kan företaget rikta kraften på enskilda 
komponenter vid exempelvis borrmaskin 1 eller 2 beroende på prioriteringen. Ett åtgärdande 
av samtliga problem på grund av borrmaskin 1 ger 3,1 % i ökad tillgänglighet, Figur 57. 
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Figur 57. Eliminering av problem på grund av borrmaskin 1 ger 3,1 % i ökad tillgänglighet. 

Skulle företaget däremot bestämma sig för att koncentrera krafterna på störningar vid 
borrmaskin 2 så finns det en potential av 8,3 % i ökad tillgänglighet, Figur 58. Skillnaden på 
5,2 % mellan borrmaskin 1 och borrmaskin 2 har med rätt så stor sannolikhet inte endast 
tekniska orsaker mellan de två borrmaskinerna som förklaring. För det första sker merparten 
av borrningar i borrmaskin 1 och för det andra transporteras merparten av spån från 
borrmaskin 1 ofrivillig vidare till borrmaskin 2. 
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Figur 58. Eliminering av problem på grund av borrmaskin 2 ger 8,3 % i ökad tillgänglighet. 

Anledning att det för ett flertal produkter krävs två borrmaskiner är borrhållsbilden eller 
omöjligheten att placera borrlådor så att de inte kollidera med varandra. Men eftersom 
borrmaskiner och borrlådor har funnits innan produkten är det ett typiskt exempel för en 
felaktig produktdesign. Designern har inte tagit hänsyn till 32 mm avståndsbegränsningar som 
finns hos borrlådor. 

De så kallade snabbchuckarna som förekommer vid Biesseborrmaskiner kräver att borrlådan 
blockeras med hjälp av ett verktyg för att sedan kunna ta loss själva chucken med hjälp av ett 
annat verktyg. Hos en annan italiensk borrmaskintillverkare (Morbidelli) används det en 
annan princip för att möjliggöra ett snabbt verktygsbyte. Vid denna princip krävs det endast 
en specialtång för att i ett arbetsmoment kunna ta loss chucken. Snabbchucken fästs inte med 
hjälp av gängor utan sitter fast i borrlådan genom en kullagrad spåring, Figur 59. 

     
Figur 59. Till vänster specialtången för chuckbyte. Till höger den kullagrade spårings chuck. 

6.3.4 Utrustning, tillbehör och övrigt 

Att det vid tidsstudierna förekom materialbrist kan hävdas vara en enstaka händelse. Ändå är 
det en händelse som inte få förekomma. Kan händelsen förhindras genom att ett mindre 
mellanlager byggs upp eller exempelvis genom att utbildningar eller underhåll sker vid 
materialbristtillfälle, finns det utrymme för 8,1 % ökad tillgänglighet, Figur 60. 
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Figur 60. Eliminering av förekomsten av materialbrist kan ge 8,1 % i ökad tillgänglighet. 

Förekomsten av materialbrist samspelar med den under störningsanalysen påpekade 
problematiken att personalen upplever kommunikationen, informationen och planeringen 
delvis som kaotiskt och otillräcklig. Skall personalen exempelvis förbereda 
maskinomställningar är det ett grundläggande krav att de har kännedom om till vilken produkt 
de skall genomföra omställningen för och att detta sedan inte ändras. Personalen påpekade att 
det delvis är svårt att bevara motivationen om de känner sig motarbetade vid både 
förberedande av omställningar och i att upprätthålla ordning och reda. 

Den i störningsanalysen uppmärksammande bristen för rutiner för verktygsbyte har delvis 
åtgärdats. Numera finns rutiner för byte av klingor. Borr byts efter behov. Det bör påpekas att 
det har valts att genomföra rutinerna efter specificerade tidsintervaller, motsvarande städning. 
Därmed kommer de verktygsbyten även fortsättningsvis att inträffa som en produktionsstopp. 
Numera kommer de att vara planerade men trots allt som en tillgänglighetsbegränsande 
faktor. Dessutom har det valts att införa tidsintervaller istället för intervaller baserad på 
påfrestningar (exempelvis antal bearbetade ämnen). Borr och klingor skall numera även 
finnas i dubbla uppsättningar vid maskinlinjen. Beträffande den i störningsanalysen påpekade 
förekomsten av olika typer av borr var det mest problematiska att det förekom olika typer av 
spiraler hos centrumtappsborren. Företaget försöker hålla sig till denna typ av borr och 
använder inte längre spetsiga genomgångsborr9 på grund av erfarenheter med uppkomsten av 
dåliga ytor. Angående centrumtappsborr testar företaget i dagsläget fortfarande olika typer av 
borr. Samtidigt skickas borr till slipning. De borren blandas sedan och borrningsresultatet är 
delvis stark skiftande. Framförallt kvaliteten av hålbilden av de nyslipade borren är redan 
efter cirka 1 000 borrningar betydligt mycket sämre än hos nya borr efter cirka 6 000 till 
7 000 borrningar, enligt personalen. Det bör undersökas närmare om inte kvaliteten av 
slipningen är otillräcklig. Företaget har utöver det påbörjat arbete med att ta fram ett 
verktygsregister och ett underhållsprogram, men hittills saknar personalen kompetens för att 
utföra verktygshanteringen i egen regi. 

Färgkodemarkering som krävs av kunden för att ursprungsmarkera produkter är framförallt ett 
problem om markeringen placeras på undersidan av ett ämne. I det fallet är det spån och 
damm som lägger sig i sprutmundstyckets öppning. Kan färgkodmarkeringen placeras i sidled 
eller ovanifrån fungerar den enligt personalen problemfritt. Färgkodmarkeringen är ett känt 
problem för företaget på grund av reklamationer från deras kund med anledningen av oläsbara 
markeringar. Problematiken vid markering är att innan markeringen helt stannar av så uppstår 
                                                 
9 Genomgångsborr har till skillnad från centrumtappsborr en tvåskäriga taggformade spets på 60  som skall vid 
genomborrning förhindra urflisning på undersidan (Dueholm 1999). 
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det ett antal ämnen med mer eller mindre oläsbara markeringar. Problematiskt är just att sätta 
gränsen för från och med när ett ämne bör kasseras. Inom företaget arbetas det på att ta fram 
en alternativ lösning. Det är även tänkbart att problemet med färgkodmarkeringen kan lösas i 
samband med att problematiken med uppkomsten av spån och damm löses. 

Situationen att det endast finns fast monterade telekommunikationsmöjligheter vid särskilt 
utvisade platser anses inte längre vara tidsenligt. Skall operatörerna kunna kommunicera 
snabbt och omedelbart vid uppkomsten av större problem med reparatörer eller tekniker så 
bör det vara i företagets intresse att tillhandshålla motsvarande kommunikationsmöjligheter. 
Företaget har som avsikt att datorisera arbetsplatserna. Vid detta skede är det lämpligt att 
företaget även möjliggör telekommunikation direkt från maskinlinjerna. Att i dagsläge 
personalen delvis använder sina egna telefoner bör inte förekomma. 

Att det i dagsläge finns olika hastigheter hos transportbanden i de olika 
maskinkomponenterna i maskinlinjen är en källa till ett antal mindre störningar. Denna 
situation kommer att förvärras när det genomförs förändringar i maskinlinjen. Installeras det 
exempelvis en ny inmatning respektive avstaplare så kommer med stor sannolikhet denna 
hastighet att vara högre och därmed bör en avstämning av hela linjen ske. Transportbandets 
synkroniseringsproblematik grundar sig på såväl hastighetsbegränsningen som 
inställningsmöjligheter. Homagdelens matningshastighet justeras exempelvis manuellt med 
hjälp av en ratt som endast tillåter en ungefärlig inställning. Biesseborrmaskiner saknar 
möjligheten till att justera endast transportbandshastigheten. Problemet förvärras genom att de 
olika maskinerna har olika typer av transportband som skiljer sig principiell och därmed inte 
kan synkroniseras. 

6.4 Förbättringsgrupper 

Effektivitetsanalysen med hjälp av en enkätundersökning tillåter ett antal slutsatser. Andelen 
svar i rubriken ”varken ja eller nej” är överrepresentativ. Frågorna är uppbyggt som ja eller 
nej frågor. Varianten att kunna svara på en skala valdes för att ge deltagare möjligheten att 
uttrycka sin oförståelse för förbättringsgruppsverksamheten respektive sin irritation. Andelen 
svar i denna rubrik är totalt 47,5 %. 

Sammanställs svaren bortsett från rubriken ”varken ja eller nej” utgående från vilken 
svarsalternativ som fick flest svar erhålls följande bild av förbättringsgruppsverksamhet: 

• Förbättringsgruppsmöten genomförs inte regelbundet och inte som en del av 
arbetstiden. 

• Samtliga operatören deltar i förbättringsgruppverksamheten. 

• Förbättringsgruppen har befogenhet/ansvar att genomföra förslag. 

• Förbättringsgruppen är inte tvärfunktionell sammansatt. 

• Förbättringsgruppen utgår inte från tydliga mätvärden. 

• Förbättringsgruppen arbetar inte självständigt. 

• Förbättringsgruppen har inte haft en bra handledning från början. 
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• Förbättringsgruppen genomför mer än 20 förbättringsförslag per gruppmedlem och år. 

• Samtliga förbättringsförslag dokumenteras på ett enkelt sätt. 

• Inga belöningar till personer eller grupper stör förbättringsarbetet. 

• Förbättringsgruppen har inga effektiva verktyg för problemlösning. 

• Förbättringsgruppen tar inte på sig allt mer avancerade uppgifter. 

Denna bild kan sedan sammanfattas till att i fem av tolv frågor ges ett bra betyg till 
förbättringsgruppens verksamhet, det vill säga motsvarande 42 %. I det omvända fallet 
betyder det att till 58 % ges ett uselt betyg till förbättringsgruppens verksamhet. I de fallen 
där verksamheten får ett bra betyg bör det trots allt göras vissa anmärkningar. Genom att 
samtliga operatörer deltar i förbättringsgruppen är antalet deltagare tolv personer (vid 
analystillfälle var två personer inte närvarande) och därmed är gruppen egentligen för stort. 
Det finns en risk att endast några personer deltar aktivt i arbete. Vidare anser gruppen att den 
har befogenhet/ansvar att genomföra förslag. Problematiskt är i detta fall att gruppen inte 
förfogar över en egen budget. Därmed krävs det alltid ett beslut från högre instans trots att en 
tekniker respektive en arbetsledare ingår i gruppen. Företaget poängterar dock betydelsen av 
förbättringsgrupper och har förhoppningar på en positiv utveckling (Aronsson 2007). 

Den stora andelen svar i rubriken ”varken ja eller nej” tillsammans med den negativa 
betygsättningen tillåter endast slutsatsen att förbättringsgruppsverksamheten är ineffektivt. 
Orsakerna anses vara att gruppen inte har fått en bra utbildning från början och har inga 
effektiva verktyg för sitt arbete till förfogande. Dessutom är alltid hälften av antalet 
operatörer tvungen att vara närvarande vid förbättringsgruppsmöten på övertid. Slutligen har 
gruppen inte intrycket att den få arbeta självständigt och att den växer med uppgifterna. Det 
här kommer för eller senare att resultera till att verksamheten kollapsar. Företaget bör 
observera denna problematik och ta initiativ, exempelvis genom att starta om verksamheten 
rätt från början och genom att vara observant på att ge såväl respons som motivation. 

Vid själva studien av förbättringsgruppsverksamheten har intrycket uppstått att en möjlig 
orsak till den rådande situationen exempelvis kan vara att problem åtgärdas utan konkreta 
handlingsplan och att positiv kritik inte förekom. Förbättringsgruppsverksamhet skall bygga 
på beslutsdiskussioner och inte vara en diskussionsklub. 

6.5 Operatörs- och specialistunderhåll 
Företaget har inget system för operatörs- och specialistunderhåll i dagsläget, utan företaget tar 
in exempelvis externa utbildningar ifall de ser behovet. Det bör poängteras möjligheten att 
föra samman 5S och operatörs- och specialistunderhåll, men grundläggande är i samtliga fall 
att det bör börjas vid första steget för att inte skapa underliggande problem. 
Kompetensutvecklingen har visats sig att uppskattas vid samtal med personal i allmänhet. 
Psykologiskt upplevs kompetensutvecklingen som att ”komma ifrån jobbet” av personalen 
och är därmed inte direkt värdeskapande för företaget. Samtidigt är den motivationsökande. 
Personalen får en känsla av att företaget är beredd att satsa på den aktuella individen. Värdet 
som finns i en grundläggande utbildning får alltså inte underskattas. Stämningen i ett tidigare 
omotiverad sammanhang kan på det viset vändas om. Det finns motsvarande potential som 
vid uppstarten till projekt att skapa ett gemensamt och övergippandet laganda. Ett exempel för 
en sådan utbildning skulle kunna vara en utbildning i grundläggande trä- och 
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spånskiverbearbetning inklusive mät- och ritteknik. Kunskapen och utrustningen för ett 
genomförande bör finnas inom företaget. Utbildningen skulle kunna läggas upp så att 
personalen skulle kunna tillverkar en egen produkt. Företaget skulle kunna få en extra positiv 
effekt av denna aktivitet genom att använda tillfälle och börjar bygga upp en kunskapsmatris 
över de anställda. Eventuella bieffekter skulle kunna vara att ”upptäcka” lämplig personal 
ifrån packningsavdelningen för bearbetningsavdelningen. Även personalen från 
packningsavdelningen får kunskaper och möjligheter att upptäcka eventuella kvalitetsfel i det 
dagliga arbetet. Möjligheten att på det viset hitta morgondagens produktidé bör inte uteslutas. 
En annan bieffekt skulle exempelvis kunna vara att upptäcka CAD-kunning personal. En 
jämförbar insats gjordes hos Moelven Dalaträ i Mockfjärd där man använde sig av den egna 
personalen som konsulter. Företaget har djupintervjuat samtliga anställda och åstadkom på 
det viset 200 förbättringsförslag. Utifrån intervjuerna kunde företaget kartlägga kompetens 
och utbildningsbehov samt attityder om vilka områden som måste förbättras. Företaget ser 
denna insats som en början av sitt förbättringsarbete (Pettersson 2007). 

6.5.1 Operatörsunderhåll 

Företaget har med alla personer som jobbar vid de olika Homagmaskinerna under vecka 
13/07 genomfört en operatörsutbildning tillsammans med Thomas Frick AB. Denna form av 
utbildning syftar till att möjliggöra respektive förbättra det självständiga operatörsunderhållet. 
Utgående från den sjustegstrappan, se avsnitt 2.7, är detta den högsta formen av 
utbildningsnivå respektive operatörsunderhåll. Operatörerna vid maskinlinjen Homag VI 
uppskattade denna form av utbildning. Serviceteknikern Björn Karlsson ifrån Thomas Frick 
AB genomförde en detaljerad genomgång av Homagenheten med personalen. Operatörerna 
fick tillfälle att reda ut många problem och frågeställningar som de sedan längre tid har haft. 

Denna form av utvecklingen av operatörsunderhåll kan betraktas som ett bra exempel med 
tanke på att operatörerna tidigare utförde ett arbete på det bästa möjliga sätt utgående från 
kunskapen de hade, men felaktigt. Numera kan operatörerna utföra samma arbete på det enda 
möjliga sättet utgående från kunskapen de har. Anmärkningsvärd med form och nivån av 
denna utbildning är att den är väldigt avancerad. Operatörerna vid maskinlinjen Homag VI 
har lärt sig hanteringen av utrustningen genom att ”testa sig fram” respektive de har blivit 
utbildade av en operatör som i sin tur har blivit utbildade. Operatörerna har en väldigt hög 
motivation och bra framgång för att hitta och lösa uppstående problem, men de saknar en 
grundläggande utbildning. Det är just den grundläggande utbildningen som möjliggör att 
operatörerna kan ta till sig specialutbildningar på bästa möjliga sätt. 

För själva operatörsunderhållet har företaget instiftat rutiner. Dokumentationer och 
instruktioner för underhållet har installerats vid operatörernas arbetsplatser. 

6.5.2 Specialistunderhåll 

Specialister respektive reparatörer har inför inskaffandet av robotar genomgått utbildningar 
som skall generera kompetens och kunskap för akut, förebyggande och återställande 
underhåll av de nyinförskaffade maskinerna. Ett arbetssätt som företaget har som en princip 
för att kunna genererar specialistunderhåll. Däremot saknas det rutiner för hur 
specialistunderhåll skall genomföras. 
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6.6 SMED-analys 

På grund av det stora antalet i SMED-analysen ingående arbetsmoment sammanfattas de 
endast i formuläret SMED-analys (åtgärder), som finns med bland bilagor. Formuläret har 
använts vid analys och bifogas därmed som bilaga. En omställning av en maskin kan jämföras 
med ett depåstopp i en Formula 1 lopp, Figur 61. Stopptiden skall hållas så kort som möjligt. 
Härför krävs det en del åtgärder respektive förberedelse: 

• Däck skall ha plockats ur lagret…= inre ställtid skall omvandlas till yttre ställtid (A). 

• Däck skall finnas på plats direkt intill bilen…= korta gångavstånd (B). 

• Hjulet passar exakt på axeln…= positionera istället för att justera (C). 

• Det finns endast en hjulmutter…= reducera bultar och delar som behövs byta (D). 

• Mutterdragare…= hjälpmedel skall finnas tillgänglig (E). 

• 11 personer finns kring bilen…= flera personer gör omställningen (F). 

• Loppet avgörs ofta genom depåstopp…= standardisera och träna omställningen (G). 

 

Figur 61. Depåstopp av en Formel 1 bil, sekunder avgör vem som kommer först i målet (B. Braun-
 Aesculap 2007). 

A: Företagets huvudkund står för stora satsstorlekar vilket har medfört att företagets 
engagemang för ställtidsförkortningar hittills har varit blygsamma. I stort sätt förekommer det 
i dagsläge endast inre ställtid. Det beror bland annat på att operatörerna på grund av de talrika 
småstoppen inte har möjligheten till att utföra yttre ställarbete under den normala driften. Men 
en driftsäker produktionsanläggning skulle mer än 65 % av totala ställtiden kunna flyttas till 
yttre, det vill säga 55 min. och 43 sek. Denna tidsbesparing skulle kunna åstadkommas endast 
genom att möjliggöra en störningsfri produktion så att operatörerna kan förbereda 
maskinomställningar. En förutsättning är i så fall exempelvis ett konsekvent arbete med 5S. 

B: En absolut mätning av tidsåtgången för olika förflyttningar kunde inte genomföras. Det 
vad som anges i diagrammet (Figur 36) avser endast tidsåtgången för förflyttningar mellan 
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borrmaskinerna (1 %). Den stora tidsåtgången för olika förflyttningar ”gömmer” sig dock i 
alla aktiviteter som krävs för att hämta eller lägga tillbaka utrustning respektive verktyg (6 %) 
som uppgick till 50 aktiviteter med cirka 560 meter gående. De arbetsmomenten har klassats 
som yttre ställtid. Ett sätt att onödiggöra förflyttningar är att korta ned gångavstånd genom att 
tillhandshålla en vagn (eller flera till alla de olika produkterna) där all utrustning finns på som 
krävs för att genomföra maskinomställningen. Maskiner skall gå inte människor. 

C: Vid den genomförda SMED-analysen hade samtliga arbetsmoment, förutom tre, i den 
andra delen av omställningen justeringar som direkta eller indirekta orsaker. Det största 
irritationsmomentet var obrukbara borr som slutligen fick bytas. Dessutom behövde 
operatören kontrollmäta och längjustera borr i chucken. Slutligen var delvis spindlarna i 
borrlådor skeva. Det rekommenderas att alltid endast använda nya borr (helt nya respektive 
nyslipade) vid maskinomställningar. Att bytta enstaka borr en efter en tills det uppnås ett 
tillfredställande resultat för borrhållskvalitén är både irriterande för operatören och extremt 
tillgänglighetssänkande för produktionen. Det rekommenderas att tillhandshålla två 
uppsättningar borr till varje produkt. Detta skulle innebära att det för det första inte längre 
byts enstaka borr och att för det andra alltid en borrsats finns vid maskinlinjen medan den 
andre är på slipningen. Situationen skulle ytligare kunna förenklas genom att tillhandshålla 
borren i borrlådor. Trots borrlådornas relativa höga kostnader bör det kunna uppnås 
besparingar, exempelvis behövs det för det mesta minst två tänger (om inte även en hammare) 
för att ta låss borr ur de så kallade snabbchuckarna. De under tidsstudien observerade 
omställningar bekräftar detta intryck (vid maskinomställningar åtgår lika mycket tid för 
efterföljande justeringar som för själva verktygsbyte). 

D: Vid omställningar av borrmaskinerna förekommer det inte bultar och skruv i någon större 
utsträckning. Dock skulle det vid de förekommande bultarna kunna göras en del förenklingar. 
Exempelvis skulle bultarna för att fästa spånutsugskåporna kunna ersättas genom snabbfäste. 

E: Att operatören har alla typer av hjälpmedel tillgänglig för att kunna utföra sitt arbete är en 
förutsättning. Vid den filmade SMED-analysen var det fallet i den betydelsen att de fanns, 
dock fick operatören för det mesta gå och hämta de (se avsnitt B i detta avsnitt). Operatörerna 
föreslog själva verktygsbälte så att de kan ha alla hjälpmedel nära sig. Det bör dock anmärkas 
att ett verktygsbälte är en onödig ergonomisk belastning. En vagn framstår som ett bättre 
alternativ. Här finns det dessutom möjligheter att förvara större hjälpmedel som exempelvis 
inställningsmallar och mätutrustningar. 

F: I dagsläge genomförs omställningen av maskinlinjen med hjälp av två personer som delar 
upp omställningar mellan sig. Operatörerna är tveksamma till om fler personer skulle kunna 
underlätta arbete eftersom utrymmet är begränsat i linjen. En variant skulle kunna vara att i 
företaget tillhandshålla en person som hjälpa till vid samtliga omställningar bland företaget 
maskinutrustning, här skulle det krävas en koordination av maskinomställningar som i 
dagsläge inte är möjligt. 

G: Totalt 22 % av tiden av SMED-analysen återgick till att operatören var upptagen av att 
lösa oklarheter på grund av ofullständiga respektive felaktiga anvisningar. En standardisering 
av omställningar är därmed en stor potential. Exempelvis kan särskilt visualiseringar bidra till 
att det inte uppstår oklarheter (bland annat var det oklart åt vilket håll borrlådorna skulle 
riktas). Att sedan träna omställningar bidrar till att skapa rutiner och öka effektiviteten vid 
olika verktygsbyten. 
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6.7 ABC-analys 
I ABC-analysen har det visat sig att endast ett fåtal produkter, fem stycken, förorsakar 
huvudandelen av störningar som kan relateras till produktionstekniska aspekter av särskilda 
produkter. Det har inte visat sig att exempelvis endast C-produkter förorsakar huvudandelen 
av störningar. Produkter är jämnt fördelade i de olika grupperna, med undantaget av att det i 
C-gruppen endas finns en produkt. Därmed har ABC-analysen inte visat sig vara ett lämpligt 
hjälpmedel för att i ett nästa steg kunna prioritera arbete med vissa produkter. Trots det 
uppmärksammar ABC-analysen på störningsbenägenhet av produkter i allmänhet. 

6.8 Supply chain management 

Supply chain management har en stor potential men kan inte kommer upp till full praktisk 
användbarhet respektive bär den risker för ”ensidighet” genom att exempelvis endast en 
verktygsleverantör används. 

Företaget har exempelvis tillgång till huvudkundens dataunderlag angående 
slutkundreklamationer. Detta är ett bra exempel för samarbete och dataunderlaget genererar i 
teorin unik informationsmaterial för ett systematiskt arbete med kvalitetsfrågor. Det skulle i 
teorin vara möjligt att definiera kundnyttan med produktion (Womack och Jones 1996). I 
praktiken är sammanställningen världsövergripande i respektive landets språk samt att 
sammanställningen av reklamationer utgår från ett begränsat antal felkoder där merparten 
reklamationer av olika skäl hamnar i rubriken övrigt. Detta reducerar den praktiska 
användbarheten drastiskt. 

På motsvarande sätt har företaget tillgång till huvudkundens försäljningsstatistik och prognos. 
Detta är i teorin ett utmärkt verktyg för att införa kundorderstyrning i form av pull-system 
(Womack och Jones 1996). Tyvärr har prognoserna visat sig vara allt för opålitligt för att ha 
de som underlag för produktionsplaneringen (Gselman 2007). Att utvärdera 
försäljningsstatistik och att bygga upp en egen historik har företaget hittills inte haft 
resurserna till. 

Företaget har använt sig av maskin- och verktygsleverantörer i utbildningssyfte. Maskin- och 
verktygsleverantörens unika specialkunskap kan i teorin generera en hög utbildningsnivå. Vid 
de tillfällen där sådana typer kunde studeras har det visat sig att leverantörens 
(servicetekniker) kunskap är begränsad till maskinmärke som saluförs av respektive 
leverantör. Många problem är relaterad till störningar vid enskilda maskiner men delvis 
handlar det sig om problem som uppstår i samverkan mellan maskiner av olika märke. En 
annan svårighet som ingår i denna komplex är att servicetekniker delvis saknar kunskap 
angående äldre maskiner. En aspekt som tillkommer, men som inte själv kunde observeras, är 
att det alltid finns ett underliggande risk för att leverantören är i allt för stor utsträckning 
intresserad av att marknadsföra sina egna produkter. 

6.9 Resumé 

I resuméavsnittet sammanfattas analysresultat och slutgiltiga åtgärdsförslag presenteras. En 
uppdelning mellan enbart produktionstekniska aspekter och grundläggande aspekter vid 
arbete med införande av nya produktionsformer görs. 
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6.9.1 Produktionstekniska aspekter angående maskinlinjen Homag VI 

I analysen har det visat sig att det finns en stor förbättringspotential. En del har redan omsatts 
och har därmed blivit inaktuella. Ehuru återstår det en del möjliga åtgärder, som delvis är av 
mer grundläggande karaktär. Vill företaget åstadkomma en ökning av tillgängligheten i 
maskinlinjen Homag VI och därmed en förbättring av den totala utrustningseffektiviteten är 
dock större ingrepp nödvändiga. Maskinlinjens tillstånd kan i stort sammanfattas enligt 
följande: 

• Inmatare och avstaplare utgör på grund av den teknisk valda lösningen en begränsande 
faktor. Det tillkommer att inmataren utöver det står som en särskilt källa för 
störningar. 

• Homagenheten har, trots att den fungerar i jämförelse med de andra enheter som ingår 
i maskinlinjen relativ störningsfri, sina begränsningar. Styrsystemet är föråldrad och 
dess möjligheter är begränsade. 

• Biesseborrmaskinerna används på gränsen av deras maxkapacitet. Det i kombination 
med spån- och dammproblematiken är en stor källa för störningar. Det tillkommer att 
maskinomställningar endast kan genomföras manuellt. 

I företagets produktion finns en Weekeborrmaskin som har tidigare använts för att tillverka en 
speciell produkt. Produkten tillverkas inte för tillfället och maskinen står oanvänd. 
Weekeborrmaskinen är uppställd i kombination med inmatare och avstaplare. Detta tillfälle 
uppmuntrar till seriösa funderingar om att byta ut den mer störningsbenägna andra 
borrmaskinen i Homaglinjen inklusive inmatare och avstaplare mot Weekelinjen. Denna 
insats skulle på kort sikt avhjälpa en stor del av störningar. 

Den lediga Weekeborrmaskinen skulle även kunna vara utgångspunkt för en långsiktig 
produktionsförbättring. Weekeborrmaskinen kan användas som bas för en ny maskinlinje 
”Homag VII”. Företaget skulle kunna utföra endast de nödvändigaste åtgärderna vid 
maskinlinjen Homag VI för att säkerställa funktionen och samtidigt börjar bygga upp den nya 
maskinlinjen. Denna tankegång får sitt berättigande genom en enkel analys av möjligheter för 
framtida produktionsutveckling. Endast Spaljistens huvudkund kan står för en orderökning av 
årligen 20 % (Gselman 2007). Skulle företaget lyckas med att förbättra den totala 
utrustningseffektiviteten från nuvarande 35,9 % till 95,9 % så skulle företaget senast om tre år 
uppnå den slutgiltiga begränsningen. Följande punkter stöder ytterligare denna argumentation 
för en långsiktig lösning: 

• Vid en eventuell modernisering av maskinlinjen HomagVI kommer Homagenheten att 
vara nästa flaskhals på grund av dess begränsning i cykeltiden och det föråldrade 
styrsystemet. 

• Vill företaget åstadkomma en mer flexibel produktion (batchsize one/orderstorlek ett) 
bör en automatisering respektive datorisering av maskinomställningar ske. Den 
befintliga Weekeborrmaskinen genererar redan denna möjlighet. En flexibel 
produktion frigör företaget från kravet av stora produktionsvolymer av produkter och 
öppnar möjligheter för nya kundkontakter. 
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• Företaget har utbildat personal i 3D CAD-teknik. För att kunna ha användning av 
denna kunskap bör företaget satsa på CAD/CAM-lösningar i produktionstekniska 
sammanhang för att effektiviserar produktionsprocessen. 

• En ny maskinlinje skapar utrymme för installation av en automatisk kvalitetsavsyning. 
Denna satsning skulle möjliggöra ett effektivt kvalitetsarbete och därmed bland annat 
genererar möjligheter till mer avancerade produkter, som uppvisar en högre 
lönsamhet, från befintliga eller nya kunder. 

Oavsett vilket beslut som kommer att favoriseras så bör företaget anlägga maskinloggböcker. 
I maskinloggböcker skall informationen om maskinen sammanställas med avseende på bland 
annat underhåll, service, ombyggnationer och reserv- och slitagedelar. Denna insats är även 
av stort värde vid nyanskaffningar av nya maskiner. Sammanställs exempelvis samtliga 
erfarenheter så kan de användas som kravspecifikation för nyanskaffningar. Det skulle även 
möjliggöra en anpassning av utrustningen redan före inköp till den av företaget valda 
produktionsformen. Dessutom är det lämpligt att sammanställa ”första hjälpen”-utrustningar 
där de ofta behövda reserv- och slitagedelar sammanställs och placeras vid respektive maskin. 
Dock bör det poängteras att det även vid nyanskaffning av en linje gäller att vara observant på 
de tidigare beskrivna underliggande orsaker till störningar, endast om företaget åtgärder de 
kan en framgångsrik nyinstallation vara möjligt. 

6.9.2 Grundläggande aspekter vid arbete med införande av nya 
produktionsformer 

Grundläggande aspekter vid arbete med införande av nya produktionsformer sammanställs 
med hjälp av en SWOT-analys som en resumé av avsnitt sex, Tabell 15. 

Styrkor 

Styrkan som finns hos Lean-produktion är att det finns olika typer av flerstegsprogram för att 
möjliggöra och underlätta implementeringen av produktionsfilosofin. Resultatet är bland 
annat att produktionen kan ökas med mindre mänskliga ansträngningar, färre maskiner och 
utrustning och med mindre tid och mindre slöseri. Styrkan hos TPM är att det finns olika 
typer av flerstegsprogram för att möjliggöra och underlätta implementeringen av 
produktionskonceptet. Resultatet är en effektiv och störningsfri produktionsprocess som 
möjliggör tillverkningen av produkter med den av kunder efterfrågade kvalitén. Styrkan med 
den ”hemmagjorda smygvarianten” är att öppethålla möjligheten till absolut flexibilitet. 
Resultatet är att den befintliga strukturen i företaget kan bibehållas. 

Svagheter 

Nackdelen med såväl en produktionsfilosofi som ett produktionskoncept är att företaget låsa 
sig till filosofin respektive koncept. Lean-produktion som filosofin kan upplevas som väldigt 
abstrakt och att den har för lite fokus på produktionsprocessen. Angående TPM är det omvänt 
kan fokusen på produktionsprocessen upplevas som allt för stor och att den övergripande 
synen saknas. För den ”hemmagjorda smygvarianten” kan det konstateras att det just fokusen 
som saknas. Företaget riktar stora resurskrävande insatser mot särskilda punkter utan att ha en 
överordnad syn. Företaget bör uppställa en plan. Planen skulle kunna fungerar som ett 
dokument som samtliga personer kunna använda sig av som styr- och hjälpmedel. 

Möjligheter 
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Lean-produktion och TPM är väl etablerade produktionsfilosofier respektive koncept i andra 
branscher. Ett allt större antal företag och deras framgångar finns att studera. Ett motsvarande 
underlag saknas för den ”hemmagjorda smygvarianten”. Trots det finns det återkommande 
exempel av företag som har hittad sin nisch och har kunnat på grund av det utvecklar sig 
oberoende av marknadens krafter. Både Lean-produktion och TPM är väl anpassad för den 
fortskridande globaliseringen, den allt snabbare teknologiutvecklingen och de allt striktare 
normeringarna och riktlinjerna eftersom de har ett inbyggt förståelse för de utvecklingarna. 
Deras strukturerade och målinriktade arbetssätt med bland annat ständiga förbättringar som en 
grundpelare kan generera denna möjlighet till utveckling. I samband med det goda 
konjunkturläge kan det finnas utrymme för ett uppstickarföretag som utvecklar sin egen 
variant av produktionsform. 

Hot 

För framgångar med såväl Lean-produktion som TPM är det avgörande att uppställa och följa 
en plan. Ett inkonsekvent tillvägagångssätt kan vara riskabel. En vision och en masterplan 
från högsta ledningen möjliggör ett strukturerat och konsekvent arbetssätt. Om det inte 
härskar entydiga beslut ifrån företagets översta ledning så är följden att i leden längre ned 
uppstår oklarheter. Oklarheter längre ned i herakin medför även risker för negativt motivation 
och ryktesspridning. Det är inte möjligt att åstadkomma de positiva effekterna av Lean-
produtionen utan att ha och följa en huvudplan. Försöket att införa Lean-prodution i smyg är 
dömt till att misslyckas (Andersson 2007). Det kan finnas ett överhängande hot av att behöva 
göra en omstart av Lean-produktion respektive TPM för att inte produktionen och 
företagsklimatet i stort skall påverkas negativt. Vid den hemmagjorda smygvarianten existerar 
det hotet att massiva insatser riktas mot ett antal punkter som kräver stora resurser men som 
inte resulterar i de slutliga effektivitetsförbättringarna. På grund av de uteblivande 
framgångarna kommer såväl personalen som produktionen att bli drabbade och i sista delen 
av denna cykel kan det drabba kundrelationer. 

Tabell 15. SWOT-analys av potentialen i Lean-produktion, TPM och den hemmagjorda smygvarianten. 

SWOT-analys Lean-produktion TPM ”Hemmagjort 
smygvariant” 

Strenghs 

/styrkor 

Flerstegsprogram för 
implementeringen 
som syftar till att mer 
tillverkas med 
mindre resurser. 

Flerstegsprogram för 
implementeringen 
som syftar till en 
effektiv och 
störningsfri process 

Flexibilitet som syftar 
till att bibehålla 
strukturen 

Weaknesses 

/svagheter 

Företaget är låst till 
filosofin. För 
abstrakt och för lite 
fokus på process. 

Företaget är låst till 
konceptet. För stor 
fokus på process. 
Övergripande syn 
saknas. 

Brandkårsutryckninga
r och 
enpunktsaktiviteter. 
En plan saknas. 

Opportunities 

/möjligheter 

Kan lyckas som 
Toyota och kunna 
konkurrera på en 
global marknad med 

Kan lyckas som 
Volvo och kunna 
konkurrera på en 
global marknad med 
den egna 

Chansar och hoppas 
på att företaget 
eventuellt lyckas med 
hjälp av det goda 
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hela företaget produktionen konjunkturläge 

Threats 

/hot 

Inkonsekvens kan 
påverkar företaget 
negativt. 

Inkonsekvens kan 
påverkar företaget 
negativt. 

Kommer ingenstans 
trots massiva insatser. 
Kundrelationer 
riskerar att bli 
drabbade. 
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7 Diskussion 
I diskussionsavsnittet genomförs en avslutande kritisk övergripande diskussion av de 
studerade respektive genomförda verktyg. 

7.1 Igångsättning och kommunikation 

Själva aktiviteten ”igångsättning” har skett utanför tidsramen av detta arbete dock framstår 
just denna aktivitet som avgörande för hela efterföljande processen. Just en stor tystnad är 
dock den sämsta möjliga efterföljande aktivitet. Därmed kommer kommunikativa aspekter in i 
betraktelsen. Endast en fullständig och öppen kommunikation kan förebygga respektive 
förhindra missförstånd och demotivering. Det är av fördel om kommunikation sker med hjälp 
av olika medier, dels för att säkerställa informationens framkomst, dels för att ha den 
dokumenterad för att skapa trygghet. 

7.2 5S, PDCA-cykel och ständiga förbättringar 

Arbete med 5S, PDCA-cykel och ständiga förbättringar är inte kärnaktiviteten av detta arbete 
dock är punkterna av stor betydelse inom såväl Lean-produktion och TPM. Arbete respektive 
ickearbete med de punkterna kunde endast studeras och därmed var marginalerna till 
påverkan ytterst begränsade Avgörande för framgångarna med ett systematiskt arbetssätt är en 
förståelse för ett systematiskt arbete. Ett exempelområde är sedan mycket lämpligt för att 
observera och följa upp framgångarna. 

7.3 Nulägesanalys 

Att genomföra en nulägesanalys med hjälp av en tidsstudie är ett utmärkt verktyg för att 
bygga upp ett dataunderlag av och en förståelse för processen. Sedan är operatörens 
delaktighet avgörande för den slutliga kvalitén av tidsstudien, endast med hjälp av dem kan 
störningsorsakerna kartläggas. Här uppstår dock ett korrelationsproblem. För det första 
kommer operatörerna alltid under en tidsstudie jobbar annorlunda än vanligtvis, det vill säga 
mer motiverade. För det andra kommer ”kontrollanten” att behöva ställa frågor till 
operatörerna och därmed påverkar deras produktivitet negativt. Tidigare erfarenheter har visat 
att de två problemen kvantitativt tar ut varandra. Det bör poängteras att en tidsstudie syftar på 
processen och inte på operatörens tillgänglighet. Ett annat problem är hur många tillfällen, 
och hur långa, det krävs för att en tidststudie får vara tillförlitliga. Eftersom tillgängligheten 
alltid skall vara detsamma så bör det inte finnas en skillnad mellan två tillfälle. Dock är det att 
rekommendera att vid exempelvis skiftarbete studerar båda skift och att inte endast begränsar 
sig till ett enda tillfälle. Att studera hela skiftet har stor betydelse, exempelvis kan 
utrustningen har tendensen att bli ”för varmt” i slutet av eftermiddagsskiftet eller att 
uppstartsfasen har en helt annan tillgänglighet än fasen efter lunchrasten. 

7.4 Total utrustningseffektivitet 

Den totala utrustningseffektiviteten är ett utmärkt exempel på ett mätetal som kan vara 
utgångspunkt för ett processrelaterat förändringsarbete. Men det är också ett utmärkt exempel 
på en total värdelös siffra. Framtas det inte motsvarande siffror för samtliga utrustningar finns 
det endast stark begränsade möjligheter till jämförelse. Dessutom gäller det vid externa 
jämförelser att vara aktsam på att jämföra ”sig” med rätt typ av produktion respektive 
industri. Exempelvis kan OEE-tal kring 60–70 % för en industri med mycket 
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enstyckstillverkningen vara bra men dåligt för en industri med endast masstillverkningen. Ett 
OEE-tal är inget fast värde, utan det behövs att den följas upp och aktualiseras. 

7.5 Störningsanalys 

Störningsanalysen med hjälp av Ishikawadiagram är ett bra verktyg för att involvera 
personalen i ett förändringsarbete. Dessutom är det personalen som har kunskap om i 
processen förekommande störningar. Kritiskt blir dock arbete om ingen uppföljning sker. 
Motivationen som är avgörande för analysens framgång sjunker drastiskt om ingen av 
deltagarna kan se ett resultat. Därmed är det slutligen handlingsplanen med tidsatta aktiviteter 
som är avgörande. 

Det praktiska arbetet med shikawadigram kräver en viss rutin, men redan vid första tillfället, 
efter några minuter kommer personalen i gång med analysen. Ett nästan större problem är att 
hinna med att anteckna samtliga punkter kontinuerligt. Eventuellt skulle en bandinspelning 
kunna underlätta arbetet, samtidigt som det bör avvägas att bandinspelningen kan påverka 
deltagarnas engagemang negativt. 

7.6 Förbättringsgrupper 

Effektivitetsanalysen av förbättringsgruppenverksamhet med hjälp av en enkätundersökning 
är ett bra verktyg för att snabbt bedömma verksamheten. Delvis problematiskt vid det 
praktiska genomförandet var att själva undersökningen genomfördes i anslutningen till ett 
förbättringsgruppsmöte. Det fanns inget extra tillfälle för enkätundersökningen. Positivt var 
att deltagarna var bra instämda till ämnet, men negativt var att deltagarna delvis betraktade 
det som ett extra arbetsmoment i förbättringsgruppsverksamheten. Dessutom föreställer 
gruppen en ytterst liten population. Däremot ger enkätundersökningen en bra situationsbild 
över gruppens stämning och effektivitet. 

7.7 Operatörs- och specialistunderhåll 

I detta arbete kunde endast operatörsunderhåll studeras. För specialistunderhåll uppstod det 
inget behov av under den till förfogande stående tiden. Operatörsunderhållet skedde väldigt 
komprimerat och endast vid maskinen. Däremot förekom det ingen teoretisk undervisning och 
inte heller någon form av test om information respektive kunskap har kommit fram. Den i 
störningsanalysen och i operatörsunderhållet problematiserade inställningen för 
kantbandlängden har exempelvis inte kunnat lösas. Eftersom det inte finns en form av 
uppföljning respektive dokumentation av utbildningen så kommer denna aspekt med rätt så 
stor sannolikhet att ”glömmas bort” på grund av mängden av mer dagsaktuella problem. 

7.8 SMED-analys 

SMED-analysen är ett utmärkt verktyg för att engagera personalen i ett förbättringsarbete. 
Särskilt det efter själva maskinomställningen följande analysarbete tillsammans med 
personalen väcker engagemang, kreativitet och motivation. Problematiskt är filmningen som 
endast med personalens frivilliga deltagande är möjligt. Är personalen inte vand med denna 
aktivitet finns det en underliggande riskmoment att de uppfattar filmningen som en stressande 
övervakningsmoment. Denna uppfattning ändrar sig sedan när de själva upptäcker att 
filmningen är ett verktyg för att dokumentera omställningen och möjliggöra en efterföljande 
analys. 
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I denna uppsats har SMED-analysen i stort sätt endast kommit till användning för att 
kartlägga, indela och minimera ställtider. Vid ett fortsatt arbete med SMED-anlysen kan 
däremot fokus även läggas på att ”hitta det bästa sättet” för att utföra ett arbete som 
exempelvis en maskinomställning. 

7.9 ABC-analys 

ABC-analysen var tänkt som en form av spårningsverktyg för att kartlägga eventuella 
samband mellan ”produkternas ekonomiska betydelse” och ”produktens 
störningsbenägenhet”. Det vill säga står en produkt för merparten av störningar så måste den 
vara ekonomisk lönsam. Alternativt bör företaget ta mer betalt för den (uppgraderar 
exempelvis ett C-produkt till en A-produkt), i annat fall bör företaget göra sig av med 
produkten (är det inte lönsamt för företaget X så blir den knappast lönsamt för företaget Y). 
De sambanden kunde inte kartläggas eftersom de störningsbenägna produkterna redan tillhör 
gruppen A-produkter respektive B-produkter. Däremot visade analysen på att endast ett fåtal 
produkter ansvarar för större delar av störningarna. 

7.10 Supply chain management 

För företaget är Supply chain management ett bra verktyg. Företaget har inte själv byggt upp 
en historik av data som skulle kunna vara underlag för att i framtiden kunna införa kanban-
systemet. Därmed är tillgången till huvudkundens statistiska material väldigt värdefull. Trots 
allt måste företaget avsätta resurser för att kunna dra nyttan av materialet. 

En annan effekt av Supply chain management är att skapa respektive förmedla ”vi sitter alla i 
samma båt”-känsla. Denna effekt kunde inte i full utsträckning observeras. Tyvärr verkar det 
finnas kvar en del kortsiktiga försäljningssynpunkter hos en del leverantörer. 
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 8 Slutsats 

Företaget Spaljisten AB får anses vara nära till ensamstående i möbelbranschen om sina 
ambitioner att införa nya produktionsformer. För Spaljisten AB´s del är det resan inom Lean-
produktion som har påbörjats. I detta arbete kunde det studeras, användas och analyseras en 
del verktyg som har sitt ursprung ibland annat Lean-produktion respektive i TPM. Utgående 
från den teoretiska referensramens ordning som bekräftas i analysavsnittet har en 
metodbeskrivning kunnat formuleras. Det bör uppmärksammas på att endast ett företag som 
studieobjekt inte tillåter några mer djupgående slutsatser förutom att fler motsvarande studier 
skulle vara önskvärda. 

Dock kan det två elementära slutsatser dras. Den första är att verktygen som har olika 
ursprung i Lean-produktion respektive TPM är kombinerbar. Exempelvis den totala 
utrustningseffektiviteten som en basstudie och 5S som uppföljning är en sådan 
kombinationsmöjlighet. Däremot är det problematiskt att kombinera en filosofi med ett 
koncept på ett mer övergripande plan. Anledningen är att det finns ett underliggande risk för 
att det uppstår mer förvirring än framgång genom att olika ”förkortningar” blandas samman. 
De företagskontakter som har genomförts har bekräftat detta. I samband med det bör det 
poängteras att i praktiken har dock samtliga företag utvecklad en egen form som 
”marknadsförs” med hjälp av en egen förkortning. 

Den andra slutsatsen är att kommunikation och information är nyckel till framgång. 
Motivation och engagemang kan endast skapas om personalen är informerade om företagets 
vision. 

För Spaljisten AB innebär det att företagets VD och ledningen bör utarbeta ett 
strategidokument (vision och mål) som skall fungera som en riktlinje. I samband med det 
behöver företaget bestämma sig vilken produktionsfilosofi företaget vill satsa på för att kunna 
vara konkurrenskraftig i framtiden. Lean-produktion kan vara en sådan produktionsfilosofi. 
Dock kommer det att krävas förändringar och anpassningar så att produktionsfilosofin 
verkligen ”skräddarsys” efter företagets behov och därmed får ett eget namn, exempelvis SPS 
(Spaljisten Production System). Avgörande är att en masterplan uppställs och i samband med 
det de involverade personerna utbildas. När företaget sedan informerar och utbildar 
personalen om strategin och filosofin är det viktig att även erkänna de tidigare misstagen. Det 
är av fördel om informationsspridningen sker i skriftligt form, exempelvis med hjälp av ett 
lättförståeligt kontrakt på de olika nivåerna, för att både säkerställa informationsförmedlingen 
och kommunikationen och för att skapa trygghet och motivation bland de anställda. 

För att sedan verkställa planen är det av hjälp om det bildas flera grupper inom företaget, 
exempelvis en strategi- och en processgrupp. Själva starten bör ske i samband med en festlig 
aktivitet. Strategigruppens uppgifter blir att kartlägga produkter och förbereda införandet av 
kanban-principen. Införandet av kanban-principen kan underlättas om det införs med ett 
tvåbingesystem som säkerhet, alternativt endast i ett avgränsat avsnitt. Processgruppens 
uppgifter blir att kartlägga processen och nyckeltal, samt att välja ut ett pilotområde där det 
nya produktionssystemet införs och demonstreras för de anställda. Pilotområdet skulle kunna 
vara en maskinlinje eftersom man på det viset inte endast åstadkommer synliga förbättringar 
utan även mättbara. Ett verktyg som är lämpligt att börja arbeta med är 5S. 5S kan mycket väl 
sammankopplas med grundläggande produktionsteknik. Spånproblematiken skulle vara en 
lämplig utmaning och resultera i: 
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• Kontroll av ordning och reda ger 

• kontroll över arbetsmiljö ger 

• kontroll över säkerhet ger 

• kontroll över process ger 

• kontroll på kvalitet. 

De olika aktiviteterna av de två grupper skall inte endast följa en plan utan de aktiviteterna 
skall dessutom även vara tidsatta och en uppföljning skall ske. I samband med det är det 
viktigt att hålla masterplanen på de olika nivåer uppdaterad. Arbete med den nya 
produktionsfilosofin bör sedan inte begränsas till produktionen utan även administrationen 
skall inkluderas. 
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 I

 Bilagor 
Tabell 1 Dataunderlag av tidsstudie 1. 

Tidsstudie 31/01 NG Gavel 05.40-14.05 
Tid Stopptyp Notering 

    

  
Organisatorisk

a stopp Ställtid Teknisk
a stopp 

Tid för 
underhål

l   
05.40-05.52 720       uppstart 

06.13:30-06.14     30   justering lim 
06.15:30-06.16:30 60       pallbyte utmatning 

06.26:30-06.27 30       pallbyte inmatning 

06.29:30-06.30:30     60   efterjustering borrlåda (maskin 
2) 

06.34:40-06.35:20     40   ämne snett på transportband 
(borrmaskin 2) 

06.36:30-06.37:10     40   ämne snett på transportband 
(borrmaskin 2) 

06.37:40-06.41       140 rengörning transportband 
06.43-06.45:50       170 rengörning transportband 

06.46:45-06.51:10     265   fotocell borrm. 2 lös 

06.55-06.56     60   efterjusterning kantborrning 
borrm. 2 

06.57:30-06.57:40     10   ämne fastnar borrm. 2, 
styrskena 

06.57:50-07.00:20       150 styrskena kantslipning 
07.05-07.08:30       210 styrskena kantslipning 
07.15-07.22:30       450 byte påskjutare borrm. 2 

07.24:20-07.27:45     205   efterjustering påskjutare 
07.30-07.30:30 30       pallbyte inmatning 

07.33:30-07.34:10 40       pallbyte utmatning 
07.54-07.54:30 30       pallbyte inmatning 

08.10-08.11 60       pallbyte utmatning 
08.18:30-08.19 30       pallbyte inmatning 

08.30-08.45         RAST 
09.02-09.02:30 30       pallbyte inmatning 

09.08:40-09.09:20 40       pallbyte utmatning 
09.14:40-09.15     20   bakstopp borrm. 2 strular 
09.18-09.18:15     15   bakstopp borrm. 2 strular 
09.18:40-09 27     500   justering bakstopp 

09.53:40-09.54:25 45       pallbyte utmatning 
09.57-10.18:40       1300 byte fjäder vänsterformfräs 
10.21-10.21:30 30       pallbyte inmatning 

10.30-10.40         RAST 
10.57:30-10.58:30 60       pallbyte inmatning 

10.59:30-11.47       2850 byte brytare bakstopp borrm. 2 
11.49:30-11.53:30     240   strull i avstaplare/hanteringsfel 

11.57:20-11.58 40       pallbyte utmatning 
12.06-12.07     60   fotocell borrm. 2 
12.08-12.10     120   justering fotocell 
12.15-12.25         RAST 

12.28-12.58.30   1830     klingbyte 



 II

12.58:31-13.26   1769     justering 
13.33-13.55     1320   efterjusteringar/utslag 
13.55-14.05     600   efterjusteringar/skiftbyte 

Summa: 1245 3599 3585 5270 13699

 



 III

Tabell 2 Dataunderlag av tidsstudie 2. 

Tidsstudie 01/02 NG M-Gavel 13.55-23.15  
Tid Stopptyp Notering 

  Organisatorisk
a stopp Ställtid Teknisk

a stopp 

Tid för 
underhål

l   
14-02:30-
14.11:30     540   fel vid avstapling/manuell 

omstapling 
14.12-14.40:30      1710 rengörning färgkodmarkering 
14.41-14.41:30      30 plocka ut oläsbara  

14.42:40-
14.43.40     60   ämne på tvären vid avstaplare 

14.59-14.59:20 20       pallbyte inmatning 
15.06-15.07 60       pallbyte utmatning 

15.14-15.14:30     30   fotocell borrm. 1 reagerar ej 
15.25-15.25:20 20       pallbyte inmatning 

15.35:40-15.36     20   spån på bandet efter borrm. 1/ 
ämne snett 

15.36:30-15.37     30   spån på bandet efter borrm. 1/ 
ämne snett 

15.38-15.39:40     100   spån på bandet efter borrm. 1/ 
ämne snett 

15.40:30-15.41     30   ämne snett efter borrm. 1 
15.41:40-
15.44:40     180   efterjustering höger styrskena 

borrm. 1 
15.53-15.54 60       pallbyte utmatning 

15.57-15.57:30 30       pallbyte inmatning 
16.00-16.10         RAST 

16.20-16.21:40     100   fotocell borrm. 2 strullar 
16.27-16.28     60   brytare borrm. 2 strullar 

16.34-16.34:40 40       pallbyte inmatning 
16.44-16.45     60   brytare borrm. 2 strullar 
16.46-16-47 60       pallbyte utmatning 

17.02-17.02:20 20       pallbyte inmatning 
17.24-17-25 60       pallbyte utmatning 

17.28-17.29:30 90       pallbyte inmatning 
17.30-17.30:30      30 rengörning färgkokmarkering 

17.35-17.36     60   strull brytare borrm. 1 
17.56:30-
17.57:30 60       pallbyte inmatning 

18.08-18.09 60       pallbyte utmatning 
18.22-18.22:40 40       pallbyte inmatning 
18.31:30-18.34     150   brytare borrm. 2 

18.38-18.42.30     270   efterjustering 
högerkantborrning/borrm.2 

18.53-18.54     60   brytare borrm. 2 
18.55:30-
18.56:10 40       pallbyte utmatning 

19.00-19.01     60   brytare borrm. 2 
19.01-19.21         RAST 

19.37:50-
19.38:20      30 rengörning färgkodmarkering 

19.43:30-19.45     90   brytare borrm. 2 
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19.50-19.51 60       pallbyte inmatning 
20.05:30-
20.06:50 80       pallbyte utmatning 

20.17:30-20.18 30       pallbyte inmatning 
20.22-20.23:30     90   brytare borrm. 2 
20.30:30-20.31     30   brytare borrm.2 

20.33-20.34     60   brytare borrm. 2 

20.34:30-21.36       3690 byte av utsläppsventil borrm. 2  
kolv vänsternere 

21.36-21.46         RAST 
21.51:30-
21.52:30 60       pallbyte utmatning 

21.53:40-21.54     20   brytare borrm. 1 
22.01-22.02     60   brytare borrm. 1 

22.11-22.12:20     80   rengörning färgkodmarkering 
22.17-22.17:30 30       pallbyte inmatning 
22.30-22.30:30     30   brytare borrm. 1 
22.31-22.31:40     40   brytare borrm. 1 
22.32-22.32:40     40   brytare borrm. 1 

22.33:30-
22.34:40     70   bakstopp strull borrm. 1 

22.35:20-22.36     40   bakstopp strull borrm. 1 
22.36:10-22.37 50       pallbyte utmatning 

22.40-22.41     60   bakstopp strull borrm. 1 
22.43-22.44     60   bakstopp strull borrm. 1 

22.44:40-
22.45:30     50   bakstopp strull borrm. 1 
22.45:50-
22.46:20     30   bakstopp strull borrm. 1 
22.48:30-
22.49:20 50       pallbyte inmatning 
22.55:30-
22.56:20     50   brytare borrm. 1 

22.57-22.58     60   brytare borrm. 1 
23.00-23.00:40     40   brytare borrm. 1 

23.01-32.02     60   brytare borrm. 1 

23.03-23.05     120   borr ur borrlåda vänvter i 
borrm. 1 fallit ut 

23.08.30-
23.09:30 60       pallbyte inmatning 

23.10-23.15 300       nersläckning 
Summa: 1380   2990 5490 9860
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Tabell 3 Dataunderlag av tidsstudie 3. 

Tidsstudie 06/02  Beddinge sidor och gavel 05.40-14.05 
Tid Stopptyp Notering 

  

Organisatorisk
a stopp Ställtid Teknisk

a stopp 

Tid för 
underhål

l   
05.40-05-05.52 720       uppstart 

05.52-05.57 300       arbetsledare informerar 
06.14-06.14:50 50       pallbyte utmatning 

06.16:10-
06.16:40 30       pallbyte inmatning 
06.25.30-
06.26:10     40   förflytning av övre 

kanttryckanordning 
06.32:40-
06.33:25 45       pallbyyte utmatning 
06.37:40-
06.37:45 65       pallbyte inmatning 

06.52-06.53 60       pallbyte utmatning 
07.05:50-
07.06:10     20   rengörning limrulle 

07.11-07.11:35 35       pallbyte utmatning 
07.13-07.13:30 30       pallbyte inmatning 

07.30:40-
07.31:20 40       pallbyte utmatning 

07.36:10-07.37 50       pallbyte inmatning 
07.49-07.50 60       pallbyte utmatning 

07.50-07.53:10 190       diskussion kvalitetsansvarig 
08.02-08.03     60   ämne skev på pall/inmatning 

08.10:20-
08.11:30     70   ämne skev på pall/inmatning 

08.12-08.14     120   ämne skev på pall/inmatning 
08.15:30-
08.16:30 60       pallbyte utmatning 

08.19-08.21:20     140   inmatare missar ämne 
08.28-08-30     120   justering övretryckkolvsplatta 
08.30-08.45         RAST 
08.51-08.52 60       pallbyte inmatning 

08.56:50-
08.57:30 40       pallbyte utmatning 

09.11-09.11:40 40       pallbyte inmatning 
09.14-09.15     60   ämne skev på pall/inmatning 
09.16-09-18     120   ämne skev på pall/inmatning 

09.34-09.36:50     170   ämne skev på pall/inmatning 

09.36:50-09.40     190   förflytning av övre 
kanttryckanordning 

09.41:35-
09.42:20 45       pallbyte utmatning 
09.43:40-
09.44:20 40       pallbyte inmatning 

09.50-09.54     240   byte borr 
10.04-10.05:10 70       pallbyte utmatning 

10.07-10.08 60       pallbyte inmatning 
10.08-10.23      900 byte borrlåda (defekt chuck) 
10.30-10.40         RAST 
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10.49:40-
10.50:20 40       pallbyte utmatning 

10.58:40-11.48   2960     ställ till ny produkt 
11.48-12.06   1080     "testkörning" 
12.08-12.15     420   felaktiga borrhål 
12.15-12.25         RAST 
12.25-12.48     1380   felaktiga borrhål/skeva borr 

12.53-12.55:20     140   ämne skev in i borrm. 
13.08:20-13.09     40   strull inmatare 
13.19-13.19:40     40   strull transportband/borrm. 

13.23:40-
13.24:40 60       pallbyte utmatning 

13.32:20-13.33 40       pallbyte inmatning 
13.39-13.40:30      90 byte påskjutare/borrm. 

13.44:30-
13.45:20     50   ämne skev in i borrm. 

13.54:20-13.55     40   strull inmatare 
13.56-13.59     180   strull inmatare 
14.03-14.04 60       pallbyte utmatning 

Summa: 2290 4040 3640 990 10960
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Tabell 4 Dataunderlag av tidsstudie 4. 

Tidsstudie 07/02  Beddinge Gavel och Aneboda LDF 100 övre och undre 13.55-23.15 
Tid Stopptyp Notering 

  

Organisatorisk
a stopp Ställtid Teknisk

a stopp 

Tid för 
underhål

l   
13.59:20-14.00 40       pallbyte inmatning 
14.10-14.10:35 35       pallbyte utmatning 

14.13-14.14     60   inmataren missar ämne 
14.32-14.33     60   inmataren missar ämne 

14.33:30-14.34     30   fotocell strull 
14.35-14.36:20     80   fotocell losnar 
14.40-14.40:10 10       pallbyte inmatning 
14.47-14.47:40 40       pallbyte utmatning 

15.03-15.03:_30     30   ämne skev 
transportband/borrm. 

15.15:20-15.16     40   ämne skev 
transportband/borrm. 

15.17:30-
15.17:50     20   ämne skev 

transportband/borrm. 
15.22:30-
15.23:15 45       pallbyte utmatning 

15.26:20-15.27     40   ämne skev 
transportband/borrm. 

15.28:10-
15.28:15 5       pallbyte inmatning 

15.36-15.37:20     80   ämne skev 
transportband/borrm. 

15.39-15.39:10     10   ämne skev 
transportband/borrm. 

15.39:40-
15.41:10     90   

ämne skev 
transportband/borrm./rengörnin
g 

15.52:10-
15.52:40 30      pallbyte inmatning 

16.01:20-16.02     40   ämne skev 
transportband/borrm. 

16.02-16.12         RAST 
16.22:40-
16.23:30 50       pallbyte utmatning 

16.23:30-16.49   1530     ställ till ny produkt 
16.49-18.50 7260       inget material 
18.50-19.00 600       uppstart 
19.00-19.20         RAST 

19.20-19.58.40   2320     "testkörning" 

20.05-20.05:50     50   ämne skev 
transportband/borrm. 

20.07:20-
20.08:10     50   ämne skev 

transportband/borrm. 
20.14:20-
20.15:20 60       pallbyte utmatning 
20.15:20-
20.17:10     110   efterjustering formfräs 

20.28-20.28:10 10       pallbyte inmatning 
20.30:40-
20.31:15 35       pallbyte utmatning 
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20.36-20.37     60   inmataren missar ämne 
20.37:20-
20.38:25     65   inmataren missar ämne 
20.39:40-
20.41:30     100   inmataren missar ämne 
20.48:45-
20.49:20 35       pallbyte utmatning 

20.59-20.59:35 35       pallbyte inmatning 
21.00-21.01     60   inmataren missar ämne 

21.04:40-
21.05:10 30       pallbyte utmatning 
21.07:50-
21.08:40     50   inmataren missar ämne 

21.09-21.10 60       fel ämne på pall in 
21.19-21.20 60       pallbyte utmatning 

21.29:15-
21.30:15   60     ställ till ny produkt 

21.30:15-21.31 45       pallbyte inmatning 
21.31-21.41         RAST 
21.41-21.49   480     ställ till ny produkt 
21.49-21.51   120     "testkörning" 
21.56-21.57 60       kantlist slut 

22.05-22.06:20 80       pallbyte utmatning 
22.19:40-
22.20:20 40       pallbyte inmatning 
22.20:20-
22.21:10 50       pallbyte utmatning 

22.34-22.35:10 70       pallbyte utmatning 
22.35:10-23.15 2390       inget material 

Summa: 11175 4510 1125   16810
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Formulär 1: Frågeformulär förbättringsgrupper 

Frågeformulär förbättringsgrupper 

Förbättringsgrupper skall vara självgående grupper med en tvärfunktionell sammansättning 
som klarar av att analysera problem, att generera förslag och att genomföra lösningar. 
Grupperna bör ha egna befogenheter till detta. 

• Förbättringsgruppmöten genomförs regelbundet som en del av arbetstid (ej på 
övertid). 

 

• Samtliga operatörer deltar i förbättringsgruppsverksamheten. 

 

• Förbättringsgruppen har befogenhet/ansvar att genomföra förslag. 

 

• Förbättringsgruppen är tvärfunktionell sammansatt. 

 

• Förbättringsgruppen utgår från tydliga mätvärden, exempelvis utrustningseffektivitet, 
kassationer m.m. 

 

Stämmer helt. Stämmer inte alls. 

Stämmer helt. Stämmer inte alls. 

Stämmer helt. Stämmer inte alls. 

Stämmer helt. Stämmer inte alls. 

Stämmer helt. Stämmer inte alls. 



 X

 

• Förbättringsgruppen arbetar självständigt utan att en person med ”chefsbefattningar” 
behöver vara med. 

 

• Förbättringsgruppen har fått bra handledning och utbildning i början. 

 

• Summa genomförda förbättringsförslag per gruppmedlem och år är: 

 

• Samtliga förbättringsförslag dokumenteras på ett enkelt sätt. 

 

• Inga belöningar till personer eller grupper stör förbättringsarbete (avundsjuka). 

 

• Förbättringsgruppen använda effektiva verktyg för problemlösning. 

 

• Förbättringsgruppen tar på sig allt mer avancerade uppgifter. 

 

Stämmer helt. Stämmer inte alls. 

Stämmer helt. Stämmer inte alls. 

Stämmer helt. Stämmer inte alls. 

Stämmer helt. Stämmer inte alls. 

Mer än 20. Mindre än 1. 

Stämmer helt. Stämmer inte alls. 

Stämmer helt. Stämmer inte alls. 
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Formulär 2: SMED-ANALYS (aktiviteter). 

SMED-ANALYS 
 Datum: 09-05-2007        

 Avdelning: Homag VI        
 Maskin: Biesse Techno Logic 2000 (Borrm. 1) och Biesse Techno KFD 2004 (Borrm. 2)    
 Utförd av: Operatör Marcus Omställning från: Norrgrund dörr 80 (=40x67)  till: Norrgrund topp/botten 80 
   

Kryssa för Kryssa för 

Nr. Aktivitet / arbetsmoment Start Stopp Deltid Löptid 
inre 

ställtid 
yttre 

ställtid 
Klas
s 

  Borrmaskin 2               

1 Förflyttning undre borraggregat  
00:00:0

0
00:01:3

0 00:01:30 00:01:30 X   1

2 Fundera 
00:01:3

0
00:01:5

0 00:00:20 00:01:50   X 2

3 Programmering 
00:01:5

0
00:02:5

0 00:01:00 00:02:50 X   3

4 Inställning bredden 
00:02:5

0
00:03:3

0 00:00:40 00:03:30 X   1

5 Placering undre rullskena 
00:03:3

0
00:04:1

5 00:00:45 00:04:15 X   1

6 Fundera 
00:04:1

5
00:04:2

0 00:00:05 00:04:20   X 2

7 Placering påskjutare 
00:04:2

0
00:05:0

0 00:00:40 00:05:00 X   1

8 Hämtning av verktyg 
00:05:0

0
00:05:2

5 00:00:25 00:05:25   X 6

9 Förflyttning av fotocell 
00:05:2

5
00:06:0

5 00:00:40 00:06:05 X   1

10 Bortplockning av verktyget 
00:06:0

5
00:06:2

0 00:00:15 00:06:20   X 6

11 Förflyttning till borrm. 2 
00:06:2

0
00:06:3

2 00:00:12 00:06:32 X   8

12 Bortplockning av övre tryckkolv 
00:06:3

2
00:07:0

0 00:00:28 00:07:00 X   1
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13 Bortplockning av undre rullskena 
00:07:0

0
00:08:5

0 00:01:50 00:08:50 X   1

14 Bortplockning av utsuget 
00:08:5

0
00:10:0

0 00:01:10 00:10:00 X   1

15 Bortplockning undre borrlåda/v. 
00:10:0

0
00:11:3

0 00:01:30 00:11:30 X   1

16 Bortplockning undre borrlåda/h 
00:11:3

0
00:12:1

5 00:00:45 00:12:15 X   1

17 Förflyttning bredden 
00:12:1

5
00:12:4

0 00:00:25 00:12:40 X   1

18 Rengörning spån 
00:12:4

0
00:13:2

0 00:00:40 00:13:20   X 7

19 Inställning undre borraggregat 
00:13:2

0
00:15:2

0 00:02:00 00:15:20 X   1

20 Bortplockning borr högersidan 
00:15:2

0
00:16:1

8 00:00:58 00:16:18 X   1

21 Bortplockning borr vänstersidan 
00:16:1

8
00:17:1

3 00:00:55 00:17:13 X   1

22 Hämtning av verktyg 
00:17:1

3
00:17:4

6 00:00:33 00:17:46   X 6

23 Bortplockning borr vänstersidan 
00:17:4

6
00:18:3

0 00:00:44 00:18:30 X   1

24 Bortplockning borr högersidan 
00:18:3

0
00:19:4

6 00:01:16 00:19:46 X   1

25 Ändring backläge/sidan 
00:19:4

6
00:21:4

3 00:01:57 00:21:43 X   1

26 Kontroll sidoborr försänkning 
00:21:4

3
00:22:3

3 00:00:50 00:22:33   X 2

27 Renblåsning borrspindel 
00:22:3

3
00:23:4

0 00:01:07 00:23:40 X    7

28 Placering sidoborr/höger 
00:23:4

0
00:24:5

0 00:01:10 00:24:50 X   1

29 Hämtning hammare 
00:24:5

0
00:25:1

0 00:00:20 00:25:10   X 6

30 Placering sidoborr/höger med hammare 
00:25:1

0
00:26:1

2 00:01:02 00:26:12 X   1

31 Placering sidoborr/vänster 
00:26:1

2
00:28:1

0 00:01:58 00:28:10 X   1
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32 Felaktiga anvisningar (?) 
00:28:1

0
00:28:5

0 00:00:40 00:28:50   X 2

33 Renblåsning  
00:28:5

0
00:29:0

0 00:00:10 00:29:00   X 7

34 Hämtning smörjningspress 
00:29:0

0
00:29:1

8 00:00:18 00:29:18   X 6

35 Smörjning infästning undre borrlåda 
00:29:1

8
00:29:3

0 00:00:12 00:29:30 X    1

36 Bortplockning av smörjningspress 
00:29:3

0
00:29:4

0 00:00:10 00:29:40   X 6

37 Programmering 
00:29:4

0
00:30:0

8 00:00:28 00:30:08 X   3

38 Hämtning/koll borrlåda 
00:30:0

8
00:30:5

0 00:00:42 00:30:50   X 7

39 Placering borrlåda 
00:30:5

0
00:32:0

5 00:01:15 00:32:05 X   1

40 Montering borrlåda 
00:32:0

5
00:32:5

5 00:00:50 00:32:55 X   1

41 Hämtning borr 
00:32:5

5
00:33:3

0 00:00:35 00:33:30   X 6

42 Montering borr  
00:33:3

0
00:33:4

0 00:00:10 00:33:40 X   1

43 Placering påskjutare 
00:33:4

0
00:35:1

0 00:01:30 00:35:10 X   1

44 Justering fotocell 
00:35:1

0
00:35:5

0 00:00:40 00:35:50 X   1

45 Hämtning spånsugskåpa 
00:35:5

0
00:36:1

9 00:00:29 00:36:19   X 2

46 Monteringsförsök spånsugskåpa 
00:36:1

9
00:37:3

0 00:01:11 00:37:30   X 2

47 Bortmontering spånsugskåpa 
00:37:3

0
00:37:5

5 00:00:25 00:37:55   X 2

48 Bortplockning spånsugskåpa 
00:37:5

5
00:38:1

0 00:00:15 00:38:10   X 2

49 Förflyttning operatör 
00:38:1

0
00:38:2

0 00:00:10 00:38:20 X   8

50 Placering övre tryckkolv  
00:38:2

0
00:38:3

0 00:00:10 00:38:30 X   1
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51 Placering undre rullskena 
00:38:3

0
00:38:4

3 00:00:13 00:38:43 X   1

52 Placering övre tryckkolv  
00:38:4

3
00:39:0

0 00:00:17 00:39:00 X   1

53 Grovinställning sidoborr 
00:39:0

0
00:39:4

0 00:00:40 00:39:40 X   1

54 Förflyttning onödiga borraggregat 
00:39:4

0
00:39:5

5 00:00:15 00:39:55 X   1

55 Justering transportband borrm. 1 
00:39:5

5
00:40:4

0 00:00:45 00:40:40 X   1

56 Förflyttning operatör till borrm. 2 
00:40:4

0
00:40:5

0 00:00:10 00:40:50 X   8

57 Justering transportband borrm. 2 
00:40:5

0
00:40:5

5 00:00:05 00:40:55 X   1

58 Förflyttning operatör till borrm. 1 
00:40:5

5
00:40:5

9 00:00:04 00:40:59   X 8

59 Genomgång/slutkontroll 
00:40:5

9
00:41:4

0 00:00:41 00:41:40   X 2
        Delsumma: 00:41:40 39 20   

60 Testborrning (inklusive finjustering) 
00:41:4

0
00:42:0

6 00:00:26 00:42:06   X 4

61 Justering gränsläge 
00:42:0

6
00:43:3

0 00:01:24 00:43:30   X 4

62 Kontrollmätning/justering 
00:43:3

0
00:46:3

0 00:03:00 00:46:30   X 4

63 Tillrättning med hammare 
00:46:3

0
00:48:0

0 00:01:30 00:48:00   X 4

64 Testborrning 
00:48:0

0
00:48:2

0 00:00:20 00:48:20   X 4

65 Kontrollmätning/justering 
00:48:2

0
00:50:1

0 00:01:50 00:50:10   X 4

66 Tillrättning med hammare 
00:50:1

0
00:50:1

5 00:00:05 00:50:15   X 4

67 Kontrollmätning/justering 
00:50:1

5
00:51:1

5 00:01:00 00:51:15   X 4

68 Testborrning 
00:51:1

5
00:51:2

5 00:00:10 00:51:25   X 4
69 Kontrollmätning/justering 00:51:2 00:53:0 00:01:43 00:53:08   X 4
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5 8

70 Testborrning (undre borrning) 
00:53:0

8
00:53:2

8 00:00:20 00:53:28   X 4

71 Kontrollmätning 
00:53:2

8
00:56:2

0 00:02:52 00:56:20   X 4

72 Justering 
00:56:2

0
00:56:3

5 00:00:15 00:56:35   X 4

73 Testborrning 
00:56:3

5
00:56:5

0 00:00:15 00:56:50   X 4

74 Kontrollmätning 
00:56:5

0
00:57:2

4 00:00:34 00:57:24   X 4

75 Förflyttning till borrm. 2 
00:57:2

4
00:57:3

5 00:00:11 00:57:35   X 8

76 Hämtning testbit 
00:57:3

5
00:57:5

3 00:00:18 00:57:53   X 6

77 Testborrning 
00:57:5

3
00:57:5

9 00:00:06 00:57:59   X 4

78 Justering 
00:57:5

9
00:58:1

0 00:00:11 00:58:10   X 4

79 Kontrollmätning 
00:58:1

0
00:58:5

5 00:00:45 00:58:55   X 4

80 Testborrning 
00:58:5

5
00:59:0

2 00:00:07 00:59:02   X 4

81 Kontrollmätning 
00:59:0

2
01:02:0

0 00:02:58 01:02:00   X 4

82 Justerring 
01:02:0

0
01:04:5

0 00:02:50 01:04:50   X 4

83 Kontrollmätning 
01:04:5

0
01:05:5

0 00:01:00 01:05:50   X 4

84 Hämtning nya borr 
01:05:5

0
01:12:5

8 00:07:08 01:12:58   X 2

85 Byte/justering borr 
01:12:5

8
01:17:0

0 00:04:02 01:17:00   X 2

86 Testborrning 
01:17:0

0
01:17:1

5 00:00:15 01:17:15   X 4

87 Kontrollmätning 
01:17:1

5
01:18:3

0 00:01:15 01:18:15   X 4
88 Justering 01:18:3 01:18:4 00:00:18 01:18:48   X 4
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0 8

89 Hämtning testbit + fundera 
01:18:4

8
01:19:4

2 00:00:54 01:19:42   X 6

90 Testborrning 
01:19:4

2
01:19:5

2 00:00:10 01:19:52   X 4

91 Kontrollmätning + hämtning testbit 
01:19:5

2
01:21:3

0 00:01:38 01:21:30   X 6

92 Testborrning 
01:21:3

0
01:21:4

2 00:00:12 01:21:42   X 4

93 Kontrollmätning 
01:21:4

2
01:23:0

1 00:01:19 01:23:01   X 4

94 Justering 
01:23:0

1
01:24:0

6 00:01:05 01:24:06   X 4

95 Hämtning testbit 
01:24:0

6
01:24:1

3 00:00:07 01:24:13   X 4

96 Testborrning 
01:24:1

3
01:24:2

1 00:00:08 01:24:21   X 4

97 Kontrollmätning 
01:24:2

1
01:26:3

5 00:02:14 01:26:35   X 4

98 Justering (kolvhastighet) 
01:26:3

5
01:27:1

6 00:00:41 01:27:16   X 4

99 Förflyttning till borrm. 1 
01:27:1

6
01:27:2

6 00:00:10 01:27:26   X 8
10

0 Justering (kolvhastighet) 
01:27:2

6
01:28:1

5 00:00:49 01:28:15   X 4
10

1 Aktivering transportband borrm. 2 
01:28:1

5
01:28:3

7 00:00:22 01:28:37 X   1
10

2 Aktivering transportband borrm. 1 
01:28:3

7
01:30:2

0 00:01:43 01:30:20 X   1
10

3 Driftförberedelse/första ämne i borrm. 1 
01:30:2

0
01:34:4

2 00:04:22 01:34:42 X   2
    Delsumma: 00:53:02 3 41  

    Summa total: 
01:34:4

2 42 61  
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Formulär 3: SMED-ANALYS (åtgärder). 

 
SMED-ANALYS/åtgärder 

      
      
    Förväntad resultat 

1. Åtgärd för omfördelning till yttre 
2. Åtgärd för minimering av den 
inre 

3. Åtgärd för minimering av den 
yttre Nr. 

ställtid. ställtiden. ställtiden. 
Inre Ställtid Yttre ställtid 

1   Skala med markeringar   ?   
2 Störningsfri process   Detaljerade anvisningar   00:00:20 
3   Modernare styrsystem/kölaggning   ?   
4   Skala med markeringar   ?   
5   Samtliga rullskenor på en vagn   ?   
6 Störningsfri process   Detaljerade anvisningar   00:00:05 
7   Påskjutare på vagn   ?   
8 Störningsfri process   Verktyg på vagn   00:00:25 
9   Skala med markeringar   ?   

10     Verktyg på vagn   00:0015 
11   Fler operatörer utför omställningen   ?   
12   Ingen idé   ?   
13   Ingen idé   ?   
14   Snabbfäste   ?   
15   Snabbfäste   ?   
16   Snabbfäste   ?   
17   Skala med markeringar   ?   
18 Störningsfri process   Fungerande utsug   00:00:40 
19   Ingen idé   ?   
20   Annan typ av snabbchuck   ?   
21   Annan typ av snabbchuck   ?   
22 Störningsfri process   Verktyg på vagn   00:00:33 
23   Annan typ av snabbchuck   ?   
24   Annan typ av snabbchuck   ?   
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25   Fasta inställningar   ?   
26 Störningsfri process   Borrsatser till produkter   00:00:50 
27   Ingen idé   ?   
28   Borrlådor till produkter   ?   
29 Störningsfri process   Verktyg på vagn   00:00:20 
30   Översyn av borrlådor och chuckar   ?   
31   Borrlådor till produkter   ?   
32 Störningsfri process   Fullständiga anvisningar   00:00:40 
33 Störningsfri process   Fungerande utsug   00:00:10 
34 Störningsfri process   Utrustning på vagn   00:00:18 
35 Smörjning vid underhållstillfälle     ?   
36     Utrustning på vagn   00:00:10 
37   Modernare styrsystem/köläggning   ?   
38 Störningsfri process   Felfri utrustning på vagn   00:00:42 
39   Markeringar   ?   
40   Snabbfäste   ?   
41 Störningsfri process   Utrustning på vagn   00:00:35 
42   Borrlådor till produkter   ?   
43   Påskjutare på vagn   ?   
44   Skala med markeringar   ?   
45 Störningsfri process   Fullständiga anvisningar   00:00:29 
46 Störningsfri process   Fullständiga anvisningar   00:01:11 
47 Störningsfri process   Fullständiga anvisningar   00:00:25 
48 Störningsfri process   Fullständiga anvisningar   00:00:15 
49   Fler operatörer utför omställningen   ?   
50   Ingen idé   ?   
51   Samtliga rullskenor på en vagn   ?   
52   Ingen idé   ?   
53   Automatisering/styrsystem   ?   
54   Skala med markeringar   ?   
55   Automatisering/styrsystem   ?   
56   Fler operatörer utför omställningen   ?   
57   Automatisering/styrsystem   ?   
58   Onödig     00:00:04 
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59 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Anvisningar med check-list   00:00:41 

60 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:00:26 

61 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:01:24 

62 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:03:00 

63 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Översyn av utrustning   00:01:30 

64 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:00:20 

65 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:01:50 

66 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Översyn av utrustning   00:00:05 

67 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:01:00 

68 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:00:10 

69 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:01:43 

70 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:00:20 

71 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:02:52 

72 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:00:15 

73 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:00:15 

74 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:00:34 

75 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Följefel   00:00:11 

76 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Testbitar på vagn   00:00:18 

77 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:00:06 
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78 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:00:11 

79 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:00:45 

80 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:00:07 

81 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:02:58 

82 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:02:50 

83 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:01:00 

84 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Alltid nya borr   00:07:08 

85 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Alltid nya bor i borrlådor   00:04:02 

86 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:00:15 

87 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:01:15 

88 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:00:18 

89 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Testbitar på vagn   00:00:54 

90 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:00:10 

91 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Testbitar på vagn   00:01:38 

92 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:00:12 

93 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:01:19 

94 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:01:05 

95 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Testbitar på vagn   00:00:07 

96 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:00:08 
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97 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:02:14 

98 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:00:41 

99 Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Följefel   00:00:10 

10
0 

Exakta anvisningar (kända 
maskindata)   Positionering istället för justering   00:00:49 

10
1   Automatisering/styrsystem   ?   

10
2   Automatisering/styrsystem   ?   

10
3   Ingen idé   ?   

   Summa:   00:55:43 
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 Formulär 4: Handlingsplan 

    
                   

   Handlingsplan  
    Datum:…………….…………..     Upprättad av:………………   

    Avdelning:……………….…….     Godkänt av:…………...…..   
    Maskin:………………………..        
           
     
   

Nr. Problem Åtgärd Ansvarig Färdig till 
den 

Godkänt 
den Ytterligare Åtgärd 
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