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Sammanfattning 

Trelleborg Rubore AB utvecklar, tillverkar och säljer laminerade material för olika 

industriella applikationer, framförallt till bilindustrin. Lina 3 (slittlinan) är idag den operation 

inom Trelleborg Rubore AB som har högst andel manuellt arbete. Genom analys av 

arbetssättet skapas en bättre ergonomi och en effektivare produktion. Vilket ska ge Rubore 

AB ett antal möjligheter för förbättrad arbetsmiljö.   

 Lina 3 är en maskin som har en lång ställtid och en kort körtid, vilket gör att 

omställningsprocessen sker ofta. Examensarbetet tar upp hur arbetet i och runt lina 3 går 

till idag. För att få en så bra överblick över vad som är de största problemen gjordes 

intervjuer med personal som arbetar med lina 3. För att kunna jämföra hur det ser ut idag 

mot de lösningar som föreslås så genomfördes en tidsstudie som belyser tiden för varje 

genomfört moment i lina 3.  

Examensarbetet tar upp ett antal olika alternativ som belyser de fördelar respektive 

nackdelar de besitter. Innförandet av best practice visar att det är möjligt att förkorta 

ställtiden och att det är viktigt att hitta de enkla lösningarna.  De alternativ som föreslås 

bygger på att frigöra operatörer vid körning som istället förbereder för nästa ställ. Lösningar 

innefattar även att ge operatörerna en möjlighet till förberedande ställ.  

Med detta examensarbete ges möjligheter till förbättringar för operatörerna på lina 3. 
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Summary 

Trelleborg Rubore AB develops, manufacture and sell laminated materials for many kind of 

industrial applications, mainly for automotive. Line 3 is the operation in Trelleborg Rubore 

AB that has the highest share of manual work. By analysis of the working process creates a 

better ergonomics and a more efficient production. This will give Rubore AB a number of 

opportunities for a better work environment. 

Line 3 is a machine whit a long setting time and a short running time, this makes the 

conversion process high frequently. This diploma work describes how the work in and 

around line 3 progress today. To understand what the biggest problem is, interviews with 

staff working with the line 3 have been made. To compare how it looks today and compare 

them with the solutions that are proposed a time study were made. This study illustrate the 

time for each completed moment in line 3. 

The diploma work raises a number of different options which shows their pros and cons. 

The incorporate of best practice shows that there is a possibility to reduce the running time 

and that is important to find the easy solutions. The alternatives proposed are based on the 

reason to free up operators at run that instead will prepare for the next set. Solutions 

recommended also include giving operators an opportunity to pre-set. 

 This diploma work gives the opportunity for improvements for the operator in line 3. 
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Abstract 

 

Trelleborg Rubore AB utvecklar, tillverkar och säljer laminerade material för olika 

industriella applikationer, framförallt till bilindustrin.   

Examensarbetet är gjort i samarbete med Trelleborg Rubore AB där de vill göra 

förändringar på sin slittlina. Genom analys ska det ges möjlighet att förbättra ergonomin 

samt förbättra produktionen. 

Den långa ställtiden i jämförelse med körtiden samtidigt som nästan allt material går 

igenom lina 3 skapar ett problem för Rubore AB. Genom att analysera dagens läge och 

hitta de största problemen med lina 3 kan ett antal alternativ föras fram som ger svar på 

målet och syftet med arbetet.     

Nyckelord: Best practice, ledtidsförkortning, 5S, PDCA, omställningstid, ergonomi,   
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Förord 

Detta examensarbete har gjorts på Trelleborg Rubore AB som tillverkar, utvecklar och 

säljer laminerade material för olika industriella tillämpningar där de framförallt har inriktat 

sig på bilindustrin.  

Vårt uppdrag var att ge Rubore AB möjligheten att införa en best practice lösning på lina 3. 

Detta examensarbete är avslutningen på en treårig utbildning på Linnéuniversitetet som 

företagsingenjörer. Arbetet omfattas av 15 högskolepoäng.  

Vi vill tacka Rubore AB för det trevliga bemötandet vi har fått under den tid vi var på 

företaget.  

 

Ett speciellt tack vill vi rikta till:  

Ulf Johansson, handledare Rubore AB 

Mattias Borén, handledare Rubore AB 

Izudin Dugic, handledare Linnéuniversitetet 

 

Kalmar 2010-05-31 

 

 

Tony Sundberg   Emil Johansson 
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Ordförklaring 

 
Adhesiv: Lim eller tejp som gör det möjligt att fästa detaljen på kundens produkt 

Bobiner: Rullar som är gjorda av papp som materialet körs upp på. 

Movex: Trelleborg Rubore ABs affärssystem 

KBK- rapport: Kvalitets brist kontroll, görs för att säkerhetsställa kvalitén i lina 3 

Pik: Ett hjälpmedel för operatörerna i lina 3 vid omställning av skärverket. Piken användes 

då som en avlastnings yta. 

Avhaspel: Är belägen i början av lina 3. Operatören sätter upp en ny rulle på haspeln. 

Vilken förser maskinen med material.  

Påhaspel: Är i slutet av lina 3. Haspeln rullar upp de slittade banden på bobinerna. 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Trelleborg Rubore AB utvecklar, tillverkar och säljer laminerade material för olika 

industriella applikationer. Företaget är världsledande på marknaden av sin produkt men för 

att hålla sig högt på marknaden gäller det att ständigt utveckla sin produkt, ett led i detta är 

förbättring av maskiner som är anledningen till att detta arbete skrivs. 

Under förra året gjordes ett examensarbete på Rubore som handlade om att minska 

kapitalbindningen i produktionen. I arbetet togs det upp en maskin där det fanns 

möjligheter att förbättra då ställtiden var mycket lång i jämförelse med körtiden.  

Arbetet skulle inte omfattas av någon lösning så det las åt sidan. Man beslutade däremot att 

kolla på det för framtiden. Vilket är där denna rapport tar vid. 

1.2 Syfte 

Lina 3 (slittlinan) är idag den operation inom Trelleborg Rubore som har högst andel 

manuellt arbete. Rapporten är tänkt att ta upp nuvarande arbetssätt för att sedan förbättra 

ergonomin. Samtidigt som man ska kolla på hur man kan effektivisera maskinen då mycket 

av materialet går genom denna lina.  

1.3 Mål 

Målet med rapporten är att ge Rubore ett antal möjligheter för förbättrad arbetsmiljö. Öka 

sin produktivitet i lina 3 men för den sakens skulle inte försämra säkerhet eller arbetsmiljö.  

Förslagen ska vara av den sort att inga större investeringar behöver göras. 

Resultaten för arbetet bör kunna realiseras inom sex månader.   

Delmål 1: Arbetssättet runt linan optimeras genom olika studier. 

Delmål 2: Se till möjligheterna för nya investeringar och vad de skulle innebära. 
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1.4 Avgränsningar 

Fokus kommer att ligga på arbetet runt lina 3, för att få ut ett bra resultat behöver det 

studeras hur material kommer till och från linan, samt hur planeringen till linan fungerar.  

Prioriteringen kommer inte att ligga på några större investeringar, finns möjligheten kan 

arbetet ta upp mer långsiktiga investeringar eller lösningar. 
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2 Teori 

2.1 Best practice 

Enligt Sörqvist, 2004 kan best practice studier planeras och göras på flera sätt. Dock finns 

det ett flertal gemensamma drag och framgångsfaktorer. Det första steget i en studie är att 

den skall planeras mycket noggrant. Detta är viktigt då det finns en risk att det uppstår 

missuppfattningar och att jämförelserna inte görs på ett rätt sätt. Detta leder till att man kan 

få ett felaktigt resultat.  

Här är de typiska huvudmomenten i en best practice studie.      

1. Planering av studien 

2. Identifiera kritiska arbetsmoment 

3. Definiera processer och mätetal 

4. Datainsamling och mätning 

5. Analys av resultat och prestationer 

6. Arbetsanalys 

7. Utveckling av nytt arbetssätt 

8. Implementering av nytt arbetssätt 

Planering av studien 

Best practice studie utförs vanligaste i projektform. Då är det viktigt att man involverar 

personer med kunskap om verksamheten och arbetet man ska undersöka. I 

planeringsskedet definieras studiens huvudsyfte samt tillvägagångssätt och metodik. Här 

upprättas också en tidsplan för studien. 

Identifiera kritiska arbetsmoment 

De områden eller arbetsmoment som ska jämföras samt utvecklas identifieras. Det är 

viktigt att studien inriktar sig mot sådana områden som är betydelsefulla att förbättra och 

utveckla. Vid de kritiska arbetsmomenten är en noggrann identifikation av stor betydelse 

och detta kan ske genom verksamhetsanalyser, riskanalyser, felrapporter med mera.  

Definiera processer och mätetal  

Områdena som har valts ut för jämförelse ska sedan ingående studeras och definieras. Det 

finns annars en stor risk att man jämför områden, arbetssätt och metoder som inte är 

jämförbara.  
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För att undvika detta är det lämpligt att beskriva arbetsflödet och processer som utgör 

grunden för studien i form av flödesscheman. Man bör dessutom identifiera relevanta 

mätetal och mått inom dessa flöden för att de kan utgöra grunden för jämförelser. 

Datainsamling och mätning    

När man har planerat och förberett studien noga så genomförs datainsamlingen och 

mätningen. Detta kan göras genom att samla in både kvantitativ- och kvalitativa data. 

Vanliga metoder är intervjuer, observationer, direkta mätningar av arbetet och processen. 

Analys av resultat och prestationer   

Den insamlade informationen ska sen analyseras och utvärderas med syfte att identifiera 

skillnader i resultat och prestationer. Skillnader kan ses i både positiva och negativa effekter. 

De positiva effekterna består av skillnader som betyder att effektiviteten, resultatet m.m. är 

bättre än normalt. Det är dessa effekter som ligger till grund för att identifiera och sprida ett 

bättre arbetssätt.  De negativa effekterna kännetecknar på motsvarande sätt ett sämre 

Arbetsanalys 

De identifierade områdena och individer som hade ett bra respektive sämre resultat och 

prestationer ska det göras en djupare analys om. Detta görs för att skapa en förståelse 

varför det finns skillnader i de olika områdena samt att identifiera de bästa metoderna och 

arbetssätten. Här ska man även ta hänsyn till eventuella andra faktorer som kan förklara 

skillnader i resultatet. 

Utveckling av nytt arbetssätt 

I de flesta fall så identifieras det bra arbetet på en relativt låg och detaljerad nivå, ofta i form 

av några delmoment. De här delmomenten ska sen sammanfogas till ett arbetsflöde eller 

process. Det gör att det utvecklas till det nya arbetssättet.  

Implementering av nytt arbetssätt 

Slutligen ska det nya arbetssättet implementeras, detta kräver att man har en noggrann 

planering och förberedelser. Sedan krävs en uppföljning för att verifiera att det uppsatta 

resultatet nås och att man säkerställer att de blir permanenta. 
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2.2 5S 

Metoden är till för att uppnå konsekvent ordning och reda på arbetsplatsen, och har 

ursprungligen utvecklats från den japanska produktionsfilosofin. Oavsett arbetsplats kan 

metoden 5S användas, metoden är ofta en inledning till förbättringsarbete och införs det på 

rätt sätt underlättar det införande för lean production och just in time system för till 

exempel industrier. 

För att börja jobba med 5S är första steget att begränsa sig till en avdelning där det skapas 

ett bra exempel för övriga avdelningar. På avdelningen bör alla vara med på utbildningen 

för att alla ska dra mot samma mål. 

5S är indelade i fem steg där varje steg beskrivs av ett japanskt ord. 

Seiri (sortera) 

Allt slöseri på avdelningen fångas upp där personalen markerar de åtgärder de tycker 

behöver förbättras. De viktiga är att föra fram kända fel och obekväma arbetsmoment som 

stjäl tid från nyttigare uppgifter. Under momentet ska även material och verktyg märkas 

upp som nödvändiga eller mindre användbara.   

Seiton (strukturera) 

Alla verktyg placeras på rätt plats, här sker även utmärkning av platsen för att ny personal 

lätt ska kunna lära sig var de hittar ett specifikt verktyg. En viktig tanke i detta arbete är att 

verktyg som används ofta ska vara mer lättillgängliga.  

Seiso (städa) 

Två viktiga mål finns under rengöring. Det första är att gruppen gemensamt kommer 

överens om vilken nivå av renlighet som ska vara normalläget. Tänkbart under detta 

moment är även att söka orsaken till att det är smuts på just denna plats för att i framtiden 

kunna minimera onödiga städarbeten. Det andra målet är att dokumentera vad som krävdes 

för att nå normalläget. För att sedan kunna hålla denna standard bör gruppen komma 

överens om hur ofta rengöring bör genomföras och hur tidskrävande den är om det 

genomförs regelbundet.  
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Seiketsu (standardisera) 

Detta är den mest kritiska fasen, genomfördes dokumentationen på rätt sätt i steget innan 

är arbetet med 5S en bra bit på vägen. Då hela gruppen har varit med och bestämt 

dokumentationen om hur det ska rengöras, vilket blir de framtida rutinerna, är det nu bara 

kvar att besluta om vilket system som ska användas för att schemalägga rutinerna. 

Shitsuke (självdisciplin) 

Sista steget knyter ihop hela arbetet. Målet är att få 5S som en del i det dagliga arbetet där 

det sker ständiga utvecklingar av detta. Ett bra sätt att följa upp arbetet är att införa ett 

system bestående av tillexempel tavlor som beskriver hur långt varje avdelning har kommit i 

sitt arbete att införa 5S. 

2.3 PDCA 

Enligt Bergman & Klefsjö, 2007 är PDCA ett verktyg för att söka bästa möjliga kvalité till 

kund. PDCA står för Plan, Do, Check och Act (planera, gör, studera, lär) där målet med att 

jobba efter PDCA cirkeln är att få fram ett så bra förbättringsarbete som möjligt. De 

problem som kan utskiljas i företaget ska systematiskt och noggrant angripas, där 

prioriteringen ligger på de problem som har störst lönsamhet. 

 

 

Figur 1. Åtgärdsplan PDCA. 

Plan  

Då man upptäcker ett problem i sin produktion eller inom företaget gäller det att fastställa 

orsaken till problemet. Är problemet av större mängd ska de brytas ner till mindre och mer 

hanterbara problem. Alla beslut man tar i samband med förbättringen ska byggas på fakta 

och inga antaganden. Här finns det många verktyg för att leta reda på ursprungsproblemet 

bland annat Toyotas ”fem varför” eller ett ”orsak-verkan-diagram”.  
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En grupp sätts ihop för att lösa problemet, gruppen ska helst bestå av personer med olika 

bakgrunder eller jobba inom olika avdelningar inom företaget för att sätta igång en 

”brainstorming” med möjliga lösningar. Data från detta sammanställs för att avslöja källan 

till problemet.  

Do  

Nu är det dags att genomföra de förändringar som fastställdes under planerings delen. Här 

är det viktigt att alla som berörs av förändringen är helt införstådda med att det existerar ett 

problem och vad åtgärderna är angående dessa. 

Check  

Här gäller det att titta tillbaka på vad det har gjorts förändringar på och om de ha legat till 

grund för förbättringar i systemet. Data som tagits fram tidigare jämförs med data efter 

ändringarna - skulle detta ge en positiv förändring gäller det nu att bibehålla denna effekt 

och kvalitetsnivå.  

Act 

För att inte hamna i samma sits som gjort att man genomfört PDCA cirkeln gäller det att 

ständigt ta lärdom av sina förbättringar. Oavsett om resultatet var positivt eller negativt 

finns möjligheten att ta lärdom till nästa gång en oväntad situation inträffar.  

Märker vi här att det uppsatta målet kan nås börjar man om cirkeln igen för att hitta nya 

lösningar eller om det finns ett uppdelat problem att hela problemet löses. 

2.4 Ledtidsförkortning 

Enligt Sörqvist, 2004 är ledtid något du som företag alltid har som syfte att förkorta, en 

kortare ledtid gör att du kan producera oftare vilket leder till en större produktion. En 

ledtid beskrivs som den tid det tar för en process att genomföras det vill säga från planering 

av tillverkning tills det att du har en färdig produkt. Ledtiden kan därefter delas in i ett antal 

olika steg där varje steg har olika möjligheter att förkortas för att i slutänden få en kortare 

ledtid. 
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Några vanliga tekniker och angreppssätt tas upp nedan för olika syften. 

 

 Enstycksförflyttning – med enstycksförflyttning väljer företaget att flytta varje 

färdig produkt direkt till nästa operation i flödet. Detta gör att kötiden kan minska 

avsevärt. Detta görs istället för att flytta partivis, följden av partivis förflyttning är 

att första objektet alltid måste vänta på det sista i samtliga operationer. 

 

 Partiminskning – att tillverka i stora partier medför ofta långa kötider och binder 

ett större kapital vilket medför att flexibiliteten för företaget minskar. Genom att 

istället ha mindre partistorlekar kan minskning av ledtiden uppnås. Något som är 

viktigt i detta sammanhang är att jobba efter just-in-time systemet som beskrivs 

längre ner i texten.  

 

 Ställtidsreducering – Omställningstid inträffar då arbetsuppgifter byts eller en ny 

produkt ska tillverkas i maskinen. Tiden kan uppstå för att verktyg och nya 

inställningar är nödvändiga för maskinen. Att minska omställningstiden medför 

direkt att ledtiden minskar och kan även indirekt medföra att det skapas 

förutsättningar för små partistorlekar. 

 

En bra metod för att minska ställtiden är att gå efter SMED-metoden. Metoden 

utvecklades ursprungligen ur Toyotas produktionssystem och består av 8-steg.   

 

1. Separera inre och yttre ställarbete. Gå igenom vad i ditt ställarbete som är yttre 

och inre. Det yttre arbetet är sådant som utförs medan maskinen är igång. 

Det inre är det arbete som görs när maskinen måste stå stilla. 

2. Gör om inre ställarbete till yttre. Det inre ställarbete som är tidskrävande görs i 

största möjliga mån om till inre ställarbete. 

3. Standardisera. De aktuella verktygen som används i arbetet ska i största 

möjliga mån anpassas till dess uppgift i fråga om storlek och placering 

beroende på hur ofta verktyget används. 

4. Utforma funktionella fästanordningar. Alla moment som innehåller loss och 

åtdragningar görs till att med enkla handgrepp åtgärdas. 

5. Använd förhandsjusterade fixtur. Arbetsstycken kan fastspännas och justeras 

på extra fixtur vid sidan av maskin. 
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6. Parallella operationer. Personal som jobbar runt maskinen eller i närheten av 

den i avseende på hela processen jobbar parallellt med ställarbetet och sina 

ordinarie uppgifter. 

7. Eliminera justeringar. Konstruera verktyg som genom automatik hamnar i 

rätt läge för användning, utan att större justeringar görs. 

8. Mekanisera infästningar. Genom att använda mekanisering och 

automatisering korta ner verktygsbyten. 

2.5 Just in time 

Enligt Bellgran & Säfsten, 2005 bygger Just in time på det dragande systemet (pull system) 

vilket innebär att produktion startar först då det finns efterfrågan och behov (kundorder). 

Då ett pull system är i bruk på ett företag skickas tillverkningsordern till det sista 

förädlingsledet i materialflödeskedjan. Detta led skickar i sin tur tillbaka sina behov av 

material för förädling till föregående led i kedjan och så vidare tills man har nått första led. 

För att få de produkter som behövs vid sin station så kan kanban användas för att följa pull 

systemet. Kanban betyder kort på japanska, och sänds till den avdelning eller leverantör 

som tillverkar det specifika material som behövs vid vidareförädling med information som 

berör mängd, art och tillverkningsstart etc.  

På detta sätt tillverkas inga produkter utan efterfrågan vilket skapar ett mindre slöseri av 

material. Dock kan beläggningen av maskiner minska då det inte alltid förekommer en 

efterfrågan. 

Motsatsen till det dragande systemet är det tryckande (push system), med detta system 

trycker man igenom produktionen istället för att dras igenom. Antalet produkter som 

tillverkas bygger på uppgjorda prognoser för nästkommande dag till månad beroende på 

ens produktionsplan. Produktionen följer sedan denna plan oberoende av hur mycket som 

säljs efter slutförädling. Tillverkning med pull system görs tillverkning ofta i större partier 

vilket medför till längre beläggning av berörda maskiner.  
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                Figur 2.Just in time system. 

 

För att kunna ha kort leveranstid då just in time är i bruk utnyttjas lager och olika buffertar. 

Dessa kan även fånga upp olika svängningar som uppkommer vid variation i flödet på 

grund av säsongs och/eller konjunktursvängningar. Buffert och lager finns då bland annat 

mellan in- och utflöde samt produktion och efterfrågan. Allt för att ständigt kunna 

tillfredsställa kundens behov. 
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3 Metod och genomförande 

För att veta vad som behövde göras under examensarbetet gjordes en grovplanering om 

vilka steg som skulle prickas av. Detta för att veta lite mer noggrant var vi var i arbetet och 

för att inte gå miste om något väsentligt som skulle kunna påverka arbetets utgång.  

De olika faserna vi tar upp i projektplanen kommer ständigt att överlappa varandra, detta 

för att ständigt hålla sig uppdaterad på vad vi har gjort och vara redo på vad som väntar i 

nästa fas. 

 

 Figur 3. Genomfördplan. 

Det som framförallt skiljer sig på vår metod mot genomförandet är tidpunkten för 

datainsamlingen. Efter tidens gång insåg vi att en större nuvärdesanalys behövde göras 

innan vi gick in på hur lång tid momenten kring lina 3 tar. Vilket gjorde att tidsstudien 

gjordes i ett senare tillfälle än planerat.  
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3.1 Uppstart 

Arbetet tog sin fart vid ett möte i februari med fabrikschef Ulf Johansson, efter ett 

examensarbete som avslutades förra året lämnades en fråga öppen om att göra vissa 

förbättringar kring lina 3. Mötet tog upp vad företaget hade för syfte och mål samt vad vi 

som skulle genomföra arbetet ville ha ut av vistelsen på Rubore AB. Dessa två punkter 

sammanföll vilket gjorde att arbetet var redo att köras igång.  

Efter mötet hade vi även kontakt med Mattias Borén som informerade om hur läget var 

idag samtidigt som vi visades runt i produktionen.  

3.2 Uppsättning av mål och avgränsningar 

Själva arbetet tog sedan sin start i sista veckan på mars. Tillsammans med Ulf och Mattias 

satte vi upp de mål och avgränsningar som arbetet skulle innefatta. På detta möte 

medverkade även vår handledare Izudin Dugic, som med sin erfarenhet kunde ge oss en 

bra riktlinje för att arbetet skulle få en bra start. 

3.3 Intervjuer av berörd personal 

För att få en helhetsbild hur produktionen och arbetet fungerade runt lina 3. Gjordes 

intervjuer av den personal som i någon anknytning jobbar med lina 3. För att få en så 

öppen och bra diskussion med personalen användes en diktafon vid intervjuerna, vi kunde 

då koncentrera oss på att ställa öppna frågor och vara förberedda för följdfrågor.  

Vi började med intervjuer av tjänstemännen som gav oss en helhetsbild av produktionen. 

För att sedan förstå och hitta problemen fortsatte intervjuerna med operatörerna, vilka mer 

visade hur de genomför varje moment i produktionen samt vilka problem de hade med 

linan. 

3.4 Nulägesanalys 

Efter intervjuerna gjordes en sammanställning av vad som kommit fram, vilket i sin tur 

föranledde till en beskrivning av hur företaget jobbar idag (nulägesanalys).  
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För att få ihop en bra bild av nulägesanalysen gjordes en helhetssyn av hur hela företaget är 

uppbyggt där vi sedan plockade ned företaget bit för bit och avslutar med att beskriva hur 

varje lina fungerar. Då lina 3 är den mest aktuella för vårt arbete skedde en större utredning 

av hur denna fungerade, detta framförallt genom okulär besiktning.  

Genom att göra en nulägesanalys kunde vi på ett bra sätt identifiera vad de största 

problemen var för lina 3.  

3.5 Problemlösning 

Problemlösningen innefattas av att ta fram ett antal lösningar som ska kunna lösa de 

problem som upptäcktes under nulägesanalysen. För att hålla en så öppen dialog med 

företaget som möjlig gjordes en lista med vilka alternativ som skulle kunna vara möjliga, där 

vi sedan diskuterade fördelar och nackdelar med de anställda. Genom detta fick vi en bra 

bild av hur förslagen skulle kunna utarbetas i verkligheten. 

Under denna period gjordes ett företagsbesök på två företag med liknande produktion av 

slittning. Dessa besök gav ytterligare idéer och funderingar, samtidigt som de stärkte några 

av de framarbetade alternativen.  

Efter företagsbesöken kunde de redan uppsatta alternativen utvecklas ännu mer. Det gav 

oss även en möjlighet att ta fram de alternativ vi tror skulle fungera optimalt för företaget.  

3.6 Tidsstudie 

För att kunna ha svart på vitt vad de bästa alternativen skulle innebära behövdes det göras 

en tidsstudie på hur lång tid varje moment tar idag. Denna insamling av data gjordes genom 

observationer av ett antal ställ i produktionen. Vilka moment vi tog tid på avgjordes genom 

att följa den instruktionslista lina 3 följer (bilaga 1).  

Efter insamlingen av data gjordes en sammanställning där vi tog fram ett medelvärde samt 

en högsta och lägsta tid. För att kunna se vilka variationer det rör sig om, framförallt då det 

är ett mer förberett ställ än om en nollställning behöver göras.  
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3.7 Lösningsförslag 

Efter sammanställning av alla tidigare faser sker här en total sammanställning. Denna 

sammanställning föranleder till den slutsats och diskussion som ska visa de valmöjligheter 

som framkommit av arbetet.  

3.8 Redovisning 

Under denna fas tar vi upp de rekommendationer vi ger till företaget. Själva redovisningen 

äger rum den 28 maj 2010.  

3.9 Teori 

Teori inlärning skedde framförallt under uppstartsfasen. Vi har även fått gå tillbaka till teori 

då vi stött på olika problem under arbetets gång.  

Inlärning av teori har framförallt skett genom facklitteratur som vi har haft tillgång till via 

universitetsbiblioteket i Kalmar. Vi har även kunnat utgå mycket från de böcker som har 

använts under de tre åren på företagsingenjörs programmet.  

3.10 Kontakt med handledare 

För att inte falla för långt bort från de uppsatta mål vi hade med arbetet har vi haft kontakt 

med vår huvudhandledare från företaget Mattias Borén kontinuerligt. Vi har även haft 

mycket kontakt med Peter Nordlander som är produktionsledare i lina 3.  

Från skolan har vi haft möten med handledare Izudin Dugic en gång i veckan. Under 

mötena har vi stämt av var vi är i dagsläget och vad som behöver göras framöver.  
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4 Nulägesanalys 

4.1 Företagspresentation 

Trelleborg Rubore AB startade sin verksamhet 1988 och har sitt huvudkontor i Kalmar. 

Här har de runt 200 anställda varav 150 jobbar inom produktionen.  

1992 köptes bolaget upp av Trelleborg AB vilket gör att de idag är ett helägt dotterbolag i 

denna koncern.  

Trelleborg AB trodde på idén att gummi som vulkaniseras på stål kan reducera ljud och 

vibrationer och gick in med nytt kapital vilket medfört att nya investeringar löpande kunnat 

göras i Kalmar.  

Rubore AB tillverkar, utvecklar och säljer laminerade material för olika industriella 

tillämpningar där de framförallt har inriktat sig på bilindustrin. 

Den främsta produkten i tillverkningen är Shims som ska dämpa ljudet i skivbromsar på 

bilar. Med denna produkt är de även marknadsledande.  För att ligga långt fram på 

marknaden har de en utvecklingsavdelning som ständigt förbättrar befintliga produkter.  

 

Figur 4. Shims lager uppdelning (Rubore AB, Shims). 

De har idag kunder över hela världen som deras produkter skickas till. Kundanpassningen 

har ökat då de under 2008 förvärvade Pressonova AB för stansning av produkten samt att 

de förvärvade lackeringsprocessen i Gävle samma år. 
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4.2 Husen 

Huvudkontoret i Kalmar består idag av två huvudbyggnader. I hus 1 sitter den 

administrativa avdelning, de produktions linor som ligger i huset är 1, 2 och 3 samt 

stansning. Då detta är slutet i processen för de flesta produkter som tillverkas finns 

paketeringsavdelningen i detta hus. 

Hus 2 består framförallt av linorna 4, 5 och nyligen uppsatta lina 6. I huset tar de även hand 

om in och utleveranser.  

Att Rubore AB är uppdelat i två olika hus beror på den expansion av företaget som har 

skett sedan de gick med i Trelleborg koncernen.  

4.3 Planering 

Rubore AB jobbar så mycket de kan efter Just in time principen, vilket kort innebär att de 

tillverkar en produkt först då det finns en efterfrågan. Processen börjar då Rubore AB tar 

emot en order från kund. Efter detta sitter de tre planerarna tillsammans med 

inköpsfunktionen och logistikchefen ner för att i stora drag planera fram när materialet ska 

tillverkas. Dessa möten sker kontinuerligt två gånger i veckan, ständiga uppdateringar sker 

där de ser över veckans planering och upp till fyra veckor framåt.  

Efter att en kundorder har kommit till Rubore AB förs indata in i Movex vilket är Rubore 

ABs affärssystem. I Movex ser varje planerare vad som ska tillverkas, vilket medför att de 

börjar planeringen. Beroende på vilka linor de planerar har de lite olika input att gå efter. 

Desto tidigare du sitter i processen bygger planering mycket på prognoser och desto senare 

i processen går de mycket efter kundordern. 

Planerarna ansvarsområden är uppdelade enligt följande:  

 Planerare ett ansvarar för linorna 4, 5 och 6.  

 Planerare två ansvarar för linorna 1 och 2  

 Planerare tre ansvarar för lina 3 och stansning 
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Då detta arbete främst kommer handla om arbetet kring lina 3 kommer här en lite mer 

detaljerad bild av hur planeringen sker kring linan: 

Planeraren som ansvarar för lina 3 svåraste arbete är att optimera utnyttjandegraden av 

materialet. Då materialet Rubore AB tar fram är så pass dyrt att skrota gäller det för 

planeraren att utnyttja så mycket som möjligt för att minimera denna kostnad. Detta görs 

genom laborering av olika slittbredder för att utnyttja materialets bredd så bra som möjligt.  

För lina 3 och stansning sker hela tiden ständiga uppdateringar om vilka material som ska 

köras, detta har gjort att planeringen inte har mer framförhållning än kanske en dag (på 

detaljnivå, finns fortfarande grovplanering i grunden). Hur lång tid en rulle tar genom 

slitten bygger idag på erfarenhet.  

Extra planering kan krävas då en rulle har en anmärkning om att något fel finns ut 

markerat, i detta fall kan kvalitetslabbet kopplas in vilket i sin tur gör att materialet behöver 

köras under dagtid.  

I dagens läge har Rubore AB hundratals olika produkter och ca 200 olika material, detta gör 

att planeraren så gott det går försöker lägga liknande material och bredder efter varandra 

vilket minkar den totala ställtiden för operatörerna. Materialtypen är av extra vikt då vissa 

knivar används till vissa material, en sådan uppdelning är t.ex. rostfritt material som 

använder speciella knivar för att få bästa skärresultat.  

4.4 Tillverkning 

4.4.1 Lina 5 och 6 

Lina 5 är allt som oftast starten för produktionen av Rubore ABs material. I linan 

sammanfogas stål med gummi. Hur stor mängd och vilken art skiljer sig från kund till kund 

vilket gör att många material som tas fram är unika. Linan har möjlighet att via indata föra 

samman olika typer av material i olika följder och kombinationer.  

 

Figur 5. Lina 5 (Rubore AB, Lina 5). 
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4.4.1.1Arbetsgång 

Med hjälp av en travers hämtar operatörerna material till två avhasplar. I och med att linan 

kan laddas med två avhasplar minskas tiden då maskinen står stilla. Första steget är att mata 

in material från ena avhaspeln, när det sedan tar slut svetsas änden samman med material 

från avhaspel två. Som alternativ till svetsning finns en mekanisk sammanfogning med ett 

stansningsverktyg.  

Materialet går igenom ett par valsar där de efter dessa lägger på gummit. Antingen läggs 

gummit enbart på den ena sidan eller på båda sidorna. Allt enligt kundens önskemål och 

behov. Gummit fästs på stålet genom att den lackade ytan på stålet hettas upp genom 

infravärme vilket gör att materialet mjuknar och gummit fäster. 

Ska materialet få ett lager till med stål läggs detta på i skedet efter gummit lagts på. 

Händelseförloppet är liknande det som redan skett.  

Efter att materialet gått igenom de olika skedena, beroende på hur många lager materialet 

ska ha, kommer materialet till en press där materialet vulkaniseras ihop för att bilda ett 

homogent material. För att få ner temperaturen i materialet till en hanterbar nivå passerar 

materialet genom en avkylningszon.  

4.4.2 Lina 4 

Linan förses med material bestående av stål och tejp. Materialen värms sedan upp till rätt 

temperatur för att tejpen ska få fäste på stålet. Genom värmen valsas sedan ämnena ihop.  

Vill kunden ha extra tjockt material finns här möjligheten att föra ihop två stål med tejp 

emellan. 

 

Figur 6. Lina 4. 
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4.4.2.1 Arbetsgång 

Linan är indelad i tre olika stationer, värme, kyl och kontrollstation. Värmestationen är i sin 

tur indelad i ett över och underband. Varje band utsätts för värme från paneler med 

infravärmare. Kombinationen av värme och tryck vid rätt temperatur gör att de båda 

banden kan föras samman genom laminering till ett och samma band. 

Kontrollen av bandet sker hela tiden då minimering av överhänget mellan tejp och stål görs. 

För att producera bandet utan kantförskjutningar följs en utsatt noll linje som alla mått 

utgår från. 

4.4.3 Lina 1 

En vulkaniseringsugn hettar upp materialet till rätt temperatur. Beroende på hur länge och 

vilken temperatur materialet utsätts för reagerar materialet olika vilket bidrar till dess unika 

egenskap och syfte. 

 

Figur 7. Lina 1. 

4.4.3.1 Arbetsgång 

Linan laddas med hjälp av två avhasplar som en i taget förser linan med material. Dessa två 

avhasplar gör att det ständigt kan finnas material redo för att köras igenom. Det som tar tid 

vid inmatningen är att de olika rullarna ska stansas ihop för att gå vidare i linan.  
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För att kunna hålla konstant hastighet i ugnen och för att inget material ska stå stilla i 

vulkaniseringsprocessen utnyttjar operatörerna magasin som används då avhasplarna står 

stilla, vilket gör att ställtiden för inmatning blir minimal.  

Hastigheten genom vulkaniseringsprocessen sker från kontrollbordet. Detta är viktigt då 

materialet får olika egenskaper beroende på hur lång tid materialet behandlas och vilken 

temperatur som materialet utsätts för. För att kunna hantera materialet efter 

värmeprocessen i ugnen kyls materialet av genom påverkan av rumstempererad luft.  

Materialet samlas sedan upp av olika magasin som används för att operatörer ska hinna 

med att starta en ny process. Efter att materialet passerat magasinen läggs en tejp på någon 

av sidorna eller båda. Efter appliceringen av tejp skickas materialet vidare i 

produktionskedjan. 

4.4.4 Lina 2 

I linan läggs ett speciellt adhesiv på materialet. Adhesivet är ett lim som är till för att den 

färdiga produkten ska kunna fästas där produkten har som syfte att verka.  

 

 Figur 8. Lina 2. 

4.4.4.1 Arbetsgång 

Linan laddas med materialet genom en avhaspel. Materialet förs sedan genom limvalsar som 

gör att rätt hastighet används. Detta görs för att limmet ska läggas på med rätt mängd enligt 

instruktionerna.  
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Efter att limmet har lagts på körs materialet allt in i en ugn för att lösningsmedel i limmet 

ska torkas ur. Efter ugnen läggs en tunn plastfilm på den limmade sidan av materialet, detta 

för att förhindra kontaminering av lim till mostående sida vid uprullningen. Rullen är nu 

klar för nästa steg i produktionen eller för direktleverans till kund. 

4.4.5 Lina 3 

Under tidigare produktion har materialet hela tiden fått vissa tillägg. I denna lina är det 

istället dags att dela upp materialet. Materialet anländer i en stor rulle och delas sedan upp 

(slittas) med hjälp av knivar, maskinen för sedan fram det slittade materialet genom linan 

och upp på bobiner. Uppdelningen av materialet sker för att stansningen ska kunna hantera 

materialet eller att de ska bli mer lätthanterligt för kund. 

   

Figur 9, Lina 3 

4.4.5.1 Arbetsgång 

Operatörerna följer den tilldelade planeringslistan som fås av planeringsavdelningen. För att 

föra in data i streckkodsystemet används Movex. 

Operatörerna ansvarar sedan för att maskinen ställs in rätt med tillhörande distanser, knivar 

och bobiner allt enligt planeringslistan. (För en mer noggrann beskrivning av vad varje 

operatör gör se körschema figur 10 s.25). De tar även fram material som ska slittas vilket 

sen avsynas visuellt. För att minska tiden vid den visuella kontrollen tar de fram den till 

rullen tillhörande operatörsrapporten ur databasen. De kontrollerar då eventuella 

anmärkningar som har gjorts från tidigare linor.  

Den kontrollerade rullen sätts upp på avhaspeln varefter operatörerna matar fram 

materialet med hjälp av ett drivhjul för att komma till matarverket som i sin tur för 

materialet till skärverket.  

Efter att materialet har gått igenom skärverket en till två meter för operatörerna eventuella 

skrotband upp till skrothasplarna som finns ovanför gropen. Materialet matas sedan fram 



23 

Tony Sundberg 

Emil Johansson 

totalt åtta meter där bredden på varje band kontrolleras och förs in i en KBK rapport 

(KBK = KvalitetsBristKostnad).  

Efter att materialet har passerat bromsen rullas de slittade banden upp på påhaspeln och 

bobiner. Här fästs de antingen med tejp vid tunnare material eller med spikpistol vid 

tjockare. 

Nu är maskinen redo att startas och körs med en hastighet av upp till 80 meter/minut, 

hastigheten justeras löpande av operatörerna beroende på hur materialet uppför sig under 

slittningen.  

Då rullen är slut körs de sista av materialet sakta igenom linan och upp på påhaspeln. För 

att sedan kunna följa materialet sätts etiketter på banden. Varje etikett har en streckkod som 

gör det lättare att följa de slittade banden vidare i produktionen. Samtidigt som etiketterna 

skrivs ut sker även återrapportering till Movex.  

4.4.6 Stansningen 

Stansningen består av tio olika linor där varje lina kan ta emot det slittade materialet för att 

sedan stansa ut önskad storlek till kunden. Här stansas inte bara den rätta storleken utan 

även eventuella hål i materialet för att lättare kunna fästa produkten på dess tänka position. 

4.4.6.1 Arbetsgång 

Vid varje start av stansning monteras ett stansningsverktyg.  Det finns många olika verktyg, 

då Rubore AB i dagens läge tillverkar många olika produkter. Det slittade bandet från lina 3 

hängs upp på en haspel som matar fram materialet till stansningsverktyget. Åter igen är det 

valsar som gör att materialet förs fram med rätt och jämn hastighet. För att bandet ska 

komma rätt in till verktyget används sensorer som övervakar positionen.  

Den vanligaste metoden som används i stansningen är trestegsstansning. Det första steget 

stansar ut hålen som för det mesta är styrhål för montering. I nästa steg stansas själva 

formen till önskad storlek och i sista steget bockas delar på produkten.  

För att kunna säkra att den nu färdiga produkten kan skickas till kunden har företaget en 

avsyningsavdelning som visuellt gör kontroll av bitarna. Kontrollen görs på strax över tio 

procent av alla materialen. Skulle det då visa sig att en produkt är defekt kommer allt från 

samma band som den defekta biten att kontrolleras noggrant. Allt för att inte kunna skicka 

en defekt produkt till kunden. 
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4.5 Arbetsuppgifter i lina 3 

Sammanlagt är det nio stycken som jobbar på lina 3. Det är tre personer som arbetar 

samtidigt, man jobbar treskift där de har ett ständigt nattskift och två skift som roterar på 

förmiddag och eftermiddagsskift. 

Arbetsuppgifterna är uppdelade inom skiften på lite olika sätt beroende på att alla inom 

skiften inte kör truck och detta innebär vissa begränsningar i arbetsrotationen som det finns 

på skiften. En arbetsuppgift som operatörerna alltid roterar på är vid omställningen av 

skärverket som är den tyngsta delen av arbetet vid lina 3.  

4.5.1 Arbetsuppgifter under omställning 

Operatör 1 sitter vid datorn efter avslutad körning och upprättar en tillverkningsorder i 

Movex på nästa material. Här kollar även operatören om det är några anmärkningar på 

materialet från tidigare linor. Operatören ser på planeringslistan vilka bredder det ska vara 

och får därefter räkna ut vilket avstånd knivarna skall vara på, detta skrivs ner på en lapp 

som tas med till skärverket.  

Operatör 2 får också denna lapp när han ställer in bandstyrningarna (3 stycken) efter 

skärverket så att banden ligger rakt. Ser även till att bobiner sätts upp på påhaspeln som 

banden kommer att rullas upp på.   

Operatör 3 tar hand om de slittade banden efter körningen, antingen körs det direkt till 

stansning med truck eller så läggs banden ner på pall och detta sker i en 

nedläggningsmaskin i anslutning till lina 3. Efter det så hämtas den nya rullen och läggs på 

en laddvagn som sedan kör på avhaspeln och ser till att rullen är färdig att köra.  

4.5.2 Arbetsuppgifter under körning 

Operatör 1 har hand om körningen och står vid kontrollbordet.  Kör igenom materialet ca 

åtta meter för att kunna kontrollmäta bredderna på banden. Går till det andra 

kontrollbordet och ser till att bromsningen och sträckningen av materialet fungerar som det 

ska, ser även till att materialet rullas upp på påhaspeln. Går tillbaka till det första 

kontrollbordet där han börjar körningen. Ansvarar för avsyningen vid avhaspeln och 

skärverket.  
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Operatör 2 står på den närmsta sidan och väntar på materialet körs igenom skärverket så att 

de kan fästa skrotbandet till skrothaspeln som står strax efter skärverket. Går till 

bromsningen och fyller i KBK listan där operatör 3 mäter bredden på banden. Går till 

datorn och för in bredderna på banden i en KBK rapport. Förbereder sedan för 

nästkommande körning. 

Operatör 3 står på den bortre sidan och hjälper till att mata in materialet i matarverket, efter 

det så går operatören till skärverket där han fäster skrotbandet till skrothaspeln. Går till 

bromsningen där de mäter banden som har körts igenom skärverket. Tejpar fast banden på 

bobinerna vid påhaspeln, går sedan till det andra kontrollbordet där operatören hjälper till 

med avsyningen vid bromsningen och påhaspeln under körning.  

 

        Figur 10. Arbetsuppgifter lina 3. 
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4.6 Problemen med lina 3 

De främsta problemen som har dykt upp under observationer och intervjuer med personal 

som arbetar med lina 3: 

 Skärverk, är idag av en äldre modell där utvecklingen har tagit ett par steg 

framåt.  

 Ställtid, tiden det tar att förbereda nästa ställ tar längre tid en andra moment 

som sker samtidigt. 

 Yta, liten yta att operera på runt linan.  

 Ergonomi, arbetet för att ställa skärverket är mycket tungarbetet idag. Många 

moment sköts för hand och i obekväma ställningar.  

 Arbeta optimalt, arbetsuppgifterna och momenten anpassas bättre till 

varandra.  

Övriga noteringar: 

Dessa punkter är inget vi kommer ta upp ytterligare under detta arbete men är ändå värt att 

ha i åtanke för företaget i framtiden. 

 Flödesschemat mellan hus 1 och 2. Samt uppmärkning i golv eller på 

pallställen om vilken pall som ska stå var. 

 Laddvagnen som laddar avhaspeln på lina 3. Vars hastighet är väldigt långsam 

för operatörerna.  

 

Figur 11. Lina 3. 
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4.7 Tidsstudie 

Tidsstudien framöver är ett resultat av observationer på lina 3. För att säkerhetsställa att 

siffrorna är relevanta gjordes stickprover på hur varje skift jobbade och vilken tid det tog att 

genomföra de förbestämda momenten. Varje moment i tidsstudien kommer från den 

framtagna körinstruktion som företaget har för lina 3. Studien omfattas av nio olika 

observations tillfällen. Detta för att i resultatet kunna jämföra hur de jobbar idag mot vad 

en förbättring skulle ge.  

4.7.1 Öppna stödlager 

Första steget för att börja ställa ett nytt skärverk är att öppna upp ett avstånd mellan 

knivarna. Detta ska enligt instruktioner vara minst fem millimeter. Själva stödlagret öppnas 

genom att fyra stycken fästbultar lossas från stativet. Dörren svängs sedan ut för hand till 

90 grader från ursprungsläget. De monterade knivarna och distanserna har låst fast med 

hjälp av en låsmutter som lossas med en specialtång.  

Tabell 1. Tidsstudie, öppna stödlager. 

  Medel Högsta Lägsta 

Tid (minuter) 5,00 7,25 3,30 

 

Figur 12. Stödlager. 
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4.7.2 Skärverk 

Ställa av Detta är den tid det tar att skjuta av alla distanser och knivar till piken.  

Tabell 2. Tidsstudie, skärverk. 

  Medel Högsta Lägsta 

Tid (minuter) 2,50 4,35 1,00 

 

Ställa på Den tid det tar att ställa skärverket enligt den utgivna planeringslistan, avståndet 

mellan knivarna räknas ut efter de bredder som står i planeringslistan. Därefter skrivs dessa 

upp på en minneslapp som operatören använder vid skärverket.  

Här ska distanser, knivar och rätt spel ordnas i rätt ordning. I dagens läge ställer 

operatörerna direkt på skärverket med hjälp av piken som en avlastningsanordning. 

Tabell 3. Tidsstudie, ställa skärverk. 

 Medel Högsta Lägsta 

Tid (minuter) 23,35 36,25 16,30 

 

 

 Figur 13. Ställa skärverk. 
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4.7.3 Stänga stödlager 

Muttrar fästs på stödlagret för att distanser och knivar ska hållas på plats. Muttrarna fästs 

med samma specialtång som användes vid lossningen. Därefter förs stödlagret in till dess 

rätta position, detta moment görs idag förhand. Stödlagret fästs sedan med fyra fästbultar i 

en stödarm. Efter kontroll av skärverket körs det ihop till rätt höjd som gör att maskinen är 

redo att börja slitta materialet. 

Tabell 4. Tidsstudie, stänga stödlager. 

  Medel Högsta Lägsta 

Tid (minuter) 5,10 7,10 3,45 

4.7.4 Köra igenom materialet 

Materialet förs genom skärverket och förbi gropen, under denna tid binds skrotet ihop med 

skrothasplarna. När materialet har kommit förbi gropen (åtta meter) kontrollmäts bredden 

och slittgraden. Dessa siffror förs sedan in i operatörsrapporten, först på papper som 

minneslapp, data förs sedan vidare till datorn.  

 

Figur 14. Köra igenom material. 

Det sista steget innan själva körningen kan starta är att köra igenom materialet genom 

bromsen och upp på påhaspeln. Materialet är nu redo för att köras igenom maskinen med 

de restriktioner som finns. Efter att hela materialet är slittat förs det upp på påhaspeln där 

de sedan får en etikett för att lättare kunna följas till stansning eller leverans till kund. 

Tabell 5. Tidsstudie, köra igenom materialet. 

  Medel Högsta Lägsta 

Tid (minuter) 18,25 28,00 11,40 

Längd 377 809 153 
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4.7.5 Övriga tider 

Tider som inte är med för den operatör som ställer skärverket: 

Nedläggningsmaskinen som sköts av en operatör ser till att det färdigslittade banden 

läggs från en stående position till en liggandes på pallar.  

Tabell 6. Tidsstudie, nedläggningsmaskinen 

  Medel Högsta Lägsta 

Tid (minuter) 18,55 56,00 14,20 

Att ställa in allt som kommer efter gropen innefattar styrningar innan och efter broms 

samt bandhållare till påhaspeln. (Se figur 9, s. 22) 

Tabell 7. Tidsstudie, ställa in allt efter gropen. 

  Medel Högsta Lägsta 

Tid (minuter) 13,45 25,00 4,20 



31 

Tony Sundberg 

Emil Johansson 

5 Resultat 

För att uppdatera dagens lina har Rubore AB möjligheten att införskaffa ett nytt skärverk, 

vilket i sin tur gör att visa arbetsmoment kommer förbättras och tid för operationer kan 

minskas. Innebörden av ett nytt skärverk är att stödlagren som idag öppnas och stängs 

manuellt, istället skulle kunna få en hydraulisk manövrering. Hydrauliken skulle även se till 

att låsningen av skärverket sker med automatik på ett betydligt snabbare sätt. I tid skulle 

den nya hydraliken medföra en kortare ställtid på ungefär åtta minuter. 

Nästan alla utav de lösningar vi tar upp under resultatet innefattas av att operatören ställer 

maskinen genom att enbart använda piken. Med andra ord inte använda piken som en 

avlastningsyta som det ser ut idag. För att detta ska fungera behöver några förändringar 

göras som berör arbetet runt lina 3. De ändringar vi lämnar som förslag grundar sig i de 

främsta problem vi kunde identifiera under nulägesanalysen. Genom lösningarna nedan har 

vi hittat alternativ som förbättrar arbetet för operatörerna och ger möjlighet till ökad 

produktivitet. 

Varje alternativ har sina specifika fördelar och nackdelar, dessa bör vägas mot varandra för 

att i slutänden kunna välja det som ger den bästa utformningen för operatörerna på lina 3. 

Alla de alternativ vi tar upp nedan kan behöva kombineras med varandra för att hitta den 

mest optimala lösningen. För sig själva behöver de inte ge några förbättringar. Vilket är bra 

att ta i beaktning då alternativen analyseras. 

5.1 Best practice 

5.1.1 Hyllplan  

Optimering av hyllplanen och utrymmet runt piken så att väggarna ligger placerade på ett 

bra avstånd för operatören att arbeta från. På varje distanshängare hänger ett antal distanser 

eller knivar, längst upp på hängaren finns en passning till den urgröpning (diameter 14 mm 

enligt ritning från leverantör) som finns på knivar och distanser.  
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 Figur 15. Distansring och distansring hängare. 

Vid införande av hyllplan behöver en prioritering genomföras där du listar vilka distanser 

eller knivar du använder mest. När detta görs är det även viktigt att se till vilken vikt 

distansen har. En distans som är 60 mm bred, vilken är den distansen med störst vikt ska 

finnas på en höjd som är bra för ergonomin. Medans en betydligt smalare/lättare distans 

kan ha en betydligt högre alternativt lägre höjd. 

Figur 16 visar en möjliglösning hur ett hyllpan skulle kunna se ut. De gröna linjerna visar 

var själva väggen ska vara och de blåa visar hur hängarna kan sitta. Som hjälpmedel har 

även operatören ett avlastningsbord (blå rektangel, vid hyllplanen). 

 

       Figur 16. Layout förslag med hyllplan. 
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Figur 17 visar hur väggen skulle kunna konstrueras, lösnigen bygger på att tunga distanser 

hänger på en bra arbetshöjd och hur ofta de används. På väggen ska det även finnas en 

tydlig markering om vilken distans som ska hänga var. För en mer detaljerad bild över mått 

se bilaga 3. 

 

Figur 17. Exempelvägg. 

 Fördelar: 

 Ställtiden minskar. 

 Minimera antal steg i ställningsprocessen. 

 Distanser och knivar hänger alltid med passningen uppåt. 

Nackdelar: 

 Behöver flytta elskåpet eller datorn. 

 Kan vara svårt för vidare expansion/utbyggnad. 
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5.1.2 Ställkort 

Inför varje nytt ställ får operatören ett ställkort där det står vilka knivar, distanser och spel 

som ska användas för kommande ställ. För att räkna ut vilka distanser som ska användas 

matas bredder in i ett dataprogram som tar fram rätt distanser. 

Lösningen är endast aktuell då operatören ställer på piken och inte på skärverket som är 

fallet idag. Se bilaga 2. 

Fördelar: 

 Minimerar risken att ställa fel. 

 Standardiserat arbetssätt. 

 Minskar inlärningsperioden. 

Nackdelar: 

 Beroende av en dator. 

 Svårt att genomföra då Rubore AB idag kör med många olika ställ. 

 Svårt för datorn att ta hänsyn till fel på material som uppkommit tidigare i 

produktionen. 

 Operatörerna måste ställa varje ställ från grunden varje gång. 
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5.1.3 Optimering av arbetsfördelning 

En optimering av arbetsuppgifterna skulle innebära att två personer har ansvaret för att 

materialet körs igenom linan samtidigt som den tredje operatören påbörjar nästkommande 

ställ.  

Enligt vår tidsstudie visar det att två personer klarar av att föra igenom materialet genom 

linan på 45-60 sekunder längre tid. 

För tydigare beskrivning av hur det skulle kunna se ut om endast två personer ansvarar för 

att köra igenom materialet finns nedan en ritning på en lösning. (För att se hur operatörerna 

jobbar idag se nulägesanalysen under arbetsuppgifter s. 25.) 

 

Figur 18. Optimering av arbetsfördelning.  

Fördelar: 

 Frigör en operatör som påbörjar nästa ställ. 

 Minskad ställtid och totaltid (rulle till rulle). 

 Ökad produktivitet/kapacitet. 

Nackdelar: 

 Tar längre tid att köra igenom materialet. 
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5.1.4 Tydliga markeringar 

Markeringar på distanser och knivar som tydligt visar tjockleken.  

 

 Figur 19. Tydliga markeringar på kniv och distans. 

Fördelar: 

 Minskar risken att ställa fel. 

 Standardiserat arbetssätt. 

 Lättare att rätt plats på hållarna.  

Nackdelar: 

 Svårt att märka vissa distanser.  

5.2 Filmkamera 

Installation av filmkameror innebär att det endast krävs en operatör för att kontrollera 

bandet under körning. Vid första alternativet sitter en filmkamera mot påhaspeln och 

bromsen via kontroll från kontrollbordet, andra alternativet är att kameran är riktad så att 

du ser valsarna innan skärverket. 

Installation av filmkameror innebär att det endast krävs en operatör för att kontrollera 

bandet under körning. Den operatör som frigörs med denna lösning skulle då under 

körning gå vidare till nedläggningsmaskinen alternativt hämta de färdiga banden med truck, 

för att sedan hämta nästkommande rulle som ska köras.  
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För att lättare förstå tankegången om hur installation av filmkameror skulle fungera finns 

nedan en bild. Den större röda rektangeln visar det synfält du har på datorskärmen som 

placeras i anslutning till det vänstra kontrollbordet (mindre röd rektangel). Samma princip 

gäller även för den blåa färgen.  

 

Figur 20. Filmkamera. 

 

Figur 21. Möjlig kameravy. 
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Bilden visar den vy som kan ses via den röda rektangeln enligt figur 20. Med andra ord ser 

du riktverk, bromsen samt påhaspeln. 

Fördelar: 

 Tar bort en operatör under körning som genomför andra moment. 

 Minskar ställtiden. 

 Bättre kapacitet/produktivitet. 

 Blir mer effektiva. 

Nackdelar: 

 Nya rutiner. 

 Kan överarbeta ett enklare moment i produktionen. 

5.3 Flytta elskåpet  

För att få mer utrymme att jobba på runt lina 3 så är en flytt av elskåpet en lösning.  

Tanken med denna lösning är att flytta elskåpet till det befintliga elskåp som lina 2 idag 

använder, eftersom denna yta inte nyttjas idag.  

 

Figur 22. Elskåps ritning. 
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Fördelar: 

 Frigör mycket yta. 

 Ger möjligheter till att optimera utrymmet samt nya investeringar. 

 Hyllor kan placeras närmare skärverket. 

Nackdelar: 

 Ses som en onödig investering om inte den nya ytan används. 

 5.4 Fiktiv pik  

En fiktiv pik innebär att operatören ställer distanser och knivar på ett fiktivt skärverk. När 

det fiktiva skärverket är ställt skjuts detta över på piken som förs över till skärverket.  

A: Alternativet med en fiktiv pik i kombination med alternativet att flytta elskåpet skulle 

innebära att vi skulle kunna sätta dit en fiktiv pik på den plats idag där elskåpet idag står. Se 

bild nedan. 

B: Alternativet med en fiktiv pik samtidigt som du flyttar datorn som står till vänster om 

piken. Detta skulle innebära att vi skulle kunna sätta dit en fiktiv pik på den plats där datorn 

står idag. 

 

Figur 23. Fiktiv pik. 
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Fördelar: 

 Förbättrar ergonomin då man slipper att ställa från noll varje gång. 

 En person kan förbereda nästa ställ under körning.  

 Minska ställtiden. 

 Ökad kapacitet/produktivitet.  

Nackdelar: 

 Finns det tillräckligt med knivsatser och distanser för att kunna ställa ett liknande 

ställ under tiden? 

 Finns inget utrymmet för en fiktiv pik i dagsläget. 

 Finns det tid för att ställa ett förberedande ställ. 

 Tekniskt möjligt. 

5.5 Gabella Macchines lösning 

Gabella Macchines är Rubore ABs maskinleverantör. Deras alternativ är att flytta all 

ställning av skärverk till andra sidan av linan. Anledningen till flytten bygger på den 

förfrågan Gabella Macchines fick av Rubore AB att installera ett nytt skärverk. Förslaget 

bygger på att alla operatörer ska kunna verka från samma sida av linan.  

Ritningen nedan beskriver hur Gabella Macchineries lösning ser ut. Det som är flyttat från 

den ursprungliga layouten idag är markerat med rött och det som är markerat med blått är 

den trånga truckgång som blir mellan pik och nedläggningsmaskinen.  
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Figur 24. Gabella Macchines ritning. 

Fördelar: 

 Alla arbeten utförs på samma sida (mindre förflyttningar). 

 Knivar och distanser hamnar närmare den som ställer (jämfört med dagens layout). 

Nackdelar: 

 Blir inte bättre ergonomi för operatörerna.  

 Trång truckgång när man hämtar skrotbanden. 

 Tveksamt om det blir någon kapacitets/produktivitetsökning. 

 Kan behöva göras fler investeringar för en produktivitetsökning. 

 Ger mindre yta runt piken. 
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5.6 Spegelvända skrothasplar 

Detta alternativ är endast aktuellt då Gabella Macchineries lösning införs. Förslaget är då att 

spegelvända skrotet vilket skulle innebära att tömning av skrot sker på andra sidan. 

Anledningen till förslaget bygger på att passagen mellan piken och nedläggningsmaskinen är 

blir enligt Gabella Macchineries lösning väldigt trång.  

Fördelar: 

 Frigör ytan vid piken.  

 Trucken behöver inte köra in så nära piken. 

Nackdelar: 

 Måste flytta elskåpet. 

 Elkabelgångarna klarar inte tyngden från truckarna. 

5.7 Travers 

Att installera en travers för att ta hand om skrotet är ett alternativ då Gabella Macchineries 

lösning är aktuell. Tanken är att ta bort den trånga truckgång som blir mellan pik och 

nedläggningsmaskinen i Gabella Macchineries lösning.  

Att installera en travers skulle även då du inte går på Gabella Macchineries lösningsförslag 

vara aktuell genom att du på ett säkert sätt kan föra ned skrotet till marken. 

Det finns idag många olika varianter av traverser på marknaden därför finns det även olika 

lösningar på hur och var skrotet kan föras till trucken för vidare transport. Installation av 

traverssystem skulle även medföra en säkrare nedsänkning av skrott till golvet. 

De förslag av traverser som framförallt skulle vara aktuella är en svängkran eller en travers 

som monteras på pelare som sätts på var sin sida om linan. 
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A (gul); En travers som ska gå förbi piken och ut mot nedläggningsmaskinen.  

B (rött); En travers som går över lina 3 och längs med lina 2. Hämtning av detta skrot sker i 

så fall ute på golvet där det i dag står tomma bobiner. Med denna lösning finns även 

möjligheten att byta bromsvalsarna som idag byts med truck två gånger per år. 

 

Figur 25. Travers möjligheter. 

Fördelar: 

 Slipper att använda trucken i den trånga sektorn.  

 Utnyttjar utrymmet på ett bättre sätt. 

 Säkrare tömning av skrot (Slipper att släppa skrotbanden på golvet). 

Nackdelar: 

 Går det att genomföra (skrotet väger ca 400 kg per rulle). 

 Får ett extra moment vid tömning av skrot. 

 Nya rutiner. 

 Utrymmes krävande. 
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5.8 Hissautomat  

En hissautomat där en hylla med distanser och knivar hissas ned till en optimal arbetshöjd. 

Varje hiss innehåller ett antal hyllor som fylls på efter vad användningen kräver.  

 

Figur 26. Hissautomat från Weland Lagersystem (Weland). 

Fördelar: 

 Frigör golvyta. 

 Bättre ergonomi (alla lyft i rätt höjd). 

 Minimerar spring efter knivar och distanser.  

Nackdelar: 

 Kostar ca 450 000 kr. 

 Positionering är begränsad, hissautomaten tar mycket plats. 

 Finns det tillräckligt med knivar och distanser. 

 Ger ingen ökning produktivt för sig själv. 

5.9 Fyra stycken operatörer 

Alternativet bygger på att gå upp på fyra personer i varje skift. Syftet med att ha en till i 

varje skift är att det finns större möjligheter till förberedande och påbörjning av 

uppsättningen av nästa ställ. Denna uppsättning ska påbörjas så att operatören är klar med 

sin tidigare uppgift. Detta ställ ska sedan så fort det är klart kunna sättas på skärverket för 

att påbörja ny slittning. 
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Fördelar: 

 Ställtiden minskar drastiskt. 

 Bättre kapacitet/produktivitet. 

Nackdelar: 

 Behöver utöka sin kapacitet av knivar och distanser.   

 Kan behövas kombinera med andra investeringar för att man ska kunna nyttja 

detta till max. 

 Måste göra om layouten.  

 Idag finns inte uppgifter till fyra operatörer. 

 

5.10 En ny slittlina 

En ny slittlina som skulle fungera likadant som dagens. Där enda skillnaden blir att en 

slittlina bara slittar vissa material, standardisera vilka materialbredder som ska vara i 

respektive slittlina.   

Alternativ A: En slittlina i hus 2 som enbart slittar material som tillverkas i hus 2. 

Alternativ B: En slittlina som placeras parallellt med nuvarande lina för att få ett bättre 

flöde. Ger även möjligheten att införa en nedläggningsmaskin som arbetar från båda 

linorna. 

Fördelar: 

 Långsiktigt kanske det bästa alternativet. 

 Markant kapacitetsökning. 

 Slipper de långa transporterna mellan husen. 

Nackdelar: 

 Behovet av en ny slittlina finns inte idag. 

 En stor investering.  

 Utrymme för en ny slittlina. 

 Kräver en ny nedläggningsstation. 

 Flyttas bara flaskhalsen. 
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5.11 Robot 

En installation av robot skulle göra att det tunga arbetet för operatörerna skulle minska 

drastiskt. Roboten skulle i så fall ställa skärverket där den med en arm hämtar och lämnar 

distanser samt knivar som efter ett program ställer nästkommande ställ. 

 

Figur 27. Alternativa robotpositioner. 

Fördelar: 

 Operatörerna slipper de tunga lyften. 

 Kan minska personalstyrkan.  

 Minskad ställtid. 

 Ur ett långsiktigt perspektiv är detta en bra lösning. 

Nackdelar: 

 Platsbrist. 

 Införa nytt system både för operatören och samverka roboten med befintliga linan.  

 En stor investering. 

 Svårt att genomföra. 
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6 Analys 

För att identifiera bra lösningar på de uppsatta problemen, studerades SMED metoden 

noga. Det viktiga med denna metod är att identifiera vad i processen som är inre respektive 

yttre ställarbete, för att sedan få de inre att bli yttre. Många av de alternativen vi har tagit 

fram bygger på denna metod. Innebörden inre till yttre ställarbete kopplat till vårt arbete är 

att kunna ställa skärverket samtidigt som maskinen körs.  

Med best practice är det viktigt att ta fram fakta som går att mäta både innan och efter en 

förändring vilket vi har gjort då vi följt körinstruktionen. Genom denna kunna vi även 

identifiera vad som är kritiska moment för lina 3. 

För att säkerhetsställa en bra standard som tas fram under arbetets gång används 5S samt 

PDCA cirkeln. Dessa i kombination med varandra medför att arbetet runt lina 3 ska kunna 

genomföras på ett enklare sätt, samtidig som momenten kan kortas ned i tid. 5S och PDCA 

cirkeln har nyligen blivit ett naturligt arbete för operatörerna på Rubore AB då detta 

infördes i fas med uppstarten av detta arbete. Detta har medfört att operatörerna redan nu 

har en bra översiktlig bild av vad 5S är. 

All diskussion nedan sker med en baktanke om vad teori kapitlet tar upp. Detta för att på 

bästa sätt kunna ge Rubore AB det bästa alternativet till förbättring som är förankrad i 

beprövad teori. 
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7 Diskussion 

7.1 Best practice 

7.1.1 Hyllplan 

Alternativet bygger på att operatören ställer vid piken för att kunna använda väggarna 

optimalt. Att ställa som idag på skärverket skulle inte innebära någon förbättring med detta 

alternativ.  

Genom att ställa direkt på piken skapas en möjlighet att ställa ett färdigt skärverk samtidigt 

som maskinen körs. Detta skulle ge en stor inverkan på den totala körtiden i jakten på en 

kortad ställtid.  

Att flytta elskåpet ser vi som ett måste för att få en bra placering av väggarna. Med denna 

lösning kan det bli att piken byggs in i ett hörn som gör det svårare för vidare expansion.  

7.1.2 Ställkort 

Eftersom kostnaden för att köpa in nya knivar och distanser är av en större investering vill 

du minimera risken att ställa fel. Följden av att ställa fel kan innebära att knivar går sönder 

då du kör ihop axlarna i skärverket. Varje kniv kostar strax över 3000 kronor per styck. I ett 

ställ kan det vara upp till 50 knivar vilket gör att ett felställ i början kan bli väldigt kostsamt.  

Vi har även på företagsbesök av ett företag med liknande lina sett att de använder metoden 

med ställkort. Genom denna säkerhetsställning har de inte ställt fel under de senaste två 

åren. Under den perioden vi observerade lina 3 på Rubore AB har vi sett att operatörerna 

har ställt fel två gånger som hade kunnat leda till dyra kostnader. Den här gången hade de 

marginalerna på sin sida. Vi har även hört under tidens gång att de nyligen kört sönder 

knivar. Hade det funnits ställkort under de händelser som vi såg anser vi att dessa 

felställningar hade kunnat undvikas då de berodde på mänskliga faktorn. 
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Det som talar mot införande av ställkort är att det kan ses som en onödig investering. Som 

operatör tappar du även kunskapen om hur du räknar fram vilka distanser som behövs utan 

att använda en dator. Vilket skulle vara nödvändigt om datorn lägger av. 

En annan anledning är att det på Rubore AB finns så pass många olika material vilket 

kräver en special utformning, vilket kan vara svårt att föra över till en dator.  

7.1.3 Optimering av arbetsfördelning 

Genom observationer av körningen framkommer det möjligheter att föra igenom materialet 

genom linan enbart med två personer istället för dagens tre personer. Som vi tar upp i 

resultatet visar det sig att de tar 45-60 sekunder längre tid att köra igenom materialet på två 

personer. Vi anser att denna tid är försumbar då du frigör en person som kan förbereda 

nästa körning. Vilket i sin tur skulle minska den totala tiden från det att rullen förbereds till 

att den är färdigslittad. 

7.1.4 Tydliga markeringar 

En lösning som inte behöver kräva någon speciellt stor investering men med förändringen 

att operatören lättare kan hitta den aktuella distansen eller kniven för ställning.  

Vi ser inte detta som ett större problem idag att operatören inte ser hur tjock distansen eller 

kniven är men med en tydlig märkning skulle framförallt säkerhetsställa att operatören inte 

tar fel distans till exempel. 

7.2 Filmkamera 

Att installera filmkameror runt lina 3 där övervakning sker från kontrollbordet skulle 

innebära att en operatör i ett tidigare skede kan fokusera på nästkommande ställ. Med 

filmkamerorna finns en större möjlighet att ha koll på hela bandet från en och samma plats. 

I och med att vi vid företags besök har sett att alternativet är fullt möjligt att genomföra 

anser vi att det har en stor slagkraft för operatörerna i jakten på att minimera ställtiden. 

Under intervjuer med berörda runt linan har det kommit fram att det tidigare har 

diskuterats huruvida kameran är ett bra alternativ eller inte.  
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Grundtanken med alternativet är att vi vill få bort två operatörer som kontrollerar bandet 

under körning. Med filmkameror räcker det med att en operatör står framför kontrollbordet 

med uppsyn över hela linan genom skärmar vid respektive kontrollbord. 

Då operatörerna behöver ta hänsyn till att materialet kan ha defekter från tidigare linor sker 

avsyning inte från datorskärmarna utan genom manuell avsyningen som idag. I detta fall 

kan de behöva använda alla tre operatörer. Detta sker inte varje dag, så när det händer får 

de istället lägga lite extra tid så att det blir ett så högt materialutnyttjande som möjligt. 

7.3 Flytta elskåp 

Detta är en lösning som frigör yta på ett enkelt sätt. För att göra denna investering måste 

något annat av mervärde göras med den tillkomna ytan, annars försvinner syftet med att 

flytta elskåpet. Vilket ger möjligheten att optimera arbetssättet runt lina 3. 

Anledningen till att vi vill flytta elskåpet till den plats vi ritar ut på figur 22 är att det här inte 

ska skapa några problem för truckar eller arbetet vid lina 2 eller 3. Den främsta anledning 

till att elskåpet behöver flyttas mer än bara en längd åt höger är de bromsvalsar som två 

gånger per år behöver bytas. När det görs behöver en truck ha svängrummet så att gafflarna 

kommer år valsarna. Vilket skulle bli svårt om elskåpet är placerat enbart en längd åt höger. 

7.4 Fiktiv pik 

Denna lösning var på tal redan under arbetet som gjorde året tidigare. Det kan ses som en 

bra lösning då operatören slipper att ställa från noll som många av de andra lösningarna 

bygger på. De skulle i så fall spara viss tid samt undvika fler tunga lyft. 

Skulle du kunna göra detta moment samtidigt som maskinen kör skulle det medföra en 

möjlighet till produktivitets ökning och minskad ställtid. Dock behöver en person frigöras 

från de sysslor de gör idag för att kunna utnyttja den fiktiva piken. Med andra ord att max 

två personer sköter maskinen i genomförandet av materialet och under själva körningen.  
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För att genomföra alternativet är du i behov av omflyttning av layouten i någon form. De 

två bästa alternativen skulle vara att flytta elskåpet eller datorn som står i höjd med piken. 

Görs detta kan den fiktiva piken installeras, något som vi däremot inte har undersökt är om 

denna lösning är tekniskt möjlig. Då den fiktiva piken måste likna skärverket i 

utformningen samt att det måste kunna föras fram och tillbaka för att få på knivar och 

distanser från piken.  

De tre stänger som går ut från piken måste matcha de hål som finns på skärverk och fiktiv 

pik, både i höjd och sidled.  

Något som är värt att diskutera kring när det gäller en installation av fiktiv pik är det inte 

finns något annat företag (som vi vet om) som använder just denna metod.  

7.5 Gabella macchineries lösning 

Enligt vår mening skulle positions byte av pik och spegelvändning av skärverk enbart 

innebära att alla moment kan ske på samma sida av linan. Detta skulle däremot inte 

medföra någon problemlösning, samma problem som finns idag gällande ergonomi och 

ställtider skulle inte förändras något.  

Det som Gabella Macchinerie tar upp som fördelar är att operatörerna nu slipper 

genomföra sina moment på olika sidor av linan. I dagens läge ligger nedläggningen på en 

sida samtidigt som ställning av skärverk sker på motsatt sida. Tiden det tar att gå mellan de 

olika sidorna av linan är inte ett av de större problemen med linan. Innebörden av att ha alla 

operatörer att verka från samma sida skulle inte ge någon högre produktivitet utan att 

införa ytterligare investeringar.  

En av de största anledningarna till av vi inte tror på alternativet är den trånga passagen som 

skapas mellan nedläggningsmaskinen och piken. En truck behöver komma in i denna 

passage för att hämta skrotbanden som ligger på marken. Enligt ritningen som Gabella 

Macchinerie tagit fram (se ritning under resultat s. 40) skulle passagen ha en bredd på 1800 

mm vilket inte lämnar stort manövreringsutrymme för truckföraren.  
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En lösning som skulle kunna vara genomförbar då du går efter denna lösning är att 

spegelvända tömningen av skrotet (enligt alternativ: spegelvända skrothasplar s.41). 

Problemet med detta är de befintliga elskåp som idag hindrar en truck att hämta 

skrotbanden. Något annat osäkert i denna diskussion är de elkabel gångar som ligger 

parallellt med linan, dessa gångar har en tunnare plåt som skydd vilka inte skulle klara 

tyngden av en truck.   

7.6 Travers 

En fortsättning på problemet med tömningen av skrot till Gabella Macchineries lösning är 

att använda en travers.  

Ur ett säkerhets perspektiv är en installation av travers ett bra alternativ. Då skrotet idag 

puttas ned på golvet från en höjd på cirka två meter. Genom att ha en travers skulle 

nedförning ske på ett metodiskt sätt samtidigt som precisionen för att lägga ned skrotet på 

truck gafflarna alternativt lägga skrotet i containrar skulle öka.  

Från vår synvinkel känns metoden att först föra upp skrotet två meter på hasplar för att 

sedan putta ut det på golvet som en lite illa genomtänkt lösning.  

De största orsakerna till att inte investera i detta är att det tillkommer ett extra moment för 

operatören. Detta skulle kunna ses som försumbart om du kan få till en container som kan 

fyllas med fyra till sex skrotrullar, vilket skulle innebära att tömning med truck sker mindre 

frekvent. Vi har dock inte gjort några mer utförliga tester på hur det ska lösas praktiskt eller 

hur container ska anpassas till dess syfte. 

7.7 Hissautomat 

Att införa en hissautomat är ett bra alternativ, där operatören kan jobba i en bra arbetshöjd 

och har allt lätt tillgängligt utan att behöva göra större förflyttningar. De automatiska hissar 

vi har tittat på har nackdelen i dess storlek. Den ytan som hissen skulle ta finns inte i dagens 

läge runt lina 3. För att kunna få plats med hissen behövs en större förändring i layouten.  

Då operatörerna är positiva till förslaget skulle en investering i en hissautomat kunna 

utredas mer. Då se till fler leverantörer med olika storlekar på hissen. Vi har tittat på fyra 

olika leverantörer där vi framförallt valde en, där anledningen till att alternativet inte 

utvecklades mer är utrymmes bristen runt linan och framförallt piken där hissen ska verka. 
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Då distanser och knivar väger upp till åtta kg/styck, behövdes en hyllkapacitet som klarade 

upp till 500 kg. Vilket gjorde att hissen vi har tittat framförallt på, skulle ta en yta av nio 

kvadratmeter. 

7.8 Fyra stycken operatörer 

Detta är ett alternativ som tidigt har varit med i diskussionen, men har efter tiden 

försvunnit mer och mer. Detta för att det på bättre sätt går att frigöra en operatör från sina 

sysslor än att nyanställa. Vi tror även att innebörden av att vara fyra på varje ställ enbart 

skulle göra att de springer i vägen för varandra och att varje operatör inte får en 

arbetsuppgift. Vilket gör att alternativet inte skulle bli speciellt effektivt eller produktivt. Vi 

har tyvärr inte haft möjlighet att genomföra någon djupare studie i detta, därför lämnar vi 

frågan öppen om det skulle innebära att varje operatör får ställa fler eller färre gånger per 

skift då ergonomin är ett större problem för operatören.  

I diskussion med personal som jobbar i någon form med lina 3 har det framkommit att de 

inte tror att nyanställning av operatör skulle ge någon större produktivitetsökning.  

Slutsatsen vi kan dra av detta är att den optimala personalstyrkan är tre operatörer på varje 

skift. Vi har även sett en motsvarande lina på ett annat företag som hanterades av enbart 

två personer.  

7.9 Ny slittlina 

En investering i en ny slittlina skulle inte bara ge en ökad möjlighet för produktiviteten, det 

skulle även innebära att många av de transporter som görs med truck idag skulle kunna 

kortas ner avsevärt. Att minska transporterna är möjligt då placeringen av den nya slitten 

blir i hus 2.  

Då ungefär 80 procent av allt material idag går igenom slitten skulle en uppdelning av det 

som tillverkas i hus 1 (lina 1 och 2) gå till befintlig slitt samt tillverkning i hus 2 (lina 4,5 och 

6) gå till nya slitten. Detta skulle minska transporterna mellan husen. 
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Att sätta den nya slittlinan jämte den befintliga skulle kunna innebära en annan uppdelning. 

Du kan dela upp materialet som ska slittas efter vilka knivar som behövs. En del material 

som tillverkas på Rubore AB behöver knivar med speciella egenskapar. Detta skulle i så fall 

minska behovet av att byta ut alla knivar från ett ställ. Vilket i sin tur skulle öka 

produktiviteten.  

Att ha linorna jämte varandra skulle även innebära att nedläggningsmaskinen skulle kunna 

användas åt båda linorna, utan att en nyinvestering av nedläggningsmaskin behöver ske. 

När linorna står jämte varandra kan även laddning av skärverket ske från en och samma 

pik. Vilket gör att ytan kan användas på ett optimalt sätt. 

Den största nackdelen för en investering i en ny slittlina är att behovet som finns idag kan 

tillfredställas i en lina med full beläggning. På långsikt ses alternativet som det klart bästa, 

vill företaget växa och bli ännu större är det mer eller mindre ett krav att investera i en ny 

slittlina. För att det ska genomföras måste de belägga dagens slittlina till fullt under en 

längre period. Vilket inte är fallet idag?  

7.10 Robot 

Tekniskt sett skulle detta alternativ vara ett av de bättre, det som hela alternativet faller på 

är dess nackdelar som i dagens läge är svårare att ta hand om än de fördelar som tagits upp. 

Ser du till layouten har du idag väldigt små ytor att röra dig på, en robot installation kräver 

stort utrymme för att kunna röra sin automatiska arm. Distanser och knivar måste även de 

finnas lättåtkomligt för armen.  

Ett annat problem som skulle kunna uppstå är att adhesiv från materialet fastnar på knivar 

och distanser, detta skulle i så fall medföra att när robotarmen ska hämta till exempel en 

kniv skulle den kunna få med sig två istället, på grund av att två knivar har kletat ihop. 

Idagens läge tvättar operatören av knivar och distanser då de ser något som inte ska vara på 

kniven.  

Ser du till de tekniska aspekterna är detta alternativ ett mycket bra val. Däremot anser vi 

inte att det skulle fungera optimalt för den investering det är åt Rubore AB.  
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7.11 Diskussion av tidsstudie 

Sker investering av alternativen: 

 Nytt skärverk. 

 Köra igenom material med två personer. 

 Installation av kameror. 

 Flytta elskåp. 

 Införa best practice. 

Skulle företaget nå körtider som visas i figur 28. Figuren visar hur lång tid varje moment tar 

och inte den totala körtiden, rulle till rulle. Genom att kunna förbereda kommande ställ 

under körning kan vi få ned tiden till strax över 34 minuter. Hur operatörerna ska förflytta 

sig och vad de ska göra beskrivs under resultat kapitlet.  

 

Figur 28. Ny genomloppstid. 
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7.12 Kostnader 

Till vänster i figur 29 visas vad investeringarna skulle kosta. De förbättringar som dessa 

medför visas till höger, den första tiden är då enbart skärverket ger för tid. Den andra tiden 

är de förbättringar som skulle ges om Rubore AB går efter de investeringar vi ger som 

förslag.  

För att se hur mycket skillnad varje förminskad tid per ställ ger över ett år tog vi fram hur 

många ställ som gjordes mellan januari till april 2010. Prognosen för 2010 är att det 

kommer köras 3200 rullar och av detta kommer det göras 2176 ställ. 

Tabell 8. Kostnadskalkyl.  

Investeringar Svenska kronor  Förbättringar  

Skärverket 1 015 350  Intjänad tid vid nytt skärverk  9,6 minuter 

Pik 309 440  Intjänad tid vid best practice 17 minuter 

Totalt 1 324 790      

      

Vägg 100 000   Antal rullar Antal ställ 

Flytt av elskåp 50 000   Jan-Apr  Jan-Dec   

Tydlig 
markering 100 000  Antal rullar 1105 3200 

Fler distanser 500 000  Antal ställ 751 2176 

Filmkamera 25 000     

Totalt 775 000     

Summa 2 099 790     

      

Maskinkostnad 2880 kr/tim     

 

De 17 minuter vi kan plocka bort per ställ skulle innebära att vi kan minska ställtiden med 

strax över 600 timmar per år, där maskinkostnaden på en timme ligger på 2880 kr.  
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8 Rekommendation 

De problem vi har stött på med lina 3 under arbetets gång har lett till de listade alternativen 

tidigare i arbetet. De alternativ vi tror mest på och rekommenderar för Rubore AB är 

följande: 

 Köra igenom material med två personer mot vad det är idag då detta moment sköts 

av tre personer. 

 Installera kameror för bättre övervakning hur materialet framförs under körning. 

Vilket skulle frigöra en operatör att sköta omkringliggande moment istället för att 

kontrollera avsyningen.  

 Flytt av elskåpet som medför att en stor yta att arbete på frigörs.  

De tre första punkterna bör genomföras så fort som möjligt och kräver inga större 

förändringar på arbetsuppgifterna som finns idag. Medans punkterna nedan kräver en 

större förändring i arbetssätt. Detta på grund av att operatören här behöver ställa det 

förberedande stället på piken samt att det ställs från noll, vilket inte sker idag. Men med 

dessa investeringar och förändringar i arbetssätt gör det möjligt att göra förberedande ställ. 

 Införa en form av best practice lösning där väggar runt piken optimeras, hyllplanen 

anpassas till kniv respektive distanser. För att snabbt hitta rätt distans/kniv sker en 

märkning på materialet samt på väggen. 

 De uppdateringar som Gabella Macchine tar upp med ett nytt skärverk och en ny 

pik med funktionen att skjuta av och på distanser/knivar med hydralik. Hydraulisk 

öppning ska det även vara på stödlagret som låser fast skärverket vid slittning. 
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Körinstruktion slittlinan 
Planeringslista lämnas till operatör från planeringsavdelning. 

Tillverkningsorder upprättas i Movex som för över informationen direkt 
till 
streckkodssystemet. Blanketter för materialbredder kan skrivas ut direkt 
från RubNet. 

Operatör ansvarar för att ställa in maskin enligt planeringslistan. 

Operatör tar fram material som behövs enligt planeringslistan och 
FIFOprincipen. 
Avsynas visuellt. 

Den till rullen tillhörande operatörsrapport plockas fram ur databasen. 
Kontroll av eventuella anmärkningar från tidigare tempon utförs. 

Omställning beskrivs i TRPI: 9. 

Rullen sätts på avhaspel. 

Drivhjulet fälls ner och matar fram material till rikt/matarverk. 

Rikt/matarverket matar fram materialet till skärverket. 

För in materialet i skärverket. 

Första rulle vid varje uppsättning kontrolleras och dokumenteras i 
operatörsrapporten. 

Dra fram de slittade banden med hjälp av skärverket. 

Vid tunnare material sätts bobiner på påhaspeln. Tjockare material kan 
köras med klämfunktionen på haspeln. 

Dra fram banden till påhaspeln. 

Banden tejpas fast på bobinen alternativt skjuts fast med spikpistol eller 
kläms fast i pinchen. 

Maskin startas, materialbord fälls ner. 

Under drift ska hörselskydd användas. 

Hastighet: 0 – 80 m/min, justeras löpande av operatören beroende på 
hur materialet uppför sig under slittningen. 

Rullen släpper från avhaspel. Maskin stannas av operatören. 

Kör sakta igenom allt material till påhaspeln. 

Efter kontroll av längd sker utskrift av etiketter mha streckodssystemet. 
Etiketterna fästs i änden på varje slittat band. Kantband får utöver den 
vanliga etiketten en extra etikett ”Kantband”. 

Återrapportering i Movex sker med automatik i samband med att 
etiketterna skrivs ut. 

Ny rulle sätts på avhaspeln. 

Processen görs om. 

Banden packas och ställs i ruta för utgående gods och skickas till resp. 
stansföretag eller direkt till kund. 
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Omriggning av skärverk    
Bandbredd ställs in enligt planeringslista/tillverkningsorder. 

Det ena magasinet (omriggningsdon) förriggas i bakvänd ordning med 
stål, distanser och fastvulkade gummiutkastare. 

Drag isär skärverksaxlarna tills knivarna inte går ihop,minst 5 mm 
öppning. 

Tag bort 4 st fästbultar som håller fast det framre stödlagret vid stativet. 

Lossa stödlagret, sväng ut det 90 _. 

Lossa låsmuttrarna med hjälp av en specialstång. 

Det tomma magasinet (omriggningsdonet) körs på plats. Överför den 
tidigare använda riggningen. 

Kör fram det riggade magasinet försiktigt mot axlarna. 

Passa in axlarna mot varandra. 

Skruva fast låsratten. 

För över uppsättningen på skärverksaxlarna. 

När båda axlarna är riggade sätts låsmuttrarna på plats och dras för 
hand tills låsning sker. 

Tryck in stödlagret i rätt position för hand. 

Drag fast dom 4 st fästbultarna till stödarmen. 

Materialet körs genom skärverket ca 8m. 

Kontroll av slittgrad och slittbredd genomförs. Uppmätt slittbredd 
noterad i elektronisk operatörsrapport. 

Skärverket är nu klart för att producera.
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Bilaga 4 

Intervjufrågor 

Mattias/Peter 

 Vad är din uppgift på företaget? 

 Hur arbetar ni med 5S (PDCA)? Hur standardiserat är erat arbetssätt? 

 Hur fungerar arbetet runt lina 3? 

 Vad anser du är det största problemet med ”slitten”? 

 Hur har ni formerat arbetet för att optimera er produktion? 

 Varför har ni inte testat köra utan distanser? 

 Finns någon bestämd arbetsuppdelning inom de olika skiften? 

 Finns något framtaget arbetssätt runt lina 3? Byte av ställ respektive under körning. 

 Vad gör respektive montör under körning/omställning?  

 Kan linan optimeras med hjälp av fler/färre anställda? Finns något utarbetat kring 
detta? 

 Vem ser till att planeringen följs? 

 Läggs planering efter kund eller ställtid? 

 Är lina 3 flaskhalsen för alla materialstorlekar, eller mer/mindre för olika typer? 

 Har ni försökt optimera linan tidigare? Finns data för detta i så fall/utfall? (Räknar 
för hand/dator?) 

 Varför finns ingen utarbetad observation på ställtiden?  

 Ser ni någon skillnad på arbetet nu mot tidigare, då ni nyligen fick utmärkelsen 
bästa Trelleborg företag? 

 

Clas 

 Vad är din uppgift på företaget? 

- Vad planerar du?  

 Hur ser flödet ut från order till planering och färdig produkt? 

 Hur ofta planerar man? 

 Hur noga följs planeringen och ofta bryts den? 

 Hur läggs planeringen upp? (Planeringsmöten) 

 Finns någon speciell prioritering gällande material? Följs uppsatta prognoser? (Går 
ni efter erfarenet?) 

 Vem ser till att planeringen följs?  

 I vilken mån tar man hänsyn till att minimera ställtiden? (Köra liknande produkter 
efter varandra, eller är det enbart kundorderstyrt). 

 Är lina 3 flaskhalsen för alla materialstorlekar, eller mer/mindre för olika typer? 

 Skiljer sig planeringen från de olika skiften? 

 Ser ni någon skillnad på arbetet nu mot tidigare, då ni nyligen fick utmärkelsen 
bästa Trelleborg företag? 
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Tidsstudie 

  Medel Högsta Lägsta 

Stödlager öppna     

Drag isär skärverksaxlarna till knivarna inte går ihop, minst 5 mm öppning.  32   

Tag bort 4 st fästbultar som håller fast det främre stödlagret vid stativet.  33   

Lossa stödlagret sväng ut det 90 grader.  110   

Lossa låsmuttrarna med hjälp av specialtång.   124     

Totaltid  300 435 200 

     

Skärverk     

Ställa av  170 260 60 

Ställa på   1245 2115 980 

Totaltid  1415 2375 1040 

     

Stödlager stänga     

Låsmuttrar på plats och dras för hand tills låsning sker.  133   

Tryck in stödlager i rätt position för hand.     

Drag fast de 4 st fästbultarna till stödarmen.     

Kör ihop skärverket till rätt höjd.   177     

Totaltid  310 425 210 

     

Köra igenom material     

Materialet körs genom skärverket ca 8 m.  155   

Kontroll av slittgrad och slittbredd till papper.  50   

Köra genom material förbi broms och på påhaspeln  179   

Körtid  476   

Kör genom sista materialet och upp på påhaspeln.   209     

Totaltid  1103 1680 685 

     

Längd  377   

Hastighet genomsnitt meter/minut  51   

     

Nedläggning  1110 3360 850 

Ställa in bakom grop  810 1500 250 
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Företagsbesök 

Referens: AB Heinz Nilssons Plåtbearbetning http://www.hnplat.se 12 maj 2010 

17.20 

Datum: 29 april 2010 klockan 10.00–12.00  

Med på företagsbesöket var: Tony Sundberg, Peter Nordlander produktionsledare Rubore 

AB och Magnus Danielsson från kvalité avdelningen på Rubore AB.  

Kontaktperson på företaget var Pether Nilsson. 

Anledningen till detta besök var att Rubore AB har AB Heinz Nilssons Plåtbearbetning 

som hjälp vid arkning av sina rullar då man inte har den kapaciteten i Kalmar. Magnus som 

är från kvalitetsavdelningen kollade på hur arkningen gick till samt kollade att materialet 

inte fick några repor då Rubore har haft problem med detta förut. Under tiden Magnus 

studerade arkningen så kollade vi på deras slittlinor (3 st.), av dessa var en lina motsvarande 

linan på Rubore AB. 

Företagsbeskrivning  

AB Heinz Nilssons Plåtbearbetning grundades 1982 i Osby av Heinz Nilsson och man är 

ett fristående stålservicecenter. Företaget drivs idag av bröderna Pether Nilsson och Heinz 

Nilsson. Idag är man 45 medarbetare  

Deras huvudsakliga verksamhet innefattar att slitta/spalta och klippa plåt/aluminium. Den 

största marknaden är Sverige men även till övriga Norden.    

 

 

 

http://www.hnplat.se/
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Referens: Ruukki Metals  http://www.ruukki.se 12 maj 2010 17.50 

Datum: 29 april 2010 klockan 14.00- 15.30   

Med på företagsbesöket var: Tony Sundberg, Peter Nordlander produktionsledare Rubore 

AB och Magnus Danielsson från kvalité avdelningen på Rubore AB.  

Kontaktperson på företaget var Richard Hasselqvist Skiftledare Ruukki Metals  

Efter företagsbesöket i Osby så fortsatte vi till Ruukki i Halmstad som tidigare har hjälp 

Rubore AB med slittningen av material. Detta var mer ett utstuderat studiebesök då vi inte 

hade något ärende utan bara såg detta som en bra möjlighet att se hur Ruukki arbetar i sina 

slittlinor. Vi visades runt i produktionen först för att sedan kolla närmare på deras slittlinor, 

varav två linor var liknande den i Kalmar.     

Företagsbeskrivning  

Idag är Ruukki ett ledande företag i distributionen av stål och metallprodukter i norden. De 

är representerade i 27 länder i Europa och de har cirka 11 500 anställda varav 750 i Sverige 

och 115 i Halmstad.  Företagets grundades 1960 som Rautaruukki med huvudkontor i 

Helsingfors. Namnet Ruukki började användas 2004 och i Sverige har man namnet Ruukki 

Sverige AB. 

 Ruukki metals i Halmstad har varit i Ruukki koncernen sedan 2001 då man innan hette 

Helens stål AB.  Ruukkis sortiment av produkter innefattar stål, rostfritt och aluminium 

som standard men också specialprodukter, delar och komponenter.    
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