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Förord 

Denna avhandling är en dokumentation över ett examensarbete utfört av 
maskiningenjörerna Jenny Nilsson och Stephan Talcoth, båda med inriktning 
produktionsutveckling på Högskolan i Halmstad. Examensarbetet är det slutliga 
arbetet inom maskiningenjörsprogrammet och innefattar metoder för att reducera 
slöseri inom området produktion med hjälp av ”lean thinking”. Arbetet har utförts 
vid Axelent AB i Hillerstorp, Småland och fortgick mellan februari 2015 och maj 
2015.  

Vi vill först framföra ett stort tack till alla som varit inblandade i detta projekt, 

tack till vår kontaktperson Carl-Johan Magnusson samt övrig personal på Axelent 
AB. Tack till vår handledare på Högskolan, Pär-Johan Lööf som har varit ett stöd 
under arbetets gång. 

Halmstad, 25 maj 2015. 
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Sammanfattning 

Examensarbetet har pågått under 14 veckor vid Axelent AB i Hillerstorp, 
Småland, innefattar metoder för att reducera slöseri inom området produktion med 
hjälp av ”lean thinking”. 

Det som har gjort projektet framgångsrikt är att den interna logistiken har setts 
som den centrala delen i arbetet. Internlogistik handlar om att göra rätt saker i rätt 
tid men också om att göra saker på rätt sätt, detta har tagits i akt för att uppfylla 
projektets syfte och mål. Maskiningenjörerna har huvudsakligen använt sig av 
metoder och verktyg inom Lean Production, det finns vetenskapliga belägg varför 
lean’s metoder och verktyg har valts, dessa presenteras omfattande i Kapitel 3 
teoretisk referensram.  

Då tonvis med material dagligen strömmar igenom Axelent’s tillverkningslokaler 
uppstår det en hel del spillmaterial. Axelent har satt målet att skrotvolymen inte 
får överstiga 3 % av det förbrukade materialet. Arbetet har primärt gått ut på att 
kartlägga skrotstationer, mäta spillmaterial samt processer och aktiviteter för att 
finna de faktorer som ger upphov till skrot. Detta har bidragit till en ökad 
förståelse över var och hur spill uppstår samt vilka processer som är bra och vilka 
som kan förbättras för att reducera skrotvolymen.  

I kapitel 4 Resultat redovisas total skrotvikt för 2014, uppgick till strax över 4 %. 
Mätningar utförda 2015 visar att enbart svetslinan X1 överstiger målet för 
skrotvolymen. Det finns särskilt en faktor till varför skrot uppstår, gäller samtliga 
produktionslinor, det är inkörningstiden. Under arbetets gång har det primärt varit 
fokus på spillmaterial, men även andra förluster som normalt sett räknas som spill 
har dokumenterats och lyfts fram under projektets gång. Dokumentationen 
redogör att det bortsett från skrot är onödigt mycket slöseri i svetslinorna X1 och 
X2 orsakat av olika typer av driftstopp. 

Förbättringsförslag, rekommendationer för fortsatta aktiviteter, styrning och 
framtidsutsikter samt förslag till fortsatt projekt/arbete i avslutande kapitel 5 
slutsatser och kapitel 6 kritisk granskning är förankrade med kapitel 3 teoretisk 
referensram. Detta ger en stark grund för att organisationen ska erhålla en väl 
anpassad metod med rätt verktyg vid nödvändiga resursinsatser, lyckade framtida 
projekt samt en guide för en lyckad implementering. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

This thesis has been carried out at Axelent AB in Hillerstorp, Småland, includes 
different methods for reducing waste within manufacturing, using “lean thinking”. 

What has made the project successful is that internal logistics has been seen as the 
central part of the work. Internal logistics is about doing the right things at the 
right time but also about doing things the right way. This has contributed to meet 
the projects purpose and goal. The mechanical engineers have mainly used 
methods and tools from Lean Production, there are scientific evidence why lean 
methods and tools have been selected, which is presented in Chapter 3 
Theoretical Framework.  

When tons of material daily flows through Axelent’s manufacturing facilities a lot 
of waste material occurs, this is a non-valued process and the goal is to reduce 
waste materials to a maximum level of 3 %. The work has primarily been aimed at 
identifying waste stations, measuring production processes and activities in order 
to find factors that cause waste materials. This has contributed to a better 
understanding of where and how waste problems occur and how processes can be 
improved in general to reduce waste.  

The 2014 results show that the total amount of waste was just above 4 %, 
according to measurements made in 2015 only weld-line X1 exceeds to the 
maximum level. There is especially one contributing factor to why waste material 
arises, includes all production lines, it's the machine’s set-up time. The project has 
primarily focused on waste materials, but other losses that normally count as 
waste has also been documented and highlighted during the project. The 
documentation explains that apart from waste materials there are unnecessary 
wastage in weld-line X1 and X2 caused by downtime.  

Improvement suggestions, recommendations for future activities, management 
and future prospects and proposals for future projects are presented in the 
concluding Chapter 5 Conclusions and Chapter 6 Critical Review. All subtitles in 
these last two chapters are bonded together with Chapter 3 Theoretical 
Framework and therefore provide a strong foundation for the organization to 
obtain a well-adapted method with the right tools when necessary inputs and 
successful future projects is much needed as well as a guide to a successful 
implementation. 
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Terminologi 

Under rapportens gång används olika benämningar, för att få en klar bild från 
början ges information om dessa nu.  
 
Tillverkning: 

Panel: Paneler består av fyrkants rör i stål som klipps och svetsas ihop till en ram. 
Därefter svetsas nät på stålramen. Benämns även som Sektion/grind. 

X1: X-Line 1 Helautomatiserad lina i produktionen, tillverkar paneler.  
X2: X-Line 2 Helautomatiserad lina i produktionen, tillverkar paneler. 
X3: X-Line 3 Halvautomatiserad lina i produktionen, tillverkar paneler.  
O-Line: Halvautomatiserad lina i produktionen, tillverkar paneler. 

Kap-lina: Helautomatiserad lina som kapar rör. 
STEG: Steglina helautomatiserad lina som tillverkar kabelstegar av materialen: 
Syrafast: benämning – SF 316.  
Rostfri: benämning – RF 304. 
Järn: vanligt stål. 

Tillverkning lager: 

Kap: Kap på lager, paneler kundanpassas genom att kapas för hand till önskad 
längd och bredd. 

Övrigt: 

Ovärderad process: Benämningen ovärderad process används för att beskriva den 
hittills inte uppmätta skrotvolymen som uppstår i samband med tillverkning av 
Axelent’s produkter. Denna process kan efter mätningar värderas genom att 
bestämma produktiviteten(producerad mängd/resursinsats) i tillverkningen. 

Ställ: Ställtid maskinomställning. 

AXXOS: Företagets rapporteringssystem. 

Maskiningenjörerna: Författarna av detta projekt. 
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1  Kapitel 
Introduktion 

Kapitlet presenterar en sammanställning av Axelent AB samt en 
problemformulering, här nämns avgränsningar samt projektets syfte och mål.  

1.1 Företagspresentation 

Axelent AB är ett familjeföretag belägen i 
Hillerstorp. Tillsammans med Axelent 
Engineering är det ett dotterbolag till 
Axelent Holding. Sedan 1990 har man 
specialiserat sig på att tillverka paneler som 
illustreras i bild 1.1, idag säljer Axelent ett 
helhetskoncept inom maskinsäkerhet.  

En modernisering av Axelent’s 
tillverkningshallar har gjorts genom att de 
själva har ritat upp och låtit tillverka 
maskiner för sin egen produktion, samtliga 
tillverkningsstationer är hel- eller 
halvautomatiserade för att göra 
tillverkningen så kostnadseffektiv som 
möjligt.  

Deras affärsidé har gett dem möjligheten att nå ut med sina produkter i mer än 50 
länder över hela världen. Axelent har en vision om att bli störst i världen på just 
maskinskydd och inom flera områden är de redan marknadsledande. 

Affärsidé: ”Axelent utvecklar, tillverkar och säljer maskinskydd, industriväggar, 
rasskydd och egendomsskydd. Genom att agera och leverera snabbast, ska 
Axelent inneha en utmärkande position på såväl den inhemska som den 
internationella marknaden”. 

Vision: ”Genom att alltid vara snabbast, alltid erbjuda den bästa lösningen samt 
leverera bäst kvalité ska Axelent vara ett naturligt val när det gäller maskinskydd, 
industriväggar, rasskydd och egendomsskydd, oavsett var på marknaden kunden 
befinner sig”.  

Företaget har 83 anställda och omsatte år 2014, 248 miljoner kronor. Axelent 
arbetar mot tre ledord snabbhet, kunskap och kvalitét, detta har lett till att de mer 
och mer tittar på hur effektiv produktionen är. (Axelent) 

1.2 Problemdefinition 

Axelent’s tillverkning består av flera linor med flertalet tillverkningsprocesser där 
tonvis med material dagligen förädlas till högkvalitativa produkter. Under 
förädlingen uppstår det en hel del skrot som man ännu inte fastställt orsaken till, 
således är dessa processer hittills ovärderade. Maskiningenjörernas primära 
uppgift är att hjälpa Axelent mäta de aktiviteter som ingår i 

Bild 1.1 – Maskinskydd av paneler 
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tillverkningsprocesserna för att finna orsaken till skrot och att fastställa 
skrotvolymen. 

1.3 Syfte och mål 

Med fokus på spillmaterial skall detta projekt drivas genom att kartlägga 
skrotstationer, mäta processer och aktiviteter för att finna de faktorer som ger 
upphov till skrot. Syftet är att detta skall bidra till en ökad förståelse över var och 
hur skrotet uppstår samt vilka processer som bör förbättras för att kunna reducera 
skrotvolymen. Axelent’s mål är att totala skrotvolymen inte får överstiga 3 % av 
totalt förbrukat material. 

1.4 Avgränsningar 

Projektet har bedrivits under 14 veckor från 06 feb -15 maj 2015. I samråd med 
Axelent kommer inte tillverkningslinorna X-Line 3 och O-Line att undersökas på 
grund av att det är för lite material som passerar genom dessa linor och eventuell 
skrotmängd anses därför vara försumbar. Mätningar i tillverkningsprocesser 
kommer endast att utföras på berörda linor i syfte att finna spillmaterial, om 
spillmaterial inte uppstår under mätning kommer mätning inte att fortsätta.  

1.5 Nulägesanalys 

Totala skrotvikten för år 2014 har specificerats av skrothandlare och kommer att 
jämföras med total materialåtgång för respektive år. Axelent har sedan tidigare 
underrättats via personal som utfört en studie(se bilaga 12)om att svetslinorna X1 
och X2 står för den största delen av slöseri i tillverkningen. Det är inte fastställt 
hur mycket slöseri som egentligen råder, i nuläget anser man att det största 
problemet i tillverkningen är att skrotvolymen är alldeles för stor.  Mätningar av 
tillverkningsprocesser som utförs av maskiningenjörerna kommer att ske i 
Axelent’s tillverkningshallar och lager i Hillerstorp, mätresultatet för 2015 
kommer att jämföras med 2014 års andel skrot som ett stöd i värdering av 
processen/processerna. 

1.6 Individuella områden/insatser 

Stephan Talcoth’s huvudsakliga ansvarsområde har varit att beräkna OEE. 
AXXOS ställtider har Stephan beräknat. Inhämtning av data har skett ihop. 

Jenny Nilsson’s huvudsakliga ansvarsområde har varit beräkning av skrot och 
beräkning av värde på Kap. Kartläggning av layout och flöden har Jenny utfört 
samt Ishikawadiagram. Inhämtning av data har skett ihop. 

Rapportskrivning har maskiningenjörerna utfört tillsammans, vissa delar i den 
teoretiska referensramen har delats upp men båda har utfört lika stort arbete. All 
rapportskrivning har granskats av båda parter och den tid som har skett på Axelent 
har varit gemensam.  
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2 Kapitel  
Metodbeskrivning 

Val av metod för effektivisering av produktionen är dels viktig för strävan att 
alltid bli bättre på det man gör men också avgörande för att kunna uppfylla syfte 
och mål med ett projekt, för att fastställa resultat som i senare skede går att mäta 
och utvärdera. Där av krävs ett strukturerat arbete (Bellgran & Säfsten, 2005), att 
ha ett genomgående processtänkande, ”En process kännetecknas av en avgränsad 
mängd sammanhängande aktiviteter som omvandlar en definierad input(resurs in) 
till en definierad output(utfall/resultat)” (Chibba). Detta tillvägagångssätt bidrar 
till att effektivt finna lösningen på det problem Axelent formulerat.  

Business Process Reengineering(BPR) har valts bort helt på grund av att 
metodiken saknar ständiga förbättringar, människan i fokus och teamwork samt 
för att det krävs en totalomställning av verksamheten baserat på att man gör sig av 
med allt det gamla för att börja om från början. Även TQM och ISO9001 har valts 
bort då dessa fokuserar mer på kvalitet och att göra rätt saker.  

Inom Six Sigma och faserna i DMAIC cykeln som är utformade för att eliminera 
orsaken till variation och defekta produkter fokuserar mer på kvalitet och har 
därför valts bort.  

Lean och Six Sigma är de två mest använda koncepten i världen när det gäller 
verksamhetsutveckling, gemensamt har de bland annat att finna och reducera 
slöseri, utbildning av ledare och en strävan efter kundtillfredsställelse. Med Lean 
Six Sigma erhålls ett mer vetenskapligt förhållningssätt till kvalitet så att 
processerna kan hållas på målet med hjälp av styrdiagram och effektivt minska 
avfallet som uppkommer genom felaktiga processer. Dock finns det en risk vid 
implementering att man separerar Lean och Six Sigma vilket kan skapa 
”förvirring”. Eftersom processtänkande är en relativt ny grundtanke för Axelent’s 
produktionsavdelning så har även denna metod valts bort. 

Lean Production fokuserar mer på att finna och eliminera slöseri i processer och 
därmed också mer på att göra saker på rätt sätt. 

Där av anser maskiningenjörerna att metoder inom Lean Production lämpar sig 
bäst för genomförandet av projektet, för att stärka tron om Lean Production och 
för att erhålla en välanpassad metod för detta projekt har en grundlig fördjupning 
gjorts inom området produktion. Metoden som kommer att användas har arbetats 
fram genom en förstudie av Axelent’s tillverkning, vetenskapliga artiklar samt 
relevanta faktaböcker inom Lean Production, TQM, ISO 9001, ISO 14001, Six 
Sigma och Lean Six Sigma. 

När man arbetar efter en metod är det väldigt viktigt att ha rätt verktygslåda med 
sig och att veta vilka verktyg som används till vad och när de skall användas(se 
bilaga 15). Lean Production’s verktyg består mestadels av olika diagram eller 
scheman som antingen visar ett samband eller illustrerar olika flöden samt 
checklistor och är således relativt enkla att förstå. Tittar man istället på Six Sigma 
så är verktygen lite mer komplicerade och bäst användbara vid statistiska 
mätningar riktade mot att förbättra ett inringat problem i en process medan Lean 
Production riktar in sig på att förbättra hela processen direkt. En metod skall i 
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detta fall vara anpassningsbar till organisationens tillverkning och lägga stort 
fokus på internlogistik, innehålla relevanta undersökningar och mätningar som 
kan leda till förbättringar och som säkerställer att rätt saker görs på rätt sätt.  

2.1  Metod 

Lean Production ligger till grund för utförandet av detta projekt och är en metod 
som används för att finna orsaker till och minimera slöseri. Den metod 
maskiningenjörerna använder sig av kommer i första hand att fokusera på att finna 
och eliminera spillmaterial. De verktyg som kommer att användas i metoden är 
dels ett Ishikawadiagram för att ringa in det/de områden som först och främst 
orsakar spillmaterial, kartläggningar av processer och aktiviteter i form av 
operatör- och processflöde för att få en tydlig uppfattning, tydliggöra vad som kan 
saknas i processer eller aktiviteter samt för att lyfta fram det som är bra.  

OEE-mätning kommer att ske över de nödvändigaste tillverkningsprocesserna för 
att ta reda på hur spillmaterialet i tillverkningen är fördelat mellan linor och 
produkter, stapeldiagram används för att tydliggöra resultatet. Samtal kommer att 
ske med berörd personal för att projektarbetet skall motivera arbetare samt 
informera om projektstatus. Verktygen kommer att användas i den mån som krävs 
och beroende på vilken fas projektet befinner sig i. (Bergman & Klefsjö, 2012) 

För att effektivt driva projektet mot dess mål har författarna upprättat en 
handlingsplan som metod. Handlingsplanen är uppdelad i olika faser som skall 
genomföras i rätt ordningsföljd, kommer att medföra ett strukturerat arbetssätt och 
förhoppningarna är att projektet då kommer att uppfylla syfte och mål inom 
tidsramen med färre hinder längs vägen. (Bellgran & Säfsten, 2005) 

2.1.1 Handlingsplan: 

Fas 1 - Introduktion 

 Påverka medarbetares inställning till projektets goda syfte 

 Förstudie, samtal med operatörer för att få en klar bild över hur 

operatörerna uppfattar skrotmängd och skrothantering 

 Kartläggning av samtliga skrotstationer och processer/aktiviteter 

 Införa en våg för mätning av skrot 

 Införa ett skrotschema för korrekt ifyllning av operatörer 

Fas 2 - Mäta 

 Påverka medarbetares inställning till projektets goda syfte 

 OEE, undersökning X1,X2, STEG 

 Undersökning av skrot vid berörda linor 

 Undersökning av skrot på lager 

 Undersökning av skrot orsakat av kapade paneler på lager 

 Kontroll av skrotschema sker löpande 

Fas 3 - Resultat 
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 Påverka medarbetares inställning till projektets goda syfte 

 Samla in data 

 Analysera data  

 Resultat 

Fas 4 - Förbättra  

 Påverka medarbetares inställning till projektets goda syfte 

 Förbättringsförslag 

 Implementering av förslag 

 Utvärdering 

 Uppföljning och fortsatt arbete, ständigt förbättra 

2.2 Diskussion - metod 

Problemformuleringen är en riktlinje för den eller de teorier som undersökts och 
även för de metoder och verktyg som kommer att behöva användas. Det som 
stärker projektet är att en grundlig förstudie har gjorts, denna kan man lätt falla 
tillbaka på då man stöter på hinder relaterade till mätningar eller andra problem i 
produktionen. Vidare har handledaren goda kunskaper i Lean Production som 
anses ge styrka i fortsatt arbete med projektet och detta kan dessutom utnyttjas för 
att förebygga tänkbara hinder.  

Fler stärkande faktorer är att den metod som skall följas innehåller olika faser som 
är ett resultat av granskad fakta kring teorier, metoder och verktyg inom området 
produktion, bidrar till ett strukturerat arbete längs vägen för att finna spillmaterial 
i tillverkningsprocesserna. Med den rätta teorin i grunden tillsammans med rätt 
verktyg kan en mer anpassad metod utformas och därmed anses projektet kunna 
drivas igenom med större framgång trots eventuella hinder på vägen. Om OEE-
mätningen inte blir som vi på förhand har tänkt oss det vill säga peka på de 
faktorer som direkt orsakar spillmaterial i tillverkningen så hoppas vi att den visar 
vad för slöseri förutom skrot som linorna är drabbade av, denna information 
kommer att dokumenteras och kan då lyftas fram under projektets gång. 
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3 Kapitel 
Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras de huvudrubriker som ligger till grund för val av metod, 
stycke 2.1 Metod.  

Författarna har själva kunnat konstatera två saker på förhand, det ena är att 
Axelent gör rätt saker vilket intygas av deras marknadsposition, det andra är att de 
inte gör saker på rätt sätt då de själva inte är tillfredsställda med produktionen, 
intygas i 1.2 Problemformulering.  

Detta medför att logistik med fokus på den interna logistiken i produktionen är av 
intresse för att undersöka processer och aktiviteter i tillverkningen. I förstudien 
som nämns ovan förs det samtal med operatörer som då nämner tre orsaker som 
kan vara bidragande till att skrot uppstår:  

 udda produkter 

 råmaterial  

 underhåll 

Vidare har relevanta teorier, metoder och verktyg som använts i liknande projekt 
studerats genom vetenskapliga artiklar och faktaböcker. Resultatet av följande 
stycke presenteras i kapitel 4 Resultat och är vetenskapligt förankrat till 
verkligheten. 

3.1 Internlogistik 

Vad handlar logistik om och vad är syftet med logistik? Goldratt och Cox (1998) 
beskriver att, ur en organisations synpunkt är syftet att uppnå 
kundtillfredsställelse, detta uppnås med ett jämnt flöde från råvara till slutkund. 
Internlogistik handlar om att göra rätt saker och att göra saker på rätt sätt. Detta 
medför att internlogistik kan vara en väsentlig del för att uppfylla ett projekts 
syfte och mål. 

Enligt Bellgran och Säfsten (2005) är en viktig del av produktionen att mäta 
slöseri för att veta hur produktiv man är, det primära syftet med internlogistik är 
att finna slöseri för att kunna värdera processer i tillverkningen. För att kunna 
uppnå tillfredsställelse inom produktionen krävs att varje tillverkningsprocess är 
utformad med målet att göra saker på rätt sätt. Detta kan göras på kort sikt för att 
minimera spillmaterial eller på lång sikt för att minimera all typ av slöseri(avbrott, 
ställtid, justeringar, tomgång, småstopp, reducerad hastighet, defekter i processen 
och uppstartsförluster). Tillverkningsprocesserna kan kartläggas genom att ta fram 
operatör- och processflöden för att få en tydlig uppfattning om processerna, vad 
som saknas i processerna samt för att lyfta fram det som är bra. Stapeldiagram kan 
tydliggöra uppnådda mätresultat, Ishikawadiagram kan användas för att ringa in 
det/de områden som är relaterade till slöseri. 

Vidare innebär logistik enligt att man ser till helhetsperspektivet i verksamheten 
vilket innefattar kostnadsintresse, kapitalintresse, flexibilitet i produktionen, 



JENNY NILSSON 
STEPHAN TALCOTH                                        TEORETISK REFERENSRAM 

7 
 

Figur 3.1 – TPM 8 pelare 

intäkts- och tidsintresse samt olika konkurrensmedel. (Oskarsson, Aronsson, & 
Ekdahl, 2014) 

3.2 Udda produkter 

Enligt Ljungberg (2000) kan udda produkter vanligtvis orsaka driftstopp, 
feltillverkade delar som måste kasseras vilket allmänt bidrar till slöseri. Man kan 
mäta hur mycket slöseri som uppstår i tillverkningsprocesserna i samband med de 
tillfällen då man tillverkar udda produkter. Det är viktigt för att veta om man kan 
köra maskiner i normal arbetstakt utan att det påverkar tillverkningen. 
Undersökning av udda produkter är ett sätt att konstatera om dessa utgör en större 
orsak till att slöseri uppstår i tillverkningen än vad standardprodukter gör. 

3.3 Underhåll 

Maskiner som inte underhålls med jämna mellanrum kan lättare haverera, brist på 
underhåll kan också bidra till att maskinerna producerar i fel takt vilket så 
småningom orsakar stopp och felaktigt tillverkade produkter vilket medför slöseri 
i form av både material och tid. Fördelen med att kombinera underhåll i 
tillverkningen förebygger tekniska och ekonomiska förluster och ökar därmed 
effektiviteten i produktionen. (Uzun & Ozdogan, 2012) 

Enligt Ljungberg (2000) kan underhåll av maskiner bidra till kunskap som hjälper 
till att avgöra ifall produktionstakten är optimal för de olika produktvarianter som 
ingår i tillverkningen. 

3.3.1 Total Productive Maintenance(TPM) 

Metoden TPM används över hela världen av både stora och små organisationer, 
kan förklaras som ett systematiskt genomförande av underhåll som löser problem 
som bidrar till att företaget når sina mål om noll haverier, noll fel och noll olyckor 
som i sin tur ökar produktiviteten och avkastningen samt banar vägen för de 
anställda till att utföra ett effektivare arbete.(Aspinwall & Elgharib, 2013) 

I praktiken består TPM av de 8 pelare som illustreras i figur 3.1. 
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Problemen betecknas som produktionsstörningar och kan vara utrustningsfel, 
avbrott, ställtid, justeringar, tomgång, småstopp, reducerad hastighet, defekter i 
processen och uppstartsförluster. Bellgran och Säfsten (2005) beskriver 
produktionsstörningar som ”produktionsstörningar kan definieras som ett diskret 
eller avtagande, planerat eller oplanerat avbrott eller förändring under planerad 
produktionstid som kan påverka tillgänglighet, driftsprestanda, produktkvalitet, 
säkerhet, arbetsförhållanden, miljö etc”. 

Det enklaste sättet att tydliggöra störningarna är att undersöka maskinens totala 
utrustningseffektivitet(OEE) som är en produkt av maskinens tillgänglighet, 
anläggningseffektivitet och kvalitetsutbyte. TPM kan vara nödvändigt att 
implementera om en undersökning pekar på att produktionen behöver erhålla en 
ökad produktivitet, arbeta smartare och inte hårdare(ökad kunskap och kännedom) 
samt erhålla minskade kostnader relaterade till underhåll eller minskade höga 
kassationskostnader. (Jain, Bhatti, & Singh, 2014)  

TPM handlar inte enbart om underhåll enligt Bergman och Klefsjö (2012)utan 
även om att utveckla den självlärande organisationen med engagerade 
medarbetare som arbetar med ständiga förbättringar, primärt mot 
produktionsutrustningen.  

Med denna bild blir det lättare att förstå metodens syfte och mål vilket är att 
minska produktionsstörningar för att öka tillverkningseffektiviteten. (Sharma, 
Kumar, & Kumar, 2006) 

Filosofin är alltså enligt både Bergman och Klefsjö (2012) och Sharma et 
al.(2006) baserad på aktiviteter för att maximera utrustningens effektivitet. 

Faktum är att då kostnadseffektivitet i termer av deras drift och support är 
berörda, körs tillverkningssystemen ofta i en lägre takt med lägre produktivitet 
och som ett resultat blir kostnaderna för att framställa produkterna högre. 
(Aspinwall & Elgharib, 2013) 

3.3.2 Total utrustningseffektivitet(OEE) 

En granskning av tillverkningsprocesserna kan göras genom att mäta 
utrustningseffektiviteten genom en så kallad OEE-mätning. OEE är ett 
produktivitetstal för tillverkningen och att uppnå total utrustningseffektivitet nära 
100 % är inte omöjligt men väldigt svårt, med detta kvalitetstal konstaterar man 
spill och förluster som uppstår i samband med tillverkningen. Detta bekräftas även 
av Ljungberg(2000) som visar på att OEE används för att finna de faktorer som 
bidrar till slöseri i samband med stopp i produktionen. Det ger också en bild av 
hur effektiv produktionen är. OEE är användbart då produktionen är 
automatiserad, OEE tar inte hänsyn till antalet personer som arbetar i systemet 
och mäter huvudsakligen tre delar:  

 Tillgänglighet 

 Anläggningseffektivitet 

 Kvalitetsbyte 

(Bellgran & Säfsten, 2005) 
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3.4 Materialstudie 

Vid framställning av råmaterial uppstår variationer i materialegenskaperna som 
inte går att undkomma. För att fastställa att variationer i materialet kan vara en 
bidragande orsak till att skrot uppstår behövs det i regel göras en långtidsprocess-
duglighetsstudie, det svåra med att göra denna studie är dels tidsaspekten men 
också det faktum att det är svårt att veta om hela fördelningen av 
råvaruegenskaper vägs in i studien. Genom en välutförd duglighetsstudie med 
avseende på processen samt råmaterialet kan man få fram information för 
framtida processförbättringsaktiviteter. Informationen som fås fram av studien 
kan till exempel påpeka att en leverans av råmaterial skulle ha en betydligt större 
standardavvikelse än en annan, detta visar sig genom att inkörningstiden varierar 
vilket medför att även skrotmängden varierar. (Foguth & Motwani, 1998) 

3.5 Lean Production 

Det var först när TPS introducerades för västvärlden 1990 som uttrycket ”lean 
manufacturing” myntades och 1996 som uttrycket ”lean thinking” präglades, 
dessa två uttryck bildade tillsammans namnet Lean Production. Med ordet ”lean” 
menas en serie aktiviteter eller lösningar för att minimera avfall, processer som 
inte tillför värde och som förbättrar förädlingsvärdet i de värdeadderande 
processerna. (Karim & Arif-Uz-Zaman, 2013) 

Lean Production handlar om utveckling av ledare och medarbetare, eliminering av 
slöseri med stort fokus på verksamhetens kunder och processer, Womack (1996) 
förklarar att det främsta målet med ”lean thinking” är att minimera all typ av 
slöaeri (muda) inom alla områden och funktioner i systemet. Med slöseri menas 
allt som inte tillför värde i processen. (Pepper & Spedding, 2008) 

Ett tillvägagångssätt för att värdera skrotmängden beskrivs av Womack(1996), 
man utgår då ifrån att tänka på värdeflödet för varje unik produkt i försök att finna 
slöseri genom att kartlägga processer samt medföljande aktiviteter, “aktiviteter 
som inte är mätbara kan heller inte hanteras på rätt sätt”. 

Enligt Achanga et al.(2006) och Pettersen (2009) inriktar sig Lean Production 
primärt på att förbättra processer inom området produktion och samtidigt 
minimera slöseri men det är också ett begrepp som används för 
verksamhetsutveckling med fokus på människan. Metoden fokuserar på att 
reducera slöseri genom att man gör saker på rätt sätt. 

3.5.1  Massproduktionens historia  

Från det att Henry Ford 1914 revolutionerat biltillverkningen genom att 
massproducera bilar på löpande band hade massproduktionssystemet under flera 
decennier dominerat inom bilindustrin i väst. Fram till 20-talet hade Ford ägnat 
mycket tid åt att hålla en hög effektivitet i sina fabriker, effektivitet enligt 
massproduktionssystemet var grundat på att man skulle tillverka så mycket som 
möjligt oavsett vad som gick fel på vägen, där av upplevde massproduktionen 
stora organisatoriska problem.   

1925 anställdes Alfred Sloan som vd på General Motors med anledning att 
åtgärda de problem man upplevde med Fords massproduktionssystem. Alfred 
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Sloan var expert på hur man driver multidivisionella företag, införde ett 
marknads- och ledningssystem i massproduktionssystemet som kom att bana 
vägen inför framtiden. Trots flera nya idéer och strategier så förblev 
massproduktionssystemet väldigt kostsamt på grund av att verktygsbyten kunde ta 
upp till flera månader vilket ledde till att fabrikerna var tvungna att stänga ner, 
man hade stora materiallager och buffertar längs linan för att snabbt kunna 
återuppta tillverkningen, kvalitetskontroll utfördes inte förrän i slutet av 
tillverkningen vilket medförde att många bilar blev defekta och hölls kvar på 
fabriken innan de kunde gå till försäljning.   

Man hade även låg flexibilitet i tillverkningen och processerna som orsakade felen 
åtgärdades inte vilket innebar en hel del slöseri och medförde också mycket 
kassationer. Vidare byggde massproduktionen på ett tryckande system, innebar att 
man tillverkade bilar även om man inte hade en slutkund, leverantörer byttes ut 
jämnt och ständigt mot lägstbjudande vilket inte gav någon trygghet då man inte 
var intresserad av att skapa långa arbetsrelationer. Massproduktionen stagnerade 
under 70-talet, lönerna ökade samtidigt som arbetstimmarna minskade. (Womack, 
Jones, Roos, & Carpenter, 1990) 

3.5.2 Lean Productions historia  

Fram till slutet av andra världskriget tillverkade man fordon åt armén på fabriken 
Toyota i Japan, efter krigets slut var landets ekonomi körd i botten. Toyota med 
Eiji Toyoda och Taiichi Ohno i spetsen skulle nu ge sig in i 
personbilstillverkningen inspirerade av Henry Ford, grundaren av 
massproduktionssystemet.  

När Eiji Toyoda besökte Fords fabrik Highland Park i Detroit 1950 lade han 
märke till att det krävdes alldeles för stora resurser för att realisera 
massproduktionen, han sökte därför efter sätt att tillverka bilar billigare. När 
Toyoda återvände till Japan köpte han begagnade pressar som pressar chassit till 
bilar. Taiichi Ohno byggde om pressarna för att öka flexibiliteten, lyckades 
reducera verktygsbyte från en dag till tre minuter, de nya pressarna klarade av att 
pressa flera detaljer i samma maskin vilket ledde till att Toyota kunde tillverka 
många fler bilmodeller på samma yta som Ford och GM endast tillverkade ett par 
bilmodeller.  

De nya pressarna krävde precision och kunskap, tillverkningen krävde en enorm 
tillsyn, Ohno upptäckte allteftersom att det var billigare att tillverka få delar för 
sammansättning än mängder av delar som sätts ihop för att sedan lagras. Detta 
innebar att varken buffertar eller lager behövdes dock ett stort engagemang från 
arbetarna för att göra det möjligt att förebygga fel och att även upptäcka fel innan 
montering skedde. För att få ett jämnare flöde i tillverkningen åtgärdade man 
processerna då delar blev defekta vilket ledde till färre kassationer och bättre 
styrning av processer. Toyota utbildade och motiverade sina anställda, arbetarna 
blev då värdefulla för verksamheten och det skapade en trygg miljö för den 
anställda. 

Tillverkningen ställdes om från ett tryckande system till ett dragande system och 
man tillverkade inte bilar för att ställa på lager utan endast mot order. Toyota 
skapade långsiktiga relationer mellan underleverantörer och även goda relationer 
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till konkurrenter. Detta nya system döptes till Toyota Production System(TPS) 
och innebar att man ökade flexibiliteten, säkrade processer så att processerna 
styrde kvaliteten(Jidoka), jämnade ut flödet och kortade ned ledtider, minskade 
eller tog bort lager och tillverkade mot kundorder(Just In Time). (Womack, Jones, 
Roos, & Carpenter, 1990) 

3.6 Toyota Production System(TPS) 

Framtagandet av TPS beskrivs av Oskarsson et al.(2014) som ett resultat av att 
Japan inte hade några resurser kvar efter andra världskriget och var i stort behov 
av att bygga upp landets ekonomi. När det kom till industri och tillverkning var 
Japanerna duktiga på att ta reda på vad kunderna ville ha, varför de ville ha det 
och vilket pris de var beredda att betala för det. Inom bilindustrin blev TPS det 
som tog över efter massproduktionen, metoden bygger på Just In Time, Jidoka 
och att man erhåller ett jämnt flöde från råvara till slutkund. För att kunna arbeta 
mot Just In Time krävs att en organisation först tillämpar de sju spillen som är 
metodens viktigaste princip. 

TPS innehåller flera kända uttryck som till exempel Muda som betyder slöseri 
samt Kaizen vilket innebär ”att ständigt söka förbättring” och som bygger på den 
japanska kulturen, strävan efter disciplin, lydnad samt harmoni. (Sörqvist, 2004) 

3.6.1 De sju spillen 

1. Överproduktion, man tillverkar endast det som efterfrågas då det 

efterfrågas 

2. Kassationer, om man har hög kvalitet från början blir det färre kassationer  

3. Väntan, man minimerar köer genom att kontrollera flödet 

4. Transporter, man planerar för att undvika onödiga transporter 

5. Bearbetningsprocessen, utnyttja materialet optimalt 

6. Lagring, man lagrar små partier och förkortar ledtider för att höja 

leveransprecisionen 

7. Onödiga rörelser, man standardiserar arbetsmomenten 

(Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2014) 

3.6.2 Jidoka(Autonomation) 

Begreppet autonomation kan beskrivas som ”ett harmonsikt samarbete mellan 
människa och maskin” där maskinen erhåller den mänskliga faktorn genom 
operatörerna, på så vis minskar fysisk och psykisk belastning på operatörerna. 
Man låter processerna styra kvaliteten men det är då av yttersta vikt att 
processerna är kvalitetssäkrade. Ett sätt att styra detta på är att maskinen 
omedelbart slutar att producera då det efterfrågade antalet har producerats eller 
om någon artikel är defekt. Detta arbetssätt medför att en operatör kan kontrollera 
flera maskiner samtidigt och behöver endast vidta åtgärder då maskinen stannat 
vilket ökar produktiviteten och kvaliteten. Autonomation ersätter de moment som 
arbetare kan finna tråkiga, repetitiva och osäkra, operatörens roll blir att övervaka 
processerna. Jidoka bygger på några enkla regler: 
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1. Upptäck det som är onormalt 

2. Stoppa 

3. Undersök orsaken och åtgärda processen 

(Oskarsson, Aronsson, & Ekdahl, 2014) 

3.7 Six Sigma 

Six Sigma är ett system för verksamhetsutveckling enligt Sörqvist (2004) där 
fokus på fakta och analys tillsammans med en välstrukturerad organisation med 
tydliga roller och mål skall följas. Att driva ett förbättringsarbete med Six Sigma 
innebär att fem olika delar skall appliceras:  

 Variationer skall minskas. 

 Förbättra produkten/tjänsten efter kundens önskemål och behov. 

 Insikt och förståelse i processerna som har anknytning till processen där 

fel och brister uppstår. 

 Igenkännande av ”ständiga fel”, fel som organisationen har lärt sig leva 

med. 

 Att lägga vikt på att skapa mätbara resultat.  

Eftersom alla aktiviteter som utförs i en process inte alltid blir lika uppstår det 
variationer. Detta kan till exempel betyda att när en operatör kapar balk kan det 
skilja upp till ett par mm beroende på vilket sätt kapningen utförs, det är varför 
kapningen skiljer i mm som skall identifieras och analyseras samtidigt som 
variationerna skall minskas. Genom att samla data om processen kan man med 
hjälp av statistik förstå varför variationerna uppstår och detta är grunden till 
problemlösningen. Kunder har behov och förväntningar på en produkt, därför 
skall förbättringsarbetet fokusera på att tillfredsställa kunden. Den externa kunden 
t.ex. köparen är det ganska självklart varför hon/han är viktig för verksamheten 
men också interna kunder såsom olika processer är lika viktiga för att spara in 
onödiga kostnader. Allt arbete som ett företag gör kan delas in i processer, att 
effektivisera en process eller mellan två processer kan få positiva följder. 
(Sörqvist, 2004) 

Sörqvist (2004) visar på att det därför är viktigt att kartlägga och undersöka 
verksamhetens alla processer, det är i och mellan processerna möjligheterna 
uppstår. Problem delas ofta in i två kategorier, akuta och kroniska. Six Sigma 
angriper de kroniska problem som ett företag har lärt sig att leva med, det kan 
vara ett fel som en verksamhet inte anser vara ett fel men är dock en onödig 
kostnad. En organisation som arbetar med Six Sigma måste införa så kallade 
bältesprogram i sin verksamhet, olika nivåer i kunskap om arbetet med Six Sigma 
representeras av vilken färg man har på sitt bälte tillsammans med titel. Yellow- 
och whitebelt’s erhålls under utbildningsprogrammen och ger baskunskaper i Six 
Sigma. Greenbelt är steget under blackbelt och skillnaden är att blackbelt’s leder 
förbättringsprojekt på heltid medan greenbelt’s gör det ibland. Vidare finns master 
blackbelt som ägnar sig åt Six Sigma på heltid och champion blackbelt som sätter 
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Figur 3.2  – DMAIC 

upp mål och ser till att resurser finns för lyckade projekt. Six Sigma kräver ofta en 
stor ekonomisk satsning för att kunna implementeras. 

Genom att följa Six Sigma’s 
DMAIC metod vid ett 
förbättringsarbete går man till 
roten av ett problem. Man söker 
efter var problemet uppstår, utför 
mätningar för att kunna analysera 
felet och för att kunna förbättra, 
sedan styr man den möjlighet som 
uppstått så att processen 
stabiliseras och inte faller tillbaka 
till variationer igen. Six Sigma är 
väldigt resultatinriktat, framgången 

av ett projekt bedöms i insparade 
kostnader. Förbättringsprojekten är 
baserade på fakta och vetande och de 
drivs systematiskt genom alla fem faserna. (Sörqvist, 2004) 

3.7.1 Reducerat spill med DMAIC 

Med hjälp av Six Sigma och DMAIC cykeln har man till exempel i en 
gummihandskefabrik i Thailand lyckats med att reducera antalet defekta handskar 
genom att konstatera optimal ugnstemperatur och transporthastighet. Verktyg som 
användes var paretodiagram, flödesschema, fiskbensdiagram, two-way ANOVA, 
linjediagram och stapeldiagram. (Jirasukprasert, Garza-Reies, Kumar, & Lim, 
2014) 

3.8 Benchmarking 

Kunskapen om hur man skall gå tillväga för att identifiera och mäta processer för 
att finna slöseri och vilka metoder och verktyg man lämpligtvis använder sig av 
för att reducera slöseri är lätt att ta del av genom ”Benchmarking”. (Westling, 
2012) 

Westling (2012) visar på att genom jämförelse av olika företag och deras 
processer, aktiviteter och personal leder till att man får upp ögonen för områden 
man själv inte tidigare beaktat. På så vis kan man i sitt egna företag beakta nya 
metoder och/eller synsätt, ”syftet är att få insikt och kunskap som kan omsättas till 
effektiva förbättringar i den egna verksamheten genom att lära sig av de bästa - 
oavsett bransch”, Benchmarking förhåller sig till sex viktiga steg: 

1. Ta reda på hur vi själva gör genom att kartlägga den egna verksamheten 

eller processen. 

2. Identifiera process eller arbetsmoment att ”benchmarka” sig mot. 

3. Leta efter en jämförbar verksamhet. Det kan vara en annan enhet inom den 

egna organisationen, ett annat företag inom samma bransch eller inom en 

annan bransch. 
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Figur 3.3  – Samband mellan olika verktyg, Magnusson et.al (2003)(Lööf och Petterssons 

översättning 2005) 

4. Samla information. Var väl förberedd och ta gärna fram frågeformulär och 

egna processmätetal innan besöket. 

5. Summera informationen direkt efter besöket och analysera skillnader. 

Reflektera över det ni ser. Vilken prestationsnivå hade man? Vad gjorde 

man annorlunda? Hur gjordes dessa aktiviteter? 

6. Sätt mål och formulera konkreta förbättringsförslag. 

3.9 Lean Six Sigma(LSS) 

Lean Production och Six Sigma är de två dominerande koncepten gällande 
verksamhetsutveckling och i grunden handlar de båda om utveckling av ledare 
och medarbetare, eliminering av slöseri med stort fokus på verksamhetens kunder 
och processer. Det som skiljer teorierna åt är tillvägagångssätten, med vilka 
metoder man söker lösning på problemen. Inom LSS använder man en blandning 
av verktyg från flera metoder, figur 3.3. 

Termen Six Sigma syftar på den statistiska mätningen av antal defekter i systemet 
samt bidrar till en systematisk förbättring med maximalt 3,4 defekter räknat på 
varje miljon tillfällen. (Pepper & Spedding, 2008) 
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Med hjälp av Six Sigma’s define-measure-analyze-improve-control(DMAIC) 
cykel förklarar Jirasukprasert et al.(2014) att metoden “försäkrar utförandet 
korrekt och bidrar till en effektiv process genom att tillhandahålla en strukturerad 
metod för att lösa affärsproblem”.  

Därmed ger DMAIC en ännu bättre struktur än Deming´s plan-do-check-
act(PDCA) cykel i processförbättringar som används inom TQM. 

Utbildning av nyckelpersoner är av central del för att effektivt kunna följa 
DMAIC cykeln och för att uppnå utmärkande resultat. Ledningen måste ta en 
aktiv roll i förbättringsprojekt och se till att det finns tillräckligt med resurser. 
(Karthi, Devadasan, & Murugesh, 2011) 

Det dras vissa likheter mellan Lean Production och Six Sigma och en integration 
mellan de båda kan endast bli framgångsrik då man undviker att separera dem vid 
implementering. Vid separering skapas ”förvirring” inom organisationen som 
medför att man fokuserar på fel saker genom att en del av verksamheten tänker 
problemförbättring och en annan del tänker processförbättring. (Pepper & 
Spedding, 2008) 

Första steget i övergången till Lean Production är enligt Pepper och Spedding 
(2008) att identifiera värdeadderande och icke värdeadderande processer. 
Värdeflödesanalys är en metod inom Lean Production som går att applicera på i 
stort sett alla värdekedjor. Metoden definierar tillämpningsområdet för ett projekt 
genom att ge en klar bild över systemets nuläge, det vill säga var det finns slöseri 
och det önskade framtida tillståndet i systemet, hur man vill att systemet skall se 
ut. 

Både Lean och Six Sigma lär ut ett behov av att ständigt förbättra på alla nivåer 
inom organisationen. ”Integration mellan Lean och Six Sigma ger till exempel ett 
mer vetenskapligt förhållningssätt till kvalitet, så att processerna kan hållas på 
målet med hjälp av styrdiagram och effektivt minska avfallet som uppkommer 
genom felaktiga processer”. (Pepper & Spedding, 2008)  

Integration mellan Lean Production och Six Sigma har utförts sedan slutet av 90-
talet, använder verktyg från båda verktygslådor för att få det bästa från de två 
metoderna, en ökande hastighet och ökad noggrannhet. (Laureani & Antony, 
2012) 

Det är viktigt att välja rätt projekt för detta utförande annars kan fel processer bli 
förbättrade, skapa omotivation hos arbetare som är involverade i projektet vilket 
leder till fördröjda resultat och frustration. För att undvika detta skall man enligt 
Antony et al. (2012)  noga välja projekt som: 

 Går i linje med kritiska affärs- och kundrelaterade frågor. 

 Det skall vara möjligt att köra projekten ur en resurs- och datasynvinkel. 

 Projektmål skall definieras och vara tydliga för alla involverade. 

 Säkra att projektet inte tar längre än 4-6 månader. 

 Varje steg i Six Sigma metodiken skall överses av en LSS expert för att 

säkerställa att projektet går smidigt. 
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 Välj de projekt som har förmågan att ge mätbara förbättringar i leveransen 

av kvalitet som förknippas med utbildning, driftskostnader och parametrar 

som är av betydelse för tillfället. 

3.10 TQM 

Efter att världen tagit del av Japans framgångar inom verksamhetsutveckling och 
kvalitetsledning, började ny metodik att ta form i väst. Under 80- och 90-talet 
hade många industrier börjat arbeta med Total Quality Management(TQM) och 
Business Process Reengineering(BPR) i en strävan att höja kvaliteten. TQM är 
utformad med stort fokus på kunden, engagemang från medarbetare och ständiga 
förbättringar med mål att skapa totalkvalitet genom hela organisationen. (Sörqvist, 
2004) 

Karthi et al.(2011) berättar att som stöd till metodiken utvecklades flera verktyg 
och även standarder för olika tillvägagångssätt, bland annat ISO 9001, FMEA, 5S 
och de sju kvalitetsverktygen. Studier visar dock att dessa verktyg och metoder är 
begränsade och inte lämpade för till exempel statistiska analyser (Jr, 1999). 

3.11  BPR 

Business Process Reengineering(BPR) är en metodik som saknar ständiga 
förbättringar, människan i fokus och teamwork och det krävs en totalomställning 
av verksamheten baserat på att man gör sig av med allt det gamla för att börja om 
från början. (Jr, 1999)  

3.12 5S, integrering av TQM och Lean Production(5SL) 

Japanerna konkurrerar i kvalitet, kostnad och leveranstid, för att lättare arbeta mot 
målet att bli bäst inom dessa områden har det skapats en metod som kallas 5S. 
Detta är första steget mot att implementera TQM. Till 5S har det tagits fram två 
checklistor med 50 punkter vardera. (Ho, 2010) 

Används dessa på rätt sätt utgör de en hörnsten för konkurrens och hållbarhet i 
resurshantering. Vidare har det skapats en modell där TQM integreras med Lean 
Production, modellen för denna metod är endast en förlängning av de 5S:en, 
5SL’s principer bygger på samma checklistor och implementering sker i följande 
ordning: 

 Strukturera/sortera(kasta allt onödigt) 

 Systematisera och städa(uppmärkning för att lättare hitta och hålla rent på 

arbetsplatsen) 

 Standardisera(att-göra-listor) 

 Självdisciplin(se till att ordningen hålls och förbättra att-göra-listorna hela 

tiden) 

 Människa, maskin, material, metod(förbättra processer och metoder) 

 Kvalitet, kostnad, leverans(verksamhets- och kundtillfredsställelse) 
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Enligt en studie där 5S har implementerats i olika verksamheter(säkerhetssystem, 
textil, konstruktion, datorer & tillbehör, kommunikation) kommenteras följande 
av anställda i de olika verksamheterna:  

”Kunderna anser nu att våra produkter håller världsklass och de anställda trivs 
bättre och blir gladare i den nya miljön”,”5S är användbart i arbete med 
ständiga förbättringar och mot kvalitet”,”5S har hjälpt oss att uppnå våra 
kunders förväntningar vad gäller kvalitetskrav”,”5S har varit ett fundament för 
vårt arbete mot JIT och TQM”,”5S har skapat en trevligare miljö för våra 
anställda och framförallt förbättrat kommunikationen mellan personalen. (Ho, 
2010) 

3.13 Kvalitetsledningssystem SS EN ISO 9001:2008(ISO 9001) 

ISO 9001 är utformad sådan att man skall identifiera, upprätthålla mål och rutiner 
samt alltid sträva efter att ständigt förbättra samtidigt som organisationen har full 
fokus på kundens behov och förväntningar. ”ISO 9001 är en 
ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en 
organisation”. (9001, 2008) 

Standarden innehåller 58 krav som är baserade på 8 principer: kundfokus, 
ledarskap, personalens engagemang, processangreppsättet, systemangreppsättet, 
ständig förbättring, faktabaserade beslut och leverantörssamverkan. ISO 9001 kan 
lätt kombineras med ISO 14001 som är ett samlingsnamn för de standarder som 
handlar om miljöledning. 

Ett företag eller en organisation som är certifierad mot ISO 9001 ska ”använda 
lämpliga metoder för att övervaka, när så är tillämpligt mäta de processer som 
omfattas av kvalitetsledningssystemet. Dessa metoder ska visa processernas 
förmåga att åstadkomma planerade resultat. När planerade resultat inte uppnås, 
ska korrigeringar och korrigerande åtgärder vidtas på lämpligt sätt”. 

Organisationer bör räkna med 9-12 månader för att bli certifierade mot ISO 9001 
beroende på resursinsats, konsulter finns att tillgå vid behov. 

(Institute, 2008). 

3.13.1 Miljöledningssystem SS EN ISO 14001:2004(ISO 14001) 

Att vara certifierad mot ISO 14001 innebär att organisationen har ett 
kvalitetsledningssystem som uppfyller kraven i den standard som skall tillämpas, 
att systemet är en del av den dagliga verksamheten, systemet är beskrivet och 
underhålls löpande. Ett aktivt miljöarbete av ett företag kan innebära minskad 
resurshantering, lägre kostnader för avfallshantering för både företaget och den 
gemensamma miljön. Ett miljöledningssystem ger även: 

 Ökad processeffektivitet 

 Minskad användning av resurser och material 

 Minskad avfallsproduktion och minskade kostnader för avfallshantering 

 Ökad andel förnybara resurser och system 

 Ökad goodwill och ökat förtroende för organisationens miljöarbete 
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 Ökad kompetens i organisationen 

 Ökad dialog mellan organisation och intressenter 

Organisationer bör räkna med 9-12 månader för att bli certifierade mot ISO 14001 
beroende på resursinsats, konsulter finns att tillgå vid behov.  

(Institute, 2008) 

3.13.2 Integration av Lean Six Sigma(LSS) och ISO 9001  

Standarden ISO 9001 består av 5 huvuddelar: 

1. Kvalitetsledningssystem 

2. Ledningens ansvar 

3. Resurshantering 

4. Produktframtagning  

5. Förbättring av mätning & analys  

Integrering sker genom att LSS’s DMAIC metodik bakas in i ISO standardens åtta 
principer där störst integration har gjorts i de fem huvuddelarna av ISO 9001. 
Dokument och register från DMAIC har tillagts i ”kvalitetsledningssystem” som 
ytterligare tillämpningar, experternas roller(bältesroller) och ansvar har tillagts i 
”ledningens ansvar”, LSS’s bältesträningsprogram har lagts till i 
”resurshantering”, LLS’s definierafas integreras i ”produktframtagning” och 
”förbättring av mätning & analys” fokuserar redan på DMAIC metodikens mäta, 
analysera och förbättra fas. (Karthi, Devadasan, & Murugesh, 2011) 

3.13.3 Processtänkande 

Processtänkande innebär att organisationen hela tiden vill förbättra processernas 
kvalitet genom effektivitet och anpassningsförmåga vilka är de centrala delarna i 
processtänkandet. Med effektivitet i processen menas hur organisationen tar 
tillvara på sina resurser i syfte att producera resultat och med anpassningsförmåga 
menas hur väl organisationens processer kan anpassas till förändrade 
förutsättningar.  

Processkonceptet kan delas in i följande aktiviteter:  

 Processledning 

 Kartläggning av processer  

 Processtänkande  

 Identifiering av processer  

 
(Bergman & Klefsjö, 2012) 

3.14 Implementering teori 

Att implementera förbättringsförslag är enligt Sörqvist (2004) inte bara att säga 
vad som ska ändras. Det krävs även strategiska metoder för att få lyckade 
implementeringar. En metod man kan använda sig av är att utföra 
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implementeringen i fem faser vilka består av en introduktionsfas, försöksfas, 
införandefas, expansionsfas och integrationsfas. I dessa faser tar man alla 
områden i akt och gör en grundlig implementering. 

Oavsett vilken struktur eller metod man tar i akt vid en implementering så skall 
den bestå av en introduktionsfas, alla inom verksamheten tar del av denna fas för 
att där få en förståelse över vad som skall förbättras och hur arbetet med 
förbättringarna kommer att inledas. De framtagna förbättringsförslagen utvärderas 
och förslagen styrs så att det fortsatta arbetet ska ske så enkelt som möjligt.  

Vidare planeras hur utförandet av själva implementeringen skall ske och man 
förbereder material, utbildning, underhåll samt avsätter de resurser som behövs 
vid driftsättning. Införandefasen kommer även se till att planeringen följs och att 
igångsättning av förbättringsförslag sker. Metoden skall vara anpassningsbar till 
den organisation som undersöks vilket blir avgörande för hur den skall 
implementeras. (Bellgran & Säfsten, 2005) 
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4 Kapitel  
Resultat 

Här redovisas delresultat som projektarbetet lett fram till. Delsresultaten finns 
summerade i en resultatanalys i detta stycke och är grunden till nästkommande 
kapitel som innehåller slutsatser, diskussion och rekommenderat fortsatt arbete.  

Maskiningenjörerna har arbetat efter en egen utarbetad handlingsplan, har 
fungerat som en bra metod och uppgett ett strukturerat arbetssätt.  

4.1 Resultat – Teoretisk referensram  

Litteraturstudierna skapar en vetenskaplig grund för tillvägagången med projektet 
och resulterar i att den interna logistiken, alla dess processer och aktiviteter ses 
som den centrala delen i förbättringsarbetet.  

Förstudien som utförts på Axelent visar att tillverkningen av udda produkter bör 
undersökas gällande produktionstakt och maskintolerans för att stärka om 
spillmaterial eller annat slöseri ökar gentemot standardprodukter. Vidare tas 
underhåll av maskiner upp och denna punkt stärker arbetet med att effektivisera 
processerna för att minska defekter och annat slöseri som orsakas av olika 
maskinstopp med både direkt eller indirekt anknytning till brist på underhåll. När 
det kommer till materialfrågan så är även den ett resultat av förstudien där det 
hävdas att det är stor skillnad i materialets kvalitet.  

Materialstudien kommer att avgöra hur stor del av spillmaterial i tillverkningen 
som direkt beror på bristande kvalitet i legeringar hos råmaterialet.  

Lean Production ger organisationer verktyg och metoder för att finna och 
eliminera slöseri genom hela processen, teorin grundar sig på att sträva efter 
perfektion med kunden i fokus. (Womack, Lean Thinking, 1996) 

Six Sigma och Lean Production har många likheter med varandra, det som skiljer 
dem åt är vilket tillvägagångssätt som används. Six Sigma mer eller mindre ringar 
in ett litet problem inom ett område(inte bara riktat mot produktion) för att sedan 
utföra förbättringsåtgärder och säkrar kvaliteten i en del av processen medan Lean 
Production är utformad att med hjälp av metoder och verktyg förbättra hela 
processen direkt, med fokus primärt på produktionen. Båda teorierna prioriterar 
kundtillfredsställelse och har som mål att minska all typ av slöseri, Six Sigma 
strävar efter ständiga förbättringar och Lean Production strävar efter att man alltid 
skall bli bättre på det man gör. 

Lean Six Sigma har varit en intressant teori att studera för att kunna arbeta fram 
en metod som är anpassad för att finna slöseri, eliminera slöseri samt säkerställa 
kvaliteten i utförandet av förbättringsförslag. När man integrerar Lean och Six 
Sigma ger detta ett mer vetenskapligt förhållningssätt till kvalitet så att man 
effektivt kan minska avfallet som uppkommer genom felaktiga processer. Dock är 
det lätt att skapa ”förvirring” då dessa båda integreras i en metod genom att man 
separerar dem vid implementeringen. 

Standarden ISO 9001 är ett kvalitetsledningssystem som kräver certifiering och 
har flera likheter med både Lean och Six Sigma, dels att identifiera, upprätthålla 
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mål och rutiner samt att ständigt förbättra med fokus på kundtillfredsställelse. 
Baseras på åtta principer: kundfokus, ledarskap, personalens engagemang, 
processangreppsättet, systemangreppsättet, ständig förbättring, faktabaserade 
beslut och leverantörssamverkan. ISO 9001 fokuserar mer på kvalitet än att finna 
och eliminera slöseri. 

Området implementering har studerats för att avgöra hur organisationen skall 
erhålla en välanpassad metod vid uppstart av projektarbeten men även för att bidra 
till att ge en bra guide för hur eventuella förbättringsförslag skall implementeras. 
Viktigt är att metoden är anpassningsbar till den organisation som undersöks. 

4.1.1 Resultat – Förstudie (Bilaga 6) 

Kap-lina är optimerad mot de dimensioner som Axelent tillverkar, man kan hålla 
nere skrotvolymen under 3 %. Det går att få fram förbrukat material i linan för att 
kunna beräkna skrotandelen. 

X1 hanteras oftast av två operatörer, skrot upplevs främst uppstå i samband med 
maskinomställning och inkörning av ny order. Operatörer upplever att driftstopp 
beror oftast på att en sektion har blivit defekt, operatören lyfter ut defekta delen 
manuellt och skrotar delen. Vid maskinomställning töms magasinen och 
överblivet material klassificeras som skrot och slängs. Skrotmängd upplevs som 
stor och är ett problem. Oftast är det hela sektioner som kasseras då skrot uppstår 
under tillverkningen, inte tråd och rör som separata enheter.  

X2 hanteras oftast av två operatörer, Vid maskinomställning töms magasinen och 
överblivet material klassificeras som skrot och slängs. Uppskattningsvis kasseras 
3-4 sektioner/dag. Operatör påpekar att svetslinorna inte anpassade för att köra 
udda produkter då dessa kräver fler inställningar än brukligt vilket bidrar till att 
inkörningstiden blir längre och att det därmed uppstår mer skrot. Enligt operatör 
borde man köra udda produkter på ca 40 % av normal takt för att hålla nere 
skrotmängden. Skrotmängd upplevs som stor och är ett problem. 

STEG kräver maskinomställning då en ny produkt skall köras, precis som i de 
andra linorna och operatören får prova sig fram med utgång från inställningar som 
är unika för den produkt som skall köras, skrot uppstår mestadels vid inkörning. 
Skrot kan också enligt operatörer bero på vilken kvalité materialet har (olika 
leverantörer, olika länder). Skrotmängden upplevs som god, betydligt bättre än i 
X-linorna, inte som ett problem. Då Steglinan tillverkar en liten mängd jämfört 
med de andra linorna, så kommer maskiningenjörerna att sätta en deadline när 
skrotstationerna ska tömmas. 

Lager erhåller alltid rätt mängd paneler, detta innebär att produktionen måste 
producera mer för varje kasserad panel. Skrot uppstår när paneler kundanpassas, 
kapas till en speciell längd och/eller bredd av en redan tillverkad panel samt vid 
synliga fel(lackskador, påkörda med truck). Det finns ingen logg över hur många 
paneler som kasseras, det finns ingen logg över hur många meter eller kg som 
kapas på lager. 
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Figur 4.3  – Diagram över skrotresultat i bilaga 7 
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4.1.2 Resultat – Materialstudie  

Efter samråd med Axelent kommer materialstudie inte att ske då de har bekräftat 
att kvaliteten i materialet har förbättrats sedan de bytt leverantör. 

4.2 Resultat – Kvantitativa mätningar 

I bilaga 7, bilaga 9 och bilaga 11 presenteras de kalkyleringar som har utförts i 
samband med uppmätta processer på Axelent. Fullt underlag för OEE finns inte, 
dock finns det delar som är relevanta och som visar vikten av fortsatta mätningar. 
Tillvägagångsätten för OEE undersökning och Kap undersökning finns i bilaga 8 
och bilaga 10. 

4.2.1 Resultat - Skrotmätning 

För att lätt kunna orientera sig i fabriken har det först skapats en layout, i bilaga 2 
ser man en tydlig layout med tydliga makeringar över både skrotstationernas och 
linornas placering. Kartläggning av samtliga processflöden och operatörsflöden 
finns att tillgå i bilaga 3-5, operatörsflödet visar att operatörer saknar arbetsrutiner 
och processflöden visar att det saknas dokumentation på vad som sker under 
tillverkningen. För att mäta skrotmängden relaterad till de olika linorna skapades 
ett skrotschema som skulle fyllas i noggrant, se figur 4.1. Schemat fylldes över lag 
i korrekt, operatörer fanns tillgängliga för komplettering av uppgifter. 

Kalkyleringarna i bilaga 1 visar att den totala mängden skrot ligger strax över 4 % 
år 2014.  

Kalkyleringar för 2015 över samtliga linor redovisas i bilaga 7, mätningar över 
Kap-linan pågick under fyra olika tidsperioder och resultatet visar en jämn 
fördelning av skrot: 1.4 %, 1.1 %, 1.3 %, 1.2  %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X1 undersöktes under två tidsperioder och gav två helt olika resultat 1.2 % och 
3.1 %.  
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X2 undersöktes under två tidsperioder och gav resultaten 2 % och 1.1 %.  

STEG undersöktes under en tidsperiod med resultatet: järn 0.6 %, rostfritt 1.18 % 
och syrafast 0.6 %.  

Viktigt att poängtera är att STEG inte producerar lika många artiklar som X1och 
X2, där av uppstår det inte så mycket skrot som är mätbart.  

Den sista undersökningen som gjordes visar hur mycket skrot kap på lager bidrar 
med sett till den totala mängden skrot och hur lönsamt det är att kapa dessa 
paneler. Man kan se i bilaga 11 att Kap bidrog med 1.9 % av den totala mängden 
skrot och att kostnaderna jämfört med intäkterna resultaterar i en vinstmarginal på 
41 % (se bilaga 11).  

4.2.2 Resultat - OEE 

Resultatet av OEE-mätningen av X2 visar att stopp i tillverkningen inte är 
relaterat till att spillmaterial uppstår. Under mätningen fick man uppfattningen att 
då maskinen blev stillastående en längre tid berodde det på att operatör inte 
befann sig på plats snarare än att det var ett komplicerat problem som tog tid att 
lösa. Vanligtvis opereras X2 och även X1 av totalt tre operatörer(en tredje 
operatör som hjälper till på båda linor vid behov) vilket bekräftas i bilaga 12 
stycke 2.4. Detta påskyndar maskinomställning/ställtid och bidrar till att en 
operatör alltid finns på plats för att snabbt åtgärda eventuella stopp. De tillfällen 
produktionen stannade och operatören befann sig på plats uppfattades stoppen 
som betydligt kortare.  

Då maskinomställning gjordes inför OEE-mätningen justerades endast 
breddmåttet på sektionen. Maskinomställningen tog 13 min och provkörning 
ytterligare 13 min. Det enda som kasserades var 1st nät samt de ståltrådar som 
redan var laddade i magasinet från föregående order, ca 30st * 130 cm(se bilaga 
9). OEE-mätning pågick i 1h 48min, det tillverkades 186st paneler och ingen 
kassation skedde under körning av order. Då resultatet av OEE mätning inte gav 
upphov till skrot fortsatte inte mätningen på X2 och maskiningenjörerna fattade 
också därför beslutet att inte utföra ytterligare OEE över linorna X1 och STEG. 

4.2.3 Resultat – Ställtid 

Resterande mätningar som gjorts har skett utifrån den information som Axelent 
bidragit med genom sitt egna rapporteringssystem(se bilaga 13). Det första som 
konstaterades av informationen som gavs från rapporteringssystemet var att det 
inte förs statistik över kasserade sektioner. Under pågående order förbereder 
operatören inför nästkommande order, material hämtas och ställs på plats. När 
pågående order är klar väljer operatören ett lämpligt program i databasen och 
ställer sedan in bredd och längd manuellt, detta medför att operatören får prova 
sig fram för att hitta rätt inställning vilket kan innebära stora variationer i ställtid 
oavsett om man ändrar längd, bredd eller både längd och bredd.  

Vid inplanering av ny order försöker man styra så att det inte sker omställning i 
både längd och bredd samtidigt för att korta ned inkörningsperioden och minska 
mängden spillmaterial. Det finns en anledning att följa upp med ytterligare 
mätningar primärt på linorna X1 och X2 för att minska långa stopp och öka  
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Figur 4.2  – Diagram över driftstopp 

tillverkningseffektiviteten. Av okänd anledning uppstår relativt långa stopp under 
tillverkningen som definieras ”annat fel” och ”kort stopp”, det mest tidkrävande 
momentet är inkörningen(ställ). Beräkning av stopptid jämfört med total tid visar 
att 23 % av drifttiden är driftstopp (bortsett från ställ), figur 4.2. 

4.3 Resultatanalys 

Mätresultatet av de kvantitativa mätningarna visar att total mängd skrot i 
produktion och lager ligger strax över 4 % för år 2014, målet är satt till 3 %. 
Skrotmätningar för 2015 är utförda över slumpmässiga perioder, de linor som 
förhåller sig bäst till målet är STEG, Kap-lina och Kap medan X1 och X2 ligger 
sämst till där mätningar pekar på att X1 är den linan som har högst skrotvolym där 
en av två mätperioder ligger precis på gränsen 3 %, figur 4.3. 

OEE-mätning utfördes enbart på X2 då denna lina var av störst intresse för 
produktionsavdelningen, mätresultat visar att inget skrot uppstår under 
tillverkningen dock påpekar resultatet att det är stora variationer i processerna och 
att produktionen behöver undersökas ytterligare för att erhålla ett jämnare flöde. 
Variationerna består av en ojämn ställtid som är direkt kopplat till skrotmängden, 
ett antagande av författarna är att ju längre inkörningstiden är desto mer skrot 
uppstår i produktionen. Variationerna består också av flertalet driftstopp under 
driftstimmarna.  

Det skall tilläggas att skrotmätningarna som utförts över X1 inte anses ge en 
rättvis bild då dessa är så pass begränsade till kortare perioder. De gånger 
maskiningenjörerna besökt tillverkningshallen så är X1:ans container den enda 
som alltid är full, det medför att X1 måste mätas över fler och längre perioder för 
att fastställa om skrotvolymen på linan är alldeles för hög eller inte.  
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Fler mätningar över X1 har inte utförts i detta projekt på grund av att 
dokumentation som varit nödvändig att få fram har krävt involvering av flera 
olika medarbetare vilket betytt en längre väntan innan den har funnits tillgänglig. 
Dokumentationen gäller främst efterfrågade vikter på de paneler som tillverkats i 
X1 och som måste tas fram manuellt till skillnad från X2 där dokumentation finns 
i rapporteringssystemet. Bilaga 14 visar dem områden som är berörda av 
förbättringar samt vilka samband de har till resurser.  

Med hänvisning till kapitel 5 i bilaga 12 Kartläggning lyder ett citat: ”För 
närvarande är det emellertid alldeles för mycket stopp i svetslinorna och speciellt 
i X-line 1 där det dessutom i nära hälften av fallen inte rapporteras vad som är 
skälet till stopp. Oavsett om det beror på lathet, okunskap eller något annat bör 
det åtgärdas så att åtgärder ska kunna sättas in på de saker som orsakar stopp”.  

Det nämns dessutom i stycke 2.4 paragraf 3och 4 att vid ställtid kan så många som 
20 paneler skrotas innan man lyckats ställa in toleranserna korrekt och att 
maskinen har särskilt svårt att tillverka paneler med en bredd under 700mm och 
en höjd över 1100mm. Maskiningenjörerna har också fått information via samtal 
med operatörer om att maskinomställning av udda produkter generellt påverkar 
inkörningstiden till det längre och orsakar mer skrot.  

Det finns 4-5 punkter(se bilaga 12) som operatörer bör ha koll på för att undvika 
onödiga stopp, det nämns dock inte vilka punkter. Resultatet av denna 
kartläggning pekar alltså även den på att X1 bidrar till mest skrot av svetslinorna. 
På X1 är det större omsättning personal, med mindre erfarenhet av maskinen än 
på X2. Det är alldeles för många onödiga stopp på båda linor, betydligt sämre 
rapportering om vad som orsakar stopp på X1 än på X2. 
Orderplanering/produktionsplanering minskar ställtiden och därmed också 
skrotvolym.  

Området implementering har studerats för att avgöra hur organisationen skall 
erhålla en välanpassad metod vid uppstart av projektarbeten men även för att bidra 
till att ge en bra guide för hur eventuella förbättringsförslag lättast implementeras. 
Viktigt är att metoden är anpassningsbar till den organisation som undersöks, 
bygger på att göra rätt saker samt att saker görs på rätt sätt med fokus på människa 
och miljö. 
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5 Slutsatser 

 Kap-lina kräver inga omedelbara förbättringar, skrotvolym låg. Linan är 

optimal. 

 X1 alldeles för mycket slöseri i tillverkning, hög skrotvolym. Kräver 

utbildnings- och serviceprogram samt förbättring av processer. 

 X2 alldeles för mycket slöseri i tillverkning, skrotvolym ok. Kräver 

utbildnings- och serviceprogram samt förbättring av processer. 

 Steglina kräver inga omedelbara förbättringar, skrotvolym låg. 

 Kap på lager kräver inga omedelbara förbättringar, skrotvolym låg. 

 Orderplanering/Produktionsplanering är viktig för att hålla nere 

skrotvolymen. 

 Mäta tillverkningsprocesserna är nödvändigt för att reducera slöseri, 

kostnader, materialförbrukning och skrothantering vilket medför en bättre 

inre och yttre miljö. 

 ISO 900, TQM, Six Sigma innebär ett större fokus på kvalitet. 

 Processtänkande innebär att organisationen hela tiden vill förbättra 

processernas kvalitet genom effektivitet och anpassningsförmåga. 

 Lean Production innebär utveckling av ledare och medarbetare med stort 

fokus på att finna och minimera slöseri, människa och miljö samt ständiga 

förbättringar. 

 Viktigt att metoden är anpassningsbar till den organisation som undersöks, 

bygger på att göra rätt saker samt att saker görs på rätt sätt med fokus på 

människa och miljö.  

 TPM är en metod inom Lean Production för att uppnå målet om noll 

haverier, noll olyckor och noll fel och uppmanar till den självlärande 

organisationen vilket leder till att man gör saker på rätt sätt. 

 5S kan ligga till grund för implementering av TPM. 

5.1 Diskussion och rekommendationer till fortsatta aktiviter  

De förbättringsförslag som tas fram skall implementeras med fokus på att göra 
saker rätt med hög kvalitet. I resultatanalysen framgår det vilka områden som 
behöver förbättras. Vad gäller X1 och X2 rekommenderas att avsätta resurser för 
att införa visuell styrning över tillverkningsprocesserna, en implementering av 
visuell styrning gör processerna mätbara och orsaken till fel skall rapporteras i 
god tid så att processerna kan avbrytas och eventuella fel då kan åtgärdas direkt. 

Vidare rekommenderas ytterligare OEE-mätningar över både X1 och X2 för att 
säkerställa hur effektiva linorna är. Utbildning över produktionslinorna kommer 
att påverka inkörningstiden och kan man korta ner inkörningstiden så kommer 
skrotvolymen att minska. I nuläget sker utbildning från operatör till operatör och 
den som lär sig får ingen struktur i utbildningen. 
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Arbetsrutiner angående hur maskinomställning och inkörning skall utföras är en 
enkel åtgärd som kan göra stor skillnad på den totala utrustningseffektiviteten och 
rekommenderas med hjälp av 5S, med störst fokus på standardisering(att-göra-
listor) och självdisciplin(hela tiden förbättra att-göra-listorna).  

Summerar vi alla förslag till förbättringar och återkopplar till den teoretiska 
referensramen så inser vi att det är många tecken som tyder på att en 
implementering av TPM i produktionen är nödvändig och täcker alla nämnda 
delar som förbättringsförslagen tar upp.  

TPM kan vara nödvändigt att implementera om en undersökning pekar på att 
produktionen behöver erhålla en ökad produktivitet, arbeta smartare och inte 
hårdare(ökad kunskap och kännedom) samt erhålla minskade kostnader 
relaterade till underhåll eller minskade höga kassationskostnader3.3.1). 

Vid en implementering av TPM erhåller alla produktionslinorna en kvalitativ 
styrning och operatörerna erhåller standardisering av arbetsuppgifter, utbildning 
om maskiner och kringutrustning, förståelse för processerna och där av en 
förmåga att själva utföra förbättringar som genererar till ett jämnare flöde i 
tillverkningen genom att göra saker på rätt sätt. 

5.1.1 Metod 

Implementering av förbättringsförslag skall göras med hjälp av följande metod: 

 Utbilda inom 5S(sortera, systematisera, städa, standardisera, självdisciplin)  

 Standardisera arbetsrutiner runt maskinomställning för att reducera ställtid 

och antal inkörningar(minskar skrotvolym) 

 Dokumentera 

 Visuell styrning för att snabbare kunna åtgärda problem 

 Motivera personal till processtänkande 

 Bilda team med ledarrotation(för bredare kunskap om alla processer) 

 Systematiskt underhåll(TPM) 

 Utför OEE mätning över X1 och X2 för att finna orsak till 

problem(slöseri) 

 Dokumentera 

 Undersök och åtgärda problem, säkra att problem inte 

återuppstår(reducerar slöseri) 

 Dokumentera 

 Motivera personal till ett arbete mot ständiga förbättringar 

 Ständig utveckling av medarbetare och maskinutrustning 

 Självdisciplin – att hela tiden förbättra arbetsrutiner(arbeta smartare inte 

hårdare) 

 Målet - noll haverier, noll fel och noll olyckor 
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5.2 Framtidsutsikter  

Efter denna studie har det framkommit förbättringsförslag som Axelent kan arbeta 
med för att skapa bättre flöden i sin tillverkning. Axelent har fått ett ökat intresse 
över skrothanteringen under projektets gång vilket är ett steg i rätt riktning och en 
början på ”lean thinking”. Förbättringsförslagen kan komma att beröra flera 
medarbetare och inte alltid på ett positivt sätt, men med goda förebilder och ledare 
som vet hur arbetet skall utföras kommer det att motivera personal och öka 
chanserna för en lyckad implementering.  

Om föreslagna metoder implementeras rekommenderar maskiningenjörerna att 
följa upp resultat för återkoppling till personal, bra resultat engagerar personal och 
fler förbättringsförslag kan då växa fram. Med en bra metod för genomförande av 
förbättringsförslag skapas bättre möjligheter till en mer effektiv produktion och 
blir en väg mot ständiga förbättringar.  

Om Axelent skulle följa vårt förslag om att implementera TPM i produktionen 
krävs det att tillräckligt med resurser avsätts för att lyckas med implementering 
och detta kommer att betyda ”ökad produktivitet, arbeta smartare och inte 
hårdare(ökad kunskap och kännedom) samt erhålla minskade kostnader 
relaterade till underhåll eller minskade höga kassationskostnader”(ur avsnitt 
3.3.1).   

I sin tur kommer detta att ge tillfredsställelse inom verksamheten av den 
anledningen att man inte längre bara gör rätt saker utan att man även gör saker på 
rätt sätt. För en lyckad implementering av TPM krävs det att företaget involverar 
all personal och driver på arbetet kontinuerligt genom att motivera och utbilda för 
att så småningom skapa självdisciplin inom produktionen.  

Axelent har de rätta förutsättningarna för att lyckas väl med en implementering i 
mån om att bli ännu bättre på det man gör idag, att så småningom utvecklas till 
den självlärande organisationen med en tillverkning i världsklass.
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6 Kapitel  
Kritisk granskning 

Här redovisas en kritisk granskning av examensarbetet med avseende på: hänsyn 
till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för etisk-, 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. 

6.1 Examensarbetet  

Handlingsplanen som maskiningenjörerna har följt fungerade som ett stöd för att 
lyckas utföra mätningar av processer och aktiviteter inom projektets tidsram. 
Handlingsplanen har även inneburit ett strukturerat arbetssätt vilket borde ha 
medfört att alla faser metodiskt kunnat genomarbetas utan några större hinder 
längs vägen. Dock har betydligt mer tid lagts på de två första faserna då mätningar 
av processer och aktiviteter har tagit längre tid än väntat dels på grund av att 
processer har varit svåra att identifiera men också på grund av att 
maskiningenjörerna har samspelat väl med operatörer för att undvika att stå i 
vägen för deras arbete. 

Fler faktorer som bromsat framfarten av arbetet har varit att det fokuserats på fel 
saker från början. Primärt har fokus lagts på att finna orsak till spillmaterial när 
fokus istället borde ha lagts på att finna slöseri i processerna.  

Fullt underlag för OEE hade kunnat erhållas om maskiningenjörerna hade denna 
strategi från början, hade då tidigare i projektarbetet kunnat informera 
produktionschefen som i sin tur meddelat operatörer om att det var full fokus på 
att mäta alla tillverkningsprocesser för att finna slöseri.  

Med denna nyfunna kunskap kan ingenjörerna nu i efterhand konstatera att det då 
troligtvis hade skett OEE-mätningar även över X1. Trots vissa svagheter i 
mätresultaten som maskiningenjörerna har kommit fram till så finns det ändå 
anledning att starkt rekommendera nämnda förslag.  

Då dokumentationen är en studie som berör människor har framtagningen av 
förbättringsförslagen tagit hänsyn till medarbetare vilket innebär att etiska 
förhållanden underhålls då de har stor påverkan på verksamheten och samhället. 
Metoden uppmuntrar till förbättringar och engagemang genom att skapa en miljö 
där ledarskap, kännedom och självdisciplin är en del av vardagen, medarbetare 
känner sig då mer kompetenta och oberoende upprätthålls då deras motivation. 
(Gagné & Deci, 2005)  

TPM handlar inte enbart om underhåll utan även om att utveckla den 
självlärande organisationen med engagerade medarbetare som arbetar med 
ständiga förbättringar, primärt mot produktionsutrustningen. (ur avsnitt 3.3.1)  

TPM ger alltså förutsättningar för en social hållbar utveckling och skapar en 
grund för individen. De företag som skapar bättre arbetsplatser genom struktur i 
arbetet skapar också bättre och välmående människor med förutsättningar att få 
struktur i sina liv, som i sin tur bidrar till den ekologiska hållbarheten. (Bellgran & 
Säfsten, 2005) 
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Ur ekonomisk synpunkt så finns det förbättringsförslag som kräver att man 
avsätter mer resurser vid implementering än andra. Till exempel arbetsrutiner tar 
inte lika lång tid att implementera som TPM och hör därför till de alternativ som 
inte kräver lika mycket resurser vid införande. Effekten blir dock annorlunda och 
ett införande av 5S där arbetsrutiner ingår tillsammans med flera andra 
förbättringsåtgärder kan bana vägen för ett införande av TPM och kan innebära att 
Axelent på lång sikt kommer att göra större besparingar inom produktionen 
genom att avsätta de resurser som krävs för dessa ändamål. 

6.2     Miljö- och arbetsmiljöaspekter  

Arbetsmiljöaspekten kommer också att beröras vid implementering av förslag, 
arbetare kommer inte att behöva belastas lika hårt på grund av minskad 
skrothantering utan kommer istället att arbeta smartare tack vare ökad kunskap 
och kännedom om processer. Genom att Axelent reducerar skrothanteringen 
kommer hämtningarna från skrothandlare att bli färre vilket resulterar i mindre 
utsläpp och avfallsförbränningar. Detta bidrar till en skonsammare inre och yttre 
miljö. (Svensson & Orwén, 2011) 

6.3      Slutord 

Som högskoleingenjör skall man ha en viss kunskap och förståelse, visa brett 
kunnande inom valt teknikområde, visa förmåga till lagarbete och samverkan i 
grupper med olika sammansättning. Vidare skall en högskoleingenjör ha både 
färdighet och visa förmågan att med en helhetssyn självständigt och kreativt 
identifiera, analysera och utvärdera tekniska lösningar, utforma och hantera 
processer och aktiviteter med hänsyn till människors förutsättningar och behov, 
samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling. Sist men 
inte minst skall högskoleingenjören visa förmåga att identifiera sitt behov av 
ytterligare kunskap och att fortfarande utveckla sin kompetens, allt detta för att 
kunna arbeta självständigt som ingenjör. 

Utformningen av vår metod grundar sig på flera saker som är centrala för att 
kunna arbeta självständigt, där viktiga aspekter är etik och miljö, det är med starka 
rekommendationer varför vi överlämnar metodiken till Axelent. Vi anser att om 
Axelent förvaltar metoden väl ger det dem en enorm potential att förbättra 
processer och aktiviteter för att nå målet om att reducera den totala skrotvolymen 
till under 3 % samt minimera slöseri inom tillverkningen. 

Metoden motiverar till en ständig utveckling av medarbetare och 
maskinutrustning, ger personal på produktionsavdelningen möjligheten att 
vidareutveckla sin kunskap och kompetens, uppmuntrar till lagarbete och 
förståelse för alla processer och aktiviteter. Metoden tar även hänsyn till 
människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt 
och ekologiskt hållbar utveckling.
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8750,00 Kg

495000,00 Kg

1,77%

Rostfritt[Kg] Syrafast[Kg]

5040 1439

329000 Kg

479000 Kg

647000 Kg

1010000 Kg

2465000 Kg

926000 Kg

1006000 Kg

30000 Kg

119000 Kg

2081000 Kg

49000 Kg

210000 Kg

51700 Kg

310700 Kg

19000 Kg

47000 Kg

6500 Kg

72500 Kg

10000 Kg

18000 Kg

1750 Kg

29750 Kg

4958950,00 Kg

213599,00 Kg

4,31%

Använt material

Totalt tillverkat 517000 ca 500000 normalt

Procentsatsen

Använt material

Kapen 

20141101-20150131

Beräkning av skrot 2014

5mm

3020

1919

2515

1515

3,0mm

3,8mm

4,9mm

Totala tråd

4mm

Bilaga 1 - Skroträkning 2014

Procent skrot

Total skrot enligt Stena

Summa

Steg syra

6mm

5mm

4mm

Steg rostfritt

6mm

5mm

4mm

Steg järn

6mm

Totala rör

2,5mm
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Bilaga 2 - Layout Axelent AB 
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Bilaga 3 - Operatörsflöde  
 

Start - Order 

Aktivitet – 
hämtar och 
matar maskin 
med material, 
inkörning 

Inkörning ok? 

Kassation 

NEJ 

JA 
Aktivitet – Starta 
maskinprocess Order körs 

Avslut - Order 
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Bilaga 4 – Processflöde Kap-lina  

Order läggs 

in i systemet

 

Material matas in  Material körs fram 

till sin station  

Material kapas i 

längder enligt 

ordern 

Skrot leds till 

skrotstation-blir 

alltid en viss del 

Material packas 

Material hämtas  

Produktionslager 

Produktionslager 

 

Vid färdig order, 

påbörjas ny Vid färdig order, 

påbörjas ny 

Vid färdig 

order, 

påbörjas ny 
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Bilaga 5 - Processflöde X-Line 1, X-Line 2 och Steglina 
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Bilaga 6 - Förstudie 
För att få förståelse för Axelent’s produktion, personal, situation och för att hitta de områden 

som skall mätas har samtal förts med operatörer vid två tillfällen. Frågor och svar som 

maskiningenjörerna ansåg vara relevanta för att finna en väg genom projektets gång 

presenteras nedan. 

Frågor operatörer: 

 Vad har ni för tillverkningslinor? 

 Vilket material körs i denna lina? 

 Har de olika leverantörer av material i dagsläget? 

 Vad tror du skapar mycket skrot? 

 Hur upplever du skroten? Rimlig eller orimlig? 

 

Frågor tekniska frågor: 

 Var och hur uppstår det skrot i maskinen?  

 Mäter ni era processer, finns dokumentation på kassationer? Är de certifierade mot 

ISO 9000 bör de ha ett avvikelsesystem som talar om hur många produkter som 

slängts. 

 

Frågor lager: 

 Hur uppstår skrot på lagret? 

 Logg på orders där panel kapas? 

 Logg på kasserade paneler i lager? 

Tillverkningslinor 
Kap-lina 

Ansvarig operatör för kapmaskin (Tommy) – identifierar en skrotstation. Uppskattningsvis ca 

1 ton/vecka. Här hanteras endast stål och råmaterialet finns i fyra dimensioner: 

15x15=0,44kg/m 

30x20=0,93kg/m 

25x15=0,59kg/m 

19x19= 0,57kg/m 

Kap-linan är optimerad mot de längder som skall kapas, genom att man väljer en lämplig 

inställning i huvuddatorn så kan man hålla nere skrotvolymen under 3 %. Skrotet definieras 

som finskrot. Finskrot har ett högre värde än blandat skrot. Det förs ingen logg över Kap-linan 

dock går det går att få fram totalvikt av förbrukat material över föregående år samt tiden fram 

till aktuellt datum. Ansvarig för kap-linan kommer att hjälpa till att väga totala skrotmängden. 

Om optimeringen i kapen visar sig understiga 3 % skrot behöver inte förslag på hur 

skrotmängden kan minskas tas fram. 



39 

 

X-Line 1 

Svetslina X1 hanteras oftast av två operatörer. Helautomatiserad lina. Endast stål i 

tillverkning, en skrotstation. Skrot upplevs främst uppstå i samband med maskinomställning 

och inkörning av ny order. Operatörer upplever att driftstopp beror oftast på att en sektion har 

blivit defekt, operatören lyfter ut defekta delen manuellt och skrotar delen. Vid 

maskinomställning töms magasinen och överblivet material klassificeras som skrot och 

slängs. Skrotmängd upplevs som stor och är ett problem. Oftast är det hela sektioner som 

kasseras då skrot uppstår under tillverkningen, inte tråd och rör som separata enheter. 

X-Line 2 

Svetslina X2 hanteras oftast av två personer. Helautomatiserad lina. Endast stål i tillverkning, 

en skrotstation. Skrot främst i samband med inkörning. Vid maskinomställning töms 

magasinen och överblivet material klassificeras som skrot och slängs. Uppskattningsvis 

kasseras 3-4 sektioner/dag. Operatör påpekar att svetslinorna inte anpassade för att köra udda 

produkter då dessa kräver fler inställningar än brukligt vilket bidrar till att inkörningstiden blir 

längre och att det därmed uppstår mer skrot. Enligt operatör borde man köra udda produkter 

på ca 40 % av normal takt för att hålla nere skrotmängden. Skrotmängd upplevs som stor och 

är ett problem. 

X-Line 3 

Svetslina X3 är avgränsad från arbetet på grund av att den inte behöver mätas enligt Axelent. 

Vi ville ändå skapa oss en bild om linan och utförde ett kort samtal. Halvautomatiserad lina. 

Intervju operatör 3. Uppskattningsvis kasseras 1-2 sektioner/dag. Endast stål. Sektioner som 

har dålig svets eller är felriktade kasseras. Även här uppstår övervägande del skrot under 

inkörningstiden dock körs linan sällan och total skrotvolym upplevs inte som stor och anses 

vara försumbar av Axelent. 

O-Line 
Halvautomatiserad lina. Används inte lika ofta som X1 och X2, skrot anses vara försumbar av 

Axelent. 

Steglina 

Helautomatiserad lina. Tillverkar i tre olika material: stål, rostfritt stål, syrafast stål. Stål 

slängs i gemensam container, rostfritt stål och syrafast stål hämtas separat av skrothandlare. 

Maskinfel ca 10kg/år. Enligt operatör 4 uppstår skrot mestadels vid inkörning, precis som på 

de andra linorna krävs det maskinomställning då ny produkt skall köras och operatören får 

prova sig fram med utgång från inställningar som är unik för produkten dom skall köras. 

Skrot kan också enligt operatörer bero på vilken kvalité materialet har (olika leverantörer, 

olika länder). Skrotmängden upplevs som god, betydligt bättre än i X-linorna, inte som ett 

problem. Då Steglinan tillverkar en liten mängd jämfört med de andra linorna, så kommer 

maskiningenjörerna sätta en deadline när skrotstationerna ska tömmas.  
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Lager 
Plocklager 

Plockansvarig (Thomas) identifierar två skrotstationer. Uppskattningsvis innehåller de 

tillsammans cirka 500kg – 1000kg skrot/månad. Vid packlinan finns den första skrotstationen 

som består av två små containrar vilka innehåller kapat material och stålband(vid ev. vägning 

tas ingen hänsyn till vikten av stålband då vikten är försumbar), uppskattningsvis ca 100 

kg/mån. Skrot uppstår när paneler kundanpassas, kapas till en speciell längd och/eller bredd 

av en redan tillverkad panel. Kunden betalar för hela balken plus en kapkostnad. Den andra 

skrotstationen består till ca 95 % av produktionsfel, man kasserar alltså hela paneler. 

Resterande 5 % är en blandning av lackskador/defekter samt påkörningar med truck. Samtliga 

stationer definieras som blandskrot.   

Färdigvarulager 

Samtal med lageransvarig (Huie) framkommer att det inte finns logg över hur många grindar 

som kasseras, det finns ingen logg över hur många meter eller kg som kapas på lager. För att 

söka en order där en balk har kapats måste man gå in i systemet och söka manuellt efter den 

ordern. Till lager kommer alltid rätt mängd grindar, detta innebär att produktionen måste 

producera mer för varje kasserad panel. 

Materialleverantör 

Som svar på frågan om materialets/legeringens kvalitet har det förklarats att man tidigare 

använde sig av olika leverantörer av råmaterial(Enligt operatör 2 köps det in material från 

olika länder som märkbart har olika kvalitét, material från Polen och Italien orsakar längre 

inkörningstid och därmed blir det mer skrot), att problemet inte finns idag då kvaliteten på 

material från utlandet är betydligt förbättrad och skall hålla samma standard som det 

närproducerade materialet. Men det kan vara värt att göra en materialstudie för att konstatera 

detta faktum. 

Udda produkter 

Dessa anses av operatörer vara en stor del varför skrot uppstår i produktionen. Svetslinorna är 

enligt operatörer inte anpassade för tillverkning av för smala eller för höga paneler. En 

undersökning av udda produkter kan behöva göras för att konstatera om dessa skiljer sig i 

förhållande till standardprodukter då det gäller skrotvolym. 

Axelent 

De är inte ISO-certifierade och för ingen dokumentation över sina processer. 



Bilaga 7 - Skrotresultat

Kaplina X1 X2 X3 RF304 SF316 Järn Kap(lager) O-Line

2015-02-23 0 0 0

2015-02-24 322 125-Container

2015-02-25

2015-02-26 317

2015-02-27 320 215

2015-02-28

2015-03-01

2015-03-02 380 104

2015-03-03 667

2015-03-04 342 86,5 28 44

2015-03-05 610 710

2015-03-06

2015-03-07

2015-03-08

2015-03-09 295 315

2015-03-10

2015-03-11 300

2015-03-12

2015-03-13 340 130-container

2015-03-14

2015-03-15

2015-03-16 260

2015-03-17 320

2015-03-18 108

2015-03-19 338 538

2015-03-20 140 497

2015-03-21

2015-03-22

2015-03-23 93,5-container

2015-03-24 340

2015-03-25

2015-03-26 923 230

2015-03-27

2015-03-28

2015-03-29

2015-03-30

2015-03-31 26 159 73,5 357,5 39 280

2015-04-01

2015-04-02
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kg/st

2015-03-02 390 11,61 4527,9

69 12,3 848,7

78 10,25 799,5

416 10,98 4567,68

123 11,61 1428,03

156 12,3 1918,8

78 12,75 994,5 2,046%

2015-03-03 80 8,86 708,8

256 9,57 2449,92

155 10,25 1588,75

33 5,36 176,88

0 6,58 0

121 8,25 998,25

336 8,86 2976,96

402 10,25 4120,5

2015-03-04 39 6,16 240,24

325 6,9 2242,5

28 7,56 211,68

288 4,39 1264,32

0 8,86 0

287 6,16 1767,92

199 7,56 1504,44

95 8,25 783,75

2015-03-05 576 4,39 2528,64

30 8,11 243,3

192 8,56 1643,52

329 8,86 2914,94

245 8,86 2170,7

2015-03-16 449 2,28 1023,72

288 3,63 1045,44

224 3,98 891,52

160 4,2 672

192 4,46 856,32

160 4,72 755,2

198 5 990

258 5,3 1367,4

255 4,29 1093,95

192 5,36 1029,12 1,159%

321 5,48 1759,08

325 6,08 1976

256 6,6 1689,6

416 7,23 3007,68

Tillverkade sektioner Tillverkat , Kg

022-220-040

022-220-060

022-220-070

022-220-140

022-220-120

022-220-130

022-220-100

022-220-080

022-220-090

022-130-050

022-220-100

012-110-100

022-220-070

022-130-100

022-220-060

003-075-090

003-075-100

003-075-110

003-075-120

003-075-130

003-075-140

033-075-150

012-110-070

012-110-100

022-190-040

022-190-050

022-190-060

022-190-070

022-220-080

022-220-100

022-220-040

022-220-050

022-130-150

022-130-140

022-130-150

022-130-150

003-075-040

022-130-150

022-130-130

022-220-110

022-220-120

022-220-130

X-Line 2
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705 7,94 5597,7

288 9,6 2764,8

672 10,28 6908,16

289 10,77 3112,53

224 11,49 2573,76

400 9,57 3828

897 10,25 9194,25

320 10,98 3513,6

384 11,61 4458,24

258 12,3 3173,4

330 12,75 4207,5

2015-03-26 705 13,56 9559,8

kg/st Tillverkat, Kg Skrot

2015-03-05 480 8,846

2015-03-06 510 8,846

2015-03-08 14 8,846

2015-03-09 200 5,8

350 6,3

2015-03-10 50 6,3

100 6,9

300 6,9

200 7,44

150 7,98

2015-03-11 300 7,98

200 8,5

200 9,2

2015-03-12 100 9,2 983

200 9,7 1,235%

200 10,5

150 10,5

2015-03-13 350 10,5

300 9,93

2015-03-15 50 9,93

2015-03-16 150 9,93

200 7,45

300 11,98

200 9,91

2015-03-17 1700 9,91

2015-03-18 1550 9,91

2015-03-19 550 9,91

800 8,6

1488

1197

2394

1700

3675

2979

920

1840

1575

022-220-150

022-220-100

022-220-110

022-220-090

022-190-140

022-190-130

022-190-120

022-190-110

022-190-080

022-220-120

022-220-130

022-220-140

402-150-220

6880

012-190150

312-190150

312-190150

002-150-220

002-120-220

002-120-220

402-150-220

402-150-220

002-100-220

2100

1940

496,5

402-120-220

312-190100

4511,46

5450,5

012-190110

012-220150

312-190110

312-190120

312-190130

312-190130

1489,5

1490

402-150-220 16847

15360,5

3594

1982

312-190140

4246,08

Tillverkat

X-line 1

312-190090

012-190090

312-190080

312-190080

312-190070

30-02009001

30-02009001

30-02009001

123,844

1160

2205

315

690

2070
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Bilaga 7 - Skrotresultat

Medelvärde 758 8,846

2015-03-19 1016,5

2015-03-26 3,032%

Kaplina In Skrot %

27/2-3/3 24548 kg 342 kg 1,4%

9/3-13/3 57152 kg 640 kg 1,1%

17/3-19/3 26103 kg 338 kg 1,3%

20/3-24/3 27252 kg 340 kg 1,2%

Kabelstegar Järn RF 304 SF 316

Artikelkod Material Antal Rel-% Kg/st Totalvikt 280 357,5 39

00-0111 Järn 4124 15,27 3,16 13031,8 46495,72 30350 6253,29

00-0101 Järn 2156 7,98 1,88 4053,28 0,60% 1,18% 0,62%

0401 RF 304L 1848 6,84 1,91 3529,68

00-0199-053 Järn 1688 6,25 1,76 2970,88

00-0121 Järn 1680 6,22 4,28 7190,4

0411 RF 304L 1372 5,08 3,2 4390,4

00-34-00013 Järn 1200 4,44 2,97 3564

0421 RF 304L 896 3,32 4,36 3906,56

00-0199-0755Järn 880 3,26 2,9 2552

0499-0754 RF 304L 812 3,01 1,9 1542,8

0491-100 RF 304L 770 2,85 3 2310

0431 RF 304L 756 2,8 5,55 4195,8

0499-053 RF 304L 730 2,7 1,79 1306,7

00-0399-053 SF 316L 699 2,59 1,79 1251,21

00-4101-2300RF 304L 616 2,28 1,73 1065,68

00-0311 SF 316L 588 2,18 3,2 1881,6

00-0199-0754Järn 528 1,96 1,87 987,36

0441 RF 304L 506 1,87 7,64 3865,84

00-1152-120 Järn 500 1,85 0,33 162,5

00-4111-2300Järn 392 1,45 2,9 1136,8

00-0112 Järn 336 1,24 4,28 1438,08

00-0122 Järn 320 1,19 5,47 1750,4

00-4199-014 Järn 308 1,14 1,56 480,48

00-0399-0754SF 316L 264 0,98 1,9 501,6

00-0321 SF 316L 224 0,83 4,36 976,64

0499-0755 RF 304L 220 0,81 2,97 653,4

00-4199-010 Järn 200 0,74 1,85 370

4499-041 RF 304L 198 0,73 2,97 588,06

Material:

Skrotvikt:

Tillverkat,st:

33526,348,8463790

150101-150331
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00-0192-150 Järn 192 0,71 4,45 854,4

00-0152 Järn 192 0,71 10,6 2025,6

0451 RF 304L 182 0,67 9,36 1703,52

00-0191-150 Järn 168 0,62 3,26 547,68

00-0131 Järn 168 0,62 5,47 918,96

00-4199-031 Järn 150 0,56 2,54 381

00-4199-012 Järn 150 0,56 3,23 484,5

TP4499-08 RF 304L 148 0,55 1,76 260,48

TP4499-09 RF 304L 146 0,54 3,24 473,04

1452 RF 304L 112 0,41 0,62 69,44

TP4499-07 RF 304L 100 0,37 1,91 191

1454 RF 304L 100 0,37 0,65 65

00-0162 Järn 96 0,36 12,1 1160,64

00-0341 SF 316L 56 0,21 7,64 427,84

0491-150 RF 304L 50 0,19 3,3 165

00-0362 SF 316L 48 0,18 12,1 580,8

00-1312 Järn 32 0,12 4,36 139,52

00-0352 SF 316L 32 0,12 10,7 340,8

00-0342 SF 316L 32 0,12 9,15 292,8

00-0161 Järn 28 0,1 10,6 295,4

4499-026 RF 304L 10 0,04 6,72 67,2
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Artikelkod Benämning Kg/st Kommentar

322-075025 Panel, 50x30 maskor h.0750 b.0250, RAL 9011 Svart 1,89

322-075040 Panel, 50x30 maskor h.0750 b.0400, RAL 9011 Svart 2,28

322-075050 Panel, 50x30 maskor h.0750 b.0500, RAL 9011 Svart 2,54

322-075060 Panel, 50x30 maskor h.0750 b.0600, RAL 9011 Svart 2,81

322-075070 Panel, 50x30 maskor h.0750 b.0700, RAL 9011 Svart 3,06

322-075080 Panel, 50x30 maskor h.0750 b.0800, RAL 9011 Svart 3,35

322-075090 Panel, 50x30 maskor h.0750 b.0900, RAL 9011 Svart 3,63

322-075100 Panel, 50x30 maskor h.0750 b.1000, RAL 9011 Svart 3,98

322-075110 Panel, 50x30 maskor h.0750 b.1100, RAL 9011 Svart 4,2

322-075120 Panel, 50x30 maskor h.0750 b.1200, RAL 9011 Svart 4,46

322-075130 Panel, 50x30 maskor h.0750 b.1300, RAL 9011 Svart 4,72

322-075140 Panel, 50x30 maskor h.0750 b.1400, RAL 9011 Svart 5

322-075150 Panel, 50x30 maskor h.0750 b.1500, RAL 9011 Svart 5,3

322-130025 Panel, 50x30 maskor h.1300 b.0250, RAL 9011 Svart 3,24

322-130040 Panel, 50x30 maskor h.1300 b.0400, RAL 9011 Svart 3,91

322-130050 Panel, 50x30 maskor h.1300 b.0500, RAL 9011 Svart 4,39

322-130060 Panel, 50x30 maskor h.1300 b.0600, RAL 9011 Svart 4,8

322-130070 Panel, 50x30 maskor h.1300 b.0700, RAL 9011 Svart 5,48

322-130080 Panel, 50x30 maskor h.1300 b.0800, RAL 9011 Svart 5,74

322-130090 Panel, 50x30 maskor h.1300 b.0900, RAL 9011 Svart 6,29

322-130100 Panel, 50x30 maskor h.1300 b.1000, RAL 9011 Svart 6,58

322-130110 Panel, 50x30 maskor h.1300 b.1100, RAL 9011 Svart 7,36

322-130120 Panel, 50x30 maskor h.1300 b.1200, RAL 9011 Svart 7,67

322-130130 Panel, 50x30 maskor h.1300 b.1300, RAL 9011 Svart 8,11

322-130140 Panel, 50x30 maskor h.1300 b.1400, RAL 9011 Svart 8,56

322-130150 Panel, 50x30 maskor h.1300 b.1500, RAL 9011 Svart 8,86

322-190002 Passbit "rör" H= 1900 mm B= 20 mm, RAL9011 1,63

322-190025 Panel, 50x30 maskor h.1900 b.0250, RAL 9011 Svart 4,59

322-190040 Panel, 50x30 maskor h.1900 b.0400, RAL 9011 Svart 5,48

322-190050 Panel, 50x30 maskor h.1900 b.0500, RAL 9011 Svart 6,08

322-190060 Panel, 50x30 maskor h.1900 b.0600, RAL 9011 Svart 6,6

322-190070 Panel, 50x30 maskor h.1900 b.0700, RAL 9011 Svart 7,23

322-190080 Panel, 50x30 maskor h.1900 b.0800, RAL 9011 Svart 7,94

322-190090 Panel, 50x30 maskor h.1900 b.0900, RAL 9011 Svart 8,58

322-190100 Panel, 50x30 maskor h.1900 b.1000, RAL 9011 Svart 9,02

322-190110 Panel, 50x30 maskor h.1900 b.1100, RAL 9011 Svart 9,6

322-190120 Panel, 50x30 maskor h.1900 b.1200, RAL 9011 Svart 10,28

322-190130 Panel, 50x30 maskor h.1900 b.1300, RAL 9011 Svart 10,77

322-190140 Panel, 50x30 maskor h.1900 b.1400, RAL 9011 Svart 11,49

322-190150 Panel, 50x30 maskor h.1900 b.1500, RAL 9011 Svart 12,32

322-220002 Passbit "rör" H= 2200 mm B= 20 mm, Ral 9011 Svart 2,02

322-220025 Panel, 50x30 maskor h.2200 b.0250, RAL 9011 Svart 5,24

322-220040 Panel, 50x30 maskor h.2200 b.0400, RAL 9011 Svart 6,16

322-220050 Panel, 50x30 maskor h.2200 b.0500, RAL 9011 Svart 6,9

Sektionsvikter X2
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322-220060 Panel, 50x30 maskor h.2200 b.0600, RAL 9011 Svart 7,56

322-220070 Panel, 50x30 maskor h.2200 b.0700, RAL 9011 Svart 8,25

322-220080 Panel, 50x30 maskor h.2200 b.0800, RAL 9011 Svart 8,86

322-220090 Panel, 50x30 maskor h.2200 b.0900, RAL 9011 Svart 9,57

322-220100 Panel, 50x30 maskor h.2200 b.1000, RAL 9011 Svart 10,25

322-220110 Panel, 50x30 maskor h.2200 b.1100, RAL 9011 Svart 10,98

322-220120 Panel, 50x30 maskor h.2200 b.1200, RAL 9011 Svart 11,61

322-220130 Panel, 50x30 maskor h.2200 b.1300, RAL 9011 Svart 12,3

322-220140 Panel, 50x30 maskor h.2200 b.1400, RAL 9011 Svart 12,75

322-220150 Panel, 50x30 maskor h.2200 b.1500, RAL 9011 Svart 13,56

322-PROV Provsektion X-Guard Ral 9011 Svart 0,92

328-075025 Plastsektion, H= 750 B= 250 mm, RAL 9011 2,1

328-075040 Plastsektion, H= 750 B= 400 mm, RAL 9011 2,6

328-075070 Plastsektion, H= 750 B= 700 mm, RAL 9011 3,5

328-075100 Plastsektion, H= 750 B= 1000 mm, RAL 9011 4,5

328-PROV Provsektion X-Guard Plast Ral 9011 Svart 1

329-075025 Plåtsektion, H= 750 B= 250 mm, RAL 9011 2,85

329-075040 Plåtsektion, H= 750 B= 400 mm, RAL 9011 3,85

329-075070 Plåtsektion, H= 750 B= 700 mm, RAL 9011 5,5

329-075100 Plåtsektion, H= 750 B= 1000 mm, RAL 9011 7,5

329-PROV Provsektion X-Guard Plåt Ral 9011 Svart 1

32R45-130 Panel rundad 45 grader, 50x30 maskor h.1300, RAL9011 5,3

32R45-190 Panel rundad 45 grader, 50x30 maskor h.1900, RAL9011 7,7

32R45-220 Panel rundad 45 grader, 50x30 maskor h.2200, RAL9011 8,9

32R90-130 Panel rundad 90 grader, 50x30 maskor h.1300, RAL9011 6,3

32R90-190 Panel rundad 90 grader, 50x30 maskor h.1900, RAL9011 9,2

32R90-220 Panel rundad 90 grader, 50x30 maskor h.2200, RAL9011 10,5

Artikelkod Benämning Kg/st Kommentar

312-110-025 Nätsektion, Nätmaskor 30x50, H= 1100 B= 0250 mm, Ral 9011 Svart2,67

312-110-040 Nätsektion, Nätmaskor 30x50, H= 1100 B= 0400 mm, Ral 9011 Svart3,21

312-110-070 Nätsektion, Nätmaskor 30x50, H= 1100 B= 0700 mm, Ral 9011 Svart4,29

312-110-100 Nätsektion, Nätmaskor 30x50, H= 1100 B= 1000 mm, Ral 9011 Svart5,36

312-130025 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1300 b.0250, RAL 9011 Svart 2,2

312-130040 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1300 b.0400, RAL 9011 Svart 2,91

312-130050 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1300 b.0500, RAL 9011 Svart 3,35

312-130060 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1300 b.0600, RAL 9011 Svart 3,75

312-130070 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1300 b.0700, RAL 9011 Svart 4

312-130080 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1300 b.0800, RAL 9011 Svart 4,6

312-130090 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1300 b.0900, RAL 9011 Svart 5

312-130100 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1300 b.1000, RAL 9011 Svart 5,46

312-130110 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1300 b.1100, RAL 9011 Svart 5,88

312-130120 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1300 b.1200, RAL 9011 Svart 6,32

312-130130 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1300 b.1300, RAL 9011 Svart 6,75

312-130140 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1300 b.1400, RAL 9011 Svart 7,2

312-130150 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1300 b.1500, RAL 9011 Svart 7,55

312-190025 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1900 b.0250, RAL 9011 (Svart) 3,18
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312-190040 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1900 b.0400, RAL 9011 (Svart) 4

312-190050 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1900 b.0500, RAL 9011 (Svart) 4,6

312-190060 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1900 b.0600, RAL 9011 (Svart) 5,14

312-190070 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1900 b.0700, RAL 9011 (Svart) 5,8

312-190080 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1900 b.0800, RAL 9011 (Svart) 6,3

312-190090 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1900 b.0900, RAL 9011 (Svart) 6,9

312-190100 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1900 b.1000, RAL 9011 (Svart) 7,44

312-190110 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1900 b.1100, RAL 9011 (Svart) 7,98

312-190120 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1900 b.1200, RAL 9011 (Svart) 8,5

312-190130 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1900 b.1300, RAL 9011 (Svart) 9,2

312-190140 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1900 b.1400, RAL 9011 (Svart) 9,7

312-190150 Panel 19x19, 50x30 maskor h.1900 b.1500, RAL 9011 (Svart) 10,5

312-220025 Panel 19x19, 50x30 maskor h.2200 b.0250, RAL 9011 (Svart) 3,83

312-220040 Panel 19x19, 50x30 maskor h.2200 b.0400, RAL 9011 (Svart) 4,75

312-220050 Panel 19x19, 50x30 maskor h.2200 b.0500, RAL 9011 (Svart) 5,17

312-220060 Panel 19x19, 50x30 maskor h.2200 b.0600, RAL 9011 (Svart) 5,77

312-220070 Panel 19x19, 50x30 maskor h.2200 b.0700, RAL 9011 (Svart) 6,71

312-220080 Panel 19x19, 50x30 maskor h.2200 b.0800, RAL 9011 (Svart) 7

312-220090 Panel 19x19, 50x30 maskor h.2200 b.0900, RAL 9011 (Svart) 8

312-220100 Panel 19x19, 50x30 maskor h.2200 b.1000, RAL 9011 (Svart) 8,61

312-220110 Panel 19x19, 50x30 maskor h.2200 b.1100, RAL 9011 (Svart) 9,03

312-220120 Panel 19x19, 50x30 maskor h.2200 b.1200, RAL 9011 (Svart) 10,04

312-220130 Panel 19x19, 50x30 maskor h.2200 b.1300, RAL 9011 (Svart) 10,43

312-220140 Panel 19x19, 50x30 maskor h.2200 b.1400, RAL 9011 (Svart) 11,13

312-220150 Panel 19x19, 50x30 maskor h.2200 b.1500, RAL 9011 (Svart) 11,98

312-PROV Provsektion X-Guard 19x19, Ral 9011 Svart 0,92

4,93

9,94

5,92

5,74

5,48

9,57

5,36

14,92

W321-220025

W321-220150

022-130080

022-130070

022-220090

404-220-025

404-220-120

690-225-005
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 Bilaga 8 - OEE uträkningsmall 
 

Tillgänglighet=    

 

 

Anläggningseffektivitet=  

 

 

 

Kvalitetsutbyte=  

 

Beräkningsmodell för total utrustningseffektivitet (Källa: Produktionsutveckling) 

A. Arbetstid 480 minuter(8h á 60min). 

B. Planerad stopptid. 

C. Förlorad tid p.g.a omställningar, justeringar, verktygsbyten. 

D. Tillgänglig produktionstid = A- B (arbetstid – planerad stopptid). 

E. Tillgänglig operativ tid= D – C (tillgänglig prod.tid – förlorad tid). 

F. Tillgänglighet= E/D (operativ tid/ produktionstid). 

G. Antal tillverkade enheter är i snitt xx stycken/dag. 

H. Teoretisk cykeltid är den ideala tid en maskin behöver för att tillverka en enhet. 

I. Verklig cykeltid är den tid det i verkligheten tar för maskin att tillverka en enhet(snitt). 

J. Verklig utnyttjandegrad anger hur stor del av den tillgängliga operativa tiden som i 

verkligheten används och utgörs av kvot mellan processtid(antal detaljer x verklig 

cykeltid) / tillgänglig operativ tid. 

K. Utnyttjad produktionstakt mäter förluster på grund av att maskinerna körs med 

reducerad hastighet(teoretisk cykeltid/verklig cykeltid). 

L. Operationseffektiviteten mäter hur effektivt den tillgängliga operativa tiden används, 

vilket görs genom att multiplicera utnyttjad produktionstaktmed verklig 

utnyttjandegrad(anges i procent). 

M. Kvalitetsutbytet mäter andelen riktiga produkter av totala antalet tillverkade produkter. 

(Rätt första gången gäller, vilket betyder att en detalj som omarbetas räknas som 

felaktig) 

 

Tillgänglig tid- ej driftstid x 100 

Tillgänglig tid 

Teoretisk cykeltid x producerat antal x 100 

driftstid 

Producerat antal – antal defekta x 100 

Producerat antal 



1 operatör

Maskinomställning: Kassation Order

Längd ej ändrad 190 Hel sektion 0 st Antal sektioner 184 st

Bredd ändrad 140 Nät 1 st Total tid 134,00 min
Inställning bredd 09:56:00 Ram 0 st Total Skrot ca 2 Kg

Inställning klar 10:09:00 Tråd 30 st Total stopptid 33,65 min

Inställningstid 00:13:00 min Planerad prod.tid 124,89 min

Inkörning klar 10:22:00 Verklig prod.tid 74,35 min

Inkörningstid 00:26:00 min Tillgänglighet 59,534 %

Ej belagd tid 00:00:00 min Vikt sektioner 1784,8 kg

Starttid Stopp,s Skrot Orsak Nät Ram

10:22:00 10 0 Annat fel 39 40

711 0 rast

158 0 okänt

1140 0 pallbyte

12:10:00 90

Bilaga 9 - OEE X2

Svets moment,sek

Hastighet styck/h 

artikel 190-140

88,4

MålhastighetSlutttid mätning

Produktion
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Bilaga 10 – Kap lager undersökning 
 
 
 
Genom att följa dessa steg kan vi värdera kapskrot.  

 

1. Hur många kaporders per år? 

 

2. Räkna ut ett medeltal på hur många kaporders det uppstår per arbetsdag.  

kaporders per år/antal arbetsdagar = kaporders/dag(Alternativet per vecka?). 

 

3. Räkna ut ett medeltal på hur mycket som kapas bort per order.  

Ta 5-10 orders, räkna ut förhållande och vikt.  

 

4. Ta fram pris på kaporders.  

 

5. Ta fram vad Stena betalar för vikten. 

 

6. Totalen. Antal orders * Start priset + Stenas pris. 

 

7. Förlorad arbetstid? 



Bilaga 11 - Kap lager beräkning

Kap uträkning: Kap höjd Kap bredd Kap area höjd bredd area

Order 

266483 1770 0 0,1075 2200 250 0,55

1770 0 0,516 2200 1200 2,64

1820 0 0,0215 2250 50 0,1125

272736 950 0 0,28 1300 800 1,04

1000 0 0,21 1300 700 0,91

1900 0 0,01 2000 100 0,2

1900 0 0,6 2300 1500 3,45

1900 0 0,27 2200 900 1,98

284425 800 0 0,65 1300 1300 1,69

500 0 0,96 1300 1200 1,56

500 0 0,96 1300 1200 1,56

200 0 1,32 1300 1200 1,56

R88177-1 1650 0 0,15 1900 600 1,14

1650 0 0,25 1900 1000 1,9

287287 1900 200 0,095 1900 250 0,475

R89178-1 1900 145 0,1995 1900 250 0,475

271324 1500 1300 3,11 2300 2200 5,06

1500 1300 1,5 2300 1500 3,45

278424 1050 250 1,2775 2200 700 1,54

281450 1500 1130 0,945 2200 1200 2,64

vikt antal sektionerKAPS Förhållande Kap vikt

Order 

266483 4,93 2 3 0,19545455 0,96359091

9,94 2 0,19545455 1,94281818

5,92 3 0,19111111 1,13137778

272736 5,74 2 7 0,26923077 1,54538462

5,48 2 0,23076923 1,26461538

2 0,05 0

4 0,17391304 0

9,57 4 0,13636364 1,305

284425 8,11 2 4 0,38461538 3,11923077

7,67 2 0,61538462 4,72

7,67 2 0,61538462 4,72

7,67 2 0,84615385 6,49

R88177-1 1 1 0,13157895 0

1 0,13157895 0

287287 4,59 1 1 0,2 0,918

R89178-1 4,59 1 1 0,42 1,9278

271324 1 2 0,61462451 0

1 0,43478261 0

278424 8,25 1 1 0,82954545 6,84375

281450 11,61 2 2 0,35795455 4,15585227
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Medelvikt kapat 2,932 ordrar 7 st

kap/order 4,222 Kaps 22 st

Kaporder/år 330 st Kaps/order 3,14285714

Kap/år 1393 st Kaps/år 1037,14286

Vikt /år 4085 Startk.KAPS 335 kr

Stena ##### Intäkt Kaps 347 443 kr

Summa 7353 Kap/order 4,22222222

Kap/år 1393,33333

Timmar år 696,7 per panel 21,00 kr

lön/tim 230 Intäkt Kap 29260

Kostnad 2E+05 Totalt intäkt 384 056 kr

Vinstmarginal 41%

Kg/st

4,93

9,94

5,92

5,74

5,48

9,57

11,61

8,86

8,25

7,56

4,59

8,11

7,67

690-225-005

022-130080

Procent av total skrot 1,91%

Artiklar

404-220-025

404-220-120

322-220060

322-190025

322-130130

322-130120

W322-190060

022-130070

022-220090

322-220120

322-220080

322-220070
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Bilaga 12 – Kartläggning, utdrag ur gammal studie 
 

 

  

Processkartläggning 
Axelent AB 
En undersökning av produktionsflödet för X-line 1 och X-line 2 

Andreas Erlandsson – andreas.erlandsson@axelentengineering.se 
2014-11-19 
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2.4 X-line 1 och X-line 2 
 Kortfattat har de två svetslinorna samma delprocesser även om de ser lite annorlunda ut och 

har olika svetsmetoder. Längsgående och tvärgående rör körs in på rullband i olika ingångar, 

därefter svetsas ramen med två längsgående och tre tvärgående rör ihop. Efter detta rullar 

ramen vidare och nätet, som tillverkas i den intilliggande nätmaskinen, läggs på och svetsas 

ihop med ramen på de längsgående rören. Rullbandet går vidare genom en vals och når fram 

till den tvärgående svetsen. Efter en slutgiltig valsning lyfts den färdiga produkten upp på en 

pall som rymmer 32 eller 50 paneler beroende på storlek. 

 X-line 1 kan köra paneler med dimensioner mellan 500-2200 mm och X-line 2 paneler med 

dimensioner mellan 400-2200 mm. Linorna har tre operatörer på dagtid men bara två 

stycken vid kvälls- och nattskift. Målet är dock att anställningar ska ske så att tre operatörer 

jobbar varje skift. 

 I början och slutet av produktionsserie genomförs kvalitetskontroll. Så många som tjugo 

paneler kan skrotas innan toleranserna har uppnåtts. Det är särskilt svårt att tillverka paneler 

med en bredd under 700 mm och över 1100 mm. 

 För att linan ska flyta på som den ska behöver operatören ha koll på 4-5 punkter för att det 

inte ska bli onödiga stopp. Det är även en stor skillnad på kompetens vid en jämförelse 

mellan de två linorna, där X-line 2 har operatörer som arbetat betydligt längre. 

 Nätmaskinen och speciellt de två trådkaparna som hör till maskinen hinner ibland inte med 

att producera så mycket som behövs. Då finns det ofta en buffert av tråd att ta av så att linan 

inte stannar upp. Det tar även tid att ställa om breddleder och ytterleder på nätmaskinen, 

exempelvis tar det 20-30 minuter i X-line 2 och 60 minuter i X-line 1 att göra en 

breddomställning. Att göra omställning från 1900 mm till 2200 mm tar ca 45-60 minuter men 

detta görs bara 1-2 gånger i veckan tack vare produktionsplaneringen. Ställtiden skulle kunna 

minskas om två operatörer hjälps åt från två olika håll men detta praktiseras inte för tillfället. 

Då det är viktigt att ställtiden är kort behöver verktygen som används vara i bra skick, vilket 

är något som kan brista i nuläget. 

 Tråden som är i buffert kommer från två alternativa trådmaskiner som står i 

kaplineavdelningen. Maskinerna tillverkar tråd av de två vanligaste dimensionerna och var 

tänkta att vara en ersättare till de gamla trådklipparna vid nätmaskinerna. De anses dock 

vara för långsamma då de bara tillverkar i en hastighet runt 59 meter per minut jämfört med 

vissa av de gamla trådklipparna som kan nå upp till hastigheter runt 200 meter per minut. 

Operatörerna väljer dessutom att köra maskinerna i en hastighet runt 35-40 meter per minut 

då det blir bättre kvalitet på den klippta tråden. 

 Efter att en pall har fyllts återrapporterar operatören detta i systemet och skriver ut en lapp 

som fästs på pallen. Den fyllda pallen transporteras automatiskt iväg på ett rullband och 

ersätts med en tompall. Detta kan orsaka ett uppehåll på 50 sekunder i linan. Beroende på 

storlek av produkt kan en full pall innehålla 30,32 eller 50 st produkter, där de två 

sistnämnda antalen är de vanligast förekommande. 

 Det finns en målbild på 20 000 produkter för X-line 1 och 2 plus 10 000 per resterande 

sektion. I nuläget är X-line 2 betydligt närmare än X-line 1 att uppfylla det målet. 
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 Tillgängligheten för X-line 1 är 39,4 % med exempelvis en ställtid på 2,6 % och olika problem 

med tråden 3,6 % av tiden. Skäl till produktionsstopp har inte återrapporterats vid 46,9 % av 

tiden. Tillgängligheten för X-line 2 är 53,6 % med en ställtid på 8,6 % och olika problem med 

tråden 10,8 % av tiden. Skäl till produktionsstopp har inte återrapporterats vid 9,1 % av 

tiden. 

5. Slutsatser och tankar 
Under analysens gång har det framkommit att det finns möjliga förbättringsåtgärder hos i stort sett 

alla delprocesser för den undersökta delen av flödet. Fokus borde givetvis läggas på de två 

svetslinorna då de för närvarande är flaskhalsen i flödet men ur ett långsiktigt perspektiv kan det 

vara värt att lägga ner tid på prognostisering och orderläggning för att korta ner ledtid och öka 

lageromsättningshastigheten för både ankomsthall och lagring av behandlade rör.  

En ganska enkel åtgärd som antagligen kan genomföras tämligen omgående är att lagerplacera de 

bearbetade rör som kommer från kaplinan. Det finns lagerplatser tillgängliga och även inte alla 

korgar med bearbetade rör skulle få plats är det ändå bra att få en början till struktur så att alla 

operatörer vet var de ska hämta materialet och inte behöver slösa bort värdefull tid på att leta.  

Kaplinan har inga problem med kapacitet eller tillgänglighet för nuvarande målbehov men om 

efterfrågan i framtiden skulle öka finns det en begränsning i de två kapstationer som hanterar 

längsgående rör för paneler. MA20 som bearbetar huvudparten av rören för X-line 2 har ett 

kapacitetsmaximum på 35 000 produkter/månad och MA30, som hanterar huvudparten av rören för 

X-line 1, har ett kapacitetsmaximum på 30 000 produkter/månad. Om efterfrågan skulle bli större än 

så i framtiden är frågan om de två andra kapstationerna kan omvandlas för att bearbeta längsgående 

rör eller om en till kapstation behöver köpas in. Ett tredje alternativ är att helgskift införs så att det 

blir mer tillgänglig produktionstid.   

De två svetslinorna är som sagt fullbelagda och det är därför viktigt att andelen produktionstid av 

den tillgängliga tiden är så stor som möjligt. För närvarande är det emellertid alldeles för mycket 

stopp i svetslinorna och speciellt i X-line 1 där det dessutom i nära hälften av fallen inte rapporteras 

vad som är skälet till stopp. Oavsett om det beror på lathet, okunskap eller något annat bör det 

åtgärdas så att åtgärder ska kunna sättas in på de saker som orsakar stopp. För nuvarande målbehov 

på 20 000 produkter per månad och svetslina visar beräkningar på att det borde kunna uppnås med 

dagens produktionsandel.  

Om behovet skulle öka till 25 000 produkter per månad och svetslina måste det genomföras åtgärder 

mot stopporsakerna. Som tidigare nämnt är rapportering om orsak viktigt och även att felsökningen 

standardiseras så att tiden för åtgärd blir allt effektivare. Rutiner för att hålla koll på olika delar av 

svetslinan och hur man ska agera vid olika situationer bör introduceras för att reducera tiden som 

svetslinan inte producerar. En betydande stopporsak är också nätrelaterat och analysen visar att 

trådkaparna på de båda svetslinorna inte hinner försörja nätsvetsarna i tid ifall det är stora 

nätdimensioner. Längsgående trådkap vid X-line 1 och tvärgående trådkap vid X-line 2 har störst 

problem att hinna med och har därför också problem med flest antal nätdimensioner. Därför är det 
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viktigt att det byggs upp en trådbuffert för dessa längder från de alternativa trådkaparna så att 

produktionen i svetslinorna inte stannar upp. 

Vid en behovsökning till över 25 000 produkter per månad och svetslina är det inte troligt att andelen 

stopp kan reduceras så pass mycket. Svetslinorna, och speciellt X-line 1, är gamla och opålitliga och 

det är inte ens säkert att ett omfattande underhåll skulle ordna saken. Två alternativ är då möjliga, 

antingen investerar företaget i en ny svetslina som kan producera under en tillfredställande andel av 

tiden, eller så eliminerar man de nätrelaterade stoppen genom att investera i separata nätsvetsar 

som kan producera färdiga nät i förväg för svetslinorna. En veckas behov av färdiga nät skulle enligt 

analysen inte heller ta mycket lagringsyta om hyllsystemen hade många våningar och anpassade 

mått på hyllfacken.  

Om kapacitetsmaximumet vid kaplinan åtgärdas är det möjligt att nå en produktion på kanske 35 000 

produkter per månad och svetslina med separata nätsvetsar. Men någonstans där går gränsen och då 

svetslinorna som tidigare nämnts börjar bli opålitliga är det ingen garanti för att de ska kunna 

producera i denna takt i framtiden. Därför kan det vara värt att överväga en ny svetslina ifall den 

framtida målsättningen når upp till detta behov.   
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Order Nr Lina Startad Avslutad Prod.antal Kassation Hastighet

YYYYYY X2 12:54:51 13:50:03 50 0 86

YYYYYY X2 X X X 0 X

YYYYYY X2 X X X 0 X

YYYYYY X2 X X X 0 X

YYYYYY X2 X X X 0 X

(tim)

Skift

8,5 h 8,5 h 8,5 h 8,92 h 9,92 h 9,92 h 9,92 h 5,48 h

8,09 h 7,96 h 8,32 h 9,29 h 9,63 h 9,54 h 9,92 h 5,48 h

5,15 h 5,47 h 4,53 h 6,85 h 5,52 h 6,36 h 6,26 h 2,88 h

0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h

2,94 h 2,5 h 3,78 h 2,44 h 4,11 h 3,18 h 3,66 h 2,6 h

0,41 h 0,54 h 0,18 h 0,63 h 0,29 h 0,38 h 0 h 0 h

0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h 0 h

63,65884 % 68,71859 % 54,44712 % 73,7352 % 57,32087 % 66,66667 % 63,10484 % 52,55474 %

27,52 min 50,5 min 94,01 min 65,17 min 117,33 min 42,17 min 54,33 min 62 min

23,17 min 2,67 min 0 min 0 min 35,2 min 0 min 0 min 0 min

21,67 min 31 min 49,02 min 40,67 min 34,17 min 45 min 41 min 28,83 min

8,18 min 11,68 min 0 min 0 min 13,67 min 14,17 min 32,35 min 0 min

3,02 min 0 min 0 min 10,17 min 21,18 min 13,68 min 15 min 31,52 min

0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 13,33 min 0 min

0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min

0 min 0 min 0 min 26,5 min 11,68 min 51,55 min 11,83 min 0 min

0 min 0 min 0 min 3,67 min 0 min 0 min 12,17 min 0 min

0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 24 min 39,37 min 0 min

0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 0 min 33,67 min

92,7 min 53,85 min 83,95 min 0 min 13,18 min 0 min 0 min 0 min

Total stopptid 176,26 min 149,7 min 226,98 min 146,18 min 246,41 min 190,57 min 219,38 min 156,02 min

Producerat antal 459 st 491 st 392 st 617 st 154 st 575 st st 234 st

Antal orders mätt 2 st 3 st 3 st 3 st 2 st 2 st st 2 st

Ändrad bredd(b)

Ändrad längd(l)

Ändrad bredd & längd(bl)

efterkalkyl 3b

l

b b b b

bl

X

X2-6

Udda produkt mått

0

X

X

X

X

X

efterkalkyl 2d

X2-1

05:30-14:00

X2-2 X2-3 X2-4 X2-5

05:30-14:00 05:30-14:00 14:00-23:55 14:00-23:55

X

X

TillgänglighetStälltid

62

X

X

X

X

X

X

Målhastighet st/h

90

X

X

X

X

Beräknat antal

10

Planerad ställtid

14

X

X

X2-7 X2-8

Total stopptid:

Ej belagd tid

Tillgänglighet

produktionstid utanför planerat tid:

produktionstid utanför order

Total tid:

Planerad prod.tid:

Verklig prod.tid

01:00-5:3014:00-23:55 14:00-23:55

Problem m. tvärtråd

Annat fel

Stopporsaker(min)

Ställ

Material slut

Kort stopp

Problem svets

Pallhantering

Problem m. nät

Lina: X2, 20150101-20150318

1100x1200

Lina: X2, 20150302-20150305

bl bl

Problem m. längstråd

Problem tvärrör

Problem längsrör

Byte kopparbit övre

Ej belagd tid = tid mellan avslutad order och ny order som ej tillför värde  i 
produktion(dötid) 
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X2: 1-8

Ställ 33,27456 % 15,6133 % 33,73413 % 41,41775 % 44,58202 % 47,61576 % 22,12835 % 24,76525 % 39,7385 %

Material slut 4,503202 % 13,14535 % 1,783567 % 0 % 0 % 14,28513 % 0 % 0 % 0 %

Kort stopp 19,36805 % 12,29434 % 20,70808 % 21,59662 % 27,82186 % 13,86713 % 23,61337 % 18,68903 % 18,4784 %

Problem svets 5,905657 % 4,640871 % 7,802271 % 0 % 0 % 5,547664 % 7,435588 % 14,7461 % 0 %

Problem tvärrör 4,651489 % 1,713378 % 0 % 0 % 6,957176 % 8,59543 % 7,178465 % 6,837451 % 20,20254 %

Problem längsrör 0,983415 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 6,076215 % 0 %

Byte kopparbit övre 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Problem m. tvärtråd 7,492549 % 0 % 0 % 0 % 18,12833 % 4,740067 % 27,05043 % 5,39247 % 0 %

1,16859 % 0 % 0 % 0 % 2,510603 % 0 % 0 % 5,547452 % 0 %

4,675097 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 12,5938 % 17,94603 % 0 %

2,227588 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

16,12173 % 52,59276 % 35,97194 % 36,98564 % 0 % 5,348809 % 0 % 0 % 21,58057 %

36,16375 % 34,56078 % 29,35294 % 44,50588 % 27,31315 % 41,39953 % 32,01781 % 36,8582 % 47,45134 %

X2 Återkommande fel, %

Ställ

Material slut

Kort stopp

Problem svets

Problem tvärrör

Problem längsrör

Byte kopparbit övre

Problem m. tvärtråd

Sammanlagd stopptid % 23%

61,04

291,36

80,05

94,57

Antal mätningar Längst stopptid

37,5

100

62,5

75

3

8

5

6

13,33

0

101,56

15,84

63,37

0

243,68

1

0

4

2

2

0

5

12,5

0

50

25

25

0

62,5

Problem m. längstråd

Problem m. nät

Pallhantering

Annat fel

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8 100,00

Återkommande fel

513,03

Pallhantering

Annat fel

Problem m. längstråd

Problem m. nät

Total stopptid

X2-7 X2-8

Stopptid, % total av alla skift Stopporsaker, % per skift

X2-1 X2-2

RESULTAT

X2-3 X2-4 X2-5 X2-6

0

100

200

300

400

500

600

Material slut

Kort stopp

Problem svets

Problem tvärrör

Problem längsrör

Byte kopparbit övre

Problem m. tvärtråd

Problem m. längstråd

Problem m. nät

Pallhantering

Annat fel

Ställ
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Bilaga 14 - Ishikawadiagram 

Reducera 

spillmaterial 

Operatörer Maskin Material 

Produkt Produktion 

Utbildning 

Arbetsrutiner 

Motivering 

Förbättringsarbete 

Planering 

Underhåll 
Kvalité 

Styrning 

Toleranser 

Information Effektivisering 
Toleranser 
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Bilaga 15 - Verktyg metodik 
Lean 

 Kundfokus. 

 Ständig strävan efter att bli bättre. 

 Ledarskap. 

 Personalens engagemang. 

 Systemangreppsätt. 

 Processangreppsätt. 

 Leverantörssamverkan. 

 Fakta baserat beslut. 

 Värdeflödesanalys - värdeflöde innefattar alla processer från råvara till slutkund med 

fokus på både informations- och materialflöde. 

 5S - försäkrar god omgivning/miljö på arbetsplatsen. - Sortera, strukturera, 

Systematiskt städa, Standardisera, Självdisciplin. 

 OEE - mäter total utrustningseffektivitet, ger svar på defekta enheter i processen. 

 Kartläggning av processer - operatör- och processflöde pekar på bra/dåligt med 

process. 

 Layout - fabrikslayout visar hur man orienterar sig för att hitta. 

 Intervju - måste ske individuellt. 

 Forum - alla får vara delaktiga.  

 Ishikawa - fiskbensdiagram är ett sätt att ringa in fel och orsak. 

 QFD - benchmarking, funktionsanalyser, används för att identifiera, bedöma och 

jämföra resurser.  

 FMEA - hitta felande områden innan de uppstår.  

 LPU - visuell styrning, obeya rum. 

Six Sigma 

 Kundfokus. 

 Ständiga förbättringar. 

 Ledarskap. 

 Personalens engagemang. 

 Processangreppsättet. 

 Systemangreppsätt. 

 Leverantörssamverkan. 

 Fakta baserat beslut. 

 Intervju - måste ske individuellt. 

 SMED - standardiserar verktygsbyte i 8 steg, minskar ställtider. 

 Värdeflödesanalys - värdeflöde innefattar alla processer från råvara till slutkund med 

fokus på både informations- och materialflöde. 
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Bilaga 15 - Verktyg metodik 
 

 Kartläggning av processer - operatör- och processflöde pekar på bra/dåligt med 

process. 

 Layout - fabrikslayout visar hur man orienterar sig för att hitta. 

 5S - försäkrar god omgivning/miljö på arbetsplatsen: Sortera, strukturera, Systematiskt 

städa, Standardisera, Självdisciplin. 

 DMAIC - en metod för att ringa in felet, åtgärda felet och styra så att variationer inte 

uppstår. 

 ANOVA - statistisk metod vid jämförelse mellan två eller flera faktorer. 

ISO 9001-8 principer 

 Kundfokus. 

 Ständiga förbättringar. 

 Ledarskap. 

 Personalens engagemang. 

 Processangreppsättet. 

 Systemangreppsätt. 

 Leverantörssamverkan. 

 Fakta baserat beslut. 
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