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Förord 
 

 

Detta examensarbete markerar slutet på en fantastisk studietid vid Luleå 
tekniska universitet men ger mig samtidigt äran att till slut kalla mig 
civilingenjör. 
 
Att utföra examensarbetet vid Ericsson Network Technologies har varit 
roligt, intressant och lärorikt. Det har gett möjligheter att testa mina 
kunskaper såväl teoretiskt som praktiskt. Stort tack till alla på företaget 
som hjälpt mig och i synnerhet till min handledare Wiggo Jansson. Ett 
stort tack riktas även till Magnus Stenberg som handlett examensarbetet 
från universitets sida.  
 

Falun, 19 juni 2007 

 

  
Emma Medin 
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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete är utfört vid Luleå tekniska universitet på uppdrag 
av Ericsson Network Technologies AB. Arbetet har utförts vid företagets 
anläggning i Falun där kraftkabel tillverkas. 

Inom de närmaste tre åren antas efterfrågan på lågspänningskabel öka. 
Därför finns ett behov av att utreda vilken kapacitet anläggningens 
befintliga tillverkningsutrustning har samt att undersöka vilken 
förbättringspotential som finns. Förutom den egna produktionen av 
lågspänningskablar avlastar den aktuella avdelningen produktionen av 
mellanspänning-, högspänning-, och installationskablar med vissa 
tillverkningsmoment. Detta behov förväntas kvarstå och om det är 
möjligt öka, under den närmaste tiden varför kapaciteten är kritisk. 

Målet med examensarbetet är att bestämma vilken tillverkningsvolym 
som är möjlig med dagens utrustning samt att föreslå åtgärder för att 
maximera kapaciteten. Arbetet utförs med hjälp av flödesanalys, 
kapacitetsbestämning, stopptidsuppföljning, intervjuer med berörd 
personal samt en fallstudie. 

Flödesanalys och kapacitetsbestämning visar att avdelningens förmåga 
att öka tillverkningsvolymen begränsas av två trånga sektorer. Resultat 
av undersökning och analys visar att kapaciteten kan höjas i dessa genom 
att: 

• Eliminera orsaker till produktion i reducerad hastighet 
• Förbättra planeringsprecisionen 
• Underlätta överlämning mellan avdelningar 
• Införa säkerhetslager 
• Motivera personalen 
• Reducera ställtider 

 
Förutsatt att dessa åtgärder genomförs med lyckad utgång enligt uppsatta 
krav är det möjligt att öka output med 29 respektive 25 procent i de 
trånga sektorerna, förutsatt en beläggning på 80 procent av tillgänglig 
produktionstid. 
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Abstract 
 
 
This Master’s Thesis is performed at Luleå University of Technology at 
the request of Ericsson Network Technologies AB. The company is a 
subsidiary of Ericsson that provides products and systems for 
telecommunication and power networks. Their product portfolio consists 
of cable solutions for telecommunication networks, systems for 
integration and protection of fiber optic, copper-based and mobile 
technologies, and products and systems for power distribution. 
 
Within three years time the markets demand for low voltage cables is 
expected to increase, especially in Sweden but also worldwide. Therefore 
the company needs to investigate the capacity of current manufacturing 
equipment and the improvement potential of the process. Besides the 
production of low voltage cables the department investigated in this 
study relieves other departments with some manufacturing processes. 
This need is predicted to remain. 
 
The purpose of this thesis is to calculate the possible output volume and 
suggest actions for capacity improvement. Methods used are material 
flow- and capacity analysis, recording of down time, interviews with 
operational employees and case studies.  
 
The material flow- and capacity analysis establishes that the departments 
ability to increase output is limited by two bottle neck processes. The 
result of the investigation and the deeper analysis shows that the capacity 
can be increased by the following actions: 
 

• Eliminate reasons to produce with reduced speed. 
• Improve the precision of the production schedule. 
• Simplify the hand over between divisions. 
• Use buffer stocks 
• Motivate operational staff. 
• Reduce internal set up time. 

 
If those actions are brought out successfully according to the 
specification of requirements settled in this report the value adding time 
will increase with 29 and 25 percent respectively in the bottleneck 
processes.  
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1 Inledning 
 
I detta kapitel beskrivs vad som föranleder examensarbetet och projektets 
syfte, mål och avgränsningar fastställs. I kapitlet finns även en ordlista med 
fackuttryck och andra begrepp som kan behöva förtydligas.  
 
 

1.1 Bakgrund 
Ericsson Network Technologies AB är ett dotterbolag inom 
Ericssonkoncernen som tillverkar kraftkabel och nätverkslösningar. 
Examensarbetet föranleds av en förväntad ökning av efterfrågan på 
lågspänningskabel inom de närmaste tre åren. Det är framför allt den 
svenska marknaden som förväntas säkra elförsörjningen närmare hushållen 
när huvudnätet så småningom är färdigrustat. Idag ligger mycket av fokus i 
anläggningens produktion på att tillverka mellan- och högspänningskabel 
men för att kunna förbereda för volymökningen av lågspänningskabel är det 
av intresse att undersöka hur stor volymökning som är möjlig. Det finns även 
ett behov av att utreda vilka möjliga åtgärder som kan öka kapaciteten.  

Examensarbetet är en förstudie av produktionsprocessen för tillverkning av 
lågspänningskabel av grov dimension. Produktionen bedrivs på en avdelning 
som betecknas PG vilket är en förkortning av produktion grov. 
Tillverkningsprocessen är delvis automatiserad och flödesmässigt ordnad i 
operationsföljd. Produktionen utförs i ett antal så kallade workcenter som 
delas upp i sex huvudsakliga och ett antal stödfunktioner.  

Förutom tillverkningen av de egna produkterna avlastar den aktuella 
avdelningen andra tillverkningsavdelningar i vissa processteg. Denna 
företeelse kallas genomgående i rapporten för korsflöden. 
Avlastningsbehovet förväntas kvarstå under en längre tid. Det behöver 
därför utredas huruvida detta är möjligt även fortsättningsvis samt hur det 
påverkar övrig produktion och vad som kan göras för att förenkla 
samarbetet.  

Målsättning och krav från ledningen är att måttet på total 
utrustningseffektivitet, OEE ska användas vid kartläggningen. OEE står för 
Overall Equipment Effectiveness och innefattar faktorerna tillgänglighet, 
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anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte. Eftersom det inte finns 
automatiska system för insamling av nödvändiga uppgifter behöver en 
manuell mätmetod utformas.  

1.2 Projektbeskrivning 
Förstudien baseras på 2006 års produktion och består av en 
flödeskartläggning och en kapacitetsbestämning uttryckt i produktionstid. 
Maximal kapacitet beräknas och trånga sektorer identifieras. Flera av 
förstudiens delar valideras mot produktionsutfall för 2007 års första kvartal. 
Utifrån förstudiens resultat i förbättringspotential föreslås förbättringar för 
att öka avdelningens produktivitet där resultatet ska vara mätbart genom 
förbättrad utrustningseffektivitet, OEE. 

1.3 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att: 

• Kapacitetsbestämma avdelningen. 
• Identifiera trånga sektorer 
• Undersöka vilka orsaker till förluster som finns. 
• Utreda korsflödenas påverkan. 
• Utforma en metod för manuell OEE-mätning och stopptisdsuppföljning 

1.4 Mål 
De mål som examensarbetet ska uppfylla är följande: 
 
• Ge underlag för bedömning av huruvida avdelningen klarar förestående 

volymökning. 
• Ge underlag för bedömning av i vilken utsträckning avdelningen kan 

fortsätta avlasta övriga tillverkningsavdelningar. 
• Föreslå förbättringar för ökad effektivitet och produktivitet. 
• Föreslå modell för OEE-mätning. 
• Genomföra OEE-mätning med stopptidsuppföljning som ett pilotprojekt i 

ett av avdelningens workcenter. 

1.5 Avgränsningar 
Arbetet fokuserar på de sex workcenter som är styrande för produktionen. 
Övriga stödjande workcenter så som omspolningslinjer och provningscell 
utesluts. Anledningen till detta är att omspolningslinjernas beläggning är låg 
och att arbetet har låg prioritet. Provningscellens beläggning styrs av 
föregående workcenters output men arbetsmomentet tar betydligt kortare tid 
vilket innebär att det inte finns någon risk att workcentret blir överbelastad 
förutsatt full bemanning. 
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Tillgången på råvara så som lina och polymermaterial kan vara begränsande 
för volymökning men det förutsätts i detta examensarbete att försörjningen 
kan lösas vid ökad volym, exempelvis med inköp av färdigslagen lina. 
 
Eftersom införandet av OEE är ett direktiv från ledningen analyseras inte 
behovet eller huruvida det finns ett bättre, eller för processen mer passande, 
verktyg att använda. 

1.6 Terminologi 
Nedan förklaras ett antal av de begrepp och fackutryck som används 
genomgående i rapporten. Terminologin är ordnad i bokstavsordning. 
 
 
Band Band i crêpe eller plast lindas kring kablad eller 

isolerad ledare för att skydda parterna. 
 
Enkelledare  Kabeltyp bestående av en ledare. 
 
Extrudering Processteg som utförs på isolerings- och 

mantellinje. Polymermaterial upphettas och förs 
framåt i med hjälp av en skruv i en cylinder till 
ett munstycke varigenom linan eller kabeln 
passerar och innesluts i materialet. 

 
Fyrledare  Kabeltyp bestående av fyra ledare. 
 
Högspänningskabel Kabeltyp avsedd för 36-170 kV spänning och 

uppåt. 
 
Isolering Polymermaterial som fungerar som isolering runt 

kabelns ledare. 
 
Lina, Ledare Kabelns ledande kärna som antingen är av koppar 

eller aluminium. Linan är antingen solid eller 
består av ett antal tunnare trådar som tvinnats 
samman. Den tvinnade linan är antingen rund 
eller pressas till sektorform. 

 
Lågspänningskabel Kabeltyp avsedd att för 1 kV spänning. 
 
Mantel Kabelns yttre skikt som skyddar mot mekanisk 

och kemisk åverkan. Polymermaterial sprutas på 
kabelkroppen så att ett jämntjockt hölje bildas.  

 
Mellanspänningskabel Kabeltyp avsedd att för 12 till 24 kV spänning. 
 
Part Isolerad, ofta färgmärkt ledare. 
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PEX Isolermaterial av tvärbunden polyeten. Används i 

mellan- och högspänningskablar. 
 
PEX-avdelningen Produktionsavdelning som tillverkar PEX-kablar 
 
PG Produktion Grov. Avdelning som tillverkar grova 

dimensioner av lågspänningskablar. 
 
Skärm Processteg där metalltrådar viras kring bandad 

produkt, fungerar som personskydd men har även 
ledande egenskaper som ibland utnyttjas. 

 
Skärmband Skärm som är uppbyggd av band istället för av 

separata trådar. 
 
Trumma Lastbärare som kabelämnet rullas på mellan 

processtegen och som kabeln levereras på. 
Maskintrumma är tillverkad i metall och används 
inom fabriken medan trätrumma används till 
slutprodukter för leverans.  

 
Workcenter Grupp av maskiner som tillsammans utgör ett 

kontinuerligt processteg. Varje workcenter kan 
beskrivas som en enskild linje.
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2 Företagspresentation 
 
I detta kapitel beskrivs Ericssonkoncernen och framförallt dotterbolaget 
Ericsson Network Technologies AB. Kapitlet innehåller flertalet 
organisationsscheman för att ge läsaren förståelse för strukturen inom 
företaget. Avslutningsvis pressenteras den för examensarbetet berörda 
avdelningen samt ett urval av de produkter som tillverkas vid enheten i 
Falun. 
 
 

2.1 Ericsson 
Ericsson är världsledande producent av telekommunikationsutrusning och 
därtill relaterade tjänster. 1000 nätverk i 140 länder använder företagets 
nätverksprodukter och 40 % av alla mobilsamtal världen över görs via 
Ericssons system. Företaget grundades 1876 av Lars Magnus Ericsson och 
registrerades då som Telefonaktiebolaget LM Ericsson. Huvudkontoret och 
styrelsen har sitt säte i Stockholm. Företaget är uppdelat i tre business units; 
Networks, Global Services och Multimedia. Dessa stöttas centralt av 
avdelningar för utveckling, marknad och ekonomi. Figur 1 visar koncernens 
övergripliga uppdelning. 

 

 
Figur 1 Ericssons organisatoriska uppbyggnad 
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2.2 Ericsson Network Technologies 
Ericsson Network Technologies AB utvecklar och levererar produkter och 
system för kraft- och telekommunikationsnät. Sortimentet består av 
högteknologiska produkter och innehåller bland annat kabellösningar för 
kommunikationsnät, system för integration och skydd av fiberoptiska och 
kopparbaserade mobila och fasta teknologier samt produkter och lösningar 
för kraftdistribution. Ericsson Network Technologies har cirka 800 anställda 
i Europa, Kina, USA och Sydamerika. Divisionens anläggningar i Sverige 
finns i Falun, Kista och Hudiksvall. 
 
Företaget är ett fristående dotterbolag till Ericsson som sorterar 
organisatoriskt under Business Unit Networks enligt Figur 2. Trots att 
dotterbolaget heter Ericsson Network Technologies benämns det 
organisatoriskt inom koncernen som Cables & Interconnect 
 

 
Figur 2 Organisationsstruktur för business Unit Networks 

 
Bolaget är uppdelat i två produktionssegment; Energy och Telecom. All 
produktion inom segment Energy sker i Falun medan produktionen inom 
segment Telecom är uppdelad mellan Kista och Hudiksvall. Produktionen 
utomlands sker genom olika Joint Ventures. Avdelningar för ekonomi, 
marknad och personal ligger direkt under dotterbolagets ledning som finns i 
Hudiksvall. Organisationsstrukturen för Ericsson Network Technologies 
(som alltså internt betecknas ”Cables & Interconnect”) visas i Figur 3. 
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Figur 3 Organisationsstruktur för Cables & Interconnect 

2.3 Segment Energy 
Segment Energy i Falun tillverkar kraftkabel för framförallt markläggning. 
Antalet anställda uppgår till cirka 300 personer varav cirka 70 är tjänstemän. 
Personalstyrkan förstärks för tillfället (2007) av ett 50-tal inhyrningspersonal 
från bemanningsföretag. Arbetet i fabriken sker främst i skift varierande 
mellan två-, tre- och fem-skift.  
 
Figur 4 visar organisationsstrukturen för Segment Energy. Produktionen är 
uppdelad i fyra områden; Conductors, 1kV Utility Cables, Installation & 
Telecom Cables och XLPE Cables. Detta examensarbete är utfört vid 
avdelningen för produktion av lågspänningskabel (1 kV Utility Cables) på 
uppdrag av avdelningen för produktionsutveckling (Industrial Engineering).  
 
 

 
Figur 4 Organisationsstruktur Segment Energy 
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2.3.1 Produkter 
Kraftkabel är avsedd för fast förläggning och har en märkspänning1 på minst 
1 kV. Lågspänningskablar har isolering av PE eller PVC medan mellan- och 
högspänningskablar är isolerade med PEX-material. Figur 5 visar ett urval 
av de produkter som tillverkas vid anläggningen i Falun. 
 

              
 1  2  3   4   5 

 

Figur 5  1:N1XE 1kV  2:AKKJ 1kV  3:FKKJ 1kV 4: AXAL-TT PRO 12kV 5: AXCE 12kV 
 

Enligt det svenska märkningssystemet består typbeteckningen normalt av 2 
till 5 bokstäver. Första bokstaven betecknar ledarmaterial, andra bokstaven 
isoleringsmaterial och tredje mantelmaterial eller annan konstruktionsdetalj. 
Eventuell bokstav 4 och 5 betecknar konstruktionsdetalj eller användning. 
Även internationella märkningssystem används, uppbyggnaden skiljer sig 

från det svenska systemet. Valet av 
märkningssystem grundas på målgruppen. En 
kabel består av ett antal skikt av olika material. 
Figur 6 visar hur en lågspänningskabel kan vara 
uppbyggd. Ledaren består av koppar eller 
aluminium. Som ledarisolering används Polyeten 
eller PVC. Band används som ett skyddande skikt 
för att undvika att skärmen får kontakt med 
ledaren. Skärmen fungerar som personskydd men 
har även ledande egenskaper som utnyttjas. 
Ytterligare band skyddar skärmen från manteln 
som är kabelns yttre hölje vars funktion är att 
skydda mot mekanisk och kemisk åverkan. 
 

Figur 6 uppbyggnad av  
kabeltypen FKKJ 

                                                
1 Med märkspänning avses den spänning som en komponent är avsedd för. 
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3 Metod & genomförande 
 
I detta kapitel förklaras arbetsmetoden som använts och de 
informationskällor som använts beskrivs. Vidare följer en redogörelse av 
genomförandet. 
 
 
För att säkerställa den flexibilitet ett examensarbete kräver har projektet 
planerats utifrån den så kallade projektspiralen. Spiralen har tre varv och 
metoden innebär att i varje varv bearbeta projektets helhet men med 
tyngdpunkt på olika steg, Ranhagen (1995). De olika stegen definieras nedan 
 

1 Planering av projektet 
2 Diagnostisering av förutsättningar och problem 
3 Formulering av mål och krav 
4 Söka alternativ och idéer 
5 Värdera och välja lösningsförslag 
6 Utveckla och detaljarbeta 

 
Varv ett fokuserar på punkt ett till fyra, varv två på punkt två till fem och 
tredje varvet på punkt två till sex. De flesta punkterna upprepas alltså 
flertalet gånger under projektets gång.  
 
Under projekttiden görs avstämningar veckovis med handledare på företaget 
och månadsvis med aktuell flödeschef där beräkningsmodeller och 
sakuppgifter granskas. 

3.1 Planering av projektet 
Inledningsvis gör en övergripande planering för projekttiden som omfattar 
20 veckor. Varv ett bedöms vara den del av projektet som kräver mest tid 
och ges därför 9 veckor, varv två respektive tre ges fem veckor vardera. En 
vecka avsätts för förberedande av presentation och slutlig sammanställning. 
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3.2 Diagnostisering 
Diagnostiseringen är den fas som kräver mest arbete i detta projekt. I arbetet 
kartläggs rådande förhållanden och ett antal undersökningar genomförs. 
Nedan presenteras de informationskällor som använts. 

3.2.1 Intervjuer och samtal 
Öppna intervjuer och samtal hålls kontinuerligt under projektettiden med 
berörda parter. Två intervjuomgångar genomförs. I den ena intervjuas 5 
anställda som är specialiserade på en av avdelningens kablingsmaskiner. De 
intervjuade får resonera fritt kring ett antal frågor och påståenden. I den 
andra omgången genomförs en intervjuserie med 10 operatörer vid 
mantellinjen. Dessa intervjuer följer ett i förväg sammanställt 
intervjuschema. 

3.2.2 Arbetsstudier 
I princip hela projektperioden spenderas på företaget med dagliga besök i 
berörd avdelning Examensarbetet föranleds av sommarpraktik på aktuell 
avdelning så författarens kännedom om arbetet är relativt god. Vid ett 
tillfälle genomförs en organiserad fallstudie där författaren medverkar i ett 
visst arbetsmoment. 

3.2.3 Rådatainsamling 
I affärssystemet SAP finns mängder med information om produktionen och 
dess utfall. Relevant för denna förstudie är planerade och återrapporterade 
volymer, kassationer samt kalkylerad produktionstid. Samtliga maskiner är 
utrustade med drifttidsmätare. Data finns från avläsningar av dessa under det 
senaste året. Till varje order finns en körinstruktion med anvisningar om 
maskininställningar och körhastighet. Dessutom finns redovisade 
arbetstimmar och bemanningsfaktorer för respektive workcenter. 

3.2.4 Mätningar och beräkningar 
Beräkningar för analysunderlag genomförs på historisk data för 
avdelningens sex styrande workcenter. Drifttidsuppföljning genomförs på 
mantellinjen genom att operatörerna loggar störningar och förluster. 
Inledningsvis hålls samtal med samtliga skiftlag dels i syfte att instruera hur 
loggningen ska göras och dels för att kunna anpassa loggningsschemat efter 
operatörernas önskemål för att särskilja de kritiska stopporsakerna. Den 
första tiden läggs mycket energi på att motivera operatörerna att utföra 
loggningen. Loggningsschemat förändras två gånger under första veckan 
genom att ett antal stopporsaker läggs till. Efter ungefär en månad utökas 
formen för tidsangivelse, operatörerna ges möjlighet att välja mellan att ange 
stopptid eller klockslag för stopp och start. 
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3.2.5 Flödeskartläggning 
Flödeskartläggningen syftar till att få kännedom om materialflödet. För 
enkelhetens skull görs valet att basera kartläggningen på föregående års 
totala produktion. Det gör det möjligt att täcka in alla produktgrupper men 
tyvärr försummas eventuell säsongsberoende fluktuation. Information om 
tillverkningsvolymer hämtas ur affärssystemet därefter kartläggs 
produktflödet via intervjuer med flödeschef och operatörer. Kartläggningen 
analyseras genom att bestämma huvudflöden och korsflöden. 
 
Arbetet validerades genom att olika beräkningsmetoder används och 
kontrollräkningar utförs för att undersöka att volymen är konstant genom 
hela kedjan. Dessutom genomförs kartläggning av 2007 års produktion 
under första kvartalet för vissa kritiska produktgrupper med misstänkt 
förändring. 
 

3.2.6 Kapacitetsbestämning 
Inför kapacitetsbestämningen beslutas att avdelningens kapacitet ska 
definieras som tillgänglig tid för värdeskapande aktivitet. Detta görs 
eftersom möjliga drifttimmar är det mest relevanta måttet på kapacitet då 
produktmixen varierar över tid. Att översätta maskintimmar till kilometer är 
möjligt men bara som en approximation baserad på en representativ 
produktmix. Analysen fokuserar på hur operativ tid utnyttjas och vilka 
marginaler som finns. 
 
Genomgående i examensarbetet jämförs tidsuppgifter hämtade från olika 
källor för att dra slutsatser. Nedan definieras de benämningar som används 
för de olika tidsuppgifterna.  
 

Tid för förberedande ställ 
Tidsåtgången för de förberedelser som krävs innan 
produktionen av en order kan starta. Förberedande ställ kräver 
att maskinen står still. Det finns verklig och kalkylerad 
tidsåtgång. 
 
Tid för inre ställ 
Tidsåtgången för de stopp som måste göras under en pågående 
körning. Exempel på inre ställ är byten av skärmtrådspolar och 
kablingsband. Det finns verklig och kalkylerad tidsåtgång.  
 
Kalkylerad produktionstid 
Den tid som produktionsplanen grundas på. Denna tid ska 
direkt motsvara tiden det tar att producera en order i angiven 
körhastighet för workcenter utan inre ställ men fel förekommer. 
För workcenter med inre ställ har tiden justerats för att 
återspegla verkligheten. 
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Teoretisk produktionstid 
Tidsåtgången för produktion i angiven hastighet, exklusive 
samtliga ställtider. 
 
Värdeskapande tid 
Teoretisk produktionstid minus tid som åtgår till att producera 
felaktiga produkter som sedan kasseras. 
 
Drifttid 
Den tid maskinen producerar. Registreras med hjälp av 
drifttidsmätare anslutna till respektive workcenter, dessa 
avläses veckovis eller månadsvis. Drifttiden innefattar 
värdeskapande tid och tidsåtgång för produktion i reducerad 
hastighet. 
 
Verklig produktionstid 
Tiden det tar att färdigställa en order från början till slut, 
exklusive förberedande ställ. För workcenter utan inre ställ är 
verklig produktionstid samma som drifttid och för workcenter 
med inre ställ innefattas dessa i den verkliga produktionstiden. 

 

3.3 Formulering av mål och krav 
Utifrån beskrivning och analys av nuläge och framtidsutsikter formuleras ett 
antal övergripande krav på produktionsavdelningen som måste uppfyllas för 
att klara förutspådd efterfrågan. Kraven styr ytterligare fördjupningsarbete 
som utförs för att ge tillräckligt grund för kommande lösningsförslag. 
Fördjupningsarbetet utmynnar i ett tillägg till kravspecifikationen med 
detaljerade krav som fungerar som vägledning i arbetet med att uppfylla 
huvudkraven. 

3.4 Söka alternativ och idéer 
För att skapa en teoretisk grund genomförs vissa litteraturstudier. Den 
litteratur som studerats berör främst utrustningseffektivitet och OEE-
mätning.  
 
Att mäta OEE, total utrustningseffektivitet är en förlängning av 
kapacitetsbestämningen för att kunna jämföra dagens produktion med 
maximal teoretisk kapacitet. OEE beräknas för avdelningens styrande 
workcenter som att led i kapacitetsbestämningen. För att finna orsaker till 
förluster i produktionen kartläggs stillestånden med hjälp av operatörerna. 
Detta görs i ett workcenter som identifierats som en trång sektor och 
arbetssättet utformas tillsammans med operatörerna. Dessutom utformas en 
metod för beräkning av OEE baserad på för avdelningen aktuell data och en 
modell för stopptidsuppföljning tas fram. 
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Det nationella sökverktyget för bibliotek; Libris, används för att hitta 
lämplig litteratur. Dessutom används sökmotorn Google i flertalet 
sammanhang.  

3.5 Val av lösning 
Utifrån kraven framarbetas lösningar för att uppfylla målen. Lösningarna tas 
fram specifikt för att tillgodose kraven därför finns ingen möjlighet till 
värdering och val mellan olika alternativa lösningar. I många fall är 
lösningarna givna utifrån den fördjupade kravspecifikationen. Medan andra 
lösningar baseras på kunskaper inhämtade genom teoristudierna som 
pressenteras i nästa kapitel. 

3.6 Utveckling och detaljarbete 
I denna fas utvecklas de valda lösningarna till konkreta förbättringsförslag. 
Dessutom utarbetas en tidsordning för införandet av förbättringarna för att 
nå bästa resultat. Under detaljarbetet beslutar författaren om företaget ska 
rekommenderas att införa det föreslagna förbättringarna utifrån de felkällor 
och risker som uppkommit i diskussionsdelen. 
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4 Teoretisk referensram 
 
Kapitlet presenterar arbetets teoretiska referensram. Teorierna och 
verktygen som använts i arbetet förklaras översiktligt för att läsaren ska bli 
bekant med begreppen samt få en djupare förståelse. 
 
 

4.1 Produktivitet och effektivitet 
Produktivitet och effektivitet är vanliga begrepp för att beskriva hur bra ett 
produktionssystem är men begreppen förväxlas vanligen med varandra. 
Bellgran & Säfsten (2005) Produktivitet utrycker sambandet mellan 
resursinsats och produktionsresultat. Resursinsats avser input i form av 
arbetade timmar, maskintimmar, materialmängd etcetera och 
produktionsresultat avser output i form av producerad volym och 
förädlingsvärde. Alla produktivitetsberäkningar görs efter den skenbart enkla 
formeln: 
 

 
 
Det vill säga output genom input. Beroende på hur dessa väljs erhålls olika 
typer av produktivitetsmått. Dessa kan delas in i partiella och totala. Partiella 
mått ger en bild av hur en viss typ av resursinsats exempelvis arbetstimmar 
samspelar med produktionsresultatet. Totaltmått försöker ge en 
sammantagen bild av hur samtliga resursinsatser förhåller sig till 
produktionsresultatet, Andersson et al (1992). 

Både Bellgran & Säfsten (2005) och Andersson et al (1992) poängterar att 
ökad produktivitet inte nödvändigtvis innebär ökad lönsamhet. 
Produktivitetsmätetalet är i huvudsak intressant för att se om det skett en 
förändring i resursutnyttjandet över tiden men många faktorer påverkar 
utfallet och tolkningen. Till exempel är produktionen normalt inte konstant, 
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det kan handla om variationer i produkter och orderstorlekar, vilket får 
konsekvenser i både täljare och nämnare.  

Vad gäller effektivitet så går det att skilja på inre och yttre effektivitet. Den 
inre effektiviteten avser verkningsförmågan det vill säga att göra saker på 
rätt sätt. Begreppet motsvarar engelskans efficiency. Yttre effektivitet avser 
verkställighetsförmågan, att göra rätt saker, vilket motsvaras av engelskans 
effectiveness, Ohlhager (2000). Sink & Tuttle (1989) menar att inre 
effektivitet är kopplat till input och att yttre effektivitet är kopplat till output 
och med detta samband är det möjligt att sammankoppla begreppen 
effektivitet och produktivitet. Det vill säga att input transformeras på rätt 
sätt och att output verkligen är rätt sak.  

4.2 Processflödesanalys 
I alla produktionssystem finns flera olika flöden. Med flöde avses 
förflyttning av något så att det som förflyttas når mottagaren i rätt 
omfattning och tid. De viktigaste flödena vid arbete med produktionssystem 
är material, information och människor. Flöden beskrivs enklast grafiskt med 
flödesdiagram eller olika typer av scheman. Beroende på vilken aspekt av 
flödet som ska illustreras finns olika lösningar. Processflödesanalys kan 
göras på olika detaljnivå och ger underlag för processförståelse. 
Processflödesanalysen bör förutom själva processflödet innehålla material 
och layoutflöde. Bellgran & Säfsten (2005). Ohlhager (2000) beskriver de 
grundläggande stegen i en processflödesanalys, samt vad analysarbetet bör 
generera med följande punkter. 

• Identifiera och kategorisera processaktiviteterna 
• Dokumentera processen som helhet 
• Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar 
• Rekommendera lämpliga processförändringar 
• Genomför beslutade förändringar 

Processflödesanalys är ett givet verktyg vid utveckling av ett nytt 
produktionssystem men även mycket användbart i en befintlig process. Det 
blir genom det systematiska arbetssättet enklare att finna och påvisa möjliga 
förbättringar i processen. 

Kapacitet avser nivån på förmågan att utföra en aktivitet under en viss 
tidsperiod Slack et al., (2001) Bedömningen av hur tillfredställande nivån är 
måste givetvis relateras till efterfrågan. Kapacitet uttrycks vanligen i volym 
eller antal och för att kännedomen om kapaciteten ska vara relevant måste en 
bedömning göras av hur mycket kapacitet som behövs och när i tiden den 
behövs. Bellgran & Säfsten (2005).  

4.3 OEE 
OEE är en förkortning för Overall Equipment Effectiveness som är ett 
tidsbaserat mätetal för utrustningseffektivitet. Begreppet kallas TAK på 
svenska och är en förkortning för Tillgänglighet x Anläggningseffektivitet x 
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Kvalitetsutbyte. Mätetalet har sina rötter i managementkonceptet TPM, Total 
Productive Maintenance och är utformat för att ge ett fullständigt mått på det 
mervärde utrustningen skapar. Detta uppnås genom att integrera både 
kvantitet- och kvalitetsparametrar i beräkningsformeln. OEE-talet anger hur 
stor del av utrustningens maximala potential som utnyttjas. Hundra procent 
eller 1,0 representerar den maximala potentialen, det vill säga att den alltid 
går med rätt hastighet och utan att producera produkter som måste skrotas 
eller omarbetas. Ljungberg (2000). 

 
Syftet med att använda den här typen av mätetal är dels att analysera 
produktionen och dess potential, dels att jämföra maskiner och avdelningar 
samt att kunna mäta effekten av förbättringsarbete. Vad gäller potentialen 
ger den en bild av vilka områden som är i störst behov av förbättringsarbete 
och det är lätt att motivera varför resurser ska sättas in just där. Om OEE-
talets ingående komponenter studeras erhålls en bild av problemets karaktär, 
exempelvis kvalitet.  

4.3.1 Sporadiska och kroniska fel 
Vid förbättringsarbete med OEE som utgångspunkt gäller det först att 
identifiera de olika typer av störningar som finns. Felen kan delas upp i två 
kategorier, sporadiska och kroniska. Sporadiska fel uppträder som en snabb 
och stor avvikelse från normaltillståndet och orsaken är ofta lätt att 
identifiera. De kroniska felen uppträder som små och relativt ständiga 
avvikelser som efterhand accepteras som ett normaltillstånd. Dessa fel står 
ofta för merparten av stopptiden i svensk industri. Ett vanligt sätt att 
upptäcka störningar är att föra loggbok. Tendensen är dock att endast de 
större, sporadiska störningarna upptäcks. Ljungberg (2000) Ljungberg menar 
att kontinuerlig drifttidsuppföljning är det bästa sättet att komma åt alla 
stopp och förluster, metoden tar dock mycket tid och kräver mycket 
engagemang från inblandade. Metoden går till så att efter varje dag eller skift 
rapporter operatörerna periodens händelser på en blankett eller i en dator. 
Vidare föreslår Ljungberg att operatören själv ska beräkna OEE och 
visualisera det på en tavla eller bokföra värdet för en vecko- eller 
månadssammanställning. 

4.3.2 Sex stora förluster 
Vidare identifierar Ljungberg (2000) med flera studerade författare, sex 
kategorier av orsaker till förluster. 
 

• Utrustningsfel och avbrott 
• Ställtid och justeringar 
• Tomgång och småstopp 
• Reducerad hastighet 
• Defekter i processen, löpande produktion 
• Reducerat utbyte, uppstartsförluster. 
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Utrustningsfel och avbrott 
Denna kategori avser både allvarliga haverier och kortare stopp av vardaglig 
natur som inte kräver någon större insats för att åtgärdas. Dessa fel och 
avbrott kan alltså vara både av sporadisk och av kronisk natur. För att 
minska dessa förluster är det viktigt att bryta ner problemet i små stycken, 
särskilt när det gäller kroniska fel är det vanligt att många olika åtgärder 
behövs. 
 
Ställtid och justeringar 
Ställtid och justeringar orsakar förlust av produktionstid samtidigt som det är 
vanligt att ett antal defekta produkter tillverkas innan och under omställning 
eller justering. För att minska förlusterna är det viktigt att beakta problemets 
olika delar; den maskinella omställningstiden och injusteringen av maskinen 
var för sig. 
 
Tomgång och småstopp 
Småstoppsförluster uppstår exempelvis när en produkt fastnar i en 
matningsutrustning eller att något skräp kommit i vägen. Problemen är 
snabbt åtgärdade men tidsförlusten kan bli betydande i längden om det alltid 
tar en stund för operatören att upptäcka problemet. Skillnaden mellan dessa 
småstopp och kroniska störningar är att småstoppen inte beror på maskinen i 
sig utan material eller övrig utrustning. De är dock lika svåra att upptäcka 
och analysera eftersom operatörer vanligtvis inte ser någon anledning att 
logga så små händelser. 
Tomgångsförluster innebär att maskinen inte arbetar trots att den skulle 
kunna det exempelvis på grund av materialbrist. 
 
Reducerad hastighet 
Förlusten uppkommer i och med att maskinen körs i en lägre hastighet är den 
är konstruerad för, detta beror ofta på dålig kännedom om vilken hastighet 
som är optimal. Anledningen till förlusten kan vara att vissa kroniska fel 
undviks om maskinen inte håller högsta hastighet. 
 
Defekter i processen, löpande produktion 
Till denna förlust räknas både kassation och omarbete. Det är främst att 
maskintiden använts till något som inte är värdeökande som avses, men även 
kvalitetsbristkostnaden. 
 
Reducerat utbyte och uppstartsförluster. 
Detta är en typ av kvalitetsförlust som uppstår om igångsättningen av en 
maskin är instabil och en rad avvikande produkter produceras innan 
processen blivit stabil. En sådan förlust uppkommer främst efter omställning 
eller om maskinen varit avstängd. Svårigheten med att komma åt den ligger 
främst i synen att den är oundviklig. 
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4.3.3 Beräkning av OEE 
Mätetalet består av tre faktorer som genom multiplikation ger produkten 
OEE. 
 

 
 
Tabell 1 visar beräkningsmatrisen för OEE. Den bygger på 
enstyckstillverkning med jämn cykeltid. För att mäta OEE inom 
processindustri så som kabeltillverkning, krävs vissa justeringar beroende på 
tillgänglig data. Om körhastighet varierar med produkt kan hastigheten 
beräknas för en representativ produktmix under en viss tid och jämföras med 
verkligt utfall. För att denna metod ska vara tillförlitlig krävs en lång 
insamlingsperiod. Painoyhtymä (2000). 
 
Tabell 1 Uppgifter för beräkning av OEE, Ljungberg (2000) med modifikation. 
 

A Bruttoarbetstid  
B Planerad stopptid  
C Tillgänglig produktionstid (A-B) 
D Stoppförluster  
E Omställningsförluster  
F Tillgänglig operativ tid (C-D-E) 
G Tidstillgänglighet (F/C) 
H Antal tillverkade  
I Teoretisk cykeltid  
J Verklig cykeltid  
K Verklig utnyttjandegrad (H x J)/F 
L Utnyttjad produktionstakt (I/J) 
M Anläggningsutnyttjande K x L 
N Kassation  
O Kvalitetsutbyte (H-N)/H 
 Total utrustningseffektivitet G x M x O 

 
 
Vid studie av formeln för operationseffektivitet, M, framgår att termen J 
förekommer både i täljare och nämnare och kan därmed förkortas bort enligt 
följande.  

 
 

Detta innebär att verklig cykeltid inte behöver beräknas. Produkten H*I, 
antal tillverkade gånger teoretisk cykeltid är egentligen samma som teoretisk 
produktionstid. Detta innebär att inte heller teoretisk cykeltid behöver 
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beräknas. Anläggningsutnyttjandet ges således av teoretisk produktionstid 
genom tillgänglig operativ tid. Vid jämförelse med definitionerna i avsnitt 
3.2.6 framgår att tillgänglig operativ tid kan likställas med drifttid i detta 
examensarbete. Eftersom kapacitet definierats som ett tidsbegrepp görs valet 
att även uttrycka kvalitetsparametern i tid. Figur 7 visar förhållandena 
mellan uppgifterna i Tabell 1 grafiskt.  
 

 
 
Figur 7 OEE 
 
Sammanbindningarna till vänster visar hur komponenterna i OEE beräknas 
vilket förtydligas nedan. 
 

 
 

4.4 Paretodiagram 
Paretodiagram är en speciell form av stapeldiagram som kombinerar 
traditionella staplar med en linje för den ackumulerade summan. Verktyget 
har fått namnet efter den italienske ekonomen Vilfredo Pareto. 
Paretodiagrammet används för att skilja ut de få problem, med stor inverkan 
på ett visst resultat, från de många, med liten inverkan. Diagrammet är därför 
ett utmärkt hjälpmedel för att göra prioriteringar av problem att åtgärda i och 
med att diagrammet på ett tydligt sätt åskådliggör vad som är viktigast och 
hur viktigt saker och ting är i förhållande till varandra. I ett paretodiagram 
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kan den så kallade 80-20-regeln lätt åskådliggöras. 80-20-regeln syftar på att 
20 procent av orsakerna står för 80 procent av verkan. 
 
Som underlag till ett paretodiagram kan en frekvenstablå för attribut 
användas. Attributen kan vara olika feltyper eller problem och 
paretodiagrammet visar då förekomsten av dessa i avtagande ordning.  
 
Diagrammet kan ritas upp i följande steg. 

• Välj i vilken enhet attributen skall redovisas. 
• Sortera attributen i avtagande ordning med avseende på storlek. 
• Rita in staplarna i diagrammet. 
• Beräkna det ackumulerade värdet för enheten. Det ackumulerade värdet 

fås som summan av de hittills uppritade staplarna i diagrammet. 
• Rita in det ackumulerade värdet, lämpligen som en kontinuerlig linje i 

diagrammet.  
 
Attributen kan redovisas i olika enheter, t ex frekvens, kostnad, 
allvarlighetsgrad och lätthet att åtgärda. 
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5 Verksamhetsbeskrivning 
 
I detta kapitel beskrivs hur kabel produceras på den för examensarbetet 
berörda avdelningen ur ett perspektiv som främst riktar sig till de läsare som 
inte känner till verksamhetens detaljer.  
 
 
Avdelningen för tillverkning av 1 kV-kabel av grövre dimensioner går under 
benämningen PG, som är en förkortning av Produktion Grov. Kablarna som 
tillverkas används främst för fast förläggning, det vill säga nergrävning 
utomhus. De processteg som utförs på avdelningen är isolering av ledare, 
sammankabling av flera ledare, skärmning samt påförande av kabeln 
skyddshölje som kallas mantel. 

5.1 Layout 
Avdelningen är utformad så att produktionen löper i flödesriktningen och 
består av ett antal så kallade workcenter. Dessa delas upp i sex styrande och 
tre stödfunktioner. De styrande workcentren fokuseras i fortsatta studier och 
analyser. Workcentren är uppdelade i två områden inom fabriken men tillhör 
samma avdelning eftersom de har samma produktsortiment. Figur 8 visar 
avdelningen med de styrande workcentren markerade.  
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Figur 8 Layout över avdelning PG med styrande workcenter markerade 

 
Isoler- och mantellinjer är markerade med lila, kablingsmaskinerna med 
grön och skärmningslinjen med orange. Se Bilaga 1 för layout över hela 
anläggningen. I bilagan är de aktuella områdena markerade.  
 

5.2 Produktion 
Principflödet mellan avdelningens styrande workcenter visas i Figur 9. 
 

 
Figur 9 Principflöde 
 
I flera fall är det möjligt att välja mellan två parallella vägar i flödet, detta 
val bestäms främst av produktens grovlek. Varje workcenter består av en 
eller flera sammankopplade maskiner med egna avrullare och upptagare för 
trummor, se Figur 10. Mellanlagring kan ske mellan, men aldrig inom ett 
workcenter. De workcenter som kategoriserats som stödfunktioner är två 



 
 

23 

 

omspolningslinjer samt en station för slutkontroll. Nedan följer en 
beskrivning av vad som sker i varje processteg. 
 

Inflöde 
Trummor med lina levereras från linslagningsavdelningen. 
Linan är då tvinnad av ett specifikt antal trådar och av en 
bestämd form; rund eller sektorformad. Även solid, rund lina 
förekommer. Flerledare av grov dimension är sektorformad 
med en spetsvinkel anpassad efter antalet ledare. Detta för att 
en rund slutprodukt eftersträvas. Linan är dessutom glödgad 
för att vara mjukare och mer lättarbetad. 

Isolering  
Linan isoleras med något av polymermaterialen PE 
(polyeten) eller PVC (polyvinylklorid). Materialet appliceras 
genom extrudering2 och omedelbart därefter kyls produkten 
av i vatten. Isolering sker i workcenter 303 och 310 En 
isolerad lina kallas part. Figur 10 är en principskiss över en 
isoleringslinje.  
 

 
Figur 10 Isolerlinje 
 
Lintrumman sätts upp i avrullaren så att linan kan dras fram 
genom linjen. Avdragen är till för att mata fram linan samt 
hålla hastigheten och sträckningen. Linjen har dubbla 
avrullare och upptagare som kan sidledsförflyttas (in och ut 
genom bilden i denna skiss) så att de kan föras åt sidan vid 
trumbyte för att effektivisera processen och undvika stopp. 
Vid tillverkning av flerledare, som är det absolut vanligaste, 
kör isoleringslinjerna tre eller fyra gånger slutlängden för att 
färdigställa ingående parter. De olika parterna har olika 
färgmärkning.  
 
Bägge isoleringslinjerna har utrustning för att köra de båda 
förekommande materialen men att växla material medför ett 
omfattande inställnings- och justeringsarbete med bland 

                                                
2 Extrudering är en teknik, som används för framställning av ändlösa plastprodukter. En 
extruder transporterar och smälter plastmaterial in genom ett formgivande verktyg vars 
munstycke bestämmer ämnets form och tjocklek. (http://www.primo.se/Extrudering-
955.aspx, 8 mars 2007) 

http://www.primo.se/Extrudering-955.aspx
http://www.primo.se/Extrudering-955.aspx
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annat rengöring och varmkörning av maskinen. Därför är 
produktionen styrd så att 310 endast använder PE och 
tillverkar mestadels avdelningen volymprodukt medan 303 
växlar tätare mellan produkttyp och material.  

Kabling 
Om slutprodukten är en flerledare behöver ingående parter 
tvinnas samman. Kablingsmaskinerna 420 och 421 
producerar tre- och fyrledare. Den tvinnande produkten 
förses med ett skyddande hölje i form av ett band som viras 
kring de tvinnade ledarna. Figur 11 är en skiss för 
avdelningens kablingsmaskiner.  
 

 
 

Figur 11 Kablingslinje 
 
Från fyra parallella avrullare leds de isolerade ledarna in i 
själva kablingsmaskinen, de justeras så att de ligger rätt 
orienterade och själva tvinnandet uppstår genom att 
upptagaren roterar. Det finns en särskild standard för 
ordningen på färgmärkta ledare. 

Skärmning 
På många produkter läggs en skärm av koppartråd som 
främst fungerar som personskydd. För enkelledare som ska 
skärmas inleds processen med att skyddande band läggs på 
parten innan själva skärmen, detta utförs av samma maskin. 
Alla produkter som skärmats bandas som avlutande steg i 
maskinen. Figur 12 är en förenklas bild över avdelningens 
skärmningslinje. 
 

 
Figur 12 Skärmningslinje 

 
I de stora cylindrarna sitter spolar med koppartråd. 
Cylindrarna roterar samtidigt som kabeln löper igenom och 
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tråden viras därmed kring kabeln. Tack vare att det är två 
cylindrar men bara en används åt gången behöver inte 
omställningar göras inför varje körning. Den ena av 
cylindrarna är vanligtvis laddad för att köra en 
återkommande produkttyp. 

Mantling 
Som ett sista steg i processen läggs mantelmaterial runt 
kabeln genom extrudering. Tre typer av mantelmaterial 
förekommer, dessa är PE, PVC och en halogenfri variant av 
polyeten. Det halogenfria materialet innehåller mycket 
fyllnadsmedel vilket gör att produkten tål brand bättre än 
med standardmaterialen. Maskinen försörjs med PE och PVC 
via silos3 medan halogenfritt mantelmaterial kopplas in via 
oktabin4. Mantellinjen är uppbyggd på samma sätt som 
isoleringslinjerna, se Figur 10. Trummorna i upptagarna 
måste bytas oftare än de i avrullarna eftersom kabeln i 
upptagarna går ut till lager efter provning och levereras i 
standardlängder, oftast 500 m. I workcenter 510 finns två 
upptagare att växla emellan. Det innebär att det är möjligt att 
förbereda den väntande upptagaren så att växlingen går 
smidigare. 

Provning 
Mantlad kabel genomgår provning för att säkerställa 
leveranskvaliteten. Detta utförs i en inhägnad cell i 
anslutning till mantellinjen. De prov som utförs är 
resistansprov och spänningsprov.  

 
De två huvuduppgifterna i arbetet vid ett workcenter är omställning och 
övervakning. Längderna på tillverkningsordrarna varierar från 1 upp till 70 
kilometer, vanligast är att de ligger mellan 5 och 20 kilometer. När 
inställningarna är klara och produktionen startas ska operatören övervaka 
processen, förse maskinen med material samt byta trummor i avrullaren. 
Ställtiderna i maskinerna tar mellan några minuter och flera timmar 
beroende på maskin och produkt. I alla workcenter krävs justeringar av 
maskininställningarna inför en ny order. Dessutom behöver maskinen laddas 
med rätt typ av ingående material så som band, spolar, extruderingsmaterial 
och färgpiller. Verktyg och viss utrustning ska bytas för att passa aktuell 
kabeldimension. Det är dessutom av betydelse för ställtiden vilken produkt 
som tillverkats innan omställningen. Om det är en snarlik produkt krävs 
vanligen mindre tid. I alla workcenter utom mantellinjen måste inställningar 
justeras eller material fyllas på under körning. I isolerlinjerna ska färgbyte 

                                                
3 PVC tillverkas i fabriken medan PE köps in. Dessa material blåses ut till avdelningarna 
genom ett rörsystem och förvaras i silos intill extruderingssprutorna. 
4 Det halogenfria materialet köps in och levereras i åttkantiga kartonger som med hjälp av 
en maskin vänds ner i en sorts tratt som kan kopplas till extruderingssprutan.  
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göras, kablingsmaskinerna måste förses med band eftersom bandrullarna inte 
räcker för att tillverka en hel order. Det samma gäller för skärmningslinjens 
trådspolar. 
 
Förutom produktion av avdelningens egna produkter utförs vissa moment i 
produktionen av andra avdelningars produkter. Bland annat isoleras ledare 
till avdelningen för installationskabel i workcenter 303. Workcenter 421, 450 
och 510 gästas frekvent av PEX-produkter. 
 
Hela anläggningens produktion planeras utifrån ett estimerat kundbehov och 
aktuell lagernivå. Behovet översätts i ordrar som fördelas jämt över året även 
om den mesta försäljningen sker under sommarhalvåret. Grovplanering görs 
upp till ett halvår inför orderstart i ett gantschema. Ju närmare orderstart 
tiden löper desto mer detaljerad blir planen. Grundprincipen är att minimera 
väntetiderna mellan operationerna för att produktionen ska flyta smärtfritt. 
Produktionsplanen omvandlas till körlistor som tillgängliggörs för 
operatörerna via avdelningens dator. Dock förekommer omkastningar i 
körlistan, dessa är initierade av linjechef eller planerare.  

5.3 Organisation 
Avdelningen leds av en flödeschef och personalstyrkan består av 26 fast 
anställda och 8 inhyrda personer från bemanningsföretag, dessa tas in för 
längre perioder och arbetar tillsammans i de ordinarie skiftlagen. Personalen 
är uppdelade i 5-skift respektive 3-skift beroende på workcenter. I Tabell 2 
framgår vilken skiftform respektive workcenter har samt hur det är bemannat 
per skift. Dessutom redovisas den bemanningsfaktor per workcenter som 
används vid kostnadsberäkning. Tanken är att personalen ska hjälpa 
varandra när de har tid. Den personal vars maskiner inte har full 
bemanningsfaktor anses kunna avlasta personalen i de workcenter som har 
högre bemanningsfaktor. Detta är i realiteten svårt eftersom arbetet vid 
maskinerna varierar och det är inte säkert att hjälp finns att tillgå vid rätt 
tillfälle. Workcenter 551 är slutkontrollen. 
 
Tabell 2 

WC Bemanning Bemanningsfaktor WC Bemanning Bemanningsfaktor
310 1 1 303 1 1,1
421 1 0,9 420 1 1,25
510 2 2 450 1 1,25

551 1 1,1

5-skift 3-skift

 
 
Vid 5-skift är maskinerna bemannade 168 timmar i veckan, det vill säga 
dygnet runt och vid 3-skift är maskinerna bemannade 116 timmar i veckan, 
de senare är förlagda dygnet runt under vardagar måndag 06:00 till fredag 
21:00.  
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Flödet i avdelningen innefattar material, personal och information. 
Planeringsproceduren är viktig för att avdelningen ska fungera. Personal är 
stationerad vid maskinerna och arbetsrotation förekommer inte under skiften. 
Däremot har personalen inga problem att röra sig fritt i avdelningen under 
tiden de övervakar sin maskin.  

5.4 Lager & transporter 
Produkterna flyttas mellan maskinerna med hjälp av antingen 
golvtransportörer eller truck. Operatörerna har tillgång till en mindre truck 
att köra själva samt en större truck med förare som måste beställas via 
telefon. Lagerhantering och interntransport är outsourcad verksamhet. En 
produktionstruck finns tillgänglig dygnet runt och arbetar med att förse 
avdelningarna med trummor, köra ut färdig kabel till lager samt att flytta 
trummor inom och mellan avdelningar. En lagertruck finns tillgänglig under 
för- och eftermiddagsskiftet på vardagar arbetar med att ta in lagerfört 
material till avdelningarna till exempel pallar med band till 
kablingsmaskinerna. Dessutom finns en truck på dagtid som arbetar med att 
hämta produktionsskrot och restprodukter. 
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6 Nuläge 
 
I detta kapitel beskrivs nuläget på avdelningen med fokus på de områden 
som krävs för att uppfylla examensarbetet mål. Inledningsvis studeras 
volymfördelningen och materialflödet. Flödet omformas till produktionstid 
för att utgöra underlag för kapacitetsbestämningen. Vidare studeras 
förekommande korsflöden och problemen de genererar. 
 
 

6.1 Materialflöde 
Under år 2006 har avdelningen levererat 4700 kilometer 1kV-kabel till lagret 
vilket motsvarar 90 kilometer i veckan. Av dessa utgör en produktgrupp 
bestående av produkterna N1XE och N1XV mer än 80 procent. 
Fördelningen framgår i Diagram 1 nedan. 
 

 

 
Diagram 1 Fördelning av produktionsvolym baserat på producerad längd 2006. 

 
Fördelningen är baserad på vad som provats i slutkontrollen. PEX-kablar 
provas inte på PG och ingår därmed inte i ovanstående sammanställning. 
Figur 13 visar avdelningens tyngsta flöden. Det är en förenklad bild som 
innefattar 95 procent av workcentrens sammanlagda produktion räknat i 
produceras längd.  
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Figur 13 Materialflöde 

 
Anledningen till att utflödena från isoleringslinjerna 303 och 310 är betydligt 
grövre än övriga flöden är att merparten av dess output kablas samman och 
därför ger kablingsmaskinerna mindre output angivet i längd. I Figur 13 
framgår tydligt att mantellinjen, workcenter 510 är den gemensamma 
knutpunkten, alla avdelningens egna produkter går genom detta. Det framgår 
också att huvudflödet går genom de workcenter som är bemannade med 
femskift. Det är den vägen som merparten av volymprodukterna N1XE och 
N1XV löper. Flödet från workcenter 303 till avdelningen för 
installationskabel förväntas öka med 20 procent enligt prognos. Detta 
kommer till viss del att beröra även workcenter 420 och 450 för kabling och 
skärmning av vissa produkter i gruppen. I Bilaga 2 presenteras en mer 
detaljerad materialflödeskarta som innefattar 98,7 procent av producerad 
längd. De flöden som inte täcks in anses försumbara för kommande analys. 
Flöden till och från PEX-avdelningen är grönmarkerade i Bilaga 2. 
 
Flödet planeras grovt, tider för orderstart anges i form av vilken vecka 
orderna bör produceras i respektive workcenter. Produktionsplanen är inte 
fast utan justeras efterhand för att passa verkligheten genom att starttider 
flyttas fram successivt vid förseningar och efterhalkningar. 
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6.2 Kapacitet 
Eftersom produktmixen varierar över tid är det relevant att beräkna potentiell 
kapacitet i enheten tid, det vill säga antalet maskintimmar som är möjliga att 
få ut. På så vis blir det möjligt att jämföra tillgänglig tid med drifttid och 
kalkylerad produktionstid, för att undersöka hur mycket ledig tid som finns i 
maskinerna det vill säga outnyttjade maskintimmar. Notera att de 
tidsbegrepp som definieras i avsnitt 3.2.6 används genomgående. 
 
För att ge en översiktlig uppfattning om tidsåtgången har 
materialflödeskartan omvandlats till produktionstid, se Figur 14. Pilarna som 
utgår från respektive workcenter motsvarar kalkylerad produktionstid i 
timmar för produkter som har löpt respektive flödesväg under 2006. De 
mörka pilarna som lämnar området symboliserar PEX-produkter. (Inflödet 
av PEX-produkter framgår inte eftersom själva inflödet inte innebär någon 
tidsförbrukning i workcentren). 
 

 
 

Figur 14 Materialflöde uttryckt i produktionstid angivet i timmar.. 
 
Kartläggningen är baserad på kalkylerad produktionstid med värden hämtade 
från affärssystemet. Flödet från 421 till omspolningslinjen 602 avser en 
hängspiralkabel som successivt utgår ur sortimentet närmsta åren.  
Diagram 2 visar produktions volym och tidsåtgången per produktfamilj 
baserat på kalkyltider från avdelningens samtliga styrande workcenter. 
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Diagram 2 Produktionsvolym och kalkylerad tidsåtgång per produktfamilj i samtliga 
workcenter (2006). 
 
Cirkeln visar den kalkylerade produktionstiden inklusive tid för 
förberedande ställ. Till höger visas fördelningen mellan produktionstid och 
tid för förberedande ställ för respektive produktfamilj. Bägge tidsuppgifterna 
är kalkyltider. Det framgår ur diagrammet att högvolymprodukterna är mer 
ställtidseffektiva än lågvolymprodukterna.  
 
Alla workcenter är utrustade med drifttidsmätare som registrerar tiden då 
maskinerna producerar. Genom att jämföra drifttiden med den kalkylerade 
produktionstiden och tillgänglig tid under en tidsperiod är det möjligt att 
göra flera utvärderingar. Diagram 3 är baserat på data från 2006.  
 

�
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Diagram 3 Jämförelse mellan kalkylerad produktionstid och maskinernas drifttid. 
 
Fältet visar tillgänglig tid för respektive workcenter. Den är beräknad på 116 
respektive 168 arbetstimmar per vecka under 42 veckor. Valet av 42 veckor 
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är ett överslag för att ta hänsyn till semester, helgdagar och planerade 
stillestånd för möten och underhåll. För workcenter 303, 310 och 510 där 
den kalkylerade produktionstiden i princip motsvarar anvisad körhastighet 
visar diagrammet huruvida maskinerna producerar i den anvisade 
hastigheten eller ej. I dessa workcenter är drifttiden längre än den 
kalkylerade tiden vilket innebär produktion med reducerad hastighet. 
 
I workcenter 420, 421 och 450 inkluderar den kalkylerade tiden inre ställ, 
det vill säga materialpåfyllnad och omställning under körning. Det innebär 
att Diagram 3 visar en jämförelse mellan kalkylerad produktionstid 
(inklusive inre ställ) och drifttid. Det framgår att tidsåtgången för ställ stort. 
Det finns dock flera fel i jämförelsen. Dels framgår det inte om maskinerna 
körts i angiven hastighet och det finns ingen information om hur lång verklig 
produktionstid (inklusive inre ställ) är, det vill säga om kalkylerad 
produktionstid stämmer. Figur 15 visar situationen grafiskt.  
 

 
 
Figur 15  Kalkylerad produktionstid jämfört med verkligt utfall för workcenter med 

inre ställ. 
 
Det är inte möjligt att med hjälp av historisk data få fram den verkliga 
produktionstiden. Beredare och planerare upplever dock att de kalkylerade 
tiderna är tillräckligt bra approximationer för att användas vid planering av 
produktionen. Jämförelsen mot den tillgängliga tiden i Diagram 3 visar att 
det finns ett stort glapp från både planerad tid och drifttid upp till tillgänglig 
produktionstid. Det betyder att maskinen antingen haft låg beläggning eller 
att verklig produktionstid är betydligt längre än kalkylerad. 
 
Uppgifterna som Diagram 3 bygger på tillsammans med uppgifter om 
kvalitetsutbytet gör det möjligt att beräkna OEE för workcenter utan inre 
ställ, 303, 310 och 510. Se Tabell 3. 
 
Tabell 3 OEE-värde för workcenter utan inre ställ, 2006. 
 

T A K T·A·K=OEE

303 0,38 0,95 1,00 0,36

310 0,56 0,84 1,00 0,46

510 0,59 0,81 1,00 0,48  
 
Beräkningsmetod återfinns i avsnitt 4.3.3. Uppgifterna i Tabell 3 är hämtade 
från affärssystemet. Det finns dock flera osäkerheter:  
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• Den teoretiska drifttiden summeras av affärssystemet och innehåller 
flera beredningsfel, detta gäller framför allt när produkten 
ursprungligen beretts för ett annat workcenter, exempelvis 522 för 
mantling.  

 
• Beräkningen av kvalitetsutbytet tar endast hänsyn till defekter som 

upptäckts direkt och genererat omkörningar.  
 
Anledningen till att OEE inte kan beräknas för workcenter med inre ställ är 
att den teoretiska produktionstiden inte är tillgänglig som summa. För att 
finna den teoretiska produktionstiden måste varje order studeras specifikt 
och angiven hastighet omräknas till produktionstid. Då det rör sig om ett 
mycket stort antal ordrar under ett år (som denna förstudie grundas på) anses 
detta för tidskrävande. För att ändå få en indikation på OEE-värdet för dessa 
workcenter beräknas OEE med anläggningsutnyttjande satt till 1,0. OEE-
värdet som anges i Tabell 4 är alltså med största sannolik högre än det 
verkliga värdet.  
 
Tabell 4 OEE-värden för workcenter med inre ställ 
 

T A K T·A·K=OEE

420 0,25 1,00 0,99 0,25

421 0,32 1,00 0,99 0,32

450 0,20 1,00 1,00 0,20  
 
 
I både Tabell 3 och Tabell 4 är det tydligt att tillgängligheten är låg. Det är 
alltså mycket arbetstid som åtgår till annat än värdeskapande aktiviteter. Det 
bedrivs dock ingen drift- eller stopptidsuppföljning i något av workcentren 
vilket gör att det inte går att fastställa förlustorsakerna. Tabell 3 visar även 
att workcenter 510 och 310 körs med 20 respektive 15 procent reducerad 
hastighet, medan workcenter 303 ligger bra till vad gäller att hålla angiven 
hastighet. 
 
I workcenter 510 finns ett produktionsmål på 120 kilometer 
lågspänningskabel i veckan. Denna är baserad på prognostiserad 
årskvantitet. Tanken är att resterande tillgänglig kapacitet ska upptas av 
PEX-mantling. Dessa ordrar planläggs med kort varsel när planerare ser att 
det finns möjlighet i form av ledig tid.  

6.3 Korsflöden 
Med korsflöden avses de produktionsprocesser som utförs inom avdelningen 
PG för någon annan avdelnings räkning. Det rör sig främst om kabling, 
skärmning och mantling av PEX-produkter. Det är lika vanligt att en produkt 
kommer in i området och genom går ett moment som att den ansluter sig för 
att vara en del i kedjan. Planen är dock att de ska vara en del i kedjan i 
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framtiden. Förutom PEX-produkter så förekommer isolering av ledare för 
avdelningen för installationskabel, kallad klena avdelningen. I Bilaga 2 kan 
korsflöden utläsas. Diagram 4 visar hur fördelningen mellan 1-
kilovoltprodukter och PEX-produkter ser ut i berörda workcenter. De blå 
staplarna visar utfallet 2006 och de gröna staplarna visar trenden för 2007 
erhållen genom att multiplicera första kvartalets utfall med fyra. Alla tider är 
kalkylerade produktionstider hämtade från affärssystemet. 
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Diagram 4 Fördelning mellan PEX- och 1kV- produkter.  
 Utfall för 2006 och trend för 2007 

 

6.3.1 Skärmning och mantling 
I workcenter 510 slutbearbetas alla grova lågspänningsprodukter samt en del 
produkter från PEX-området. På grund av ett stort antal inflöden bildas ofta 
kö till mantellinjen. Förekommande inflöden är i huvudsak 
 

• Kablade produkter från workcenter 420 
• Kablade produkter från workcenter 421 
• Kablade produkter från workcenter 423  
• Skärmade produkter från workcenter 450 

 
Se flödeskartan i Bilaga 2 för detaljer. Workcenter 423 tillhör PEX-
avdelningen medan de andra ingår i PG. Alla flöden är planlagda men 
förseningar någonstans i kedjan och omprioriteringar förkommer vilket 
medför ökad risk för köer. Dessa omprioriteringar innebär oftast att PEX-
produkter ges förtur för att snabbt avlasta PEX-området som i regel är 
hårdare pressat är PG vad gäller tillverkningstakt.  
 
Skärmningsmaskinen, workcenter 450, är unik i fabriken, det är den enda 
maskin som kan skärma en viss typ av produkter. Den belastas förutom av 
produkter från den egna avdelningen av PEX-produkter. Eftersom ställtiden i 
maskinen är lång får operatören vanligtvis klartecken att ställa om till PEX-
skärmning innan produkten är redo att köras med följden att 
skärmningsmaskinen står redo lång tid innan kabeln är på plats. Detta beror 
dels på att tidsprecisionen är dålig eftersom PEX-kabeln ofta har flera 
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processteg5 kvar att genomgå samt att väntetiden för truckleverans i 
allmänhet är lång i fabriken. Upp till en timme, i många fall gör operatörerna 
bedömningen att det är tidseffektivare att själva utföra hämtningen med 
avdelningens lilla truck. Transportproblemet är tillfälligt löst i detta fall 
genom att personalen från provningsstationen på PEX-avdelningen kör 
bandade PEX-kablar till skärmningslinjen med en stor ledtruck. Resultatet 
av att skärmningsmaskinen står laddad och väntar på PEX-produkter blir att 
övriga produkter som ska skärmas hamnar i kö. Att skärma andra produkter 
emellan anses orimligt eftersom ställtiden är mycket lång, upp till ett 
arbetsskift, så när maskinen är inställd för att köra PEX-kabel körs det 
vanligtvis under två till tre dygn. 
 
Utrymmet kring skärmningslinjen och mantellinjen är begränsat och 
truckförarna är ofta tvungna att placeras väntande trummor i andra delar av 
fabriken. Detta leder till ytterligare väntetider då kön lossnar och en viss 
trumma inte finns på plats när det väl är dags att köra den på grund av ovan 
nämnda överbelastning på truckförarna. Följden blir att operatörer och 
truckförare lägger mycket tid på att leta efter trummor. Detta problem är 
större än det kanske låter. Eftersom produktions- och väntetiderna är långa är 
det vanligtvis inte samma skift som arbetar vid utplacering som vid 
hämtning och informationsöverföringen mellan skiftlagen inte alltid är 
fullständig. Det finns en seghet, fördröjning i kommunikationssystemet. När 
omställning av skärmningsmaskinen påbörjas finns ingen vetskap om 
huruvida produkten kommer att bli försenad eller inte och operatören kan 
därför inte meddela sina medarbetare om förseningen direkt. Vidare 
produceras ofta stora index i alla workcenter och det är önskvärt att ett index 
körs färdigt innan produktionen avbryts på grund av köer. Då kan väntetiden 
användas som ställtid. 

6.3.2 Kabling och isolering 
Kablingslinjerna drabbas av igenkorkningen framför mantellinjen och 
skärmningslinjen. När köerna blir för långa tas ibland beslutet att avbryta 
arbetet tills balansen är återställd. Någon bestämd könivå som utlöser 
avbrottet finns inte. Det som begränsar är antalet trummor, trumplatser och 
vetskapen om att det inte är lönt att köra vid tillfället eftersom det bara 
skapar ytterligare omflyttnings- och mellanlagringsproblem. Det finns ett 
begränsat antal maskintrummor avsatta för avdelningen. På grund av 
köbildning och långa väntetider binds dessa upp under lång tid och de 
workcenter som inte är direkt drabbade av stoppet påverkas ändå indirekt 
eftersom dess operatörer har svårare att skaffa trummor för sina körningar.  
 
Den kablingsmaskin som primärt berörs av korsflödena är workcenter 421 
där planerare och ledning anser att outnyttjad kapacitet finns och att den bör 
användas för att avlasta PEX-området. Maskinen är placerad tillsammans 

                                                
5 Vanligtvis ges klartecken för skärmning av högspänningskablarna innan de genomgått 
processtegen avgasning, avsvalning och bandning. 
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med isoleringslinjen 310 på ett eget område i fabriken, avskilt från 
avdelningens övriga workcenter, se Bilaga 1. Mängden PEX i 421 beräknas 
öka i och med införandet av en ny linje för isolering av ledare i PEX-
området. Intervjuer med områdets operatörer ligger till grund för 
nulägesbeskrivningen av området. 
 
Idag skapar en PEX-order irritation och problem för operatörerna. Vissa 
operatörer anser att kompetensen är bristfällig på grund av att de inte fått 
tillräcklig information. Dessutom saknas vissa inställningsvärden för 
maskinen i de skriftliga körinstruktionerna, detta är dock något som blivit 
bättre. Den allmänna inställningen är att om de ”får köra på som det är tänkt” 
löper produktionen smärtfritt. Att köra som det är tänkt syftar på 
avdelningens ursprungliga syfte med utformning som flödesgrupp och ett 
rakt flöde mellan isolering och kabling i workcenter 310 och 421 utan in- 
och utflöden till PEX eller andra workcenter. Dessa in och utflöden skapar 
problem i form av väntetider och letande som leder till att produktionen 
kommer ur fas och köer bildas. Operatörernas uppfattning är att 310 och 421 
går att köra i fas med varandra, det vill säga att isoleringslinjen kan försörja 
kablingsmaskinen utan avbrott. PEX-ordrar kommer vanligtvis ensamma 
eller parvis i körlistan. Att Kabla PEX tar ungefär dubbelt så lång tid som att 
kabla 1kV eftersom maskinen körs långsammare. En operatör som deltagit i 
undersökningen upplever att det är lönlöst att planera inför nästa arbetsdag 
eftersom det dels är svårt att veta hur lång tid en körning kommer att ta och 
dels för att det är så mycket omkastningar.  
 
När 421 kablar PEX under en längre tid tas ofta beslutet att avbryta arbetet i 
isoleringslinjen 310 av den anledningen att det bara kommer att bildas 
enorma mellanlager. Om det finns en uppsättning6 av 1kV-kabel färdig för 
kabling så finns det ingen anledning att köra eftersom det är möjligt att 
producera i kablingstakten när 421 väl är mottaglig för 1kV-produkter igen. 
Beslutet att slå igen tas ofta av operatörerna under nattskiftet, på morgonen 
hålls en dialog med linjechef eller planerare som accepterar beslutet eller ger 
order om att starta tillverkningen igen. En annan vanlig åtgärd vid 
igenproppning är att sänka hastigheten i 310 så att produktionen kommer i 
fas. För att möta dessa problem och effektivisera produktionen har det 
bestämts att när 421 kablar PEX ska 310 isolera ledare av klenare dimension 
som kan kablas i 420 (den andra kablingsmaskinen på avdelningen). Denna 
strategi fungerar inte optimalt vilket beror på att så mycket måste stämma 
samtidigt då många workcenter är involverade. Sänkt hastighet förekommer 
också för att ”upprätthålla produktionen”. Operatörerna upplever att det är 
bättre att producera, om än med lägre hastighet, än att stå still. Denna 
inställning grundar sig på bemötandet från ledning och chefer, ”om det rullar 
får man vara ifred men om det står still får man skäll”. Dessutom 
förekommer det att hastigheten sänks av anledningen att göra jobbet mindre 

                                                
6 Uppsättning av parter är de delar av en hel order som ska kablas samtidigt. Uppsättningens 
storlek styrs av antalet ledare och uppsättningens längd måste vara jämna multiplar av vad 
som ryms på en trumma efter att produkten kablats samman. 
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stressigt. Operatören anser att om det finns tid till att köra långsammare för 
att slippa stressa så är det okej. Sänkt hastighet kan även förekomma om 
tomtrumma saknas. 
 
En orsak till att produktionen hamnar i obalans är att personalen lägger 
mycket tid på att leta efter material till PEX-körningar. Det finns ingen given 
plats att ställa väntande isolerad PEX-ledare på utan den ställs där det finns 
plats. De transporteras till mellanlagring, antingen med AGV7-systemet eller 
manuellt med truck. Om AGV-systemet används går det att söka i 
datasystemet på vilken plats trumman står men om trumman transporterats 
till mellanlagringsplats manuellt finns inga lagrade upplysningar att tillgå. 
Vanligt arbetssätt när det är dags för PEX-kabling är att operatören går till 
PEX avdelningen och kontrollerar att alla längder i indexet är tillgängliga 
genom att fråga personalen eller se efter vad som återrapporterats. Nästa steg 
är att lokalisera trummorna och övrigt ingående material. En fallstudie i 
letande har utförts under en eftermiddag, se Bilaga 3. Studien visar att 
maskinen står outnyttjad mer än 5 timmar inför den aktuella körningen. 
Enligt de intervjuade operatörerna är detta inget ovanligt scenario. 
Workcenter 310 står sällan still för att operatören letar efter lintrumma. 
Erfaren personal klarar av att planera och leta under tiden körningarna går 
eftersom längderna är långa.  

6.4 Framtidsbeskrivning 
I dagsläget gör inte företaget någon betydande vinst på tillverkningen av 
lågspänningskabel men framtiden ser ljus ut. Företaget är den största aktören 
på den svenska marknaden där mellanspänningsnätet just nu byggs ut och 
förstärks. Därefter rustas troligtvis även lågspänningsnätet och då kommer 
avdelningens produkter att efterfrågas. En liten ökning förutspås redan 
nästkommande år medan det förväntas dröja tre till fem år innan behovet är 
som störst. 
 
PEX-produkter står för den i särklass största andelen av företagets 
försäljning idag. Behovet av mellanspänningskabel i Sverige förväntas 
visserligen avta men då företaget nyligen investerat i en ny PEX-linje för 
tillverkning av mellan- och högspänningskablar kommer företaget i större 
utsträckning än idag kunna konkurrera på utländska marknader. Det innebär 
att PEX-avdelningens avlastningsbehov består. Förhoppningen är att PG:s 
nuvarande maskinpark inledningsvis ska klara av volymökningen och räknar 
därför inte med några större investeringar de närmaste åren. Ett antal mindre 
åtgärder är dock planerade. Kylrännan i workcenter 510 kommer att byggas 
om för att klara kylning av grövre dimensioner. Förbättrade upptagare och 
ett magasin ska installeras i syfte att underlätta trumbyte. Dessutom finns 
planer på att utrusta workcenter 510 med en spruta till för skummat material 
så att fler PEX-produkter kan tillverkas. Mantling av PEX-produkter på PG 
blir troligen en permanent avlastningslösning medan kablingen ses som mer 

                                                
7 AGV- Automatic Guided Vehicle, förarlösa truckar som löper i förutbestämda banor. 
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temporär då workcenter 421 inte klarar så många modeller på grund av att 
den saknar återvridningsfunktion. Det kommer därför troligen att 
införskaffas en ny kablingsmaskin inom en femårsperiod. Vilken av 
fabrikens nuvarande kablingsmaskiner som kommer att ersättas är dock 
oklart. I väntan på detta finns möjligheten att öka tillgängligheten för kabling 
i workcenter 420, från tre- till femskift. Detta förutsätter att tidsprecisionen 
mellan isolerlinjerna och workcenter 420 fungerar 
 

6.5 Sammanfattning 
För att gå vidare i analysarbetet identifieras ett antal problemområden.  
 
Utnyttjande 
Det finns mycket tid som inte utnyttjas till värdeskapande aktiviteter. 
Planerad produktionstid upptar endast kring hälften av tillgänglig tid. OEE-
beräkningen visar att tidstillgänglighet och hastighetsreduktion är problemet. 
Avdelningens kapacitet styrs av vad som går att få ut ur workcenter 510 
därför är det viktigt att utreda vad som kan göras för att minska förlusterna 
där. 
 
Korsflöden 
Eftersom PEX-avdelningen även fortsättningsvis behöver avlastning krävs 
att förutsättningar finns för att ta emot produkterna. Detta är både ett 
kapacitets- och logistikproblem. Problemen med korsflöden är störst i 
workcenter 421 
 
Planeringsprecision 
För att kunna planera flödet krävs kännedom om vilken tid de olika 
processerna tar. Differenserna mellan de båda staplarna i Diagram 3 är stor 
och dessutom krävs bättre kännedom om de workcenter som har inbyggd 
ställtid. 
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7 Analys 
 
I detta kapitel analyseras nuläge och framtid för att klarlägga 
problembilden som sedan ligger till grund för kravspecifikation och 
fördjupningsarbete. 
 
 
Kapacitet definieras i denna studie som möjliga antalet värdeskapande 
maskintimmar. Utifrån nulägesbeskrivningen kan ett antal faktorer som 
påverkar avdelningens totala kapacitet påvisas. Materialflödesanalysen visar 
att samtliga produkter löper genom workcenter 510. I detta processteg kan 
inga alternativa lösningar tillämpas och med dagens beläggning utgör 
workcenter 510 en trång sektor. 2007 års första kvartal påvisar en ökning i 
maskinbeläggningen jämfört med 2006 vilket ytterligare styrker behovet av 
att frigöra potentiell kapacitet. Samtidigt visar kartläggningen av korsflöden 
att workcenter 421 är, och kommer fortsättningsvis att vara, tungt belastat. 
Problemen i dessa två workcenter samspelar och påverkar varandra negativt.  

7.1 Utnyttjande 
Kartlägganingen har visat att differensen mellan tillgänglig tid och verklig 
drifttid är stor i alla workcenter, se Diagram 3. Det framgår också av 
diagrammet samt av OEE beräkningen att 510 tillsammans med 421 är de 
högst belastade workcentren. Detta i kombination med vetskapen om att alla 
produkter måste löpa genom workcenter 510 motiverar fokusering där. 
Diagrammet visar att differensen mellan den kalkylerade produktionstiden 
(som är direkt baserad på anvisad körhastighet i maskinen)och drifttiden är 
stor. Utifrån detta kan följande slutsatser dras om workcenter 510. Dels att 
workcentret endast beläggs hälften av tillgänglig tid och dels att 
produktionstiden i genomsnitt är 20 procent längre än vad som kalkyleras 
för. För att öka workcentrets kapacitet krävs att orsakerna till ovanstående 
problem kartläggs och åtgärdas. 
 
Att ha ett produktionsmål angivet i kilometer per vecka är svårt att använda 
eftersom produktmixen under en vecka oftast inte är representativ för den 
totala produktmixen. Måttet kan dock användas för att jämföra produktionen 
mot årsmålsättningen. För 2006 var utfallet 90 kilometer 1kV och 3 
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kilometer PEX per vecka och första kvartalet 2007 var utfallet 115 kilometer 
1kV och 23 kilometer PEX per vecka.  
 
I workcenter 421 är beläggningen år 2006 runt 65 % av tillgänglig tid, den 
bör vara högre. Även om drifttiden i workcenter 421 inte är direkt jämförbar 
mot kalkyltiden är det möjligt att anta att inre ställ upptar nästan lika mycket 
tid som värdeskapande produktion gör. Det finns mycket tid att vinna på att 
minska tiden för de inre ställen. 

7.2 Korsflöden 
Eftersom PEX-avdelningen kommer att behöva fortsatt avlastning av PG 
krävs att rätt förutsättningar för att ta emot produkterna finns. Det gör det 
inte idag. Det brister både vad gäller kapacitet, organisation och logistik. 
Den hårt belastade internlogistiken är en vanlig orsak till stillestånd och 
reducerad hastighet. Fallstudien och intervjuerna som genomförts med 
personalen i workcenter 421 visar att mycket av stilleståndstiden kan 
elimineras genom att förenkla letandet och effektivisera transporterna. Det 
behövs ett tydligt gränssnitt mellan de olika produktionsavdelningarna PEX 
och PG för att övertagandet av produkterna ska gå smidigt. Idag råder 
platsbrist framför de bägge aktuella workcentren vilket med tanke på de 
många inflödena måste struktureras.  
 
Eftersom både workcenter 421 och 510 är trånga sektorer som berörs av de 
ökande korsflödena är det viktigt att produktionen inte blir stillastående på 
grund av att kedjans föregående workcenter inte hinner leverera i den takt 
som krävs. När det inträffar riskerar 421 och 510 att stå utan arbete trots att 
de egentligen behöver utnyttjas. 
 
Isolering av ledare till installationskabel i workcenter 303 förväntas öka med 
20 procent inom den närmaste tiden. Detta kräver att det finns tillgänglig 
kapacitet i workcenter 303 vilket det enligt Diagram 3 gör. Det finns alltså 
inga tecken på hinder för att utöka den produktionen. 

7.3 Planeringsprecision 
För att kunna planera flödet krävs kännedom om vilken tid de olika 
processtegen tar. Idag är differenserna mellan den kalkylerade 
produktionstiden som styr beläggningen och den tid produktionen verkligen 
tar det stor, se Diagram 3. Dessutom krävs bättre kännedom om de 
workcenter som har inbyggd ställtid i form av inre ställ. För att bedöma om 
tiden utnyttjas effektivt och hur stor kapacitet som finns att tillgå måste det 
finnas en referens i form av teoretiskt optimal produktionstid. I analysen av 
korsflöden ovan har konstaterats att det är svårt att få produktionen att flyta 
utan köbildningar och väntetider. Problemen bottnar i olika saker varav 
planeringsprecision är en. Detta är inte ett avdelningsspecifikt problem utan 
genomsyrar hela fabriken. PG har lägre planeringsprioritet än PEX så 
precisionen är sämre eftersom det inte läggs lika mycket kraft på att få det att 
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flyta på PG. Många förskjutningar och omkastningar förekommer på grund 
av att det inte finns några exakta uppgifter på hur lång tid produktionen tar. 
De uppskattade uppgifter om produktionstid som används har justerats för 
att motsvara verkligheten så bra som möjligt. Detta är ett dugligt sätt för att 
sköta den dagliga planeringen och kunna ge realistiska tidsplaner. Att 
komplettera detta arbetssätt med att dessutom ha kontroll på hur mycket 
produktionstid som går förlorad av olika anledningar ger möjligheten att 
ställa faktabaserade krav samt upptäcka brister och avvikelser. Det 
sistnämnda skapar bra förutsättning för att kunna förbättra produktionen och 
höja kapaciteten. På PG uppstår problemen primärt i mantellinjen 510 och 
skärmningslinjen 421. Kö bildas framför de workcenter där flera flöden 
sammanstrålar vilket orsakar: 
 
Onödigt arbete i form av letande efter utplacerade trummor och platser att 
ställa trummor som inte får plats vid ingångarna till linjerna eller annan 
bestämd plats. Dessutom krävs sökande efter tomma trummor. 
 

Onödiga transporter  
Bristen på trumplatser i direkt anslutning till linjerna leder till att operatörer 
eller truckförare tvingas utföra två extra transporter, utplacering och 
hämtning. 
 

Onödiga maskinstilletånd 
Bristen på tidsprecision leder till att maskinerna står tomma och väntar efter 
omställning. 
 

Onödigt många produkter i arbete  
Bristen på beslutsunderlag för när produktionen ska stoppas på grund av 
köerna samt segheten i kommunikationssystemet leder till att onödigt 
mycket material fastnar i flödet. 
 
De workcenter som går treskift producerar inte under helgerna vilket innebär 
ett problem i planeringen. Antingen måste de producera mot buffert för att 
kunna tillgodose 5-skiftmaskinernas behov eller så måste behovet av 
produkter som treskiftmaskinerna producerar vara så lågt att den kan utföras 
under vardagarna.  
 
Då produktionsplanen inte är fast utan justeras efterhand för att passa 
verkligheten genom att starttider flyttas fram är det omöjligt att göra 
jämförelser mellan verkligt utfall och planen. Detta innebär i praktiken att 
det är omöjligt att avgöra om produktionen är i fas eller att genomföra 
starttidsuppföljning. En fungerande starttidsuppföljning ger möjlighet att 
upptäcka stora avvikelser snabbt så att justeringar i till exempel orderföljd 
för att prioritera viktiga ordrar kan göras i tid 
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8 Kravspecifikation 
 
I detta kapitel ställs de krav på produktionsavdelningen som måste uppfyllas 
för att klara förutspådd efterfrågan. Kraven styr ytterligare 
fördjupningsarbete som utförs för att ge grund för kommande 
lösningsförslag. Specifikationen är uppdelad i enlighet med de 
problemområden som sammanfattats i nulägesbeskrivningen. 
 
 

8.1 Utnyttjande 
Följande krav ställs på områdets trånga sektorer för att uppnå rimlig 
utnyttjandegrad. 
 

• Drifttiden i workcenter 510 ska uppgå till minst 80 procent av tillgänglig 
tid. 

• Produktionen i workcenter 510 ska bedrivas i den för produkten angivna 
hastigheten. 

• Beläggningen i workcenter 421 ska uppgå till 80 procent av tillgänglig 
tid. Beläggningen ska inte inkludera förberedande ställ. 

• Tiden för inre ställ i workcenter 421 ska reduceras med 25 procent. 

8.2 Korsflöden 
Följande krav ställs på de workcenter som avlastar PEX-området. 
 

• Det ska finnas ett tydligt gränssnitt för överlämningen från PEX-
avdelningen till workcenter 421. 

• Inget av workcenter 421 eller 510 får stå tomma på grund av att 
levererande workcenter inte hinner producera i samma takt.  

8.3 Planeringsprecision 
Följande krav ställs för att förbättra planeringsprecisionen. 
 

• Den kalkylerade produktionstiden ska motsvara teoretisk produktionstid. 

• Transporter ska inte vara en orsak till avvikelser från produktionsplanen. 

• Det ska vara möjligt att avgöra om produktionen ligger i fas med vad 
som planerats för, det vill säga genomföra starttidsuppföljning. 



 
 

43 

 

 
 
9 Fördjupad problemanalys 
 
I detta kapitel presenteras det fördjupningsarbete som gjorts för att det ska 
vara möjligt att tillgodogöra kravspecifikationen i kommande 
lösningsförslag. Kapitlet sammanfattas i ett antal tilläggskrav på 
lösningarna. 
 

9.1 Utnyttjande i workcenter 510 
För att uppfylla kravet på drift minst 80 procent av den tillgängliga tiden 
krävs kartläggning av orsakerna till förlusterna. Detta genomförs med så 
kallad stopptidsuppföljning. Tillsammans med operatörerna utformas ett 
dokument där de vart efter produktionsavbrott inträffar fyller i tid och orsak. 
Dokumentet återfinns i Bilaga 4. De elva orsaker som författaren och 
operatörerna kommer överrens om kan sorteras under de ”sex stora 
förluster” som beskrivs i avsnitt 4.3.2. Efter en komplett skiftcykel8 på fem 
veckor sammanställs resultatet och jämförs mot periodens drifttid och 
teoretiska produktionstid. Den teoretiska produktionstiden är direkt 
proportionell mot anvisad körhastighet. Sammanställningen ger svar på vad 
tiden använts till och hur stora förluster som reducerad produktionshastighet 
gett upphov till, se Diagram 5. 

                                                
8 En komplett femskiftcykel innebär att alla skiftlag arbetat alla skiftperioder. 
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Diagram 5 Sammanställning av stopptidsregistrering 
 
Under perioden har operatörerna registrerat 58 procent av stilleståndstiden. 
Detta är en låg andel men resultatet anses ändå tillräckligt tillförlitligt för att 
arbeta vidare med. Personalbrist står för en betydande del av den registrerade 
stopptiden. Precis som i Diagram 3 på sidan 31 är skillnaden mellan 
kalkylerad och verklig drifttid betydande. Under 840 timmar har 120 
produktionstimmar gått förlorade på grund av reducerad hastighet. För att 
åskådliggöra de olika förlustorsakernas betydelse för den totala tidsförlusten 
pressenteras de i ett paretodiagram, se avsnitt 4.4. I Diagram 6 framgår att 
reducerad hastighet står för mer än 35 procent av den totala tidsförlusten. 
”Orsak ej känd” motsvarar den stopptid som inte loggats. Anledningen till 
att stapeln trots sin storlek är placerad utanför diagrammet beror just på att 
det är osäkert vad den innehåller.  
 

 
Diagram 6 Paretodiagram för förlustorsaker, orsaker till differens mellan verklig och 
teoretisk produktionstid. 
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Paretodiagrammet visar att en stor reduktion av förlusterna är möjligt att 
göra genom att åtgärda problemen som orsakar reducerad hastighet.  
 
Vid analys av de tillfällen då personalbrist angivits som stopporsak framgår 
att mer är 80 procent av den stilleståndstiden kommer från tillfällen då 
personalbristen stäcker sig över ett helt skift på 8 timmar. Detta betyder att 
maskinen inte varit bemannad vid dessa tillfällen. I detta fall handlar det om 
att göra prioriteringar. Eftersom workcentret har hög beläggning får det inte 
stå still eller köras i reducerad hastighet i onödan. Det är viktigt att 
ansvarsfördelningen vad gäller prioriteringar är tydlig och att det finns 
kompetent personal att tillkalla vid sjukdom och frånvaro av ordinarie 
personal. Förutsatt att prioriteringar gör när de krävs är den tid som förlorats 
på grund av personalbrist tillgänglig när kapaciteten efterfrågas. 
 
För att få en uppfattning om vad som är normal ställtid gjordes valet att dela 
upp ställtiderna vid loggningen i normal och problematisk. Det är dock svårt 
att säga om operatörerna verkligen skiljt på dessa. Överlag är det 
överraskande lite ställtid loggad och underlaget anses därför för bristfällig 
för att dra djupare slutsatser av. Det kan finnas flera orsaker till att ställtiden 
inte loggats. En del ställtider är så korta att operatören kan finna det onödigt 
att registrera tiden eller så har de glömt att göra det. I vissa fall kan det vara 
så att operatörerna tagit en längre rast i samband med en omställning och 
inte vill registrera tiden av den anledningen. Trots att ställtiden inte utgör 
någon betydande del av tidsförlusterna är det ändå viktigt ur 
planeringssynpunkt att ställtiderna är korrekta.  
 
Stopptidsregistreringen ger ett bra underlag för vilka områden som ska 
fokuseras vid djupare analys. För att identifiera orsakerna till förlusterna 
genomförs strukturerade intervjuer med samtliga av workcentrets operatörer. 
Intervjuschema återfinns i Bilaga 5. 

9.1.1 Reducerad hastighet 
Diagram 6 visar att reducerad hastighet är den mest betydande orsaken till 
tidsförlust. Genom intervjuerna är det möjligt att identifiera sju andledningar 
till varför skillnaden mellan verklig och kalkylerad produktionstid är så stor, 
se Figur 16. 

 
 

Figur 16 Orsaker till reducerad hastighet 
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Rampning 
Med rampning avses den successiva höjning av hastigheten som krävs för att 
maskinen ska producera i erforderlig kvalitet. Tidsåtgången för rampning 
skiftar beroende på material och kabelns grovlek. Några instruktioner för 
rampningen finns inte utan det förväntas av operatören att bedöma 
rampningshastigheten utifrån erfarenhet och produktens beteende. Exempel 
på beteende är hur det extruderade materialet sluter sig kring kabelkroppen 
just utanför munstycket, den så kallade blåsan. Polyeten är ett mycket 
elastiskt material och kräver betydligt kortare rampningstid än PVC. 
Eftersom rampningen är ett obligatoriskt moment bör tiden som krävs ingå i 
kalkyltiden. 

Trumbyte 
Farten sänks ofta i samband med trumbyte både i avrullare och i upptagare 
för att operatörerna ska hinna genomföra bytet. Vissa operatörer menar dock 
att det inte är några problem att hinna utföra arbetet medan maskinen går i 
angiven hastighet så länge workcentret är fullbemannat. Vid produktion i 
hög hastighet med täta trumbyten är det vanligt att operatörerna väljer att 
hålla hastigheten konstant under den angivna för att slippa rampningar. Detta 
gäller även kortare ordrar och index. 

Provning 
Under vardagarna sköter en av operatörerna som går treskift provningen men 
under helger ligger arbetsuppgiften på operatörerna i workcenter 510. 
Direktiv från flödeschefen är att maskinen får stoppas för provning men de 
flesta operatörer väljer att istället sänka hastigheten och genomföra 
provningen under tiden. Huruvida detta är en bättre lösning än att stoppa 
maskinen beror på om maskinen bara körs med reducerad hastighet under 
tiden för provningen eller om den går med reducerad hastighet hela helgen. 
Om maskinen körs med reducerad hastighet medan provning utförs blir 
produktionen effektivare jämfört med att stoppa maskinen förutsatt att 
operatörerna efter provning återgår till angiven hastighet. Det kan dock vara 
lätt att halka efter med hastigheten på grund av en önskan att undvika 
rampningar och att operatörerna tycker att det blir för hattigt att höja och 
sänka farten i samband med varje provning och trumbyte.  

Maskinfel 
De flesta maskinfel som inträffar rör linjens kringutrustning, så som 
upptagare. När ett sådant fel inträffar sänks hastigheten i hopp om att det ska 
vara möjligt att åtgärda felet innan det påverkar produktionen så till vida att 
maskinen måste stängas av. Fel som inte är akuta registreras via 
datasystemet som meddelar verkstaden. Där prioriteras jobben utifrån 
anläggningens totala behov. Detta fungerar bra och det är viktigt att jobbet 
med förebyggande underhåll fokuserar på rätt saker. 
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Instruktionsfel 
Vissa operatörer anser att flera produkters tillverkningshastigheter är 
felaktigt satta och menar att kvalitén blir bristfällig eller att maskinen 
överhettas om instruktionen följs. Andra operatörer anser dock inte att några 
sådana problem förekommer. De operatörer som upplever att instruktionerna 
är fel pekar på följande orsaker 
 

• Några av de grövsta produkterna hinner inte svalna tillräckligt i 
kylrännan. En operatör påstår att detta gäller de flesta produkter 
som körs med en hastighet över 30 m/min. Andra hävdar att det 
gäller polyetenmaterialet som kräver längre tid för kylning. 
 

• Manteln på PVC-produkter brister ibland strax utanför munstycket 
även om rampningen varit bra.  
 

• Sprutan klarar inte av att producera i så högt varvtal som 
hastigheten kräver.  
 

• Gränsen för maximal strömstyrka överskrids vilket kan leda till att 
sprutan stängs av. 
 

• Sugsystemet som förser extruderingsmaskinen med material hinner 
inte med vid höga hastigheter 

 

Specifika produktyper som anges ha felaktigt angivna hastigheter är PFSP 
och AXCEK. Dessutom framgår det att många tycker det är komplicerat att 
köra PEX-ordrar eftersom instruktionerna inte är anpassade till maskinen 
utan gäller för en liknande maskin på PEX-avdelningen. En förutsättning för 
att instruktionerna ska följas är att de är trovärdiga. Så fort en situation 
uppstår då operatören anser att den angivna hastigheten är felaktig bör saken 
ifrågasättas och utredas. Om det är ett verkligt problem ska maskinen eller 
instruktionen justeras beroende på problemets art. Om det är ett upplevt fel, 
det vill säga inte finns några tekniska hinder mot att köra i den angivna 
hastigheten ska operatörerna övertygas om det. För att operatörerna ska 
respektera och lita på instruktionerna krävs att de stämmer till hundra 
procent. Annars upplevs anvisad hastighet mer som en rekommendation än 
en instruktion och produktionen blir därmed onödigt ineffektiv. 
 
Kylrännan kommer att byggas om för att klara de anvisade hastigheterna. 
Detta kommer förhoppningsvis att ske under kvartal två 2007. I övrigt bör 
inget hinder finnas för att köra i angiven hastighet eftersom beredningen tar 
hänsyn till material- och maskinförutsättningarna. Om manteln som läggs är 
tjockare än instruktionen anger är det möjligt att maskinen överbelastas men 
det bör inte vara något problem eftersom tjockleken numera kontrolleras 
noga då det är en vidtagen materialbesparingsåtgärd. Det finns dock inget 
system där operatörerna kan anmäla vad de anser är felaktiga hastigheter så 
att det kan utredas. 

Otakt gentemot andra maskiner 
Hela fabriken är känslig mot störningar i tidsprecision. Avvikelser från 
produktionsplanen beror dels på händelser i produktionen men även på 
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internlogistiken. Det händer att workcenter 510 är på väg att köra ikapp 
innanliggande workcenter och för att undvika att slå igen körs maskinen på 
halvfart. Detta skapar följdfel. Ett exempel: 
 

Om PEX-avdelningen inte levererar i tid till workcenter 421 
väljer operatörerna att inte lösgöra den färdigkablade produkt 
som finns i maskinen. Anledningen till detta är att om en 
maskin töms utan att det är möjligt att skarva måste skarvning 
med rep utföras. Detta innebär i förlängningen dubbla 
skarvningar för operatörerna. Följden blir att workcenter 510 
inte får kablat material i tid samt senare, att workcenter 310 inte 
kan leverera till 421 enligt planen. Operatörernas lösning på 
detta är att köra maskinerna i reducerad hastighet för att invänta 
varandra.  

 
I detta fall är det missvisande att säga att reducerad hastighet är problemet 
eftersom det bara är ett sätt att skyla över de egentliga problemen. Genom att 
färdigställa produkter i angiven hastighet och därefter slå av maskinen 
visualiseras problemets betydelse. Problemet måste dock lösas med 
gemensamma åtgärder i hela anläggningen både vad gäller logistik och 
planering. Genom att sluta begrava problemen blir produktionen mer 
transparant och lätthanterad. Denna åtgärd kommer troligen inte leda till 
ökad output i dagsläget men genom att lyfta fram problemen förbättras 
möjligheten att lösa dem innan kapaciteten efterfrågas. Dessutom blir det 
överskådligt hur stor dold kapacitet som finns. 

Brist på motivation 
Genom intervjuerna framkom brist på motivation som en orsak till att inte 
bedriva produktionen i den angivna hastigheten. Brist på motivation ses som 
en följd av att inga påföljder inträffar om linjen körs i en lägre hastighet än 
angivet. Det är vanligt att operatörerna beräknar en körhastighet för att 
undvika att få trumbyte innan skiftbytet eller att behöva starta maskinen efter 
en omställning. Det är dessutom vanligt att sänka hastigheten eller stanna 
maskinen för att äta under eftermiddagar och helger utan att söka ersättare. 
Denna företeelse kompenseras ibland av att maskinen körs snabbare under 
andra perioder på skiftet.  

9.1.2 Brist på arbetsvilja 
Brist på motivation är inte bara en orsak till reducerad hastighet utan även en 
orsak till stillstånd. Avsaknaden av motivation tar sig i uttryck som brist på 
arbetsvilja. Många av operatörerna gissade att den stilleståndstid som inte 
registrerats under stopptidsuppföljningen till stor del kunde bero på slarv 
men också innehålla ren dötid. Under intervjun fick alla ta ställning till 
påståendet: 
 

”Jag tror att alla är duktiga på att hålla korta stopp så som 
ställ och provning korta och effektiva men när något 
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allvarligt händer eller maskinen stått stilla länge är den 
allmänna inställningen att det inte gör något om maskinen 
står ytterligare en timme...” 

 
Nio av tio intervjuade operatörer kände igen situationen för sitt eget eller 
andras skiftlag. Många påpekade att det stämde särskilt under nattskiften och 
att det finns en viss typ av hederskodex9 vid skiftöverlämningarna mellan 
vissa skiftlag. Till exempel ansågs det av vissa som praxis att förbereda alla 
inställningar men påpeka att vissa justeringar kan behöva göras för att ställa 
in sprutmunstyckets centrering. Genom detta köps nästkommande lag en 
frist mot att inleda arbetet på en gång och det anses mer legitimt att dricka en 
kopp kaffe och prata med arbetskamraterna om det krävs justeringar innan 
det är möjligt att starta produktionen. Samtidigt framhöll vissa operatörer att 
de inte alls brukade skjuta på starten eftersom det bara ledde till mer arbete 
senare på skiftet. Det fanns också de som ansåg att det gick att bedöma om 
det skulle bli ett lugnt skift med eventuell orderbrist som följd på hårt arbete. 
Många ansåg att om en körning var igång vid skiftöverlämningen kunde 
mycket produktiv tid vinnas. Oavsett operatörens arbetsmotivation är det 
mycket vanligt att skiftets sista en till två timmar ägnas åt förberedelser för 
överlämning. Detta är ett märkligt fenomen som leder till att start och 
färdigställande av ordrar styrs av klockan istället för av arbetsbehovet och 
produktionstakten. Det är högst förståligt att det känns omotiverat för 
operatörerna att starta en körning en timme innan skiftbytet istället för att 
göra omställningar och förberedelser efter att körningen är klar och sedan 
avvakta nästkommande skiftlag. Detta eftersom det inte får någon som helst 
påföljd vare sig operatören väljer att göra det ena eller andra. 
 
Vidare ställdes frågor om information, motivation och återkoppling. 
Samtliga tillfrågade ansåg att de hade tillräckligt tillgång till information för 
att kunna planera produktionen i den mån det behövdes. Däremot svarade 
alla att de aldrig eller nästan aldrig fick feedback på sin arbetsinsats. Den 
feedback som ges fokuserar alltid på leveransprecisionen och är visserligen 
mestadels positiv men ansågs av många så kollektiv och allmän att det var 
svårt att ta åt sig. Det upplevdes som negativt av vissa som viste att de jobbat 
bra men misstänkte att andra inte jobbat lika bra att de beröm som utdelades 
gällde alla. Det påpekades också att kritik måste utdelas på individ- eller 
skiftlagsnivå för att få genomslag, alltså inte till hela gruppen. Inom gruppen 
är det lätt att skylla på varandra. Vissa ansåg att positiv feedback var något 
av det viktigaste på en arbetsplats och upplevde det som mycket trist att inte 
få någon medan andra tyckte att det var onödigt och menade att de inte 
behövde någon ”klapp på axeln”, det räcker med att själv veta att en egen 
arbetsinsats är bra. Operatörer som arbetat länge anser att viljan att lära sig 
nya saker saknas hos många nya. De tror att det kan bero på att morötter 
saknas. Att få veta att man inte presterat vad som förväntats av en 
förekommer aldrig personligen, såvida det inte är riktigt allvarligt och någon 
                                                
9 Oskrivet normsystem som man inte kan bryta mot utan att förlora anseendet särsk. i 
grupper med kåranda e.d. Källa Nationalencyklopedin 
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riskerar att bli uppsagd. Gruppen får ibland veta att de inte ligger i fas för att 
klara leveransprecisionen. Lönen och det egna samvetet angavs som 
motivationsfaktorerna för att göra ett bra arbete. Här är några röster om 
produktionsresultat och feedback: 
 

”Enda anledningen till att göra ett bra jobb är  
samvetet, ingen annan märker det”. 
 

”Jättetråkigt när man inte får någon respons,  
det spelar ingen roll hur man jobbar” 
 

”Jag känner själv om jag gjort ett bra jobb eller inte” 
 
Efter samtal om motivationens betydelse för arbetsinsatsen efterlyste flera 
operatörer direkt respons på sin arbetsinsats i form av positiv feedback eller 
konstruktiv kritik. Att all respons i dagsläget är så knuten till 
leveransprecisionen är inte bra eftersom den påverkas av så många faktorer 
som operatörerna inte själva kan styra över.  
 
För att komma till rätta med bristen på arbetsvilja och minimera förlusterna 
som motivationsbristerna orsakar behövs förmodligen både piska och morot. 
Figur 17 visar hur arbetet med att stärka arbetsviljan bör fokuseras. 
 

 
 

Figur 17 Åtgärder för att stärka arbetsviljan. 
 
Det krävs kontinuerlig uppföljning av produktionsresultatet och respons på 
den egna arbetsinsatsen helst efter varje skift. Det ska framgå när operatören 
presterat bra respektive dåligt. Responssystemet måste ta hänsyn till 
operatörens förutsättningar under den aktuella perioden i form av material- 
och ordertillgång, eventuella utrustningsfel som inträffat samt vilken 
bemanningsnivå workcentret haft. Informationsflödet är viktigt och fungerar 
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idag bra, samtliga operatörer anser att de har tillgång till nödvändig 
information för att kunna planera sitt arbete. För att bryta ner rådande 
hederskodex krävs att arbetssättet standardiseras. Operatörerna måste lita på 
varandra och arbetet ses som en kontinuerlig process som gör det självklart 
för operatörerna att arbeta metodiskt under hela skiftet. Detta är särskilt 
viktigt vid nyanställningar eftersom det är så lätt för nya att halka in i 
befintliga mönster och göra samma luriga fel som den mer rutinerade 
personalen. Samtidigt får inte yrkesskickligheten gå förlorad. Känslan av att 
vara bra på något är en stark motivationsfaktor därför måste ett 
standardiserat system fungera stödjande i operatörens arbete och får inte bli 
ett övervakningssystem. Eftersom maskinparken är gammal och många 
oförutsedda händelser som krånglar till arbetet inträffar är det viktigt att 
operatörerna även i fortsättningen är motiverade att aktivt lösa problemen. 
Ett standardiserat arbetssätt som upplevs som kontrollerande och 
övervakande kommer att hämma eget initiativtagande och kan i värsta fall 
leda till att operatörerna låter bli att åtgärda något de lätt skulle ha kunnat 
fixa i ren protest. För att chefer och tekniker ska vinna operatörernas respekt 
och medgörlighet vid införande av kapacitetshöjande förändringsåtgärder 
bör inkomna förslag från operatörer tillmötesgås i den mån det är möjligt.  

9.1.3 Personalbrist 
Det har tidigare konstaterats att en stor del av stilleståndstiden är klassad 
som personalbrist. Personalbrist har angivits när maskinen stått stilla på 
grund av att operatörerna antingen varit borta eller utfört andra uppgifter på 
avdelningen. Detta är främst en fråga om hur maskinen prioriteras vid 
reducerad bemanning. Den stilleståndstid som orsakats av personalbrist är 
således outnyttjad kapacitet som borde vara lätt att utnyttja vid behov. 
Eftersom omkastningar och förseningar är vardagshändelser gäller det dock 
att ha möjlighet och förmåga att utföra prioriteringar snabbt för att kunna 
tillvarata denna outnyttjade kapacitet. 
 
De flesta operatörer anser att workcentret har hög prioritet inom PG men om 
ett annat av avdelningens workcenter producerar PEX så prioriteras det 
högre. Vissa hade svårt att förlika sig med den höga andelen personalbrist 
utan anser att maskinen går i stort sett hela tiden. Samma operatörer tycker 
att det är enkelt att tillkalla hjälp, alternativt arbeta ensam om någon är sjuk. 
Under intervjun frågades även vem som utför prioriteringarna. Om 
omkastningar som kräver omprioriteringar inträffar utförs det av flödeschef 
eller planerare. I det dagliga arbetet däremot är rollfördelningen otydlig. Det 
finns flera i personalen som har planering som styransvar, de finns dock inte 
representerade på varje skift. En genomgående trend är att de operatörer som 
arbetat länge tycker det är enkelt att styra och prioritera produktionen medan 
relativt nya operatörer anser att det är svårt att få genomslag för sina förslag 
och det inte känns rätt att kommendera någon som går treskift att köra 
workcenter 510. Det är även tydligt att vissa operatörer känner ansvar för att 
rätt prioriteringar görs medan andra anser att det inte är deras jobb att tala 
om för andra vad de ska göra. Eftersom karläggningsarbetet fokuserats på de 
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operatörer som går femskift är det ur deras synvinkel som förhållandet 
speglas. Många är av den uppfattningen att vissa treskiftlag är lättare att 
samarbeta och diskutera med än andra.  
 
De operatörer som har styransvar för planering sammanträder med 
flödeschef och planerare tre gånger i veckan. Då fastslås vilken maskin och 
vilka ordrar som har högst prioritet närmsta tiden. Detta sammanställs och 
presenteras för övriga operatörer på avdelningens whiteboardtavla. Systemet 
verkar fungera bra och tavlan har av många angetts som en bra hjälp i att 
planera sitt arbete. Det är jätteviktigt att tillvarata kompetensen hos de 
engagerade operatörer som känner ansvar genom att ge utrymme och 
inflytande att utföra prioriteringar. För att styrka deras auktoritet krävs att de 
får ännu mer stöd och hjälp med information. 

9.1.4 Ställtid 
Utifrån intervjuerna är det tämligen säkert att de förberedande ställtiderna 
utnyttjas effektivt. Operatörerna är duktiga på att förbereda och planera för 
omställningar. Det som däremot är ett problem är de förskjutna starterna i 
samband med ställ i skiftbyten som diskuterats i avsnitt 9.1.2 ”Brist på 
arbetsvilja”. De problem som angivits som kan göra ställtiden onödigt lång 
och ineffektiv rör framför allt PEX-produkter. Att hitta produkten medför 
samma bekymmer som för operatören i fallstudien vid workcenter 421, se 
Bilaga 3. Dock inte lika många trummor eftersom det som ska in i 
workcenter 510 redan är kablat. AGV-systemet kan användas men många av 
operatörerna vid 510 har inte kompetens att använda det och måste därför 
begära hjälp. Ofta måste de verktyg och instruktioner som ska användas för 
att producera ordern hämtas på PEX-avdelningen. 

9.1.5 Möjligt resultat 
Av tidigare presenterade anledningar till produktion i reducerad hastighet att 
döma anses det orimligt att komma ifrån all hastighetsreduktion inom den 
närmaste tiden. Ett realistiskt krav är att begränsa den reducerade hastigheten 
till att maximalt få utgöra 10 procent av den teoretiska produktionstiden. Det 
vill säga en halvering av tidsförlusten som den orsakar idag. Samtliga 
förbättringsåtgärder bör möjliggöra en höjning av beläggningen till 80 
procent exklusive förberedande ställ, enligt uppsatt krav. Diagram 7 har 
2007 års första kvartal som utgångspunkt och visar vilken kapacitet som 
frigörs när dessa krav uppfylls. 
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Diagram 7 Ökning av värdeskapande tid i workcenter 510 
 
Stapel ett visar nuläget där den värdeskapande tiden, det vill säga teoretisk 
produktionstid, utgör 58 procent av tillgänglig tid. Genom att höja 
produktionstakten enligt stapel 2 och vidare höja beläggningen enligt stapel 
tre är det möjligt att höja den värdeskapande tiden till 73 procent av 
tillgänglig tid, en höjning med drygt 25 procent jämfört med dagsläget. Det 
innebär att det är möjligt att öka produktionsvolymen i workcenter 510 med 
25 procent förutsatt nuvarande produktmix. Observera att modellen bygger 
på att reducerad hastighet och ställtid är i genomsnitt proportionerlig mot 
teoretisk produktionstid, stapel tre har alltså samma proportioner som stapel 
två. Tabell 5 visar hur OEE-talet kommer att förändras vid uppfyllande av 
kraven. 

Tabell 5 OEE-väden för nuläge respektive vid uppfyllande av krav. 

NU KRAV
T 0,70 0,80
A 0,83 0,91
K 1,00 1,00

TAK=OEE 0,58 0,73  
 

9.2 Utnyttjande i workcenter 421 
För att öka workcentrets kapacitet, måste antingen den värdeskapande tiden 
öka eller användas effektivare. Detta förutsätter att förlusterna minskas. Som 
förluster räknas här den totala tidsskillnaden mellan värdeskapande och 
tillgänglig tid.  
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En studie av produktionen under 2007 års första kvartal i workcenter 421 har 
genomförts. Studien visar att beläggning exklusive tiden för förberedande 
inställningar uppgår till 72 procent av tillgänglig tid. Uppgifter om 
beläggningstiden är hämtad från affärssystemet. För att undersöka hur stor 
del av den belagda tiden som är värdeskapande tid beräknas den teoretiska 
produktionstiden utifrån producerade ordrars angivna körhastighet. Diagram 
8 visar att den teoretiska produktionstiden endast utgör en tredjedel av 
belagd tid. Genom att jämföra den teoretiska produktionstiden mot 
drifttidsmätarens registrerade tid för perioden framgår hur effektiv den 
värdeskapande tiden är. Eftersom drifttidsmätarens tid är längre än teoretisk 
drifttid tolkas differensen som förluster orsakade av produktion i reducerad 
hastighet.  
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Diagram 8 Beläggning och förluster i workcenter 421 
 
Diagrammet visar att den delen är ganska liten och kan troligen förklaras av 
de många starter som måste göras i samband med inre ställ. Fokus i 
förbättringsarbetet bör därför läggas på att öka den värdeskapande tiden 
snarare än att effektivisera den. De inre ställen innefattar materialpåfyllnad 
och trumbyten under pågående körning och är den stora förlustorsaken. De 
upptar hälften av belagd tid. Förberedande ställ upptar en i sammanhanget 
obetydlig andel av förlusterna. Med förberedande ställ avses 
maskininställningar och verktygsbyten som utförs i samband med 
produktbyte. För att få klarhet i förlustens art studeras produkttypens 
inverkan. Diagram 9 anger hur produktionstiden fördelats mellan de två 
produkttyperna PEX- och 1kV-kabel.  
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Diagram 9 Produkttypernas påverkan på tidsförlusterna 
 
Cirklarna visar hur stor andel av den kalkylerade produktionstiden som 
utgörs av värdeskapande tid (teoretisk produktionstid) samt av de olika 
förlusttyperna. Andelen värdeskapande tid är lika för de båda produkttyperna 
men den förberedande ställtiden är längre för PEX-produkterna medan de 
inre ställen, och/eller reducerade hastigheten, är mindre relativt 1kV-
produkterna. Det är inte möjligt att skilja på reducerad hastighet och inre 
ställ för de olika produkttyperna eftersom drifttidsmätaren inte avläses efter 
varje order. Observera att ovanstående analys endast bygger på kalkylerad 
data från affärssystemet och inte på verkligt produktionsutfall. 

9.2.1 Möjligt resultat 
De uppsatta utnyttjandekraven är att workcentret ska beläggas till 80 procent 
exklusive förberedande ställ och att den inre ställtiden ska reduceras med 25 
procent. Diagram 10 visar vilket utslag dessa åtgärder kommer att ge 
teoretiskt. Första stapeln visar dagsläget, den har alltså samma proportioner 
som höger stapel i Diagram 8. Andra stapeln visar resultatet av att reducera 
tiden för de inre ställen med 20 procent förutsatt dagens produktionsvolym. 
Stapel tre tar hänsyn till kravet på 80 procent beläggning. Det viktiga att 
jämföra är värdeskapande tid, grönt fält, med dagsläget.  
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Diagram 10 Ökning av värdeskapande tid i workcenter 421. 
 
Genom att uppfylla kraven höjs den värdeskapande tiden med 29 procent 
jämfört med dagsläget. Det är alltså den volymökning som anses rimlig med 
nuvarande utrustning. Det är nu möjligt att beräkna ett gällande OEE-tal för 
workcentret eftersom teoretisk drifttid undersökts genom att studera 
köranvisningarna. Talet beräknas utifrån samma uppgifter som ovanstående 
analys baserats på. Tabell 6 visar OEE-värdet i dagsläget samt hur värdet 
kommer att förändras vid uppfyllande av kraven. 
 
 
 

Tabell 6 OEE-värde för nuläge respektive vid uppfyllda krav. 
 

NU KRAV
T 0,33 0,42
A 0,77 0,77
K 1,00 1,00

TAK=OEE 0,25 0,33  
 
För att se vilka effekter ytterligare reduktion av tiden för de inre 
omställningarna skulle ge beräknas detta med samma modell som använts 
ovan och visas i Diagram 11.  
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Diagram 11 Effekt av ytterligare ställtidsreduktion. 
 
Stapel 1 är med som referens och visar förändringarna enligt kraven. Stapel 
2 och 3 visar hur utfallet kan se ut om reduceringen av de inre ställen uppgår 
till 50 respektive 75 procent. Observera att modellen förutsätter att tiderna 
för förberedande ställ och reducerad hastighet är proportionella mot den 
värdeskapande tiden. Det är möjligt att dessa förlusters storlek kommer att 
förändras individuellt i samband med större förändringar. Modellen syftar 
främst till att illustrera förändringarna som de ställda kraven ger upphov till 
och på den nivån bedöms approximationen vara tillräckligt god. 

Ovanstående analys grundar sig på uppgifter hämtade från affärssystemet. 
Innan förbättringsarbete i syfte att reducera ställtiderna och öka 
beläggningen inleds är det viktigt att validera kalkyltiderna för inre ställ. Det 
ger ett tillförlitligt utgångsläge vilket möjliggör mätning av 
förbättringsarbetets resultat. 

9.3 Korsflöden 
För att lösa de problemen som korsflödena ger upphov till bör ett fungerande 
gränssnitt mot PEX-avdelningen införas och möjligheten att ha 
säkerhetslager på strategiska ställen undersökas. 

9.3.1 Gränssnitt 
Med gränssnitt mot PEX-avdelningen menas ett system med rutiner för 
produktflöde såväl som för informationsflöde. Behovet är störst i workcenter 
421 eftersom många PEX-produkter som ska gå genom PG kommer att 
träder in där och sedan följer kedjan. Gränssnittet måste tydliggöra när det är 
möjligt att starta produktionen. Detta löses företrädesvis genom att ha 
särskilda uppställningsplatser i anslutning till linjen dit ingående parter och 
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band transporteras när de tillverkats och överblivet material transporteras 
bort när de använts för att ge plats åt nästkommande order. Detta för att 
säkerställa att endast rätt material står på angivna platser. Optimalt för att 
slippa onödiga mellanlager är att rätt ingående material levereras exakt när 
operatören behöver det. Det är dock mer realistigt att i ett första steg sträva 
efter att rätt material i alla fall finns på rätt plats i rätt tid även om det lagrats 
på platsen under en tid.  

Maskininstruktioner måste vara aktuella och anpassade till maskinen och 
tillgängliga för operatörerna på samma sätt som övriga, det vill säga för 
utskrift via datasystemet. Det händer nämligen att ordern planeras så sent att 
instruktionen redan tagits ut på PEX-avdelningen. Färdigrapporten från 
PEX-avdelningen måste överlämnas rutinmässigt och av den måste framgå 
hur uppsättningarna hör ihop så att det är lätt för operatörerna i workcenter 
421 att förstå. I workcenter 510 är det framför allt tillgången till verktyg och 
märkband från PEX-avdelningen samt instruktionerna som måste förbättras.  

9.3.2 Säkerhetslager 
Ett krav är att workcenter 421 och 510 inte får stå tomma på grund av att 
levererande workcenter inte hinner producera i tid förutsatt att de behöver 
utnyttjas för den totala kapacitetens skull. För att undvika detta är en lösning 
att införa säkerhetslager. Det skulle även innebära en förbättring av 
överskådligheten genom att samla lagret på förutbestämda buffertplatser. 
Dessa bör inte vara produktspecifika utan vara ett storleksmässigt väl 
avpassat området för de produkter som ska in i maskinen härnäst. För att 
bedöma hur stort säkerhetslagret behöver vara för att workcenter 510 inte 
ska drabbas av stillestånd orsakat av väntan på leverans från föregående 
operation utnyttjas resultatet av stopptidsuppföljningen. I Workcenter 421 
finns ingen motsvarande stopptidsdata som för 510 att tillgå, beräkningar 
behöver därför göras för att utreda hur det ska avgöras om eller när 
workcenter 310 ska övergå till att producera för kablingslinjen 420 
alternativt avbryta produktionen. 

510 
Tabell 7 visar längden på de stillestånd som uppkommit på grund av att 
föregående workcenter inte levererat i tid. Tabellen innefattar en 
insamlingsperiod på 70 dygn. 
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Tabell 7   Stillestånd i WC 510 orsakade av väntan på föregående operation.  

Tabellen i kronologisk ordning. 
 

 
 
Vid 14 tillfällen har workcentret varit stillastående på grund av att det 
saknats kabel att mantla, trots att behovet funnits. Med enkel 
överslagsräkning innebär det nästan ett helt skift var femte dag. Viktigt att 
notera är att detta endast innefattar stillestånd, någon statistik på hur mycket 
produktionstid som förloras på grund av reducerad hastighet orsakat av 
föregående operation finns inte. Genom att studera stilleståndstidernas 
fördelning i Diagram 12 kan ett mönster skönjas som tyder på att tiderna 
kommer från två fördelningar trots att antalet värden är för få för att grunda 
en djupare analys på.  
 

 
 

Diagram 12 Stilleståndstidernas fördelning 
 
Antydningar från personalen pekar på att de längsta stoppen beror på någon 
särskild händelse i någon av de levererande workcentren. Dessa bör därför 
betraktas som specialfall och uteslutas från vidare analys. Dimensionering av 
säkerhetslager grundar sig alltså på kvarstående kortare stopp. Se Diagram 
13. 
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Diagram 13 Fördelning för stilleståndstidernas i normalfallet. 
 

Då underlaget är så litet anses det överskattat att genomföra en avancerad 
statistisk analys. Istället betraktas den plottade kurvan som en mycket grov 
normalfördelningsapproximation. Anledningen till att materialet trots sina 
brister är värt att jobba vidare med är den långa insamlingstiden som bör ge 
validitet åt resultatet. För att eliminera cirka 95 procent av väntetiden bör 
buffertnivån säkerställa att workcenter 510 kan producera i 12 timmar. Detta 
förutsatt att normala förhållanden råder enligt resonemanget ovan. Att ha en 
buffert på tolv timmars produktion kan ses som ett bakslag i arbetet med att 
göra produktionen smidig och flexibel. Det är viktigt att se detta som en 
övergångsfas medan planeringsprecisionen och samspelet mellan 
workcentren förbättras. Åtgärden är enkel att vidta och ger den stora vinsten 
att snabbt kunna utnyttja kapaciteten när den efterfrågas. Varje levererande 
workcenter kan inte ha ett säkerhetslager på 12 timmar gentemot workcenter 
510, det är inte rimligt och får inte heller plats. Istället måste produktionen 
läggas så att det workcenter som producerar den order vars nästa processteg 
är i workcenter 510 finns färdig 12 timmar innan given produktionsstart.  

421 
Operatörerna anser att flödet mellan workcenter 310 och 421 kan flyta utan 
avbrott förutsatt att inga PEX-körningar kommer emellan. Detta stämmer 
dock inte enligt affärssystemet vars kalkyler visar att en order tar upp till 50 
procent längre tid i 421 än i 310, vilket innebär betydande stilleståndstid i 
workcenter 310. Det har dock konstaterats tidigare att 421 är en flaskhals där 
stilleståndstiderna måste elimineras medan workcenter 310 inte är lika 
pressat. Säkerhetslagret mellan 310 och 421 bör således vara en uppsättning 
stor. Merparten av de produkter som flödar mellan 310 och 421 är fyrledare, 
vilket innebär att fyra trumplatser måste frigöras som säkerhetslagerplats. 
Vanligtvis består en order av flera uppsättningar och huruvida det är lämpligt 
att bryta produktionen mitt i en order är diskutabelt. Men om det ger 
möjlighet i workcenter 310 att vid rätt tillfälle producera en order som ska 
vidare till workcenter 420 bör det övervägas. Risken med att växla mellan 
ordrar är att problemen bara skjuts tillbaka i kedjan till 
linslagningsavdelningen. En alternativ lösning till att växla mellan ordrar är 
att öka flexibiliteten genom att minska orderstorleken.  
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9.3.3 Platstillgång 
För att tillgodose ovanstående behov av trumplatser för säkerhetslager och 
gränssnitt kartläggs aktuella lagringsplatser på området. Figur 18 visar hur 
området kring workcenter 421 och 310 ser ut i dagsläget. 
 

�

$
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Figur 18 Mellanlagringsplatser kring workcenter 421 och 310, dagsläge. 

 
De grå rutorna med siffror i symboliserar antal trumplatser. Rutor med 
heldragna linjer fungerar som ordinarie platser medan de streckade är platser 
där trummor står tillfälligt just vid översynen. För att få struktur och visuell 
överblick i området bör trumplatserna delas upp i ut- och in-områden. Det 
behövs  
 
310 IN: Plats för de trummor som levereras från linslagningen. 
310 UT: 4-8 trumplatser för 1-2 uppsättningar. 
421 IN: Gemensam med 310 UT samt 9-12 trumplatser för PEX-parter, 6-9 
platser för trummor med skärmband och 2 backar med isoleringsband. 
421 UT: Plats för 4 tomtrummor samt ett säkerhetslager där produkterna 
väntar 12 timmar innan de går in i workcenter 510. 
 
De platser som är i störst behov av att vara bestämda är kombinationen av 
310 UT och 421 IN. I det området krävs sammantaget 13 ordinarie och upp 
till 7 reservplatser. Det är viktigt att de platser som bestäms märks upp 
tydligt samt att det verkligen framgår att det är förbjudet att ställa fel.  
 

9.4 Planeringsprecision 
Att förbättra planeringsprecisionen handlar dels om att förbättra precisionen 
i kalkyltiderna samt att lösa problemet med transporterna. Kalkyltiden är den 
tid som används av planeringssystemet vid produktionsplanläggning. Dessa 
innefattar både produktionstid och ställtid. 

9.4.1 Kalkyltider 
För att förbättra planeringsprecisionen och möjliggöra användning av den 
teoretiska produktionstiden i jämförelser med verkligt utfall krävs att 
affärssystemets kalkyltider är uppdaterade. Det vill säga samstämmig med 
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den teoretiska produktionstiden. De genomförda intervjuerna har gett 
användbar information i kartläggningen av kalkyltidernas felkällor. Figur 19 
visar resultatet. 
 
 

 
 
 

Figur 19 Felkällor i kalkyltiderna 
 

Tidsförlusterna för rampning och trumbyte är inte individuellt beräknade 
eller optimerade. Det finna alltså inga uppgifter om vilken tid det borde ta. I 
vissa kalkylerade tider representeras förlusterna av ett procentuellt påslag. 

Vad gäller förberedande ställ visar intervjuerna och stoptidsregistreringen att 
den kalkylerade ställtiden, åtminstone i workcenter 510 är grovt tilltagen. 
Under intervjuerna uppskattade operatörerna tiden för de två olika typer av 
ställ som förekommer i workcenter 510. Ett materialbyte uppskattas ta 
mellan en halv och en timme medan ett dimensionsbyte tar 20 minuter till en 
halvtimme. Medelvärdet för de ställ som loggats är 1,2 timmar men det finns 
inte fullständig information om vilken typ av ställ det är som utförts. Enligt 
kalkylen tar ett materialbyte 4 timmar och ett dimensionsbyte 1 timme vilket 
alltså är betydligt längre än vad operatörerna angett. Förklaringen till det är 
att kalkyltiden är baserad på ett annat arbetssätt som inte längre tillämpas. 
Det poängterades vid bägge intervjutillfällena att ställtiden var högst 
beroende av vilken produkt som körts innan. 

I de workcenter som har inre ställ visar Diagram 3 och analysen i avsnitt 9.2 
att tiden för dessa upptar ungefär lika stor andel som värdeskapande tid. 
Detta måste valideras och eventuellt uppdateras för att ha ett utgångsläge i 
förbättringsarbetet. 

Det har tidigare diskuterats att det kan finnas felaktigt angivna hastigheter i 
workcenter 510, det vill säga angivna hastigheter i vilka det inte är möjligt 
att producera på grund av utrustningen. Om detta stämmer är det givetvis en 
källa till differens mellan planerad och verklig produktionstid. Dessutom är 
det vanligt med beredningsfel för produkterna i workcenter 510. Det gäller 
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produkter som ursprungligen beretts för produktion i workcenter 522 på 
PEX-avdelningen där den kalkylerade produktionstiden som används för 
produktionsplaneringen inte omräknats i samband med att drifthastigheten 
justerats för workcenter 510. Observera att detta inte bara gäller PEX-
produkter utan även flera produkter från N1XE/V-familjen, avdelningens 
huvudprodukt. 

9.4.2 Transporter 
Ett krav för att förbättra planeringsprecisionen är att transporter inte ska 
utgöra en orsak till avvikelser från produktionsplanen. 
Stopptidsuppföljningen i workcenter 510 och fallstudien i workcenter 421 
har visat att så är fallet i dagsläget. Att införa säkerhetslager, som utretts i ett 
föregående kapitel, är ett sätt att undvika att problemet påverkar 
produktionen men det är även viktigt att hitta källan till problemet för att 
eliminera det. Problemet uppstår dels på grund av platsbrist och dels för att 
de hårt belastade truckförarna prioriterar PEX-avdelningen.  

9.5 Tillägg till kravspecifikation 
Den fördjupade utredningen har visat att för att uppnå på kraven i kapitel 8 
måste vissa områden fokuseras. Detta genererar ett antal tilläggskrav. 

9.5.1 Utnyttjande 
Följande krav gäller avdelningens samtliga workcenter. 
 

• Körinstruktionerna ska vara uppdaterade med gällande körhastighet. 

• Samtliga operatörer ska övertygas om att körinstruktionerna är 
tillförlitliga. 

• Produktionen ska bedrivas i angiven hastighet även om följden blir 
väntan på föregående operation. 

• Drifttiden får maximalt vara 10 procent längre än den teoretiska 
produktionstiden baserad på angiven körhastighet. 

• Arbetssättet ska standardiseras så att det är möjligt för operatörer att 
avlösa varandra oavsett arbetsuppgift. 

• Arbetet ska ses som en kontinuerlig process där omställningar och 
trumbyten ska göras när processen efterfrågar det, oberoende av tid 
på skiftet. 

• Det ska finnas ett system för att ge operatörerna feedback på 
arbetsinsatsen och produktionsresultatet. Systemet ska vara anpassat 
efter rådande förutsättningar. 

• Prioriteringar av personal vid reducerad bemanning ska vara reglerad 
och förutbestämd. 
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• Operatörernas yrkesstolthet, kompetens och ansvarskänsla ska 
tillvaratas som en tillgång vid utformning av produktionshöjande 
åtgärder. 

• Förutsatt att kalkyltiderna stämmer ska förbättringsarbete i 
workcenter 421 fokuseras på att reducera de inre ställen. 

9.5.2 Korsflöden 
För utformning av gränssnittet mellan workcenter 421 och PEX-avdelningen 
ställs följande krav. 
 

• Det ska tydligt framgå när det är möjligt att starta produktionen. 

• Dedikerade överlämningsplatser för alla ingående delar ska uppföras. 
Dessa ytor enbart ska användas till sina respektive ändamål. 

• Instruktionerna ska vara anpassade till maskinen. 

• Det ska vara givet för samtliga operatörer hur överlämning av 
färdigrapporter från PEX-avdelningen ska gå till. 

• Det ska finnas entydiga instruktioner för hur färdigrapporterna ska 
fyllas i så att samtliga operatörer förstår. Ur färdigrapporterna ska 
framgå hur uppsättningarna ser ut. 

• Workcenter 421 ska ha egna verktyg för tillverkning av de vanligaste 
PEX-produkterna. 

 
För utformning av säkerhetslager på avdelningen PG ställs följande krav.  
 

• Produkter i inflödet till workcenter 510 ska finnas tillgängliga 12 
timmar innan planerad produktionsstart. 

• För att undvika överproduktion i workcenter 310 ska flödet till 
workcenter 421 ifrågasättas när en uppsättning finns tillgänglig och 
produktionen avbrytas när två uppsättningar finns tillgängliga. Detta 
gäller när workcenter 421 ska inleda, eller är igång med PEX-
produktion. 

• Dedikerade UT- och IN- områden ska finnas i anslutning till 
workcenter 421 och 310. 
310 IN  
Plats för de trummor som levereras från linslagningen. 
310 UT  
4 ordinarie platser och 4 reservplatser. 
421 IN  
Gemensam med 310 UT samt 12 trumplatser för PEX-parter, 9 
platser för trummor med skärmband och 2 backar med 
isoleringsband. 
421 UT  
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Plats för 4 tomtrummor samt säkerhetslager för leverans till 
workcenter 510 enligt ovanstående krav. 

9.5.3 Planeringsprecision 
• Kalkyltiderna som används för planering av produktionen ska 

uppdateras så att de anger den tid det är möjligt att tillverka 
produkten baserat på körhastighet, rampning, trumbyten och inre 
ställ.  

• Validerade kalkyltider för inre ställ och förberedande ställ ska vara 
validerade  
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10 Förbättringsförslag 
 

Följande förslag har delats upp i tre områden; produktion, gränssnitt och 
motivation. Kravspecifikationen ligger till grund för förslagen.  

 
 

10.1 Produktion 
För att möta den förväntade volymökningen krävs att utnyttjande i de trånga 
sektorerna ökar. I workcenter 510 måste arbetet fokuseras på att rätt 
hastighet hålls och i workcenter 421 på att reducera tiden för de inre ställen.  

Åtgärd A är Installera den nya kylrännan i workcenter 510 eftersom det 
påverkar möjligheten att producera i rätt hastighet. Därefter ska alla 
körinstruktioner uppdateras så att hastigheterna är anpassade efter 
utrustningens förutsättningar. Detta kräver samarbete med operatörerna 
eftersom de känner utrustningen bäst. Parallellt med att hastigheterna ses 
över ska produktberedningarna som styr planeringen uppdateras så att dessa 
uppgifter är samstämmiga. Kalkyltiderna bör även kompletteras med tillägg 
för rampning och trumbyte för att återge möjlig produktionstid. Detta ska 
förankras hos operatörerna. Alla ska respektera kalkyltiderna och förstå att 
detta är viktigt samt att tidsavvikelser från produktionsplanen är en förlust. 

Dela upp kalkyltiden i posterna drift och inre ställ för de workcenter som 
kräver det. Drift ska vara baserad på angiven körhstighet och även innefatta 
den ökade tidsåtgång som rampning orsakar. I kalkyltiden för inre ställ ska 
förutsättas att de utförs effektivt. Dessa tider tillsammans ger den möjliga 
produktionstiden. 

Åtgärd B Hitta ett sätt att registrera verklig produktionstid inklusive inre 
ställ i workcenter 421. Verklig produktionstid minus drifttid ger tidsåtgången 
för inre ställ och övriga förluster. 

Åtgärd C Uppdatera nuläget utifrån de reviderade beräkningarna. 

Klarlägg  

• Hur mycket tid som förloras på grund av produktion i reducerad 
hastighet.  
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• Hur stor andel av verklig produktionstid som upptas av inre ställ. 

• Om tiden för förberedande ställ är en så pass stor förlust att resurser 
ska läggas på att minska dessa. 

Åtgärd D Jämför verkligt utfall mot kalkyltid för workcenter 421. Om 
skillnaden är stor måste arbetet initialt vara att eliminera orsakerna till 
differensen. Dessa förluster bör vara ganska uppenbara eftersom 
kalkyltiderna nyligen reviderats och orsakerna innebär en skillnad mot 
arbetssättet som kalkylerats för. Om skillnaden är liten kan arbetet direkt 
fokusera på att reducera tiden för inre ställ. Arbetssätt och verktyg måste 
ifrågasättas för att hitt effektivare lösningar. Dessutom måste det säkerställas 
att allt ställarbete som kan utföras när maskinen går verklig har utförts i 
förväg. 

Åtgärd E Visualisera väntetider orsakade av förseningar i förgående 
operation genom att inte sänka hastigheten för att invänta material utan i 
stället färdigställa ordern, stänga av maskinen och förbereda för nästa order. 
På så sätt blir det överskådligt hur mycket kapacitet som kan frigöras med en 
fungerande planering. Dessutom bryts ett invant mönster vilket är en stor 
fördel när kapaciteten väl efterfrågas. Detta gäller avdelningens samtliga 
workcenter. 

Åtgärd F Arbeta med att eliminera de kartlagda orsakerna till reducerad 
hastighet i workcenter 510 

Åtgärd G Med uppdaterade kalkyltider är det möjligt att ställa högre krav på 
tidsprecision. Precisera och tydliggör tid planerad produktionsstart och 
behandla avvikelser från den som indikation på att något är fel. Om det finns 
ett schema över förloppet med tider för körning och ställ bör det bli lättare 
att hålla dessa tider. Troligen kommer produktionen inledningsvis snabbt att 
halka efter i planen. Jobba med veckovis nollställning under en 
övergångsperiod. Med nollställning menas att produktionsplanen flyttas så 
att den stämmer med verkligt läge. Se Figur 20. Registrera glappet veckovis 
för att visualisera skillnaden i fas. Det blir en indikation på 
effektivitetshöjande åtgärders effekt. Detta bör göras per workcenter. 

 
Figur 20 

 

 

Åtgärd H Standardisera arbetet med förberedelser och ställarbete så att det 
är möjligt att se arbetet som en kontinuerlig process som inte störs av 
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skiftbyten. För att det ska fungera måste alla förberedelser ska göras lika. Då 
är det givet vid skiftbyten vad som är gjort och vad som återstår att göra. När 
volymerna ökar finns inte utrymme för att förlora en timmes produktionstid i 
varje skiftbyte. 

Åtgärd I Arbeta med prioriteringar. Det ska vara givet för alla operatörer 
hur maskinerna prioriteras och systemet bör kunna vara så flexibelt att det 
går att utläsa hur personalen ska regleras inför varje skift. Alla ska veta om 
vilka flaskhalsar som finns och hur viktigt det är att dessa hålls igång. 

Åtgärd J Tillämpa stopptidsuppföljning i workcenter där kapacitetsbehovet 
är eller förväntas bli stort. Detta bör göras i god tid innan kapaciteten 
behöver tas i bruk för att kartläggning, analys och åtgärder ska hinna 
genomföras. Den i rapporten framtagna modellen passar operatörerna och 
ger tillräckligt gott resultat för att indikera vilka förluster som prioriteras. 
För att ge bästa resultat bör stopptidsuppföljningen inte avbrytas, då undviks 
uppstartsperioder. Det är dock viktigt att operatörerna kontinuerligt 
uppmärksammas på vikten av att registrera stopptid.  

10.2 Gränssnitt & säkerhetslager 
Utifrån kraven har ett förslag på uppställningsplatser utarbetats, se Figur 21. 
IN- och UT-ytorna ska vara tydligt märkta och det ska endast vara tillåtet att 
ställa trummor och övrigt material i sina respektive ytor. På så sätt kommer 
ytorna att fungera som visuella buffertar. 
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Figur 21 Förslag på uppställningsplatser 

 

Förslaget innehåller en stor yta för inkommande lina, 310-IN. Det måste 
utredas ytterligare om hela ytan behövs men det är mycket viktigt att den 
inte används som uppställningsplats för andra workcenters produkter. 310-
UT är fyra platser och ingår i 421-IN som även består av 11 ordinarie 
uppställningsplatser för PEX-produkter, 4 reservplatser som får användas för 
både PEX- och 1kV-produkter samt en stor yta för skärmband. På platsen 
421-UT ska säkerhetslagret på 12 timmar gentemot workcenter 510 rymmas.  
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För att lösa problemet med överlämning av färdigrapporter och information 
om uppsättningar bör en bestämd överlämningsplats i form av ett fack eller 
en postlåda finnas, helst i anslutning till workcenter 421 eftersom det 
ytterligare indikerar att orderna är klar för kabling. Det kan även fungera att 
operatörerna hämtar uppgifterna på PEX-avdelningen, förutsatt att en given 
plats finns. 

Kravet på att transporter inte får utgöra en orsak till väntan i de kritiska 
workcentren 421 och 510 bör uppfyllas genom införande av gränssnitt och 
säkerhetslager. Om dessa lösningar visar sig otillräckliga är ett annat eller 
ytterligare alternativ att omforma truckförarnas arbetsuppgifter och 
organisation. Istället för att ha transportpersonal med separata 
arbetsuppgifter är en lösning att ha avdelningsspecifika truckförare som 
ansvarar för: 

• Transporter inom avdelningen 

• Transporter till och från avdelningen 

• Hämtning av lagerfört material 

• Leverans av färdiga produkter till lager 

Denna nya arbetsfördelning gör att truckförarna blir knutna till en avdelning 
på ett annat vis än idag vilket medför ett ökat ansvar för att produkter och 
material  finns på rätt plats i rätt tid.   

Om detta ska införas blir det en lösning för hela anläggningen. Det innebär 
en bemanningsökning som inte kalkylerats för i detta examensarbete men 
rekommendationen är att överväga denna lösning vid framtida 
personalförstärkningar i stället för att öka bemanningen i workcentren. Det 
måste dock även utredas vilka följder detta får för samarbetet mot 
materiallager och leveranslager. 

10.3 Motivation 
För att nå resultat krävs uppmuntran och konstruktiv kritik. Tät kontinuerlig 
återkoppling är viktigt för att känna att det arbete man utför bidrar till 
helheten. Det måste helt enkelt kännas meningsfullt att göra att bra arbete. 
Och det måste finnas en märkbar skillnad mellan att göra en bra eller dålig 
arbetsinsats. Återkopplingen kan inte bara behandla leveransprecision 
eftersom mycket påverkar produktionen som operatörerna inte kan styra 
över. Ett mått på produktivitet som tar hänsyn till rådande omständigheter 
behövs.  

Systemet för att feedback på arbetsinsats bör synkroniseras med tidigare 
föreslaget system för mer detaljerad planeringsprecision. Det gör det möjligt 
att genom planeringsuppföljning få veta hur produktionen ligger till från dag 
till dag och hur den egna arbetsinsatsen bidragit. En svårighet i detta är 
självklart att operatörerna arbetar skift vilket medför att de inte träffar sin 
chef dagligen. Detta ska dock inte ses som ett för stort hinder utan det är 
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inledningsvis viktigt att göra det bästa av situationen. Det är ju möjligt att 
träffa två av tre arbetande skiftlag per dygn inom ordinarie arbetstid. 

10.4 Värdering av lösningsförslag 
Samtliga ovanstående lösningsförslag är mer eller mindre detaljarbetade 
åtgärder motiverade utifrån kravspecifikationen och dess tillägg. Eftersom 
lösningarna inte konkurrerar med varandra är det inte aktuellt att värdera 
förslagen mot varandra för att hitta en bästa lösning. Företaget bör istället ta 
till sig lösningsförslagen och implementera de som de finner lämpliga. 
 
Lösningsförslagen är fokuserade för att uppfylla huvudkraven i kapitel 9 
med stöd från fördjupningsarbetet för att komma fram till lämpliga sätt att 
angripa problemen. 

10.5 Implementeringsordning 
Att införa förändringar i en logisk ordning är viktigt. Därför föreslås 
nedanstående fyra implementeringssteg. Gränserna mellan dessa blir 
flytande. Ett par av åtgärderna som föreslagits ovan bedöms endast behövas 
om behov uppstår i senare skeden i förändringsprocessen. 

Steg 1 klarläggande av utgångspunkt 
Åtgärd A-D under produktion. Dessa åtgärder utgör en förutsättning för att 
lyckas med övriga förbättringsarbeten. 

Steg 2 flöde 
Åtgärd E under produktion samt lösningarna gällande gränssnitt och 
säkerhetslager. 

Steg 3 planering och motivation 
Åtgärd G under produktion samt lösningar för ökad motivation 

Steg 4 standardisering och prioritering 
Åtgärd H och I under produktion 

Vid behov 
Åtgärd J under produktion samt lösningsförslaget angående 
transportproblemet under gränssnitt och säkerhetslager. 
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11 Diskussion 
De punkter som diskuteras är huruvida examensarbetet uppfyllt sitt syfte, 
vilka felkällor som kan finnas och om arbetet varit rätt fokuserat. 
 
 
Huvudsyftet med arbetet var att undersöka hur stor ökning i 
produktionsvolym befintlig utrustning klarar samt vad som bör göras för att 
höja produktiviteten i dagens process. Eftersom kapacitet efterhand 
definierades som möjlig värdeskapande tid beräknades den möjliga 
ökningen i den enheten. Detta tillsammans med analysen och 
rekommendationerna anser jag uppfyller examensarbetets syfte och 
målsättning.  
 
De felkällor som finns är främst knutna till de data som används för 
kapacitetsberäkningen. Eftersom dessa baseras på kalkyltider som inte 
validerats med verkligheten. Det påpekas vid ett flertal tillfällen och 
validering förslås som en del i förbättringsarbetet. 
 
Jag anser att modellen för OEE-mätning tillsammans med 
stopptidsuppföljningen som genomfördes, är tillräckligt bra för att utgöra 
utgångspunkt vid beslut om vilka förbättringsåtgärder som ska göras.  
 
Arbetet är starkt knutet till en specifik avdelning. Många av problemen som 
tagits upp breder ut sig över flera avdelningar. Vissa av lösningsförslagen 
som pressenteras här kan vara generella och möjliga att implementera på 
övriga avdelningar också medan andra inte fungerar lika bra. Det bör därför 
utredas innan en implementering huruvida lösningsförslaget stämmer 
samman med lösningar på övriga avdelningar. 
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12 Rekommendation 
 
Följande rekommendationer ges till företaget med hänsyn tagen till vad som 
framkommit i föregående diskussion. 
 
 
Företaget rekommenderas att genomföra föreslagna förbättringar i föreslagen 
ordning. För att vissa förslag ska vara genomförbara krävs ytterligare studier 
och detaljutformning vilket även det rekommenderas.  
 
Det finns inga synliga hinder för användning av lösningsförslagen utanför 
den aktuella avdelningen men undersökning av vilka följder det kan få bör 
göras innan tillämpning.  
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Bilaga 2 materialflöde 

 
 



 

Bilaga 3 fallstudie 
 

Att leta och att ställa kablingsmaskinen inför PEX-produktion 
 
 

10:00 Under pågående körning  
• Kolla körlista 
• Prata med bandsprutans operatör för att försäkra sig om 

att banden kommer att finnas tillgängliga till 
eftermiddagen. 

12:00 
• Riva ur och skrota föregående körning 

(uppskattningsvis 30-45 minuter) städa, dammsuga 
• Kolla körlista 
• Ta ut order 
• Få tag på färdigrapport från PEX genom att ta hjälp av 

avdelningens personal 
• Hämta de band som är färdiga, (en trumma) 

14:12 vid skiftbyte 
• Undersöka om eller när skärmbanden blir klara. Dagens 

försening i skärmbandsprutan beror på omkastningar i 
PEX-avdelningens körlista gjort att bandsprutan fått 
köra annat än planerat och därmed blivit försenad. 

• Leta bland alla de skärmbandsslattar som redan finns 
om något går att använda. 

• Upplysa operatören i skärmbandsprutan om att han inte 
behöver producera lika mycket. 

• Städa bland verktygen och fika (cirka 1 timme) 

15:45 
• Tolka färdigrapporten, pussla ihop rätt längder med 

varandra. 9 längder fördelade på tre uppsättningar 
• Leta trummor inom det egna området. hittar sex 

trummor, två av varje på respektive uppsättning.  
• Leta vidare på AGV-systemets uppställningsplatser och 

inom PEX-området. Hittar en till vilket innebär att en 
uppsättning är komplett. 

• Rulla ut trumman från sin uppställningsplats så att den 
står i gången och lättare kan hämtas av truck. 

• Beslutar att det går snabbare att hämta med egen truck 
än att ringa truckförare. 

• Besöker bandsprutan för att fråga hur lång tid som 
återstår tills skärmbanden är tillgängliga, ingen operatör 
på plats. 

• Tar upp trumman med egen truck. 



 

16:05 
• Möter bandsprutans operatör, blir upplyst om att en 

timme och 15 minuter återstår. 
• Kör trumman till kablingsmaskinen. Vägen blockerad 

av andra trummor, krånglar sig förbi. 
• Fika (bedömer att det tar en halvtimme att rigga 

kablingsmaskinen och en stund till att sätta upp de band 
som redan finns, men det finns ändå dötid kvar) 

16:35 
• Riggar kablingsmaskinen. 

17:30 
• Startar produktion 
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Välj om du vill skriva länden 
på stoppet eller klockslag för 
start och stopp.
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Bilaga 5 Intervjushema 
 

UPPFÖLJNINGNING AV STOPPTIDSREGISTERING 
Denna undersökning genomförs bland alla operatörer i WC 510. Vid sammanställning av 
undersökningen kommer både individer och skiftlag att presenteras anonymt.  
 

Allmänt 
Under tiden för sammanställningen har ungefär 60 % av total stopptid loggats. 
 

Funkar det bra för dig att notera stopptiderna? 
Delar du och din skiftkamrat på det arbetet eller är det en av er som utför det för det 
mesta? 
Är det några speciella orsaker som är lätta att glömma att logga? 
Hur upplever du att inställningen bland dina arbetskamrater är till att registrera stopptiden. 
Har du fått tillräcklig information om vad materialet används till? 
 

Personalbrist 
Nästan 80 % av den loggade personalbristen sträcker sig över mer än ett helt skift. 
 

Hur upplever du att 510:an prioriteras när någon är sjuk eller ledig? 
Vem utför prioriteringarna? 
Fungerar det annorlunda på helger och nätter? 
 

Ställtid 
28 timmar har loggats som ställ, enligt kalkylen borde det vara kring 70. Under perioden 
har dock 38 ordrar körts men endast 20 ställ loggats. Om vi antar att den genomsnittliga 
ställtiden som loggats är representativ men att ett antal ställ har glömts innebär det att 
kalkylens ställtid är 25 procent för lång.  
 

Tror du att det kan vara rimligt? 
Hur lång tid tar ett materialbyte? 
Hur lång tid tar ett dimensionsbyte? 
Gör du något särskilt under körning för att underlätta för ställ? 
Vad tror du man kan göra för att minska ställtiden ytterligare? 
 

Maskinfel 
Maskinfel står för 13 procent av loggad tid.  
 

Hur går det till när ni upptäcker att ett maskinfel har uppstått? 
Hur upplever du att fördelningen är mellan fel som ni kan åtgärda själva och fel där 
mekaniker och elektriker behöver tillkallas. 
Finns det rutiner för hur du ska agera vid maskinfel? 
Är det skillnad under nätter och helger jämfört med under dagtid? 
Tycker du att förebyggande underhåll fungerar bra i WC510? 
 



 

Materialbrist/orderbrist 
Står för 12 procent av loggad tid 
 

Händer det att det saknas produkter att köra inom samma order? 
Upplever du ofta att du inte har något att köra efter innevarande order? 
Vilka är de vanligaste orsakerna till att detta händer? 
Vad tror du att man kan göra åt det? 
 

Hastighet 
Under 5 veckor har ca 120 produktionstimmar förlorats på grund av att maskinen körts i 
lägre hastighet än angiven.  
 

När kör du en order på lägre hastighet än vad körinstruktionen anger? 
Typ av order/produkt 
Pga. bristfällig instruktion 
Pga. sprutan 
Pga. maskinen 
Planering 
Provning  
 

Förekommer det att du kör produkter på högre hastighet än vad körinstruktionen anger? 
Typ av order 
Anledning 
 

Information och feedback 
Vilka möjligheter har du att överblicka produktionen och göra förberedelser? 
Blir du informerad om hur ni ligger till gentemot planeringen? 
Vet du om du har möjlighet att hitta den informationen själv? 
Får du information som du anser vara onödig, i så fall vad? 
Saknas information om vissa saker, i så fall vad? 
 

Vid vilka tillfällen får du positiv feedback/beröm? 
Hur upplever du det? 
Hur ofta händer det? 
Vem ger det? 
 

Vid vilka tillfällen får du veta att du inte presterat vad som förväntats av dig/skäll? 
Hur upplever du det? 
Hur ofta händer det? 
Vem ger det? 
 

Ej loggad tid 
40 procent av stopptiden loggas inte. 
 

Vad tror du att det beror på? 
Vad tror du att den tiden, nästan 20 timmar i veckan innehåller? 
 

Jag tror att alla är duktiga på att hålla korta stopp så som ställ och provning korta och 
effektiva men när något allvarligt händer eller maskinen stått stilla länge är den allmänna 
inställningen att det inte gör något om maskinen står ytterligare en timme till… 
 

Vad tror du om det? 




