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Abstract
This diploma work was carried out at one of the production lines at Kraft Foods AB. The aim

and the main purpose of this work is that in agreement with operators and production

engineers develop a tool to enhance the level of competence of the operators. This tool will be

created in the form of user friendly instructions and an education plan for the activities that

will be carried out at the Noblesse production line. One other important part of the work is to

create routines for how the further training of the operators will be carried out. To augment

the quality in the production and to do it more efficient production steps by the line will be

standardized in the instructions. The work is initialized by a case study where the daily work

around the production line is followed. During this study information was gathered through

observations, interviews, surveys and statistics from production stops. Parallel with the

collection of information a survey of literature is carried out. Out of the gathered information

four major fields of interest is determined: organisational changes, changes in the

maintenance, increase the competence and changeovers. The first measure is to put up

specification for the needs where the demands. The action program starts with putting up

demand specifications where the issue maker’s demands upon instructions and educations are

compiled. Out of the specification of the demands instructions, an educational plan and a

matrix of competence are made. The changeovers are mapped and analysed with help of

described theories as the proposals are presented. The other areas of problems, changes in

organisational and maintenance are controlled by complex social circumstances. These

problems are attacked in a superficial way where proposals for group composition and

changes in attitude are presented. After developing the competence raising tool the results

were implemented in the production. The education plans were tested upon a pilot group and

the instructions were placed in the different operations by the machines. Changeover times

reducing measures are carried out at two of the machines where the major efforts consist of

labeling the tools and to create proper order in the working area. The instructions and the

education plan were rooted in the production line. Recommended in the survey is that the

update of the instruction work will be carried out by an improvement group with one

responsible operator for the instructions. The revising of the instructions should be done each

6 months and in direct conjunction with major changes.



Sammanfattning
Detta examensarbete utförs på en av produktionslinjerna på Kraft Foods AB vid

tillverkningen av produkten Noblesse. Huvuduppgiften är att i samråd med operatörer och

produktionstekniker ta fram ett verktyg för att kunna stärka kompetensen hos personalen.

Detta verktyg ska skapas i form av en utbildningsplan samt användarvänliga instruktioner

över de arbetsmoment som utförs på Noblesselinjen. För att öka kvaliteten i produktionen och

göra den mer effektiv ska arbetsmoment vid linjen standardiseras. Arbetet initieras med en

fallstudie där det dagliga arbetet runt linjen följs. Information samlas in med hjälp av

observationer, intervjuer, frågeformulär samt mätetal från driftstopp. Utifrån den insamlade

informationen identifieras fyra problem vilka sammanfattas i fyra huvudområden;

organisationsförändring, underhållsförändring, kompetenshöjning och maskinomställningar.

Parallellt med den pratiska informationsinsamlingen genomförs litteraturstudier.

Åtgärdsarbetet startar med att framställa en kravspecifikation där utfärdarens krav på en

instruktion och utbildning sammanställs. Utifrån kravspecifikationen skapas instruktioner,

utbildningsplan samt en kompetensmatris för att dokumentera kompetensen i

produktionsorganisationen. Maskinomställningarna kartläggs och analyseras med hjälp av

beskrivna teorier vartefter förslag till ställtidsreduktion läggs fram. De övriga

problemområdena, organisations- och underhållsförändringar, styrs av komplexa sociala

förhållanden vilka endast angrips på ett övergripande sätt i detta arbete. Efter framtagning av

kompetensmatris, utbildningsplan samt instruktioner implementeras dessa i verksamheten.

Utbildningsplanen testas på en pilotgrupp och instruktionerna placeras ut på avdelningen vid

maskinerna. Ställtidsreducerande åtgärder genomförs vid två av maskinerna på linjen, där de

främsta insatserna består i uppmärkning av verktyg samt ordning och reda. En viktig del i

införandefasen är att förankra de förslag som framkommit i detta examensarbete.

Rekommenderat från denna undersökning är att uppdatering av instruktioner ska genomföras

av en förbättringsgrupp med en instruktionsansvarig, där revidering bör ske varje halvår eller

efter stora förändringar i verksamheten.



- 1-1 -

1 INLEDNING ................................................................................................................... 1-4

1.1 PROBLEMBAKGRUND .................................................................................................... 1-4
1.2 PROBLEMBESKRIVNING ................................................................................................ 1-4
1.3 PROBLEMSTÄLLNING.................................................................................................... 1-4
1.4 SYFTE............................................................................................................................ 1-4
1.5 MÅLBESKRIVNING ........................................................................................................ 1-5
1.6 AVGRÄNSNINGAR.......................................................................................................... 1-5
1.7 MÅLGRUPP.................................................................................................................... 1-5

2 METOD OCH GENOMFÖRANDE .............................................................................. 2-6

2.1 EN METOD – ETT VERKTYG........................................................................................... 2-6
2.2 UNDERSÖKNINGSANSATS .............................................................................................. 2-6
2.2.1 KVALITATIV ELLER KVANTITATIV METOD?...................................................................2-6
2.2.2 VAL AV METOD ............................................................................................................2-6
2.2.3 INDUKTIV- ELLER DEDUKTIV TEORIBILDNING? .............................................................2-7
2.2.4 VAL AV TEORIBILDNING ...............................................................................................2-7
2.3 DATAINSAMLINGSMETODER ......................................................................................... 2-7
2.3.1 LITTERATURSTUDIER....................................................................................................2-7
2.3.2 OBSERVATIONER ..........................................................................................................2-8
2.3.3 INTERVJUER .................................................................................................................2-9
2.3.4 BENCHMARKING ........................................................................................................2-10
2.4 UNDERSÖKNINGSSTRATEGI .........................................................................................2-10
2.4.1 FALLSTUDIE ...............................................................................................................2-10
2.5 UTVÄRDERING AV STUDIEN .........................................................................................2-11
2.6 RELIABILITET OCH VALIDITET....................................................................................2-11
2.7 GENERALISERBARHET.................................................................................................2-12
2.8 GENOMFÖRANDE .........................................................................................................2-12
2.8.1 FÖRBEREDELSER ........................................................................................................2-12
2.8.2 OBSERVATIONER ........................................................................................................2-12
2.8.3 INTERVJUER ...............................................................................................................2-13
2.8.4 VIKTNINGSMATRIS .....................................................................................................2-13
2.8.5 UTBILDNING...............................................................................................................2-13
2.8.6 NULÄGESBESKRIVNING ..............................................................................................2-14
2.8.7 BENCHMARKING BESÖK .............................................................................................2-14
2.8.8 KRAVSPECIFIKATION ..................................................................................................2-14
2.8.9 REFERENSGRUPP ........................................................................................................2-14
2.8.10 SKAPANDE AV INSTRUKTIONER ................................................................................ 2-15



- 1-2 -

2.8.11 INSTRUKTIONERNA I VERKLIG TESTMILJÖ ................................................................. 2-15

3 EMPIRI..........................................................................................................................3-16

3.1 FÖRETAGSBAKGRUND .................................................................................................3-16
3.1.1 KRAFT FOODS – ETT STORFÖRETAG ............................................................................3-16
3.1.2 CHOKLADFRAMSTÄLLNING ........................................................................................3-16
3.1.3 PRODUKTEN NOBLESSE ..............................................................................................3-18
3.2 NULÄGESBESKRIVNING ...............................................................................................3-18
3.2.1 KARTLÄGGNING AV NOBLESSELINJEN ........................................................................3-19
3.2.2 MATERIALFLÖDE........................................................................................................3-19
3.2.3 ARBETSMOMENT VID LINJEN ......................................................................................3-22
3.2.4 ARBETSROTATION ......................................................................................................3-23
3.3 PROBLEMOMRÅDEN.....................................................................................................3-23
3.3.1 ORGANISATIONSFÖRÄNDRING ....................................................................................3-24
3.3.2 UNDERHÅLLSFÖRÄNDRING.........................................................................................3-24
3.3.3 KOMPETENSHÖJNING ..................................................................................................3-24
3.3.4 MASKINOMSTÄLLNINGAR...........................................................................................3-24

4 TEORI............................................................................................................................4-26

4.1 TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE,TPM ................................................................4-26
4.2 VARFÖR TPM? ............................................................................................................4-26
4.3 MÅLET MED TPM........................................................................................................4-26
4.4 VAD ÄR TPM?..............................................................................................................4-27
4.5 KOMPETENSUTVECKLING ...........................................................................................4-29
4.5.1 FÖRBÄTTRINGSGRUPPER ............................................................................................4-30
4.5.2 SPRIDNING AV KOMPETENS.........................................................................................4-30
4.6 UNDERHÅLL .................................................................................................................4-32
4.6.1 UNDERHÅLLSORGANISATION......................................................................................4-32
4.6.2 UNDERHÅLLSSYSTEM................................................................................................. 4-33
4.6.3 FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL..................................................................................... 4-34
4.7 EN LÄRANDE ORGANISATION.......................................................................................4-34
4.7.1 REFERENSGRUPP ........................................................................................................4-35
4.7.2 ATTITYDER TILL FÖRÄNDRING....................................................................................4-35
4.8 OMSTÄLLNINGSEFFEKTIVITET....................................................................................4-35
4.8.1 SMED METODEN ........................................................................................................4-36

5 ANALYS ........................................................................................................................5-37



- 1-3 -

5.1 ORGANISATIONSFÖRÄNDRING .....................................................................................5-37
5.2 UNDERHÅLLSFÖRÄNDRING..........................................................................................5-37
5.3 KOMPETENSHÖJNING ..................................................................................................5-37
5.4 MASKINOMSTÄLLNINGAR............................................................................................5-38
5.4.1 ABB-ROBOT...............................................................................................................5-38
5.4.2 SCHUBERT-ROBOT......................................................................................................5-38

6 KRAVSPECIFIKATION ..............................................................................................6-40

7 RESULTAT....................................................................................................................7-42

7.1 ORGANISATIONSFÖRÄNDRING .....................................................................................7-42
7.1.1 REKOMMENDATIONER VID ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR ......................................7-42
7.2 UNDERHÅLLSFÖRÄNDRING..........................................................................................7-42
7.2.1 AKTIVITETER I FÖRBÄTTRINGSTEAM ..........................................................................7-43
7.3 KOMPETENSHÖJNING ..................................................................................................7-43
7.3.1 SKAPANDE AV INSTRUKTIONER ..................................................................................7-43
7.3.2 DEN FÄRDIGA INSTRUKTIONEN ...................................................................................7-47
7.3.3 UTBILDNING...............................................................................................................7-49
7.4 MASKINOMSTÄLLNINGAR............................................................................................7-51
7.4.1 ABB-ROBOT...............................................................................................................7-51
7.4.2 SCHUBERT-ROBOT......................................................................................................7-52
7.4.3 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG FÖR OMSTÄLLNINGAR .......................................................... 7-53

8 SLUTSATS.....................................................................................................................8-56

8.1 FÖRANKRING AV RESULTATEN ....................................................................................8-56
8.2 REFLEKTIONER ............................................................................................................8-56
8.3 GENERALISERBARHET.................................................................................................8-57
8.4 UPPSLAG TILL FORTSATTA STUDIER ...........................................................................8-57
8.5 UTVÄRDERINGEN AV FORSKNINGEN............................................................................8-57



- 1-4 -

1 Inledning
Detta kapitel syftar till att ge en introduktion och en bakgrund till det problem som
behandlas i detta examensarbete.

1.1 Problembakgrund
Kraft Foods fabrik i Upplands Väsby genomgår i dagsläget en stor
organisationsförändring med grund i förändringskonceptet TPM, Total Productive
Maintenance, svensk översättning Totalt Produktivt Underhåll. Förändringen är ett försök
att införa nya, effektivare arbetssätt i organisationen där företaget lägger fokus på
förändrad arbetsfördelning gällande underhållsarbete och operatörsarbete. Vid
omflyttning och förändring av personalens arbetsuppgifter krävs åtgärder för att bibehålla
kompetensen hos personalen. Kompetenshöjande arbete och bibehållande av kunskap är
en väsentlig del i en organisationsförändring vilket är en anledning till att detta
examensarbete blev aktuellt. En ytterligare bidragande faktor till nyttan av detta arbete är
den höga personalomsättningen som råder på företaget, vilket ytterligare bekräftar vikten
av en strukturerad utbildning för nya operatörer. Den svenska översättningen av TPM,
TPU – Totalt Produktivt Underhåll, är känt i svenska företag i samma omfattning som
den engelska förkortningen. I uppsatsen kommer dock fortsättningsvis den engelska
förkortningen TPM att användas (se kapitel Teori).

1.2 Problembeskrivning
Tillverkningen av Noblesse är en process som kräver kunskap hos operatörerna.
Företagets höga personalomsättning bidrar till att det är svårt att förankra och bibehålla
kompetens. Avsaknad av verktyg för att dokumentera kunskap samt brist på rutiner för
hur nyanställda ska introduceras i verksamheten betonar problemet ytterligare.
Sammanfattningsvis resulterar problembeskrivningen i att operatörerna arbetar på olika
sätt vilket frambringar dålig effektivitet och ojämn kvalitet i produktionen.

1.3 Problemställning
Två centrala frågeställningar sammanfattar detta examensarbete. Dessa är:

 Hur effektiviseras upplärning av nyanställda?
 Hur standardiseras och skapas instruktioner för att göra tillverkningen mer

produktiv?

1.4 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att bibehålla kompetens och sprida kunskaper om
maskinomställningar och arbetsmoment på tillverkningslinjen Noblesse. Ett sätt att
bibehålla kompetens i en organisation är att dokumentera arbetet i form av instruktioner,
vilket är verktyget som användas i detta projekt. Utifrån instruktionerna där moment har
analyserats och standardiserats genomförs utbildning. Först efter detta steg kan
effektivare produktion uppnås och problemställningen besvaras.
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Ur ett vetenskapligt perspektiv är syftet med examensarbetet att få en djupare inblick i ett
skarpt produktionsrelaterat projekt genom att fördjupa sig i relevant litteratur, applicera
detta på ett verklighetsbaserat problem och därmed vidareutveckla och förbättra
verksamheten.

1.5 Målbeskrivning
Målet för uppdragsgivaren är att effektivisera, förenkla och standardisera arbetsmoment
vid tillverkningen av Noblesse. Detta ska dokumenteras i lättförståeliga instruktioner och
sammanställas i en utbildningsplan vilken sedan ska användas vid introduktion av
nyanställda. Genom att motivera erfaren personal till att använda denna plan som ett
verktyg i utbildningen ska ny personal snabbare bli insatta i svåra arbetsmoment och
vanliga problem på linjen. Utbildningsmaterialet är skapat för att ge riktlinjer för hur
nyanställda ska tas emot samt underlätta upplärningen.

1.6 Avgränsningar
Implementering av TPM i en organisation är ett stort förändringsprojekt och genomförs
under lång tid för att kunna etablera sig väl i företaget. Detta examensarbete ingår som en
del av ett TPM- projekt och angriper den del i projektet som handlar om att organisera
arbetsplatsen, skapa ett självständigt operatörsunderhåll samt kompetenshöjning av
personalen. Dokumentation samt orsaksanalys av driftstopp är underlag som bedrivs
kontinuerligt av produktionstekniker och ska finnas vid examensarbetets start.
Instruktionerna koncentreras runt de arbetsmoment där operatörernas handhavande av
maskinerna påverkar driftstoppens längd d.v.s. där stopp påverkas av hur effektivt och på
vilket sätt operatörerna arbetar. De driftstopp som orsakas av tekniska fel eller dåliga
maskiner och sliten utrustning kommer inte att angripas.

Revideringar av arbetet kommer att genomföras kontinuerligt under examensarbetet och
uppföljning kommer att ske i slutet vilket är en väsentlig del för att skapa en helhet och
knyta ihop säcken. Ytterligare uppdateringar av instruktionerna lämnas åt företaget.

1.7 Målgrupp
Denna examensuppsats grundas på genomfört arbete på Kraft Foods AB och examineras
genom Luleå Tekniska Universitet. Uppsatsen är således främst skriven för avdelningen
Arbetsvetenskap på Luleå Tekniska Universitet men riktar sig dessutom till intresserad
personal på Kraft Foods AB.
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2 Metod och genomförande
I detta kapitel beskrivs användbara forskningsmetoder för att uppnå undersöknings syfte
och mål. Vald ansats och de valda metoderna presenteras och valet motiveras. Tillsist
beskrivs hur metoderna praktiskt används.

2.1 En metod – ett verktyg
En metod är ett verktyg med vars hjälp man kan lösa ett problem eller åtminstone uppnå
uttalade målsättningar. En metod i sig ger inte svar på några frågor utan är enbart ett
redskap i sökandet efter ny kunskap.

Det viktiga i metod valet är att välja det verktyg som passar bäst till den ställda
frågeställningen och inte att binda upp sig till en specifik metod i början av
undersökningen. Om detta är fallet kan resultatet leda till en begränsning i friheten till val
och förändringar av frågeställningar.1

2.2 Undersökningsansats
Val av ansats i undersökningen handlar enkelt beskrivet om valet att studera ett problem
på bredden eller på djupet.2 Faktorer som styr valet av ansats är frågeställningens karaktär
samt de faktorer som är relevanta för att besvara den. Det är även betydelsefullt att knyta
an resultaten till beprövade teorier som finns inom området.

2.2.1 Kvalitativ eller kvantitativ metod?
Den grundläggande likheten mellan kvalitativt och kvantitativt metodsystem är att de har
gemensamma syften. Både den kvalitativa och den kvantitativa metoden är inriktad på att
ge en bättre förståelse av problemet och hur olika faktorer påverkar varandra och dess
omkringliggande faktorer.

Skillnaden mellan systemen framträder dock tydligare än likheten då kvantitativa
metoder omvandlar den framtagna informationen till siffror och mängder utifrån vilka
sedan statistiska analyser genomförs. Vid kvalitativa metoder är det forskarens
uppfattning eller tolkning av information som står i förgrunden, t.ex. tolkning av
referensramar, motiv, sociala processer och sociala sammanhang. I många fall kommer
situationen vara sådan att båda metoderna eller en kombination av dem är användbara.3

2.2.2 Val av metod
För att angripa problemställningen till detta examensarbete används mestadels kvalitativ
metod men också ett inslag av kvantitativmetod. De flesta kvalitativa analysmetoderna
har en rad gemensamma drag och kännetecken vilka bygger på samma grundläggande
logik vilka inte är mätbara. Citat från Lars Christensens bok lyder:

1 Holme, I., Solvang, B., (1991) Forskningsmetodik. Sid. 75
2 Holme, I., Solvang, B., (1991) Forskningsmetodik. Sid. 62
3 Holme, I., Solvang, B., (1991) Forskningsmetodik. Sid. 76-77
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”…kvalitativa metoder syftar till att upptäcka och belysa underliggande mönster
och processer i den sociala verklighet som studeras 4

Den del i denna undersökning som är mätbar och därmed kvantitativ är dokumentationen
av stopptider. Materialet över stoppstatistiken är en del av det underlag som används vid
analysen över vilka delar i produktionen som har de största problemen och de högsta
kostnaderna. Dessa problem som grundar sig på bristande kunskap kan sedan lösas med
hjälp av instruktioner och utbildning.

2.2.3 Induktiv- eller deduktiv teoribildning?
Enligt forskare finns det olika sätt att angripa ett problem. Det brukar talas om två
tillvägagångssätt - deduktiv och induktiv metod eller bevisandets respektive upptäcktens
väg - när det gäller den företeelse vi ska studera.

I en deduktiv undersökningssituation startar man ofta med ett redan utvecklat teoretiskt
material där olika teorier eller ett teoretiskt perspektiv sammanställs. Dessa jämförs sedan
med hur väl de stämmer överens med hypoteserna hämtade från verkligheten. 5

I den induktiva metoden blir inte teoriutvecklingen en utgångspunkt som i den deduktiva
metoden. I en induktiv undersökningssituation är istället utgångspunkten insamlad data
som erhålls genom observationer från verkligheten. Utifrån dessa skapas sedan relevanta
teorier.6

2.2.4 Val av teoribildning
I detta examensarbete används mestadels induktiv teoribildning då arbetet initieras med
att observera samt dokumentera arbetssätt och oplanerade driftstopp i produktionen.
Dokumentationen används sedan som grund till utformningen av utbildningsplanen och
instruktionerna.

Därefter jämförs insamlad data med relevanta teorier, då den deduktiva metoden blir en
lämplig teoribildning.

2.3 Datainsamlingsmetoder
Tillvägagångssättet vid informationssökning har en betydande roll för resultatet i en
undersökning. Lämpliga metoder för datainsamling finns beskrivet nedan.

2.3.1 Litteraturstudier
Insamling av information från litteratur genomförs kontinuerligt under examensarbetet.
Till en början studeras litteratur som behandlar det i företaget högaktuella konceptet TPM
vilket följs av en fördjupning inom lärande och kompetensutveckling.
Litteratursökningen har bedrivits på olika universitetsbibliotek, bland annat Kungliga

4 Lars Christensen, m.fl., (2001) Marknadsundersökning – en handbok, Sid. 297
5 Holme, I., Solvang, B., (1991) Forskningsmetodik, Sid. 58
6 Holme, I., Solvang, B., (1991) Forskningsmetodik, Sid. 56
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Tekniska Högskolan och Uppsala universitet, samt Kraft Foods egna samlade
dokumentationer.

2.3.2 Observationer
En observation innebär att observatören under en längre eller kortare tid, nära eller på
avstånd, iakttar medlemmarna i gruppen som ska undersökas. Med hjälp av
observationen kan målgruppens totala arbetssituation kartläggas. Detta är en metod som
kräver mycket utav utfärdaren eftersom det är en intim metod och ställer stora etiska
krav. Det finns dock en etisk svårighet då de personer som studeras inte vill att
informationen ska bli offentlig eller om personerna som observeras inte vet om att de är
observerade.7

I litteratur om forskningsmetodik framhålls två olika former av observation; dold och
öppen observation.

2.3.2.1 Dold observation
I en dold observation fungerar observatören som en deltagare i gruppen. Styrkan ligger i
att undersökningspersonerna inte vet om att de blir observerade. Här är det viktigt att
observatören är accepterad och möter tillit i gruppen. Detta är en förutsättning för att
gruppen ska kunna agera normalt och att observatören ska kunna få en naturlig blid av
verkligheten.8 Det finns dock en etisk nackdel med dolda observationer då
respondenterna kan känna sig kränkta om de får vetskap om att de blir observerade.

2.3.2.2 Öppen observation
Med öppen observation menas undersökningar där deltagarna vet om och har accepterat
att vi fungerar som observatörer. De är införstådda med att en kartläggning genomförs av
vissa faktorer som rör gruppens sätt att fungera. För en lyckad undersökning måste
observatören liksom vid den dolda även här ha tillåtelse och känna tillit från gruppens
sida. Viktigt att tänka på vid denna typ av observation är att vara medveten om att man
inte är en i gruppen utan förväntas tvärtom uppfylla de krav som ställs på en observatör. I
den öppna observationen kan observatören lätt gå ifrån och göra anteckningar, ställa
frågor och observera hur gruppen fungerar i verkligheten. 9 Nackdelen vid öppen
observation är att bakomliggande faktorer kan döljas då observatören befinner dig på
platsen som ska undersökas. Detta beteende behöver inte bero på att respondenterna vill
dölja något utan kan vara en undermedveten handling.

2.3.2.3 Val av observationsmetod
I denna undersökning är observationens syfte att fånga den totala verklighetsbilden
gällande en specifik process. Detta görs genom att använda öppen observation.

7 Holme, I., Solvang, B., (1991) Forskningsmetodik. Sid. 110
8 Holme, I., Solvang, B., (1991) Forskningsmetodik. Sid. 112
9 Holme, I., Solvang, B., (1991) Forskningsmetodik. Sid. 111 och 113
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2.3.3 Intervjuer
Att intervjua människor är ett vanligt och ett smidigt sätt att samla information. Två olika
typer av intervjuer beskrivs nedan, dessa med två olika inriktningar. En annan metod för
att få fram information är att använda frågeformulär.

2.3.3.1 Ostrukturerade intervjuer
I denna variant av intervju är intervjuaren medveten om vilket ämne den ska beröra, men
det finns inget skrivet frågeformulär. Ordningen på frågorna framkommer utifrån hur
situationen ser ut vid intervjutillfället.

Den ostrukturerade intervjun är lämplig att använda vid till exempel språkliga svårigheter
mellan intervjuaren och respondenten. Intervjuaren har här möjlighet att förtydliga vad
som menas i frågan. Det blir dessutom en mer avslappnad stämning under intervjun då
den med lätthet kan ske på den intervjuades hemmamark. Intervjun blir mera lik ett
samtal och respondenten känner sig inte pressad, utan kan tala fritt. Det finns dock en risk
att viktig information inte hinns med att noteras av intervjuaren.

2.3.3.2 Strukturerade intervjuer
Här finns ett färdigt manus som följs vid intervjutillfället. Frågor, dess formulering och
ordning är bestämd i förväg. Det är viktigt att formulera frågorna väl så inte respondenten
blir påverkad av frågeformuleringen. Det finns dock en risk för missförstånd vid denna
intervjumetod eftersom intervjuaren inte har samma möjlighet att förtydliga frågorna som
vid ostrukturerade intervjuer.10

2.3.3.3 Frågeformulär
Frågeformulär är en variant på intervju som används då antalet människor som ska
intervjuas är många. Att formulera frågorna är ännu viktigare vid frågeformulär än vid
strukturerade intervjuer då intervjuaren inte alltid finns på plats och kan svara på
eventuella frågor. Även här finns det strukturerade och ostrukturerade frågeformulär. De
strukturerade frågorna har fastställda alternativ till exempel en sifferskala. Ostrukturerade
frågeformulär däremot innehåller öppna frågor där respondenten själv kan formulera sitt
svar.

Fördelen med frågeformulär, såväl strukturerade som ostrukturerade, är att många
människor nås och kan delta i intervjun. Frågorna konstrueras också ofta så att de kan
bearbetas statistiskt. Risken med frågeformulär är att bortfallet blir större då det är större
risk att missuppfatta frågan och därmed inte kunna ge ett användbart svar.

2.3.3.4 Val av intervjumetod
I detta examensarbete genomförs ostrukturerade intervjuer med slumpvist utvalda
operatörer då arbetet till stor del grundar sig på ett deltagande i verksamheten.
Intervjuaren använder även ett frågeformulär med strukturerade frågor där respondenten
kan välja mellan numrerade alternativ.

10 Winter, J., (1992) Problemformulering, undersökning och rapport
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2.3.4 Benchmarking
Benchmarkingmetoden är ett sätt att utveckla kompetensen inom och mellan
organisationer. Metoden handlar inte om att imitera eller kopiera vad andra gör utan att
inspireras till nytänkande och kompetensutveckling i den egna organisationen. Genom att
kartlägga verksamhet och inspireras av andras beteenden kan man hitta tips till
förbättringar som gynnar det egna företaget. Förhoppningen med ett
benchmarkingmetoden är att tillägna sig ett lärande beteende och alltid vara öppen för
nya idéer och lösningar hos förebilder. Detta leder till att man ständigt är på utkik efter
förbättringar inspirerade av andras prestation.11

Benchmarking vilar på två grundpelare. Den första är att utövaren ska ha ödmjukheten att
kunna erkänna att någon annan kan göra något bättre än man själv. Den andra är att ha
klokheten att ta detta till sig, anpassa det till sin egen situation och dra nytta av det.12

Två fördelar med benchmarking:
1. Den första fördelen är bevisbördans styrka vilket är en klar fördel. Det blir svårt

för medarbetare att motsätta sig ett förändringsprojekt då ett studiebesök ger klara
bevis för att det faktiskt har fungerat i en annan organisation.

2. Den andra fördelen är att kunna lära av förebildens misstag och hämta tips om
beteenden och arbetssätt från förebilden vilket bidrar till att man själv undviker
svårigheter.13

I denna undersökning genomförs ett benchmarkingbesök för att få tips från en
organisation som kontinuerligt arbetar med instruktioner och förbättringsgrupper.

2.4 Undersökningsstrategi
Undersökningsstrategin syftar till att ge utfärdaren en så bra utgångspunkt som möjligt
för att kunna erhålla ett korrekt resultat. Valet av strategi påverkas av det som undersöks
samt en rad antaganden av undersökningsområdet. Det finns ett antal strategier att välja
bland. Dessa är fallstudie, ögonblicksundersökning, experiment, aktionsforskning,
etnografiska och narrativa undersökningar. 14 Den strategi som används i detta
examensarbete är fallstudie vilken beskrivs vidare mer ingående.

2.4.1 Fallstudie
En fallstudie är en undersökningsstrategi av kvalitativ karaktär (som nämnts tidigare i
kapitel 2) där en ingående studie genomförs av ett fåtal undersökningsfall, antingen vid
ett specifikt tillfälle eller över tiden. Fallstudien är framförallt lämplig att använda för att
studera komplexa sociala processer där forskaren måste tränga genom ytan för att förstå
”Vad det är som händer”, ”Hur det händer”, och ”Varför det händer”. Det finns inga
givna regler för hur en fallstudie bör läggas upp eller hur datainsamlingen ska fungera.

11 Nutek, Lokal näringslivsutveckling och benchmarking, R 1999:31, sid. 23
12 Nutek, Lokal näringslivsutveckling och benchmarking, R 1999:31, sid. 8
13 Nutek, Lokal näringslivsutveckling och benchmarking, R 1999:31, sid. 9
14 Bell, J., (2000) Introduktion till Forskningsmetodik, Sid.14-23
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Det är vanligt att utnyttja många olika typer av datakällor, både människor och skriftlig
dokumentation. 15

Samtidigt som fallstudiens ostrukturerade form är en förutsättning för att kunna tränga
djupt in i ett problem så är det även fallstudiens svaghet. Att det inte finns några klara
regler kan bidra till onödiga fel och misstag. Det är lätt att drunkna i data eller att dra
förhastade slutsatser som grundar sig på fel information. Fallstudien ställer stora krav på
utfärdaren, vilket medför att resultatet i vissa fall kan bli irrelevant om utfärdaren inte har
den kompetens och vana som krävs för att genomföra en fallstudie.16

I en fallstudie förkommer ofta intervjuer, observationer och dokumentation där dessa sker
med mycket olika förutsättningar. Författare av litteratur inom detta område ger
rekommendationer om att göra spontana intervjuer och ta tillfället i akt att göra
undersökningen då vissa problem är aktuella, även om de yttre omständigheterna är
dåliga. Att göra intervjuerna på detta sätt kan vara till stor fördel jämfört med
välplanerade undersökningar där risken finns att tidsförlusten blir stor då det tar mycket
tid att sätta in respondenten i ämnet. Detta sätt att intervjua är nära besläktat till att vara
deltagande observatör, d.v.s. att forskaren medverkar i verksamheten som samtidigt
studeras. Nackdelen med spontana intervjuer och observationer är att det ger en stor
mängd ojämnt material vilket kan bli svårt att sålla. En annan nackdel med fallstudier
baserade på deltagande observationer är att det finns svårigheter att bedöma tillförlitlighet
i vissa uppgifter.17

2.4.1.1 Val av fallstudie som strategi
I denna undersökning föreligger många sociala underliggande faktorer som gör problemet
komplext. De tre ovannämnda frågeställningarna ”Vad är det som händer?”, ”Hur händer
det?” och ”Varför händer det?” är centrala i detta problem, vilket medför att en fallstudie
är en användbar undersökningsstrategi.

2.5 Utvärdering av studien
En variant av utvärderingsmetod är användningen av referensgrupper. I en del situationer
kan referensgruppen ha en rådgivande roll då forskaren har möjlighet att driva en annan
linje än vad referensgruppen såg möjlig. Vid andra tillfällen har referensgruppen
huvudsakligen en garantfunktion för kvalitet. Detta kan förekomma då den består av en
expertgrupp som i efterhand gör en bedömning av undersökningen. 18

I detta examensarbete används en referensgrupp där gruppen har en rådgivande roll.

2.6 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet och validitet kan översättas till en metods tillförlitlighet och giltighet.
Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid
bearbetningen av informationen. Hög reliabilitet råder om olika och oberoende mätningar

15 Lars Christensen, m.fl., (2001) Marknadsundersökning – en handbok, Sid. 79-80
16 Lars Christensen, m.fl., (2001) Marknadsundersökning – en handbok, Sid. 79-80
17 Wallen, G., (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Sid 117
18 Wallen, G., (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Sid. 136
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av ett och samma fenomen ger samma eller ungefärliga resultat. För att informationen ska
kunna användas kan den inte bara vara reliabel utan den måste också vara giltig, dvs. att
den inte mäter något annat än det vi vill eller tror oss mäta. Validiteten är beroende av
vad vi mäter och om detta är klargjort i frågeställningen.19

2.7 Generaliserbarhet
Att undersöka generaliserbarheten i en studie menas att undersöka resultatens
tillämpbarhet vid till exempel en fallstudie. Detta kan göras i flera steg. Det första steget
är utvärdering av arbetet och inkluderar det studerade projektets ram och det andra steget
om resultaten kan användas i andra sammanhang.

Valet av undersökningsobjekt eller fall är viktigt för att kunna bedöma resultatens
generaliserbarhet: är det man studerar representativ och vanligt förekommande? Vanligen
handlar det inte om några absoluta krav på generaliserbarhet utan dessa varierar med
problemen och viktigast är att förutsättningarna för generaliserbarhet diskuteras. I
undersökningar som avser förändringar i en organisation eller ett samhälle är
förhållandena ofta inte direkt jämförbara med vad som sker på andra håll, vilket är fallet i
denna undersökning. Man kan inte heller jämföra parallella projekt med olika
förutsättningar och olika grad av påverkan.20

Denna undersökning är ett exempel på både en generaliserbar och icke generaliserbar
undersökning. En förklaring till att den är generaliserbar är att avdelningarna på Kraft
Foods har en starkt varierande kunskapsnivå mellan olika på avdelningar. Detta gör att
undersökningen inte går att jämföra med likartade undersökningar på andra avdelningar
trots likartad utrustning och maskinpark. De underlag för utbildningsplan och
instruktioner är däremot generiska och kan användas som mall för olika typer av
verksamhet.

2.8 Genomförande
Nedan redogörs för hur undersökningen genomförs steg för steg i kronologisk ordning.

2.8.1 Förberedelser
De 15 första dagarna av examensarbetet tillbringas i produktionen jämsides med
operatörerna på Noblesselinjen. Syftet med att arbeta i produktionen är att få kunskap om
hur arbetsmoment och maskinomställningar genomförs genom att praktiskt utföra dessa.
Samtidigt ges tillfälle att samla information till undersökningen genom att observera och
ställa frågor.

2.8.2 Observationer
Öppna observationer genomförs till största delen under arbetet i produktionen.
Utfärdaren fungerar här som en observatör och lär sig ett arbetsmoment per dag
(sammanlagt fem dagar) och roterar resterande dagar med de övriga operatörerna på
linjen. För att samtidigt kunna göra anteckningar finns en hjälpperson som avlöser då

19 Holme, I., Solvang, B., (1991) Forskningsmetodik. Sid 163 och 167
20 Holme, I., Solvang, B., (1991) Forskningsmetodik. Sid 117
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observatören behöver gå ifrån och anteckna. Arbetsmoment och eventuella stopp samt
dess orsaker noteras i form av stödord vilka är grunden till de fältanteckningar som görs
efter dagens slut. Observatören fortsätter även efter detta initialskede att göra
observationer kontinuerligt under hela projektet.

2.8.3 Intervjuer
Parallellt med observationerna genomförs ett stort antal intervjuer där den viktigaste
informationen sållas ut och dokumenteras. Intervjuerna pågår kontinuerligt under hela
projektet dock mest frekvent de första 15 dagarna.

Intervjuerna består av två typer vilka har olika syften. Den första typen är ostrukturerade
intervjuer där frågorna fokuserar på arbetsmomenten på detaljnivå. För att få fram
tillförlitlig information om processen utses tre operatörer med god kompetens om
maskinernas funktion för att medverka i intervjuerna. Dessa personer väljs ut på grund av
deras goda kompetens vilket ska öka reliabiliteten i undersökningen. Resultaten från
dessa intervjuer används som underlag för skapandet av instruktionerna.

Den andra typen av intervjuer är strukturerade och formas som ett frågeformulär. Här
väljs slumpmässigt operatörer ut från olika skift för att delta i intervjuerna. Frågorna
baseras på frågor om vilka arbetsmoment som är svårast och tar längst tid att lära sig. De
medverkande ska rangordna arbetsmomenten på en skala mellan 1-6 där 6 är svårast.
Syftet med frågeformuläret är att få kännedom om den allmänna kunskapen hos
operatörer och deras åsikter om vilka arbetsmoment som är svårast. Genom att välja
operatörer från olika skift fås information från flera källor i samma miljö och situation
vilket gör det lättare att avgöra om informationen stämmer överens mellan skiften. Detta
ökar undersökningens validitet då frågan – ”Är det verkligen rätt moment, där det finns
behov av instruktioner, som vi analyserar och skriver instruktioner till?” – besvaras.

2.8.4 Viktningsmatris
För att få ytterligare bekräftelse på att informationen är reliabel används utöver intervjuer
och observationer även andra informationskanaler såsom statistik över driftstopp.
Dokumentationen över stopptider samt dess orsaker studeras och analyseras.
Stoppstatistiken jämförs med resultaten från frågeformuläret rörande vilka moment som
är svårast. Detta görs genom att använda en viktningsmatris som verktyg. I matrisen
multipliceras stoppstatistik och intervjuresultatet vilket medför att båda faktorerna ger
inverkar på slutresultatet om vilka moment som ska prioriteras vid skapandet av
instruktioner.

Resultatet sammanställs i en prioriteringslista som ger en god överblick över moment
med störst behov av instruktioner (se Resultat - Prioriteringslista). Prioriteringslistan
används senare som underlag för valet över vilka moment som ska prioriteras.

2.8.5 Utbildning
För att utbilda nyanställda krävs resurser men även förberedelser så att kunskapen finns
tillgänglig. Utbildning av nyanställda förbereds genom att några erfarna operatörer väljs
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ut till faddrar/instruktörer. Dessa samlas vid ett tillfälle och får genomgång med tips på
”konsten att lära ut” samt en upplaga av utbildningskompendiet skrivet för instruktörer.
Förberedelserna genomförs genom att diskutera utlärningsteknik och förhållningssättet
mot nya samt en genomgång av rutiner kring checklistan och kompetenskartläggning.
Tiden för upplärningen planeras till två veckor men är individuell och kan förlängas vid
behov. Det är viktigt att varje nyanställd får en egen fadder/instruktör som ska vara
tillhands under hela upplärningtiden.

2.8.6 Nulägesbeskrivning
Med utgångspunkt från observationerna, intervjuerna och prioriteringslistan genomförs
en kartläggning och beskrivning av verksamheten. Ytterligare datainsamlingsmetoder är
litteraturstudier som bedrivs kontinuerligt under hela undersökningen.

2.8.7 Benchmarking besök
För att få idéer och inspiration efter kartläggningen på ”hemmafabriken” genomförs ett
benchmarkingbesök. Utifrån kartläggningen och analysen över hur den egna
verksamheten fungerar och eventuellt saknar kan man lättare välja vilket företag och
organisation som är lämpligt att besöka och undersöka.21 I detta examensarbete väljs
företaget Scania i Södertälje som studieföremål, där avdelningen för tillverkning av
kugghjul studeras. Valet av företag styrs i denna undersökning av tre faktorer. Den första
faktorn är kännedomen om att Scania är ett företag som har kommit en bra bit på väg i
implementeringsarbetet av TPM och arbetet med förbättringsgrupper. De två övriga
faktorerna är att företaget är nära beläget samt att besöket lätt går att ordna med hjälp av
kontakter med gamla studiekompisar.

2.8.8 Kravspecifikation
Åter på hemmaplan vid Kraft Foods tillverkningslinje Noblesse startar utformningen av
instruktionerna med ny ögon. Fokus läggs på de arbetsmoment där kunskapsbrist råder
vilket framkommit från viktningsmatrisen. För att få rätt kvalitet på instruktionerna och
dess innehåll utformas en kravspecifikation. Fortlöpande under framtagandet av
instruktionerna kontrolleras att de krav som har ställts i kravspecifikationen efterlevs.

2.8.9 Referensgrupp
För att lyckas med undersökningen är det av stor vikt att få rådgivning och experthjälp
för att nå rätt resultat som ska kunna användas i företaget.22 I examensarbetets
inledningsskede väljs ett antal ”experter” inom området ut för att ingå i en referensgrupp.
Referensgruppen är sammansatt av operatörer och reparatörer vilka ska kunna fungera
som ett bollplank, ge feedback och diskutera utformningen av instruktionerna. Gruppen
har ingen beslutsrätt utan endast en rådgivande funktion. Referensgruppen samlas
sammanlagt tre gånger under genomförandefasen. Det tredje mötet är en avslutande
utvärdering som genomförs då arbetet är slutfört för att ge rekommendationer över vad
som kunde göras ännu bättre samt ge vägledning till fortsatt arbete för företaget.

21 Nutek, Lokal näringslivsutveckling och benchmarking. sid. 12 och 14.
22 Wallen, G., (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Sid136
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2.8.10 Skapande av instruktioner
Under skapandeprocessen av instruktionerna fortsätter arbetet med intervjuer och
observationer. Utformningen av instruktioner, dess omfattning och djup är något som
främst beror på operatörernas erfarenhet av processen. Instruktionsarbetet börjar med att
idéer skissas ned till olika typer av instruktionsförslag, till en början i punktform och
därefter som enpunktslektioner.

Tre layoutförslag tas fram där instruktionerna är utformade utifrån ett och samma
arbetsmoment som ”försöksmoment”. Vid detta tillfälle testas instruktionerna för första
gången på referensgruppen. Syftet med att använda referensgruppen för tester är att få
vetskap om vilken svårighetsgrad instruktionerna ligger eller bör ligga på. Gruppen bidrar
också med åsikter om vilket layoutförslag som är mest lättförståeligt från operatörernas
synvinkel. Utifrån dessa skisser och prover väljs sedan ett layoutförslag ut vilket ska
fungera som ett underlag för hur en enkel och lättförståelig instruktion kan utformas. Den
layout som väljs ut omarbetas ytterligare för att stämma överens med
kravspecifikationen. En mall för hur resterande instruktioner ska utarbetas har nu tagits
fram!

Med hjälp av referensgruppen, prioriteringslistan, kravspecifikationen och, icke att
förglömma, logiskt tänkande tas resterande instruktionsförslag fram. Referensgruppen
träffas ytterligare en gång för att gå igenom de färdiga instruktionerna för en eventuell
revidering.

2.8.11 Instruktionerna i verklig testmiljö
Instruktionerna placeras i blädderställ på avdelningen nära maskinerna så att operatörerna
snabbt kan finna dem. Instruktionerna testas av operatörerna i en månad utan att någon
förändring görs. Meningen är att instruktionerna ska användas för att sedan kommenteras
i ett uppsamlingsmöte för en sista revidering.

I detta skede startar utformningen av utbildningsplanen. Eftersom nya operatörer väntas
till avdelningen en vecka efter denna tidpunkt blir tiden mycket knapp. Från de första 15
dagarna finns mycket erfarenheter från upplärningen på avdelningen. Dessa erfarenheter
används nu som en hjälp till skapandet av utbildningsplanen där stommen utgörs av
instruktionerna. Vid första upplärningstillfället testas sedan utbildningsplanen på de nya
operatörerna.

Arbetet med effektivisering av maskinomställningar tar därefter vid. Rutinlistor för hur
en omställning ska förberedas och genomföras skrivs utifrån ställtidsreducerande metoder
och konceptet TPM.
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3 Empiri
I detta kapitel framförs den information som framkommit genom de i metodkapitlet
beskrivna arbetsmetoderna.

3.1 Företagsbakgrund
Till en början klargörs företaget på en global nivå och därefter beskrivs företaget
Marabou och dess chokladtillverkning mer detaljerat.

3.1.1 Kraft Foods – ett storföretag
Kraft Foods är ett av världens största livsmedelsföretag med ca 100 000 medarbetare.
Företaget är verksamt i över 140 länder och omsätter ca 35 miljarder USD. Med starka
varumärken som Kraft, Nabisco, Philadelphia, Jacobs, Oscar Mayer, Maxwell House och
Post är Kraft Foods ledande inom bland annat snacks, konfektyr, drycker, ost, livsmedel
och färdiglagade rätter.

Kraft Foods i Norden har mer än 3 000 medarbetare och omsätter ca 7 miljarder NOK. I
Norden är vi ledande inom kategorierna choklad, kaffe, livsmedel och snacks. Starka
varunamn som säljs i Sverige är bland annat Marabou, Daim, Aladdin, Twist, Japp,
Gevalia, Blå Mocca, Philadelphia, O´boy, Estrella och Old El Paso.

Kraft Foods tillverkning i Sverige bedrivs i Upplands Väsby, Gävle och Göteborg. Detta
examensarbete utförs Upplands Väsby på Marabou.

3.1.2 Chokladframställning
Chokladframställning sker i 12 steg – från skörd av kakaofrukt till färdig produkt.
Kakaoträden växer i länder i ett smalt band runt jordens mitt. Kakaofrukten skördas för
hand p.g.a. att trädet är mycket känsligt. Kakaobönorna jäses samtidigt som de separeras
från frukten och torkas därefter. Den riktigt fina chokladen kommer från soltorkade
kakaobönor som fått ligga under bar himmel. Efter det att bönorna sorterats skickas de till
fabrikerna där de rostas, blandas och mals. Vid rostningen sänks bönornas fuktighet och
viktiga aromämnen frigörs. Vid bönblandningen blandas böner med olika ursprung och
arom. Under malningsprocessen smälter kakaosmöret och blandas med de fasta
partiklarna till en flytande kakaomassa. Ur kakoamassan kan man sedan välja mellan att
producera kakaosmör, kakaopulver eller choklad. 23

Chokladtillverkningen på Marabou bygger på mångårig erfarenhet och utprövade
metoder vilket gör att produkterna uppnår hög kvalitet. Tillverkningen delas upp i tre
olika delar. Den första delen är framställningen av chokladmassa och fyllningsmassa. För
framställning av mjölkchoklad används socker, torrmjölk, kakaomassa, vanillin samt
kakaosmör. Råvarorna blandas, mals och valsas tills partikelstorleken reducerats kraftigt.
Därefter sker konchning vilket innebär att den flytande chokladmassan utsätts för intensiv
mekanisk knådning samtidigt som den luftas för att avlägsna illasmakande, lättflyktiga
ämnen.

23 Dahl, R. Kalle och chokladfabriken
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Det andra steget i tillverkningsflödet är formning av produkterna där de ingående
ingredienserna blandas och chokladmassan tempereras. Därefter framställs produkterna
genom olika metoder såsom gjutning, valsning och överdragna praliner. Specifikt för
tillverkningen av choklad är att smält choklad inte utan vidare kan kylas rätt upp och ner
till fast form. Fettet i chokladen, kakaosmöret, är en komplicerad råvara som kan stelna i
många olika typer av kristallstrukturer där det endast är en specifik struktur som ger en
chokladbit som är blank och fin. Om chokladen hamnar i fel kristallstruktur skiljs fettet ut
på ytan och resultatet blir att chokladen blir matt och grå. Hur kristallerna formar sig
beror på två faktorer; tillverkningstemperatur och kyltid. För att undvika utfällning av
kakaosmöret används en speciell för- kylningsutrustning som tempererar chokladen till
rätt temperatur.

Sista steget i tillverkningsflödet är packningen av färdig produkt. De färdiga pallarna
skickas sedan via automatiska transportband till ett höglager.

Mörk choklad, nougat
och fyllningar

Kakor

Praliner

Noblesse

Daim

Formning PackningMassor och fyllningar

O’boy och KabaBlandning av råvaror

Styck-
saker

Crumb Mjölk-
choklad

Figur1. Flödesschema chokladtillverkningen
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3.1.3 Produkten Noblesse
Detta examensarbete avser att fokusera på produkten Noblesse. En del av produktens
tillverkningsprocess är konfidentiell och utesluts i undersökningen vilket skapar en
naturlig avgränsning i examensarbetet.

3.1.3.1 Historik
En chokladprodukt med tunna, runda chokladplattor med krisp med namnet Noblesse
lanserades i början av 60-talet. Produkten som sådan föddes dock långt före själva
fabrikatet Noblesse.

I mitten av 50-talet utvecklades en läcker ask bestående av olikformade bitar av ljus,
mörk och vit choklad. I asken fanns bland annat en stapel tunna eleganta
mjölkchokladplattor med krisp. Dessa goda plattor blev så uppskattade att de förärades en
helt ny ask 1964. Detta var dagen då Noblessen föddes.

Ganska snart växte en hel familj askar med olika namn fram; Symfoni, Serenad,
Noblesse, Allehanda och Mint. Symfoni var tunna, fyrkantiga plattor av finaste mörk
choklad med elegant mönster. Serenad var en släkting till Noblesse; tunna, runda
chokladplattor med apelsinsmak.

Nästa stora steg för Noblesse togs påsken 1995, då Serenad återlanserades under namnet
Noblesse Apelsin, i en vackert blå ask. Produkten blev en stor framgång och är det än
idag. I samband med att den enda asken med ren mörk choklad, Symfoni, lades ner 1990
upptäcktes att även om mörk choklad hade en relativt liten skara anhängare så var dem
trogna älskare av den mörka chokladen. Förfrågningarna ökade stegvis och -97
lanserades Noblesse Mörk och blev kort och gott enormt uppskattad. Pingst -98 är nästa
historiska ögonblick då Noblesse Mint började tillverkas vilken var en ask med Noblesse
orginalplattor smaksatta med mintarom. 24

Idag finns det ytterligare en produkt som tillverkas på Noblesselinjen. Den har fått
namnet Milka. Milka är ett tunt mjölkchokladflarn innehållande nougatmassa utan krisp
och är skapad i form av ett hjärta. Denna produkt ägs av företaget Milka men
tillverkningen har lagts ut på entreprenad till Marabou. Produkten säljs idag enbart i
Tyskland.

Sammanfattningsvis tillverkas fem olika sorters produkter på Noblesslinjen varav fyra
olika smaker av Noblesse; original, apelsin, mörk och mint. Den femte sorten, vid namn
Milka, tillhör egentligen inte Noblessefamiljen men är icke desto mindre en nära bekant
till Noblesse. Produkten har dessutom en betydande roll för beläggningen av maskinerna.

3.2 Nulägesbeskrivning
I produktionen på Marabou i Upplands Väsby införs arbetssättet TPM, Total Productive
Maintainance. TPM innefattar många olika delar men på Marabou läggs tyngdpunkten i

24 www.marabou.com

http://www.marabou.com
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förändringsarbetet på kompetenshöjning och omfördelning av arbetsuppgifter gällande
underhåll. Fokus ligger på att höja kompetensen hos operatörer vid linjen gällande
maskinernas funktion och dess underhåll.

Ett tecken på att många operatörer på Noblesselinjen har låg kunskapsnivå är statistiken
över driftstopp. I dag åtgärdas enklare stopp av operatörerna själva och då det behövs
tillkallas reparatör eller elektriker. Tiden för att åtgärda driftstoppen är idag alltför
tidskrävande och påverkas av flera faktorer. Exempel på en faktor som påverkar
stoppstatistiken är den mänskliga faktorn vilket också är fokus i detta examensarbete.25

Andra faktorer som påverkar stoppens längd är avsaknad av verktyg eller brist på
material. Detta kommer dock ej att behandlas i denna undersökning.

3.2.1 Kartläggning av Noblesselinjen
Tillverkning av tunna chokladplattor på Noblesselinjen innefattar allt från blandning och
temperering26 av chokladmassan till packning av färdig produkt. På linjen tillverkas
sammanlagt fem produkter; Milka, Noblesse original, Noblesse mörk, Noblesse apelsin
och Noblesse mint. Processen vid framställning av Noblesse och Milka är komplex och
kräver mycket kunskap och erfarenhet eftersom choklad är en känslig produkt för
störande yttre faktorer som kan påverka tillverkningen. Nedan följer en översiktlig
beskrivning av flödet på Noblesselinjen.

3.2.2 Materialflöde
Produktionslokalen för tillverkning av Noblesse är uppdelad i två huvuddelar – den
varma delen och den kalla delen. Nedan följer en detaljerad beskrivning av flödet.27

3.2.2.1 Varma delen – En beskrivning i flödesriktning
I den varma delen hanteras, som namnet avslöjar, mestadels varma råvaror. Här formas
och tillverkas chokladplattorna från den varma massan. Chokladmassan blandas med
önskad essens och cornflakes för att sedan, tempereras och formas ut till tunna
chokladflarn. Den varma delen består inte enbart av ett varmrum utan även av en ett kylt
transportband, kylbana. Då chokladen har formats till platta chokladflarn transporteras
dessa ut från varma rummet in i kylbanan.

3.2.2.1.1 Varmrummet
Varmrummet är Noblesselinjens hjärta. Här sker framställningen/formningen av
chokladplattorna. Denna tillverkningsprocess är konfidentiell och specifik för
produkterna Noblesse och Milka.

3.2.2.1.2 Kylbanan
För att chokladen ska få rätt färg och yta krävs en lång kylbana som samtidigt
transporterar och kyler de färdiga chokladflarnen. Kylbanan är 8 meter lång och har
noggrant inställd temperatur och hastighet för att produkten ska få rätt kristallstruktur.

25 Appendix 1, Stoppstatisktik
26 Temperering = uppvärmning av chokladmassa till rätt temperatur för att undvika kristallisering
27 Appendix 2, Materialflöde på Noblesse linjen
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Det tar 7-8 minuter för chokladbitarna att transporteras igenom banan. Tiden beror på om
tillverkningen avser mörk eller ljus choklad.

3.2.2.2 Kalla delen – En beskrivning i flödesriktning
Den kalla delen kan kort beskrivas som linjens packningsdel. Kylbanan som transporterar
chokladplattorna från det varma rummet har sitt utflöde vid gränsen mellan den varma
och den kalla delen. Denna gräns är den svagaste länken i tillverkningsflödet på linjen.
Varma sidans transportbana har ingen buffert eller är synkroniserad med den kalla
packningsdelen utan transporterar hela tiden flarn trots att övriga delar av linjen står still.
Bitarna från kylbanan transporteras då istället på ett tvärgående transportband till säckar
där chokladen samlas. Detta spill används sedan som återgångsvara28. Den kalla delen
består mestadels av manuella packmaskiner men omfattar även två plockrobotar. Nedan
presenteras maskinerna i dess flödesriktning.

Figur 2. Schubert-robot

3.2.2.2.1 Schubert-robot
Schubert är en plockrobot som har sin placering vid kylbanans utlopp och avgränsar
linjens varma och kalla del. Här övergår det breda transportbandet från varma delen till
smala transportband, kuggband. Kuggbanden transporterar plattorna in i robotcellen där
roboten hämtar chokladplattor och lägger dem i tråg. När trågen är fyllda med
chokladprodukterna transporteras de ut ur cellen och vidare i flödet. Roboten består av
två verktyg, båda utrustade med sugkoppar. Det ena verktyget hämtar tråg från en
trågbuffert och placeras i rätt position så att det andra verktyget kan plocka
chokladplattor i trågen.

3.2.2.2.2 Fördelarbordet

28 Återgångsvara = spill som tas till vara och återgår i processen
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Trågen transporteras ut ur robotcellen via en våg där över- eller undervikt registreras.
Vågen är kopplad till fördelarbordet där tråg som inte befinner sig inom viktgränserna
sorteras ut i olika transportbanor. Eventuell över- eller undervikt justeras genom att
manuellt lägga till eller ta bort chokladflarn i trågen.

3.2.2.2.3 Kartongmaskinen
Kartongmaskinen viker och limmar askarna, puttar in det chokladfyllda tråget i asken och
lägger i en kudde överst på chokladen som skydd. Tillsist viker maskinen ihop flikarna
och limmar den sista sidan.

3.2.2.2.4 Cellofanmaskinen
Den färdigvikta chokladasken ska nu plastas in. Detta görs med en cellofanplast och
rivtejp. Asken transporteras sedan via transporband i taket från cellofanmaskinen till
roboten (för Noblesse) eller manuell packningsstation (för Milka).

3.2.2.2.5 Paketering; ABB-roboten
ABB-roboten är den nyaste maskinen på avdelningen som installerades samtidigt som
detta examensarbete påbörjades. Roboten paketerar de färdiginplastade askarna i större
kartonger och lägger dem på pall. I dagsläget paketerar roboten enbart Noblesse i två
storlekar, 72 pack och 12 pack. Fabrikatet Milka packas idag manuellt eftersom
produkten har ett speciellt format som roboten inte än är inställd på att packa. Roboten
har ett verktyg som är utrustad med sugkoppar. I robotcellen finns fastmonterade
styrdelar och styrpinnar som hjälper till att styra kartongerna. Roboten genomför två
moment; Det första den gör är att samla ihop 12 askar, packa dem i en större låda som
viks ihop och transporteras ut ur cellen. En operatör etiketterar lådan och skickar in den
igen i cellen på ett transportband. Roboten hämtar lådan och ställer den på pall. Då pallen
är fylld indikerar roboten med en grön lampa att det är dags att byta pall.

3.2.2.2.6 Paketering; Manuellt
Som nämnts tidigare används roboten än så länge enbart vid paketering av Noblesse.
Milka packas manuellt då transportbandet med askarna leds till ett manuellt packbord
istället för till robotcellen.
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Figur3. Flödesschema – Noblesselinjen

3.2.3 Arbetsmoment vid linjen
På den varma sidan arbetar en operatör, linjeföraren. Vid packmaskinerna på den kalla
delen av linjen arbetar i dagsläget 5-6 operatörer. Antalet varierar beroende på om
paketeringen sker manuellt eller automatiskt. Vanligtvis arbetar en operatör på varje
station. Nedan presenteras operatörernas uppgifter på respektive arbetsstation på linjen.

Linjeföraren ansvarar för hjärtat på Noblesselinjen – varmrummet. Linjeförarens
viktigaste ansvarsuppgift är att få en godkänd slutprodukt med hänseende till kvalitet,
vikt och utseende. Arbetsmoment som utförs här är bland annat blandning och
temperering av chokladmassa, start och stop av linjen, städning av maskindelar från
varma sidan, omställning vid artikelbyte med mera. Linjeföraren skriver ett driftprotokoll
tre gånger under ett skift, där denna person kontrollerar viktiga data som påverkar
slutprodukt så som kylbandets hastighet och temperatur, massatemperatur, med mera.

Transportören ansvarar för transporten av halvfabrikat29, vrak30 och färdigprodukt.
Uppgiften innefattar att etikettera färdigpackade pallar och kartonger. Transportören ska
även försörja linjen med emballage samt städa och hålla ordning runt linjen.

Operatörsarbetet runt Schubert-roboten består mestadels av påfyllning av tråg,
övervakning av roboten men även korrigering av eventuella maskinfel. Maskinen är
känslig för påverkande faktorer som till exempel variationer i emballagekvalitet.
Operatören måste vid denna station vara uppmärksam vid eventuella driftstopp eftersom
kylbanan kontinuerligt transporterar färdig choklad till Schubertroboten trots att roboten
har stannat. Chokladbitarna leds bort vid stopp från roboten genom ett tvärgående

29 Halvfabrikat = Tillverkad prima vara som bufferteras och lagras utan emballage innan
paketering till färdig produkt.
30 Vrak = Spill från linjen som antingen slängs eller används som återgångsvara.

Manuell paketering

Varmrum

Kartongmaskin/
Kuddmaskin

Cellofamaskin

Kylbana Schubert- robot

Fördelarbord

ABB-robot

Våg
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transportband och sedan samlas i vraksäckar. När vraksäcken är fylld byts säcken ut mot
en tom och den fyllda läggs i en bur där innehållet sparas för att användas som
återgångsvara.

Vid fördelarbordet sker kontroll av över- respektive undervikt av choklad i trågen.
Viktavvikelsen korrigeras genom att manuellt lägga i eller ta ur bitar ur trågen. Här
granskas även chokladbitarnas kvalitet då eventuella trasiga bitar plockas bort. Om de
sista packmaskinerna i flödeskedjan inte är i funktion plockar operatören av tråg från
linjen likt en manuell buffert. De fyllda trågen kallas halvfabrikat och ställs i kyl för att
packas in i askar vid ett senare tillfälle.

Operatören vid kartongmaskinen fyller på förpackningsmaterial, kartonger och kuddar.
Andra uppgifter vid denna station är att kontrollera stämpeln av bäst före datum och
lotkod31. Vanliga problem som kan uppstå är att karbonpappret i datumstämpeln går av
eller att förpackningsmaterial fastnar i maskinen. Andra problem som kan orsaka stopp är
överdosering av lim då limmet fastnar på maskinens styrdelar vilket leder till att askarna
fastnar i maskinen. Vid detta scenario måste linjen stoppas och limmet skrapas bort
manuellt.

Cellofanmaskinen bevakas av en operatör som ser till att maskinen är i funktion samt
åtgärdar driftstopp om detta inträffar. En vanlig stopporsak är trassel på rivtejpen samt
plastfilm och askar som fastnar. Operatörens uppgift är också att fylla på rivtejp och
cellofanplast då den är slut i maskinen. I uppgiften ingår det även att utföra produktions-
och kvalitetskontroll, vilket genomförs en gång per timme då tio stickprov kontrolleras.
Kontinuerligt skrivs stopprotokoll för alla arbetsmoment på linjen.

Paketering förekommer på två sätt – automatiserat och manuellt. Automatiserad
packning föreligger vid tillverkning av produkten Noblesse med hjälp av ABB-roboten.
Här arbetar en operatör vilken sköter roboten och ansvarar för etikettering samt
påfyllning av emballage. Denna operatör ska även byta pall i robotcellen. Vid tillverkning
av produkten Milka packas askarna manuellt. Vid manuell packning arbetar sammanlagt
tre operatörer - två operatörer packar i kartong och den tredje lägger kartongerna på pall
och sköter cellofanmaskinen.

3.2.4 Arbetsrotation
Arbetsrotation är något som varje skiftlag beslutar själv vilket gör att rotationstiden kan
variera beroende på kunskapen hos operatörerna. Vanligtvis roterar operatörerna en gång
i timmen. Arbetsuppgifterna som transportör och linjeförare utförs av varsin fast
operatör och medverkar inte i rotationen på övriga linjen.

3.3 Problemområden
Nedan presenteras de problemområden som har identifierats under förstudien. Dessa
kommer att jämföras med teorin beskriven i kapitel 4 och sedan presenteras i
analyskapitlet, kapitel 5.

31 Lotkod = batchnummer/tillverkningsnummer som används för spårbarheten
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3.3.1 Organisationsförändring
Chokladtillverkningen är säsongsmässig och produktiviteten är extra hög på hösten inför
jul då konsumenterna köper mest choklad. Företaget anställer säsongsarbetare under
högproduktiva perioder vilket orsakar hög omsättning av personal.

På grund av ändrade förutsättningar på Kraft Foods AB beslutar företaget gemensamt
med facket att avskeda ca 300st fast kollektivanställda efter högsäsongen. Noblesselinjen
påverkas allvarligt av detta då det efter uppsägningen återstår ¼ av erfaren personal på
linjen. För att lösa personalbristen lånas ca 30 operatörer in från andra avdelningar för att
täcka upp personalbehovet under årets första 10 veckor. Dessa operatörer arbetar i
vanliga fall på avdelningar där produktionen gör uppehåll under dessa veckor. Efter 10
veckor ska de inlånade operatörerna åter tillbaka till sina ”hemavdelningar” och
ytterligare ny personal kommer att anställas säsongsmässigt på Noblesselinjen. Den höga
omsättningen av personal är inte unik i sitt slag just för Noblesselinjen utan förekommer
över hela företaget.

3.3.2 Underhållsförändring
Underhållsorganisationens omorganisering är grundad på förändringsprojektet TPM
vilket förespråkar en central underhållsorganisation. Alla underhållsarbeten ska
organiseras centralt och genomföras av en central pool. Mindre reparationer och
kontinuerligt förebyggande underhåll sköts av linjens operatörstekniker som både kör
linjen och reparerar enkla fel. Företaget arbetar för att få ett väl fungerande underhåll
direkt vid linjen. Tidigare har underhållsarbeten organiserats decentralt32 och genomförts
av speciella sektionsreparatörer knutna till en fast sektion. Varje sektion innefattar 5-10
tillverkningslinjer. Förändringen innebär att antalet reparatörer reduceras och omplaceras
till operatörstekniker. De nya operatörsteknikerna ska arbeta i produktionen och utföra
förebyggande underhåll och enklare reparationer på sin egen linje. Antalet
operatörstekniker är beroende på linjens storlek men planeras generellt till 2-3 stycken
per skiftlag. För att få ihop antalet operatörstekniker som krävs för att underhålla linjen
ska även ett antal ”vanliga” linjeoperatörer utbildas till operatörstekniker.

3.3.3 Kompetenshöjning
I dag förekommer ingen strukturerad utbildning för operatörsarbetet på Noblesselinjen.
Ny personal placeras direkt ut i produktionen för att se och lära av den erfarna personalen
dock utan någon strukturerad genomgång av arbetet. Rutiner samt en standardisering av
hur en utbildning ska genomföras saknas i organisationen idag. Avsaknad av rutiner och
en standardisering gör att utbildningen tar lång tid och inte alltid uppfyller högsta
kvalitet.

3.3.4 Maskinomställningar
Omställningarna i maskiner på linjen är ineffektiva och tar onödigt lång tid. Nedan
beskrivs de omställningar där tiden är kritisk och påverkas starkt av kompetensen hos
operatörerna.

32 Referens till kapitlet Teori - 4.6.1
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3.3.4.1 ABB-robot
ABB-roboten används till slutpackning för två olika linjer. Utöver packning av Noblesse
och Milka används den också av en intilliggande linjen som tillverkar Dubbelnougat.
Packningen av dubbelnougatlinjen ligger utanför examensarbetets ramar och tas därför
inte upp i denna undersökning. Ett faktum är att den långa omställningstiden av roboten
är ett dilemma eftersom roboten har hög beläggning och används som slutpackning av två
olika linjer.

Vid varje omställning byter linjepersonalen verktyg och styrdelar i roboten för att anpassa
roboten till en ny produktstorlek. Beroende på kunskapsnivån hos operatörerna varierar
varje omställning i tid. Enligt egna observationer tar det ca 15-20 minuter för en erfaren
operatör att byta alla delar vid en omställning. Från stoppstatistiken avslöjas att ett
genomsnitt för omställningen är 72 minuter och tar längre tid än vad observationen
visade. Detta är dock ett tecken på att omställningarna inte genomförs smärtfritt.

Ett problem som ofta uppkommer vid omställningarna är att operatören inte följer
måttangivelser vilket gör att inställningar blir fel. Ett annat problem är att operatörerna tar
styrdelar och verktyg med fel dimension vilket kan orsaka att material fastnar i roboten
eller att delarna hakar i varandra. Dessa felinställningar orsakar störningar i
produktionen eller, om man har riktigt otur, att verktygen/delarna krockar och går sönder.

3.3.4.2 Schubert-robot
Omställningen av Schubert-roboten innefattar många delar; bland annat rengörning,
inställning av transportband samt verktygsbyte. Det mest kritiska momentet vid
omställningarna är byte av verktyg i roboten.

Verktygen används till att plocka tråg och chokladplattor där sugkopparna som plockar
produkten är skräddarsydda för plattornas specifika form. Chokladplattornas samt trågens
form skiljer sig mellan Milka och Noblesse, rundform för Noblesse och hjärtform för
Milka. Byte av produkt förekommer en gång per vecka vilket göra att omställningen vid
dessa tillfällen tar extra lång tid.

Verktygen väger 10 kg och kräver två personer för att lyfta det. Då verktygen inte
används är dessa placerade i ett stativ med hjul. Rullstativet gör att verktygen lätt kan
transporteras till och från Schubert-roboten vid omställning. På stativet ryms båda
verktygen där dessa hänger på en höjd av en meter från golvet. Vid byte av verktyg lyfts
det som har använts ut ur robotcellen och hängs upp på en sida av stativet. På stativets
andra sida hänger det andra verktyg som ska placeras i roboten och användas för den nya
produkten.

Arbetet vid roboten innebär även påfyllning av emballage i trågbufferten. Lådor
innehållande emballage är ytterligare tunga lyftmoment som förekommer vid arbetet
kring roboten. Lådorna väger ca tre kilo och vid många lyft varje dag är det lätt att skada
sig.
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4 Teori
I detta kapitel presenteras uppsatsens teoriram vilken används vid analys av empiri samt
för att styrka de resultat som genereras.

4.1 Total Productive Maintenance, TPM
TPM, Total Productive Maintenance, även kallat Totalt Produktivt Underhåll, är ett
förändringskoncept som syftar till att höja den totala utrustningseffektiviteten och
utveckla företagets produktiva processer. En mjukare beskrivning av TPM är; ”…en
metod för att få igång processer där samverkan kan utvecklas till något effektivt och
glädjefyllt”. Tanken är att meningsfulla mål ska kunna nås i en gemenskap som ger både
individerna och organisationen identitet.33 Mer konkret kan TPM beskrivas:

”Totalt Produktivt Underhåll är ett systematiskt arbetssätt med inriktning på att
skapa störningsfria processer genom varje medarbetares engagemang.” 34

Detta citat beskriver just det som är det centrala i TPM – att samtidigt fokusera både på
produktionsutrustning och på människan. Utförandet av detta examensarbete grundar sig
på de två delarna i TPM som handlar om kompetensutveckling och
underhållsförändringar. Av anledning till detta kommer dessa två områden vara
tyngdpunkten vid beskrivningen av TPM i uppsatsens teorikapitel.

4.2 Varför TPM?
Idag finns det många förändringskoncept som värdesätter interaktionen mellan människa
och maskin genom att inrikta sig på att utveckla produktionen med hjälp av en
engagerande personal. En anledning till att använda konceptet TPM är bland annat att det
är ett koncept med en gedigen historia som beprövats av ett hundratals företag i Japan,
USA och Europa. Detta har visat en avsevärd förbättring av tillgänglighet, produktivitet,
kvalitet samt sänkta underhållskostnader. En ytterligare anledning till denna förändring är
att det finns en djupt rotad industriell tradition som bygger på kontroll och styrning
snarare än förtroende och samarbete. Det glöms lätt bort att den tekniska utrustningen
skall användas av människor i miljöer som inte alltid ger de optimala
driftförutsättningarna. 35

4.3 Målet med TPM
Målet för genomförandet av denna förändring är att arbeta på ett standardiserat arbetssätt
och med ständig förbättring som motto. 36 Det talas om att skapa den självlärande
organisationen istället för byråkratiska produktionssystem, byggda på Taylorismens
principer. Tanken är att skapa den effektiva och mänskliga fabrik som är
konkurrenskraftig samtidigt som den tar hänsyn till krav från människor och miljö. En
mer detaljerad beskrivning om målet är att förbättra följande faktorer: kvalitet,

33 Ljungberg, Ö., (2000) TPM – vägen till ständiga förbättringar, Sid 2
34 Johansson, K., (1997) Driftsäkerhet och underhåll, Sid. 42
35 Ljungberg, Ö., (2000) TPM – vägen till ständiga förbättringar, Sid 2
36 Johansson, K., (1997) Driftsäkerhet och underhåll, Sid. 41
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leveranser, ekonomi, produktivitet, mänsklighet och miljö. För att förverkliga dessa mål
inom TPM finns en uppsättning verktyg vilka är:

Kursiverade mål och verktyg är de faktorer där detta examensarbete har sin fokus.

Det finns ytterligare mål i TPM som är värda att tillägga. Dessa fokuserar på att förändra
företagskulturen genom att skapa engagerade medarbetare, vilket sker genom att alla
medarbetare deltar i förbättringsgrupper. Genom detta engagemang skall alla slags
förluster reduceras och uppnå nollfel.37

4.4 Vad är TPM?
Utvecklingsarbete med TPM är en omfattande förändringsprocess där alla i företaget
engageras för att eliminera alla olika typer av förluster i maskinutrustningen och andra
processer. TPM bygger på tre grundläggande byggstenar:

Uppföljningar och driftstörningar– Hjärnan
Operatörsunderhållet– Hjärtat
Förbättringsgrupper– Musklerna

Hjärnan är den första byggstenen vilket fokuserar på att mäta och förstå verkligheten.
Det är vanligt att rutinmässigt göra en bedömning av produktionsutrustningen utefter dess
tekniska tillgänglighet. I TPM mäts istället den totala utrustningseffektiviteten, OEE, som
fokuserar på vad den förädlade processen faktiskt producerar, istället för vad den borde
ha kunnat producera. 38

Hjärtat syftar till att bry sig om sin process och produktionsutrustning. I många
situationer har begreppet maskinvård glömts bort vilket skapar störningar och defekter i
tillverkningen. En bristande känsla om ägandeskap för sin utrustning går hand i hand med
ett bristande operatörsunderhåll, vilket leder till att maskinerna producerar med låg
effektivitet. Inom TPM har metoder utvecklats med hjälp av erfarenheter för att återinföra
maskinvård och operatörsunderhåll. Överföring av maskinvård till operatörer är hjärtat i
TPM. Tanken är att operatörerna successivt ska utveckla ett allt starkare ansvar och

37 Ljungberg, Ö., (2000) TPM – Vägen till ständiga förbättringar, Sid. 8
38 Ljungberg, Ö., (2000) TPM – Vägen till ständiga förbättringar, Sid. 20

Mål: Verktyg:
Kvalitet Nollfel – Kvalitetsunderhåll
Leveranser Mäta och reducera störningar
Ekonomi Fokus på förädlande processer
Produktivitet Operatörsunderhåll och eliminering av defekter
Mänsklighet Förbättringsgrupper; kompetensutveckling
Miljö Mätning av miljöutsläpp, förbättringsgrupper
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kunnighet för maskinutrustningen, vilket kräver en enorm ansträngning från
produktionsledning, underhållsavdelning och utbildningsinsatser. 39

Den tredje byggstenen, musklerna, bygger på att organisera personalen i
förbättringsgrupper. Detta är ett verktyg som går ut på att en parallell organisation skapas
som enbart arbetar med förbättringar. Här ligger den största ansträngningen på att få ett
kontinuerligt samarbete mellan produktion och underhåll. Det speciella med
förbättringsgrupperna i TPM är att de är kontinuerliga och att alla deltar. Vidare är en
grupp ansvarig för en process, till exempel en tillverkningsprocess där man fokuserar på
vissa problemområden. Syftet med förbättringsgrupperna är inte att så snabbt och
effektivt som möjligt lösa ett visst problem. Syftet är att på lång sikt effektivisera eller
förbättra en process och de människor som arbetar med eller påverkar processen.40

Det är viktigt att inte glömma bort det faktum att konceptet TPM är utvecklat i Japan i en
japansk kultur. Av denna andledning krävs att någon form av anpassning sker vid
införandet, dels till varje enskild organisations förutsättningar dels till den svenska
mentaliteten. Det är dessutom viktigt att ha i åtanke att det tar lång tid att göra en
organisationsförändring som TPM. Detta gör det extra viktigt att sätt upp realistiska mål.
Implementering av TPM kan sägas ske i tre faser, vilka i sin tur innehåller tolv steg.
Dessa tolv steg presenteras nedan i figur 4.

39 Ljungberg, Ö., (2000) TPM – Vägen till ständiga förbättringar, Sid. 24
40 Ljungberg, Ö., (2000) TPM – Vägen till ständiga förbättringar, Sid. 26
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Figur4, Tolvstegstrappan

4.5 Kompetensutveckling
En av de största investeringarna som görs vid införande av TPM är utveckling av
personalens kompetens. 41

”Ordet kompetens beskrivs i ordböcker med orden skicklig, duglig, tillräcklig och
behörig.” 42

Kompetens förknippas oftast med förmågan att klara av en viss uppgift. Kompetens kan
delas upp i delar som är nödvändiga för att bygga upp samt bibehålla kunskap inom

41 Ljungberg, Ö., (2000) TPM – med erfarenhet från Volvo, Sid. 293
42 Ljungberg, Ö., (2000) TPM – med erfarenhet från Volvo, Sid. 294
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företaget. Nedan presenteras de delar som är mest betydelsefulla för detta examensarbete
inom området kompetens.

Färdigheter är den första delen som bygger på förmågan att praktiskt kunna utföra
arbetsmoment samt hantera olika utrustningar och verktyg i verksamheten. För att
åstadkomma färdighet krävs omfattande praktisk övning där det inte räcker med att utföra
uppgiften en gång för att lära sig. Detta är speciellt viktigt gällande operatörsunderhåll.
För att lyckas bibehålla färdigheten efter upplärningstillfället krävs en viss repetition
dock inte med för långa mellanrum så kunskapen hinner glömmas bort. Det krävs att
operatörerna roterar arbetsuppgifter vid lagom tidpunkt - inte för ofta och inte för sällan.
Rotationen skall vara anpassad till arbetsuppgiftens svårighetsgrad samt personens
förmåga att lära sig.43

4.5.1 Förbättringsgrupper
Samarbetsinlärning är av stor vikt för att uppnå framgång. Gruppens resultat beror på
varje individs resultat.44 En förbättringsgrupp är sammansatt av många olika kompetenser
med olika erfarenheter. Individerna kan genom att lära av varandra uppnå resultat de inte
skulle nå på egen hand. Arbetet med instruktioner är en typ av förbättringsarbeten som är
lämpliga att genomföra i en förbättringsgrupp.45

Citat från Senges bok den femte disciplinen lyder:
”Teamlärande är nödvändigt eftersom moderna organisationer är uppbyggda så
att utbildningen sker i grupper och inte individuellt. Och här ligger
huvudproblemet: om inte grupperna utvecklas, utvecklas inte heller
organisationerna.46

4.5.2 Spridning av kompetens
En avgörande faktor för hastigheten av förbättringsarbetet är förmågan att sprida
kompetens; både den som redan finns i företaget men även utifrån. Olika organisationer
har å andra sidan olika filosofier om hur ett lärande ska fungera. För spridning av
kompetens kan olika metoder såsom kompetenskartläggning och instruktioner
användas.47

4.5.2.1 Kompetenskartläggning
Företagets kompetensutveckling underlättas av att det finns systematik för vad som
behöver läras in, hur det skall ske samt vem som ska lära ut. För en systematisk inlärning
krävs en kartläggning av verksamheten samt vilken kompetens som individen och
gruppen behöver. Genom att använda en kompetensmatris kan kartläggningen
genomföras på ett enkelt sätt. Arbetsmoment samt personal noteras i matrisen där sedan
rutorna som förbinder dessa parametrar fylls i efter hand. Ifylld ruta medför att personen

43 Ljungberg, Ö., (2000) TPM – med erfarenhet från Volvo, Sid. 293-297
44 Steinberg, J., m., (1994) Den nya inlärningen, Sid 84
45 Ljungberg, Ö., (2000) TPM – med erfarenhet från Volvo, Sid. 301
46 P., M., Senge, Den femte disciplinen, Sid. 23
47 Ljungberg, Ö., (2000) TPM – med erfarenhet från Volvo, Sid. 298-303
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uppfyller de krav som krävs för det givna arbetsmomentet. Se enkel kompetensmatris i
figur 5.

ARBETSMOMENT Operatör 1 Operatör 2 Operatör 3 Operatör 4 Operatör 5
Verktygsbyte
Omställning
o.s.v.

Figur5. Enkel kompetensmatris

En enkel kompetensmatris klargör på ett överskådligt sätt både den enskilda individens
kompetens men också gruppens kompetens. Här syns tydligt att då operatör 2 är borta
måste operatör 3, 4 och 5 vara närvarande för att kunna täcka upp kunskapsbehovet.
Denna metod är dock inte det mest noggranna sättet att dokumentera kunskap. Mer
detaljerad dokumentation kan göras i form av en komplex kompetensmatris där olika
kunskapsnivåer byggs in i matrisens rutnät. Dessa nivåer, vanligtvis fyra, graderar
kunskapsnivån hos personalen. Nedan, i figur 6, visas detaljerad uppdelning av nivåerna.

Figur6. Del ur komplex kompetensmatris

Målet med kompetensmatriserna är att skapa en överblick över hur stor samt vart
kunskapen finns i en grupp/ett skiftlag. Tanken på lång sikt är att alla matrisruterna ska
fyllas i vilket visar en allt mer ökad kompetens hos operatörerna. Nackdelen med den
sistnämnda metoden, då kartläggning av kompetens på en detaljerad nivå görs, är att det
krävs ett ansträngande och tidskrävande arbete. Detta kan medföra ett visst motstånd
vilket i sin tur resulterar i att arbetet inte genomförs.48

4.5.2.2 Instruktioner
Dokumentation i form av instruktioner är ett sätt att bibehålla och förmedla kompetens
men framförallt att standardisera arbetsmoment. Instruktioner kan utformas på många
olika sätt. Enpunktslektioner är en form av instruktioner där enkelhet och överskådlighet

48 Ljungberg, Ö., (2000) TPM – med erfarenhet från Volvo, Sid 299

1. Har teoretisk och
praktisk kännedom om

2. Kan utföra praktisk

3. Har goda kunskaper,
erfarenhet och färdighet

4. Kan lära ut till andra
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är de viktigaste faktorerna. Med detta menas att enpunktslektionerna ska ha en enkel
utformning med koncentration kring en punkt (därav namnet). Det mest väsentliga vid
utformningen av en lektion är att den ska vara kortfattad (helst en A4-sida) där bilder
utger grunden vilka kompletteras med text och pilar. Lektionen ska kunna genomföras på
1-10 minuter.49

Det som initierar en enpunktslektion är oftast ett problem eller en genomförd förbättring
som behöver dokumenteras. Framtagandet av instruktioner genomförs lämpligast av
operatörerna själva, d.v.s. specialisterna inom det aktuella området, eller av medarbetare
som i sin tur tar hjälp av operatörer. Detta arbete bedrivs till exempel i form av
förbättringsgrupper. Samtidigt som dokumentation av problemet genomförs diskuteras
oftast också förbättring av problem vilket bidrar till verksamhetens utveckling.
Enpunktslektionerna fungerar dessutom i många fall som ett underlag för utbildning.

4.6 Underhåll
En viktig del i konceptet TPM är effektivisering av underhållet i en organisation. I
litteratur beskrivs TPM ofta i form av en förändrings- eller underhållspuckel. Den ska
visualisera hur arbetet med TPM fungerar. I första skedet av förändringsarbetet krävs
mycket resurser för att starta upp arbetet och framför allt komma över puckeln. För att
lyckas med detta krävs tålamod och engagemang i hela företaget. En viktig faktor vid
förändringsarbetet är att det inte är av stor vikt att alla måste komma över puckeln
samtidigt, det skulle kräva onödigt stora resurser. 50

Figur7. Förändrings- och underhållspuckeln

4.6.1 Underhållsorganisation
Underhållsorganisationens utformning beror på företagets storlek och dess geografiska
utspridning. De vanligaste formerna är centraliserad respektive decentraliserad
underhållsorganisation.

49 Ljungberg, Ö., (2000) TPM – med erfarenhet från Volvo, Sid 300
50 Ljungberg, Ö., (2000) TPM – med erfarenhet från Volvo, Sid. 32
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En central underhållsorganisation kännetecknas av att underhållsverksamheten styrs på
ett likartat sätt över alla produktionsenheter.

Fördelarna med ett centralt underhåll kan sammanfattas:
– Samlat grepp om underhållskostnader
– Omfördelning av resurser underlättas
– Vidareutveckling av underhållsteknik

Nackdelarna med ett centralt underhåll kan sammanfattas:
– Tendenserna att underhåll blir ett självändamål
– Motsatsförhållande gentemot produktionen kan uppstå
– Påverkan av underhållsbehovet kommer i bakgrunden

En decentral underhållsorganisation kännetecknas av att underhållsverksamheten är
uppdelad i avsnitt som ingår i respektive producerande enhetsorganisation.

Fördelarna med decentraliserat underhåll sammanfattas:
– Mer produktionsinriktat underhåll
– Ökad känsla för sambandet mellan underhållsbehov och resurser

Nackdelarna med decentraliserad underhållsorganisation sammanfattas:51

– Risk för att långsiktiga underhållsåtgärder kommer i bakgrunden
– Överkapacitet på sammanlagda underhållsresurser
– Underhållsteknik stagnerar.

4.6.2 Underhållssystem
För att lyckas med underhållsverksamheten bör organisationen, system och arbetsmetoder
vara anpassat till organisationens dimension. En viktig del vid uppbyggnaden av ett
underhållssystem är att bestämma hur strukturen för systemet skall se ut. Delmoment som
bör ingå i ett underhållssystem är planera, gör, studera och lär.

Planera:
– Bedöma omfattning
– Bestämma tidpunkt
– Reservera, anskaffa resurser

Gör:
– Avhjälpande underhåll
– Förebyggande underhåll
– Tillståndsövervakning
– Modifiering
– Byte av utrustning
– Insamla data om felutfall, stillestånd, kostnader m.m.

51 Johansson, K., (1997) Driftsäkerhet och underhåll, Sid. 90-92
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Studera:
– Fastställa höga underhållskostnader och stilleståndskostnader
– Fastställa tekniska orsaker
– Utarbeta förslag till åtgärder
– Värdera ekonomiskt utbyte

Lär:
– Genom att upprepa cykeln flera gånger blir förbättringsarbetet bestående.

Planera

Lär GörStändig
förbättring

Studera

Figur 8. Inlärningscykeln

4.6.3 Förebyggande underhåll
Utformningen av arbetet med förebyggande underhåll (FU) bör anpassas till varje typ av
industri. Exempel på arbetsmetoder är användning av rondlistor eller FU-schema
(tidsschema för FU). Vid påträffat fel bör sedan en arbetsorder skrivas. En arbetsorder
innehåller parametrar som maskinidentifiering, tid för fel, felorsak, resursåtgång
(reservdelar, personal, verktyg) och kostnadsbärare med mera För att kunna följa upp FU-
arbetet rekommenderas att en åtgärdsrapportering skrivs då felet har åtgärdats.52 Denna
rapportering bör förutom åtgärder även innehålla vem rapporteringen är utförd av,
resursåtgång, vad som kan göras för att undvika att felet uppstår igen, m.m.

4.7 En lärande organisation
Ett företag som strävar efter ökad konkurrens genom förbättrad inre effektivitet har starkt
fokus på att utveckla sina medarbetare. För att bli ett starkt företag på marknaden måste
personalen ses som en tillgång och inte som en kostnad vilket leder till att företaget
investerar i sina tillgångar.

”I en lärande organisation vidareutvecklar ständigt människors förmåga att
förverkliga sina mål, där utvecklas nya och expansiva sätt att tänka, där finns en
strävan mot gemensamma mål och där lär sig människorna att ständigt söka
kunskap tillsammans”.53

52 Johansson, K., (1997) Driftsäkerhet och underhåll. Sid. 102-103
53 Senge P., M. Den femte disciplinen. Sid. 17
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4.7.1 Referensgrupp
Vid undersökningar kan med fördel en referensgrupp användas som stöd. En
referensgrupp ska bestå av representanter från den aktuella verksamheten vilka ska
fungera som specialister eller ha god kännedom om det aktuella problemet.
Medlemmarna i gruppen har ingen beslutsrätt utan endast en rådgivande roll och skall
informera om kritiska störningar för den verksamhet de representerar. Det finns två
viktiga uppgifter som referensgruppen har. Det ena är att stämma av undersökningens
mål mot verksamhetens mål eller yttra sig om det finns några målkonflikter eller
möjligheter att förstärka undersökningens resultat, d.v.s. upptäcka synergieffekter. Den
andra uppgiften är att bedöma om den föreslagna förändringen är lämplig för den egna
verksamheten. En vanlig fallgrop som lätt kan uppstå är att beslut fattas i
referensgruppen. En annan fälla kan vara att fokus ligger på att presentera sina egna
smarta lösningar istället för att lyssna på idéer och förslag från verksamheten. 54

4.7.2 Attityder till förändring
Normalt reagerar människor med tvekan när någon föreslår en förändring av de egna
arbetsförutsättningarna. Attityden påverkas på olika sätt beroende på om förändringen
beskriver ett hot eller en möjlighet.

Vid en positiv attityd av förändringen där den berörda personen ser möjligheterna kan
reaktionen delas upp i tre faser. Fas nummer ett är utprovningsfasen då personen är
osäker på hur idén fungerar men är lättpåverkad. I den andra fasen har personen blivit
trygg i sin användning samt inser nyttan med förändringen. I den tredje fasen är personen
helt övertygad om att detta är den bästa fungerande lösningen och börjar i sin tur att
påverka andra i samma tankesätt.55 Vid en negativ attityd ser personen i fråga inte
möjligheter i förändringen utan ser istället problem och besvärligheter. Personen med
denna attityd söker bekräftelser på att detta är en dålig lösning och koncentrerar sig skarpt
på att finna hinder och problem.56 För att få en person med negativ attityd till att tänka
med ett positivt kräver stor ansträngning och varierar beroende på person och förändring.

4.8 Omställningseffektivitet
Det är av stor vikt att minimera ställtider för att erhålla en flexibel produktionsapparat
med låg kapitalbindning. Det är i många fall möjligt att med små medel minska ställtiden
avsevärt om berörd personal är motiverad och går metodiskt tillväga.57

”Effektiva omställningar är nyckeln till flexibilitet, bättre resursutnyttjande samt
mindre kapitalbindning och som resultat erhålls högre lönsamhet.”58

Det finns många metoder för analys av omställningstider där grunden utgörs av att först
analysera vad ställtiden består av. I denna undersökning används metoden SMED vid
analys av omställningar på Noblesselinjen.

54 Ortman, L., (1999) Praktisk ledning av förbättringsprocesser, Sid. 68-69
55 Ortman, L., (1999) Praktisk ledning av förbättringsprocesser. Sid. 83
56 Ortman, L., (1999) Praktisk ledning av förbättringsprocesser. Sid. 84
57 Sveriges rationaliseringsförbund, SRF., Omställningseffektivitet. Sid. 21
58 Sveriges rationaliseringsförbund, SRF., Omställningseffektivitet. Sid. 9



- 4-36 -

4.8.1 SMED metoden
Den systematiska metoden för ställtidsreduktion SMED, Single digit Minute Exchange of
Die, härstammar från Toyotas metod att reducera ställtiden till ensiffrigt antal minuter.
Upphovsmannen reducerade tiden för byte av pressverktyg till 9 minuter och 59
sekunder. För att uppnå detta används metodens åtta olika steg;59

1. Separera inre och yttre ställarbete. Detta steg är metodens grundläggande steg som
trycker på vikten av att skilja mellan sådant arbete som kan utföras medan maskinen
är ingång (yttre ställarbete) och det arbete som kräver att maskinen står still (inre
ställarbete) Detta första steg bygger på förberedelser och delaktighet när det ”väl
gäller”. Allt inre ställarbete bör vara väl förberett, såsom verktyg och instruktioner,
och alla inblandade bör vara på plats när maskinen stängs av.

2. Gör om inre ställarbete till yttre. Grundprincipen är att tidskrävande inställningar
ska så långt det går göras i förväg. Genomför förinställningar grovt innan maskinen
stängs av och sedan behövs endast smärre justeringar.

3. Standardisera. Verktygsbyten underlättas om formar standardiseras.

4. Utforma funktionella fästanordningar. Lossdragning och åtdragnings av bultar bör
kunna ske med ett enkelt handgrepp.

5. Använd förhandsjusterade fixturer. Arbetstycken fastspännes och justeras på extra
fixturer vid sidan av maskinen. Sedan byts hela fixturerna under maskinens stopptid.

6. Parallella operationer bör utföras om plats medger då flera fixturer förbereds vid
sidan av maskinen.

7. Eliminera justering genom att använda styrpinnar eller liknande som göra att
verktyget direkt hittar sin position.

8. Mekanisera infästningar.

Det är viktigt att ha i åtanke vid användandet av verktyg som SMED, att det är ett
hjälpmedel där alla punkter nödvändigtvis inte behöver användas.

59 Andersson J., Audell, B., m.fl. Produktion. Strategier och metoder för effektivare tillverkning.
Sid. 190-191
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5 Analys
I detta kapitel jämförs problemområden presenterade i empirikapitlet med den teoretiska
referensramen.

5.1 Organisationsförändring
Företagets situation när personal tvingas sägas upp eller omplaceras till andra avdelningar
under korta perioder skapar en känsla av osäkerhet och bitterhet hos personalen.
Bitterheten finns främst hos uppsagd personal, vilka visar en stor ovilja till att arbeta den
kvarvarande tiden. Inställningen hos de bittra arbetstagarna smittar av sig på den övriga
personalen och påverkar produktiviteten.

5.2 Underhållsförändring
Förändringen av underhållsorganisationen gällande de nya arbetsuppgifterna runt linjerna
möts med stort motstånd. Besvikelsen är störst hos reparatörer vilka drabbas hårdast av
förändringen och tvingas till arbetsuppgifter där nivån av komplexitet och ansvarsfullhet
sjunker. De ser förändringen som en degradering och ett stort nederlag då de inte längre
kommer att kunna använda sin specialkompetens i sitt yrke. Reparatörerna ser även
nackdel i att arbetet vid linjen blir mer monotont än tidigare.

Linjeoperatörerna har likaså en negativ inställning till omfördelningen av arbetsuppgifter.
Tidigare har operatörerna arbetat vid linjen och tillverkat chokladen utan att själv behöva
åtgärda problem som uppstår. Dessa ska nu lära sig att reparera maskinerna och felsöka
problem vid enklare driftstopp, vilket kräver mer arbete. Att operatörerna tvingas utföra
fler arbetsuppgifter och ta ett större ansvar för samma ersättning som tidigare är en stor
anledning till motståndet.

Denna stora förändring gällande arbetsfördelningen medför att många duktiga
reparatörer, som inte vill arbeta som operatörer vid linjen, söker andra jobb och
försvinner från företaget. Till följd av detta sjunker kompetensen i företaget vilket är ett
stort problem. De reparatörer som stannar kvar och blir operatörstekniker visar en
motvilja att lära ut sin kunskap till sina kollegor vid linjen, vilket är nästa bekymmer.
Linjeoperatörerna vill i sin tur inte lära ut arbetsmomenten på linjen till de nya
operatörsteknikerna. Detta resulterar i en ond spiral där personalen håller inne med sin
kunskap och kompetensen sjunker.

5.3 Kompetenshöjning
Skickliga operatörer är nödvändiga för att kvaliteten och effektiviteten ska bibehållas.
Idag är kompetens en bristvara på avdelningen. Nedan beskrivs orsaker som påverkar
företagets kompetensflöde.

Den höga personalomsättningen bidrar till att kunskap formas på bredden och inte på
djupet vilket fordras för att skapa en lärande organisation. Den kompetensen som byggs
upp i företaget är mycket kortsiktig och försvinner fort ur organisationen då
säsongsarbetarna slutar sin anställning.
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Det är många faktorer som påverkar kompetensflödet. En första orsak som hämmar flödet
av kompetens är att utbildning är svår att genomföra på grund av tidsbrist. Avsaknad av
rutiner för hur ny personal ska läras upp samt brist på instruktioner är också anledningar
till att utbildningen försvåras. Den faktor som mest hämmar kompetensflödet är dock
bristen på erfarna operatörer. Oavsett hur mycket tid och utbildningsunderlag som finns
är det svårt att genomföra utbildningar med hög kvalitet om ingen kan lära ut kunskapen.

För att minska förlusten av kompetens krävs ett bra sätt att dokumentera kunskapen. De
verktyg som används för dokumentation i detta examensarbete är instruktioner samt en
utbildningsplan.

5.4 Maskinomställningar
Många faktorer påverkar effektiviteten i omställningarna. För att utnyttja tiden maximalt
bör alla maskinerna på linjen ställas om samtidigt. För att reducera omställningstiden
krävs att arbetssättet vid omställningar förändras. Nedan analyseras de omställningar som
beskrivs i avsnittet problemområden.

5.4.1 ABB-robot
Den största flaskhalsen gällande omställningar och byte till annan produkt är ABB-
roboten. Det är många påverkande faktorer som gör omställningarna mer tidskrävande än
vad som behövs. Många oerfarna operatörer har dålig kunskap om hur omställningarna
ska utföras. Den lathund som finns idag är rörig och svår att följa, vilket medför att den
inte används.

Ett ytterligare problem är att omställningen ej utförs på ett standardiserat arbetssätt. Detta
styrker betydelsen av att skapa lättförståeliga och standardiserade instruktioner och få
operatörerna att använda dem punktligt. En allvarlig följd av att inte verktygen ställs om i
rätt ordning är att delarna krockar med varandra och deformeras.

Även erfarna operatörer kan få problem med omställningen. Skiftande materialkvalitet
kan göra att inställningarna måste prövas fram från gång till gång. Instruktionernas
riktlinjer är i detta fall till föga hjälp och den bästa hjälpen i denna situation är
erfarenheten.

En annan faktor som påverkar omställningarna är snabba förändringar i produktionen då
operatörerna inte har möjlighet att förbereda inför den nya produkten. En orsak till detta
kan vara att brist på kommunikation mellan fabrikens övriga avdelningar t.ex. om
avdelningen som tillverkar chokladmassa har produktionsstopp och massabrist uppstår.

5.4.2 Schubert-robot
Byte av verktyg är det mest kritiska momentet gällande Schubertrobotens omställning.
Med anledning till verktygets placering långt inne i robotcellen, är personen som byter
verktyget tvungen att sträcka sig för att lyfta ut verktyget. Detta ger upphov till ett tungt
belastat böjmoment i ryggen. Ytterligare ett böjmoment frambringas då verktyget hängs
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upp eller lyfts av från dess upphängningsstativ. Detta gör att operatören är tvungen att
böja ryggen vid flera tillfällen under verktygsbytet, samtidigt som ett tungt lyft
genomförs vid varje böjmoment.

En ytterligare faktor som påverkar lyftmomentet är att verktyget inte är utrustat med
greppvänliga handtag. Detta innebär att det är svårt att göra lyftet med rätt teknik och fel
belastningen på ryggen pågår kontinuerligt under hela lyftet från början till slut. Tyngden
och den dåliga greppvänligheten utgör även stor risk att tappa verktyget och i värsta fall
skada sig själv eller någon annan.
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6 Kravspecifikation
De krav som utfärdaren ställer på en godkänd instruktion och utbildningsplan
sammanställs i en kravspecifikation. Specifikationen används som underlag vid
skapandet av instruktionerna och utbildningsplanen. Den är framtagen utifrån
erfarenheter som erhålls från företagets produktion, de förutsättningar som råder på
Marabou samt studier av andra företags verksamhet. Nedan presenteras
kravspecifikationerna för en instruktion och en utbildningsplan.

Krav som ställs på en instruktion

De krav som ställs på utbildningsplanen är i det närmaste identiska med kraven för
instruktionerna. Detta eftersom en stor del av utbildningsplanen utgörs av instruktionerna.
En punkt i kravspecifikationen skiljer sig dock vilken är ”Placering” som inte är aktuell

Layout
 Skall ge läsaren en direkt översikt över arbetsmomenten
 Skall ge snabb information
 Enkel och luftig utformning
 Instruktionen ska skrivas ut på pappersformat som minst är A4-storlek
 Instruktionen ska sammanlagt få rum på 2-3 styken A4-papper

Uppbyggnad
 Användarvänlig
 Noggrann utformning
 Innehållet ska bestå av både text och bilder
 Bilder och text ska matcha och komplettera varandra

Bilder
 Utskrift i färg
 Uppförstoringar vid detaljerade instruktioner
 Skarp skärpa
 Skarpa kontraster
 Ge snabb information av vad som ska göras

Språk
 Instruktionerna ska vara skrivna på korrekt svenska
 Svåra tekniska termer ska ej användas
 Korta meningar, om möjligt i imperativ
 Ge snabb information av vad som ska göras

Placering
 Nära/angränsande till det avsedda arbetsmomentet.
 Får ej vara ett hinder i operatörens arbetsområde
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för utbildningsplanen eftersom kompendiet inte kommer att placeras ut i verksamheten.
Kravspecifikationen på utbildningsplanen har dock några tillägg vilka presenteras nedan.

Krav som ställs på en utbildningsplan

Innehåll
 Utbildningsplanen utformas som ett kompendium.
 Formatet på kompendiet ska vara lätthanterligt och en storlek på max A4-

storlek
 Kompendiet ska omfatta instruktioner på alla moment som finns med i

prioriterings listan.
 Kompendiet ska innehålla en checklista över instruktionerna.
 Pedagogiska tips ska vara en del av innehållet

Användning
 Kompendiet ska kunna förmedla kunskap och höja kompetens även utan hjälp

av en instruktör.
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7 Resultat
I detta kapitel framförs resultat samt föreslagna rekommendationer som framkommit ur
analysen av identifierade problemområden.

7.1 Organisationsförändring
Personalens attityd till förändring går inte att förutspå, men ett faktum är att det är näst
intill omöjligt att skapa en situation som gör alla nöjda. Ett stort problem med missnöjd
personal är att en stark negativism lätt sprids mellan personal. En dominerande person
som har en stark negativ inställning till förändringar kan, enbart genom sin närvaro,
smitta denna inställning till andra. Vid en sådan situation är det förnuftigt att göra en
förflyttning av personen i fråga eller sära på personer med samma negativa attityd.

7.1.1 Rekommendationer vid organisationsförändringar
En uppblandning av olika typer av människor, kön, ålder eller ursprung, är positivt i de
flesta sammanhang – så även på denna arbetsplats. Vid nyanställning och omplacering av
personal bör varje skiftlag blandas upp med hälften säsongsarbetare och hälften erfarna
operatörer. Blir för många säsongsanställda placerade i samma skiftlag försämras
kompetensen. Orsaken är att det inte finns erfaren personal som kan lära upp de nya
operatörerna. Maskinerna blir stående i väntan på reparatör även vid enklare problem
som en erfaren operatör annars klarar av att åtgärda. Om skiftlaget tvärtemot enbart
består av erfarna äldre operatörer är tempot i vissa fall väldigt lågt trots att de åtgärdar
stoppen själva. En positiv aspekt med den höga personalomsättningen är att det är mycket
värt att få in nya tankar i verksamheten och flinka händer som kan höja tempot.

Andra sätt att skapa bra stämning i arbetslaget är att anordna teambuildings aktiviteter
som till exempel förbättringsgrupper. Med förbättringsgrupper kan nytta förenas med
nöje där personal träffas och lär känna varandra samtidigt som de jobbar med att förbättra
verksamheten. Detta gör att både stämning och samarbete mellan kollegor blir bättre. Här
kan även viljan att lära men även att dela med sig av sin kunskap blir större där vi får en
spontan kunskapsöverföring.

7.2 Underhållsförändring
Operatörsteknikerna, de före detta reparatörerna, borde putsa sina verkstadsglasögon och
se klarare på förändringar. Personalen behöver motiveras till att se omfördelningen av
arbetsuppgifter som något positivt med fokus på möjligheter och inte på hinder.
Förändringen av arbetet behöver motiveras och även poängteras att den faktiskt kan
medföra något bra. En motivationshöjning kan uppnås genom att förslagsvis ge
operatörsteknikerna mer ansvar att själva ta hand om och ansvara för problem på deras
linje. En annan rekommendation är att de får gå en operatörsteknikerutbildning för att
sedan själva kunna hålla i utbildning och förmedla sin kompetens till andra på linjen.
Vikten av att skapa ett kontinuerligt underhåll är större då underhållet organiseras
centralt. Därför väljs några operatörer ut, förslagsvis de före detta reparatörerna, vilka
medverkar i förbättringsgruppen som underhållsexperter. Dessa ansvarar för att skapa
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rutiner för hur förebyggande underhåll ska bedrivas samt dokumentera detta så att övrig
personal kan ta del av det.

7.2.1 Aktiviteter i förbättringsteam
För att kunna arbeta kontinuerligt med förbättringar och kompetenshöjande åtgärder
krävs engagemang från flera håll. Vid starten av arbetet med förbättringar är det bra att ha
en kick-off som kan ses som ett informationsmöte för alla operatörer på linjen. Detta
möte ses som ett perfekt tillfälle att motivera personalen till att diskutera eventuella
förbättringar i produktionen och fånga upp operatörer som vill arbeta med förbättringar.

Förslagsvis bildas en förbättringsgrupp av frivilliga operatörer som träffas kontinuerligt
varje vecka för att diskutera hur verksamheten ska kunna förbättras. Bra idéer som inte
tidigare har åskådliggjorts tas upp och noteras ned i förbättringspunkter. Punkterna
rangordnas utifrån vilka punkter som med enkla medel kan åtgärdas, men också de som
har ett akut behov av att utföras. För att ge operatörerna en känsla av ansvar fördelas
förbättringspunkterna ut på operatörerna som sedan ska ansvara för att åtgärda dem med
hjälp av resten av operatörerna. En del av förbättringsgruppens uppgift är att arbeta med
uppdatering samt komplettering av instruktionerna. En person bör utses som
instruktionsansvarig vilken ska se till att dessa uppdateras och hålls levande.

För att kunna förankra förändringar i produktionen krävs att operatörerna själva kommer
på nya idéer och implementerar dessa. Ett förslag för att få igång förbättringsarbetet är att
belöna bra idéer som har blivit genomförda. För att även få med övrig personal från
produktionslinjen föreslås att samla till ett stort förbättringsmöte för hela arbetslaget.
Dessa möten förekommer mindre ofta och är till för att förbättringsteamet ska få
presentera sina idéer och motivera hela arbetslaget till att tillsammans införa
förbättringen i verksamheten.

7.3 Kompetenshöjning
Trots hög personalomsättning kan en organisation bibehålla mycket kompetens genom att
dokumentera kunskap. I detta projekt dokumenteras kunskap genom skapande av
instruktioner och utbildningsplan i form av kompendium. Innan skapandet av
instruktionerna effektiviseras och standardiseras arbetsmoment. Att alla operatörer utför
arbetsmomenten på samma sätt är en förutsättning för att kunna uppnå en hög kvalitet
inom produktionen.

7.3.1 Skapande av instruktioner
För att få vetskap om vilka arbetsmoment som framkallar problem och kräver
instruktioner i verksamheten används information från fallstudien. Svaren från
frågeformuläret60 över vilka arbetsmoment som anses svåra jämförs med stoppstatistik,61

vartefter korrelationen mellan dessa tas fram i en viktningsmatris. Dessa sammanställs i
en prioriteringslista med de moment som får högst viktningstal placeras först överst på
listan.

60 Appendix 3 - Frågeformulär
61 Appendix 1 - Grundlig data över stoppstatistik
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7.3.1.1 Stoppstatistik
Stoppstatistiken är sammanställd utifrån stopprotokoll under tre månader, som är
dokumenterad av operatörerna. För grundligare data, se Appendix 1. Diagrammet nedan
visar stopptid som en procentandel av linjens totala stopptid.

De arbetsmoment som förorsakar längst stopp (stopptid %) på Noblesselinjen är
kartongmaskinen tätt följt av ABB-roboten, Schubert-roboten och cellofanmaskinen.
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Figur 9. Diagram över stoppstatistik

Orsaker till stopp på kartongmaskinen (18,1 %) är att den skrynklar askar och tråg samt
att limningen av askarna ofta fungerar dåligt. Maskinen är svår att ställa in så att
sugkopparna hämtar kartonger/askar. Operatörerna har dålig kunskap om inställningarna,
vilket medför att väntan på reparatör utgör stor del av stopptiden.

ABB-robotens (17,3 %) långa stopptider frambringas främst av omställningarna som
orsakas främst av bristande kunskap.

Byte av plastfilm och rivtejp i cellofanmaskinen (13,6 %) är den största stopporsaken.
Trassel på rivtejpen är dock det vanligaste problemet, vilket förlänger stoppstatistiken
avsevärt, framförallt då oerfarna operatörer arbetar vid maskinen. Även här är bristande
kunskap orsak till många problem. Andra småfel som t.ex. fel på värmeelementet och
kniv ger också bidrag till de långa stopptiderna.

Schubert-robotens (12,5 %) största problem är att sugkopparna tappar tråg. Kuggbanden
som transporterar chokladflarnen till roboten vibrerar, vilket gör inställningen extra
känslig.
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7.3.1.2 Viktningsmatris
Ett frågeformulär lämnas ut till operatörerna på linjen. Formuläret består av en fråga
vilken lyder; ”För vilka moment skulle du ha mest behov av utbildning?” I formuläret får
sedan operatörerna uppdrag att rangordna alla moment mellan 1-6, där det svåraste
moment klassificeras som nummer 6. En sexgradig skala används för att respondenten ej
ska kunna välja ett medelalternativ utan tvingas ta ställning.

Resultaten från frågeformuläret och stoppstatistiken sammanställs i en matris där dessa
faktorer multipliceras och viktas samman. Viktningstalet ger en indikation om vilka
arbetsmoment som har behov av förbättringar. De områden som är markerade med röd
färg har störst förbättringspotential och därefter följer de gulfärgade områdena.

Stoppstatisk
(%)

Resultat från frågeformulär
(1-6 där 6 är svårast) Viktningstal

Varma delen
Valsning/Formning - varmrum 0,2 6,0 3,1
Temperering 3,9 5,0 4,5
Diskning av vals/omställning 4,0 5,0 4,5

Kalla delen
Transportör av pallar/emballage 2,0
Kuggband 10,3 4,0 7,2
Schubert-robot 12,5 2,3 7,4

Rutiner 1
Verktygsbyte 4
Rengöring 2

Våg 0,8 2 1,4
Fördelarbord 0,7 3 1,9

Rutiner 4
Städning 2

Kuddmaskin 5,5 3 4,3
Kartongmaskinen 18,1 3,7 10,9

Rutiner 3
Städning 2
Felsökning 6
Märkningsutrustning 2,3 6 4,15

Cellophan maskin 13,6 6 9,8
Byte av plastfilm/rivtejp 6

Problemlösning 6
ABB robot – Automatisk paktering 17,3 5,3 11,3

Omställning 6
Programbyte 6
Utskrift av palletiketter 4

Uppstart 2,9 5 3,95
Övrigt 7,7

Tabell 1. Viktningsmatris
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Viktningsresultatet åskådliggörs i diagrammet nedan.
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Figur 10. Diagram över resultat från viktningsmatris

7.3.1.3 Prioriterade arbetsmoment
Viktningsmatrisen ger en indikation att det finns bristande kompetens på vissa områden
runt den undersökta arbetslinjen. Resultatet från viktningsmatrisen används som underlag
för den prioriteringslista som sammanställs. I prioriteringslistan rangordnas
arbetsmomenten utifrån genomförd viktning, där moment med hög viktningsfaktor är de
moment som påvisar ett stort utbildningsbehov och bör prioriteras först.
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Prioriteringslista

7.3.2 Den färdiga instruktionen
Kravspecifikationen i Kapitel 6, används som underlag vid skapandet av instruktionerna.
Fokus vid arbetet är framför allt användarvänlighet, men även noggrannhet och att
instruktionerna är korrekta. Samtliga instruktionsförslag utformas med bilder, vilka är
försedda med förtydligande pilar samt beskrivande text. Texten är placerad bredvid eller
under tillhörande bild, ofta med en direktionspil för att förtydliga vart på bilden
instruktionen avser.

7.3.2.1 Text och typsnitt
Ett utav kraven som ställs för en instruktion är att den snabbt ska ge information över vad
som ska göras och vad arbetsmomentet går ut på. Detta påverkas mycket av språket samt
textens typsnitt. Kravet tillgodoses genom att texten är skriven i punktform, ofta i
imperativ. Även flytande text förekommer där så korta meningar som möjligt

1. ABB-robot
o Åtgärder vid stopp
o Maskinomställningar

2. Kartongmaskin
o Rutiner
o Städning
o Felsökning
o Märkningsutrustning

3. Cellophanmaskin
o Byte av plastfilm och rivtejp

4. Schubert-robot
o Rutiner
o Rengöring (ex sugkoppar/transportband)
o Verktygs byte

5. Kuggband
o Rutiner
o Rengöring
o Byte av kuggband

Övriga förbättringsområden som har identifierats med hjälp av ostrukturerade intervjuer
är:

6. Fördelarbordet
o Rutiner
o Rengöring
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eftersträvas. Typsnittet som används i detta fall är Arial med en storlek på minst 14
punkter.

7.3.2.2 Pilar
Pilarna är färgkodade och ska omedvetet påverka uppfattningsförmågan hos operatörerna
vilket förenklar förståelsen och intagandet av informationen. Färgen röd förknippas
allmänt med varning, men kan även användas för att påkalla uppmärksamhet. I dessa
instruktioner används röd pil för att göra användaren uppmärksam och visa riktning för
en aktivitet. Blått förknippas i trafiken som påbud och för att indikera ortnamn. Färgen
blå används i instruktionerna för att ange placering av olika verktyg och styrdelar som är
nödvändiga för att utföra arbetsmomentet.

7.3.2.3 Layout och bilder
Instruktionerna är skrivna i A4-format för att göra dokumenten lätthanterliga. För att
instruktionerna lätt och snabbt ska kunna läsas ska layouten utformas med en luftig
design. Bilderna och texten bör hållas på avstånd till varandra, utan att göra avkall på
storlek av text och bilder. Maximalt placeras sex bilder på varje sida. Om dataangivelser
för inställningar förekommer i arbetsmomentet anges detta i texten bredvid tillhörande
bild.

7.3.2.4 Placering
Instruktionerna placeras på eller bredvid den maskin som instruktionen avser för att
finnas lättillgänglig vid behov. Om placeringen är ett hinder för operatörernas arbete väljs
en plats så nära arbetsområdet som möjligt. Instruktionerna plastas in och placeras i
blädderställ. Vid behov kan instruktionerna tas ned från stället och användas vid det
aktuella arbetsmomentet.

7.3.2.5 Färgkodning
I den slutgiltiga upplagan av ABB-robotens instruktion delas instruktionen upp i tre delar,
en del för varje askdimension som ska paketeras i maskinen. Orsaken till uppdelningen är
att delmomenten för de olika storlekarna utförs i speciell ordning för att undvika onödiga
stopp. För att varje instruktion enkelt ska kunna separeras tilldelas de varsin färg.

7.3.2.6 Uppmärkning och måttangivelser
Mått för positionering av styrdelar vid omställning i ABB-roboten anges i flera olika
enheter. För att undvika förvirring görs alla längdenheter i maskinen om till cm – både i
maskinen och i instruktionen.

För att underlätta arbetet för operatörerna märks styrdelarnas och verktygens positioner
upp med siffror eller bokstäver för att visa i vilken ordning arbetsmomenten ska utföras.
Att märka upp styrdelar och verktyg är också ett bra sätt att återkoppla till instruktionerna
vart i maskinen arbetsmomentet utförs.

7.3.2.7 Revidering av instruktionerna
Alla instruktioner revideras under de tre tillfällen då referensgruppen träffas. Vid den
tredje och sista revideringsomgången kontrolleras om instruktionerna uppfyller de krav
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som ställdes i kravspecifikationen62. Alla krav är tillgodosedda, förutom det krav som
säger att en hel instruktion ska rymmas på 2-3 st A4-ark. Instruktionen för ABB-robotens
omställning består av delmoment som kräver fler än tre A4-ark med instruktioner och
uppfyller därmed inte detta krav. Detta ses inte från referensgruppen som någon betydlig
risk.

7.3.2.8 Rekommendationer till fortsatt instruktionsarbete
Instruktioner är levande dokument då de speglar levande processer och en verklighet som
ständigt förändras. De genomförda instruktionerna bör kontinuerligt uppdateras, men
eftersom tid ofta är en bristvara föreslås att en stor revidering av alla instruktioner
genomförs varje halvår. Det finns utanför detta projekt många arbetsmoment i
verksamheten som har behov av instruktioner och rutiner där problem orsakas av rent
handhavande från operatör. Förslag till fortsatt arbete är analys av den mer
processtekniska delen av chokladtillverkningen på Noblesselinjen, vilket innefattar
arbetet på den varma delen. Denna process är konfidentiell och är en avgränsning i detta
examensarbete.

7.3.3 Utbildning
För att effektivisera upplärningen av nyanställda bör utbildningsprocessen struktureras.
Detta görs genom att skapa en utbildningsplan. Syftet med denna utbildningsplan är att
den ska fungera som en hjälp och ge riktlinjer för hur nyanställda ska tas emot och läras
upp.

Utbildningsplanen är skriven i två olika kompendier; ett för instruktören som ska lära ut
och ett för den nyanställda operatören.

7.3.3.1 Instruktörskompendium
Denna del av utbildningsplanen är avsedd som ett stöd och vägledning för instruktören i
utbildningsarbetet. Kompendiet omfattar grundläggande fakta som är nödvändiga att ha
kunskap om vid arbetet på Noblesselinjen. Dessa är viktigt att instruktören förmedlar till
ny personal. Nedan spaltas de delar som ingår i instruktörskompendiet.

1) Information om vem som ska kontaktas vid problem
2) Tidsplan för introduktionen
3) Beskrivning av hur en ny operatör ska tas om hand, till exempel med rundvandring,

genomgång av linjen samt viktiga arbetsmoment
4) Användbara råd och pedagogiska tips
5) Detaljerade beskrivningar och instruktioner över viktiga arbetsmoment
6) Checklista över moment som ingår i arbetet

Den största delen av instruktörskompendiet utgörs av detaljerade instruktioner över
viktiga arbetsmoment som tagits fram tidigare i projektet.

62 Appendix 5, Instruktionsexempel
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7.3.3.2 Operatörskompendium
En nyanställd ska på sin första arbetsdag erhålla ett operatörskompendium. Detta material
är en kortfattad version och ett utdrag ur instruktörskompendiet och innehåller de två
sista punkterna i beskrivningen ovan. Tyngdpunkten ligger på de detaljerade
beskrivningarna av arbetsmoment på Noblesselinjen, omställningar, städrutiner samt
enklare operatörsunderhåll. Beskrivningarna kompletteras med bilder och text i form av
instruktioner, vilka skapats tidigare i projektet utifrån prioriteringslistan.

7.3.3.3 Checklista
Kompendiets viktigaste del för kompetenskartläggning är den checklista som innefattar
alla linjens arbetsmoment. Denna lista återfinns tidigt i kompendiet för att den lätt ska
kunna tas fram och användas. Kontinuerligt under utbildningen ska de nyanställda efter
en ”uppkörning” av maskinen i samråd med instruktören fylla i checklistan vartefter de
har lärt sig arbetsmomenten. Effekten av att operatörerna kan följa upp sin utbildning i en
checklista är positiv i den bemärkelse att människor strävar efter den lättaste vägen.
Genom att använda en färdig lista får operatörerna överblick över vad de har lärt sig och
hur långt det är kvar tills alla moment är ifyllda och målet är uppnått, vilket är
motiverande.

Checklistan i kompendiet är grunden till en kompetenskartläggning som kontinuerligt bör
genomföras av arbetsledaren. Resultaten från checklistan sammanställs i en komplex
kompetensmatris, vilken beskrivs i teorikapitlet. Med hjälp av detta verktyg påvisas den
kompetensbrist som råder på linjen samt vart resurserna bör läggas.

7.3.3.4 Revidering av utbildningsplanen
Utbildningsplanen innehåller endast de arbetsmoment från prioriteringslistan som fick
högst viktningsfaktor. I kravspecifikationen finns fler krav som därmed ej är
tillgodosedda på grund av snäv tidsplan. De moment som inte finns med i detta arbete har
lämnats till fortsatt arbete på företaget.

7.3.3.5 Utbildningens genomförande
En pilotutbildning genomförs för nyanställda där instruktörens viktigaste uppgift är att
använda det framtagna utbildningsmaterialet, lära ut sina kunskaper och motivera den
nyanställde till att tänka själv. En central del i utbildningen är att instruktören poängterar
vikten av att skapa en förståelse för processen och att själv försöka lösa problemen då
dessa uppstår. En aspekt på problemlösningsteknik som instruktören ska framhålla vid
utbildningen är orden se, tänka och prova. Att våga göra fel är något som måste
understrykas många gånger innan nya operatörer vågar prova sina egna idéer. I
utbildningsmaterialet poängteras vidden av att personalen måste utnyttja tiden då linjen
står stilla. Att utnyttja tiden i detta sammanhang menas att öva på moment som utförs
mindre frekvent på linjen så att kunskapen inte glöms bort. Exempel på detta är
omställning av ABB-roboten.

Anledningen till att varje ny operatör bör ha en egen instruktör är att undvika tidsbrist vid
utbildningen och att instruktören alltid ska ha möjlighet att hjälpa till. Det är även viktigt
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att bygga upp ett förtroende mellan instruktören och den nyanställde som ska
introduceras.

En viktig parameter under utbildningen är att följa upp arbetet. Uppföljningen genomförs
med checklistan som grund där operatörerna under utbildningens gång noterat vilka
moment de kan. De moment som har förbigåtts i operatörernas utbildning kompletteras i
uppföljningen ända tills alla punkter på checklistan har fyllts i.

7.4 Maskinomställningar
Under omställningar förloras onödigt mycket produktionstid. Den långa ställtiden beror
ofta på att ”man glömt bort hur man gjorde förra gången maskinen ställdes om”. Onödig
tid går förlorad till att söka och hämta material samt sökning efter handverktyg. Bättre
förberedelser, ordning och reda, vardagsrationaliseringar och utflyttning av inre
ställarbete till yttre är åtgärder som i detta fall bör prioriteras först. 63

Nedan redogörs förslag till förändringar för att reducera omställningstiden som
framkommit genom analysen över omställningarnas problemområden.

7.4.1 ABB-robot
Genom att skapa utförliga instruktioner över hur omställningen på ABB-roboten ska
genomföras kan mycket tid reduceras. Tid ska inte gå åt till att fundera på ”Hur var det nu
man gjorde?” Hur en omställning går till ska vara en central del i utbildningen för
nyanställda, vilket gör att alla kommer att lära sig att ställa om roboten grundligt.

Genom att använda SMED metoden kan omställningsarbetet förenklas på ett mer
systematiskt sätt. Nedan följer förslag där de ingående punkterna i metoden har
applicerats på verksamheten:

7.4.1.1 Separera inre och yttre ställ
Det första som görs är att klargöra vad som är yttre respektive inre ställarbete.

Då slutpackningen sker manuellt och ABB-roboten inte används kan roboten ställas om
inför nästa produkt. Om roboten används förbereds omställningen genom att göra klart
det yttre stället.

63 Sveriges Rationaliseringsförbund, SRF., Omställningseffektivitet. Sid. 22

Inre ställarbete:
 Montering och demontering av

styrdelar och verktyg.
 Byte av material (emballage)
 Skriva ut nya SKU-etiketter

Yttre ställarbete:
 Förberedelser av handverktyg och

formatdelar, nära till hands.
 Instruktioner nära till hands
 Hämta material (emballage) till ny

produkt
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7.4.1.2 Gör om inre ställarbete till yttre
Det inre ställarbetet består av demontering och montering av styrdelar och verktyg. De
moment som kan förberedas är t.ex. att lossa muttrar som används för låsning så att
delarna lätt går att placera på rätt plats och skruva fast. De styrdelar som går att justera
innan de monteras in i roboten förbereds innan maskinen stoppas och görs därmed om till
yttre ställ. Utskrift av palletiketter kan också göras om till yttre ställ då de skrivs ut innan
maskinen stoppas.

7.4.1.3 Standardisera
Gör alla justeringar på samma sätt varje gång. Här understryks vikten av lättförståeliga
och noggranna instruktioner. Genom att följa instruktionerna för omställningen kan ett
standardiserat arbetssätt uppnås.

7.4.1.4 Utformning av funktionella fästanordningar
De flesta styrdelar är utrustade med lättjusterade vred som spänningsanordningar. Det
finns dock några styrdelar som spänns fast/lossas med en skiftnyckel eller sexkantnyckel.
I robotcellen är det trångt vilket gör det svårt att komma åt med ett verktyg för att ställa
om. Detta gör att omställningen tar lång extra tid när inte vred finns. Styrdelarna som inte
har vredjustering bör byggas om med ett permanent vred så att de snabbare kan ställas
om.

Inställningar och positionering av detaljer sker med hjälp av ett fastmonterat måttband i
maskinen. Toleransen är hög för styrdelarnas positioner för att inte delarna ska krocka.
Måttbanden är dessvärre inte så tydliga som toleransen kräver. Måttbanden bör bytas ut
för att få tydligare måttangivelser och klarare färg.

Parallella operationer
Parallella operationer kan utföras då roboten har två identiska sidor där styrdelar och
verktyg ska monteras/demonteras. Två personer bör arbeta parallellt på varsin sida om
roboten så går arbetet dubbelt så snabbt.

7.4.2 Schubert-robot
Byte av de tunga verktygen som används i roboten är ett problem. Tunga lyft är en stor
påfrestning för ryggen och medför skaderisk både på kort och på lång sikt.
Rekommendationer för att förbättra dessa situationer är:

Sammanfattning av förslag för ställtidsreduktion på ABB-roboten:
 Skapa bestämda platser för verktyg.
 Skapa bestämda platser för styrdelar.
 Uppmärkning på styrdelar.
 Uppmärkning i roboten över styrdelarnas positioner.
 Förbered verktyg, styrdelar, instruktioner och material inför byte till

ny produkt.
 Skriva ut nya palletiketter innan omställningen
 Gör om låsningar till snabblåsningsmuttrar eller vredjusteringar.
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1. En person bör aldrig lyfta verktygen ensam!
2. Investering av ett lyfthjälpmedel, förslagsvis en traverslyft i taket för att inte störa

verksamheten runt om roboten.

Varje verktyg är skräddarsytt till att plocka en viss form och dimension av tråg och
chokladplattor. För att undvika verktygsbyte föreslås att avdelningen för
förpackningsutveckling ta fram generiska tråg som passar alla typer av produkter på
linjen. Ett ytterligare förslag för att undvika verktygsbyte är att verktyget byggs om med
moduler där sugkopparna som plockar trågen respektive chokladflarnen består av en
utbytbar modul. Vid omställning behöver då inte hela verktyget bytas ut utan endast
modulen.

7.4.3 Förbättringsförslag för omställningar
Förslag till förbättringar har tagits fram och rekommenderas för fortsatt arbete. Dessa kan
användas som ett komplement till instruktionerna och kan bidra till en
effektivitetshöjning.

7.4.3.1 Uppmärkning
Genom att märka upp maskiner och verktyg underlättas arbetet för operatörerna.
Uppmärkningen kan ske på många olika sätt. Ett exempel är uppmärkning med siffror för
att påvisa i vilken ordning ett arbetsmoment ska utföras. Att märka upp styrdelar och
verktyg med dess namn gör att operatören lätt kan återkoppla till instruktionerna där
namnen står angivna. Detta gör det enklare att hitta rätt styrdel till maskinen vid en
eventuell omställning.

Att märka upp styrdelar i ABB-roboten skulle underlätta avsevärt för operatörerna vid
omställning. Delarna är specifika för varje format och skapar mycket förvirring hos
operatörerna. Idag har operatörerna svårt att uppfatta viken sida som ska vara uppåt eller
nedåt och vilken som ska vara på vänster respektive höger sida i roboten. En
uppmärkning med texten ”UPP”, ”NED”, ”VÄNSTER”, ”HÖGER” samt en text som
visar vilken produkt delen tillhör skulle minska omställningstiden avsevärt.

Inför byte av plast i cellofanmaskinen bör trädningsmomentet markeras ut med siffror i
maskinen som anger ordningsföljden för trädningen av plasten. Detta bidrar till att såväl
nya som erfarna operatörer snabbare kan utföra plastbytet genom att följa de utmärkta
siffrorna.

7.4.3.2 Ordning och reda
Rätt sak på rätt plast är en viktig del för att uppnå en effektiv produktion. Detta är en
central del i TPM och kan vara till stor hjälp i en verksamhet som denna.

Ordning och reda är en förutsättning för att kunna genomföra snabba omställningar.
Robotdelarna (styrdelarna) organiseras i färgade lådor beroende på vilket format de
används till. Varje låda färgkodas med samma färg som kodningen på instruktionerna.
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Färgerna väljs till Blå = Styrdelar för 72-pack, Grön = Styrdelar för 12-pack och Röd =
Styrdelar för Dubbelnougat.

Enklare underhåll och justeringar på maskinerna kräver också att det är ordning på
verktygen. En verktygsvagn alternativt en verktygstavla avsett för handverktyg sätts upp i
nära anslutning till maskinerna. Lämpliga verktygsplatser är till exempel vid ABB-
roboten, Schubert-roboten och varmrummet. Alla delar och verktyg ska vara märkta med
skyltar med verktygets namn för att lätt kunna hålla ordning. Detta gör att operatören
snabbare finner sina verktyg vid tidspressade tillfällen. Verktygstavlan ska också märkas
upp med verktygsnamn. Skyltar bidrar också med att verktygen lättare kan hängas
tillbaka på rätt plats.

En städvagn bör finnas vid linjen för att kunna utföra förebyggande underhåll som till
exempel städning. Vagnen bör vara placerad på minst två ställen runt linjen, en på den
varma sidan och en på den kalla sidan. Denna ska ha sin bestämda plats med markeringar
i golvet och texten ”städvagn”.

7.4.3.3 Val av emballage
Ett stort problem vid omställning av ABB-roboten är att positioneringar och inställningar
av verktyg och styrdelar förändras beroende på kartongkvalitet. Genom att tjockleken
varierar får operatörerna ofta justera inställningarna efter hand, vilket gör att viktig
produktionstid går förlorad. Som tidigare har beskrivits beror kartongkvaliteten främst på
två faktorer; temperatur och fukthalt i lagerlokalen. Om emballagepallarna står inne på
avdelningen där det är torr och varm luft blir emballaget sprött och går sönder i roboten.
Om emballaget lagras i emballagelagret en längre tid där luftfuktigheten är hög sväller
kartongerna och fastnar i roboten när de sedan används. Om inte kvaliteten förbättras från
nuvarande leverantör borde kostnaden beräknas för att byta leverantör med bättre kvalitet
där kartongen är mindre känslig för temperatur och luftfuktighet.

Byte av cellofanplast och rivtejp i cellophanmaskinen är ett tidskrävande momentet på
Noblesselinjen, där driftstopp är en stor kostnad för företaget. Svårigheten är att trä
rivtejpen genom maskinen, då tejpens ena sida är utrustat med fästlim. Att trä in tejpen i
maskinen kräver att operatörerna har en fingerfärdighet som är få förunnat. En lösning till
detta problem är att beställa en plastfilm där plasten och rivtejpen redan är integrerade
med varandra vilket gör att operatörerna inte behöver handskas med kladdig tejp
momentet blir enklare.

7.4.3.4 Förändring av arbetssätt
Arbetsmomentet där operatörerna byter cellofanfilm och rivtejp har analyserats. Genom
att skarva plasten och tejpen innan rullarna tagit slut i maskinen behöver inte operatören
göra hela trädningsmomentet från början genom maskinen. Detta handhavande kräver
dock att operatören är uppmärksam på när plasten håller på att ta slut, vilket kan tyckas
jobbigt av vissa. I längden minskar dock arbetsbördan och mycket tid kan vinnas.
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7.4.3.5 Ergonomiska hjälpmedel
Arbetsmomenten i produktionen runt Noblesselinjen bör ses över ur ett ergonomiskt
perspektiv. Tunga arbetsmoment kräver hjälpmedel för att undvika skador hos operatörer.
I analyskapitlet i denna rapport presenteras rekommendationen av ett lyfthjälpmedel vid
verktygsbyte på Schubert. Det finns fler platser runt linjen som är kritiska i detta
avseende. Tunga lyft av lådor med förpackningsmaterial är arbetsmoment som utförs
flera gånger om dagen. De tyngsta lyften genomförs främst bredvid Schubert-roboten och
kartongmaskinen. Många personer i produktionen har dålig kroppsmedvetenhet och det
föreligger stor risk för personalen att skada sig. För att undvika skador vid tunga lyft då
en investering av lyfthjälpmedel ej är möjlig rekommenderas att genomföra en utbildning
i ”hur man lyfter rätt”. Denna kan göras internt och är ett billigare alternativ till ett
lyfthjälpmedel.

7.4.3.6 Säkerhet
Vid rengöring av transportbandet på kylbanan är operatörerna tvungna att stå i
truckgången. Truckgången används ofta för trucktrafik och risken att någon blir påkörd är
stor. Detta borde uppmärksammas. Trucktrafiken bör ledas om så operatörerna kan städa
utan risk för olycksfall.
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8 Slutsats
I detta avsnitt diskuteras resultaten och vägen till resultaten, dess förankring i
verksamheten samt förslag till fortsatt arbete.

8.1 Förankring av resultaten
Instruktionerna är efter undersökningens slutfas väl förankrade i verksamheten. På linjen
används instruktionerna som ”kom-i-håg” listor för både erfaren och ny personal.
Uppdatering av instruktionerna genomförs i dagsläget av en förbättringsingenjör. För att
kunna överlåta instruktionsarbetet till en instruktionsansvarig operatör, måste
förbättringsgrupper förankras mer i verksamheten. De personer som valts ut för att ingå i
en förbättringsgrupp har sällan möjlighet att komma loss från den ordinarie verksamheten
för att arbeta med förbättringar på lång sikt. Oftast är det dagens produktionsvolymer som
är i större fokus. För att kunna arbeta aktivt med förbättringar och hinna med planerade
åtgärder måste det finnas resurser i form av tid och pengar. Tiden är dock viktigast då bra
idéer kan genomföras utan stor kostnad om fantasi och intresse finns.

Varje ny operatör tilldelas en utbildningsplan på sin första dag vid linjen. Det finns dock
inte tillräckligt med resurser för ny personal att få två veckors utbildning av en instruktör.
Den nyanställda får en kort översiktlig genomgång av hela linjen och blir sedan tvungen
att lära sig momenten själv genom utbildningskompendiet och instruktionerna. Att inte
någon strukturerad introduktion ges vid nyanställningar betyder även att checklistan från
utbildningskompendiet, där operatörernas kunskap dokumenteras, inte följs upp. Detta i
sin tur medför att det inte genomförs någon kontinuerlig kartläggning av operatörernas
kompetens och kännedom om personalens kunskap eller icke kunskap förloras.

8.2 Reflektioner
Att skapa en lärande organisation under förhållanden som råder i den undersökta
organisationen är en svår uppgift där många säsongsarbetare begränsar långsiktigheten.
Att dokumentera kunskapen i form av instruktioner är ett kortsiktigt sätt att bevara
kunskap på då verkligheten ständigt förändras vilket gör kunskapsdokumenten inaktuella
inom en kort framtid. Utbildning genom kunskapsdokument är ett tidskrävande sätt att
lära sig saker då informationsöverföringen bara sker via envägs kommunikation. Detta är
dock en väg att lösa problemet med kunskapsöverföring under förutsättningarna som
råder i detta fall.

För att en kompetensmatris ska kunna sammanställas på det sätt som föreslås med
checklistan som underlag, måste utbildningen utföras på det sätt som används i
pilotutbildningen. Användaren av kompetensmatrisen bör ha i åtanke att det finns risk att
det inte går att bevisa tillförlitligheten i en kompetenskartläggning om den inte görs enligt
undersökningens rekommenderade sätt. I dagsläget finns inte tid till att introducera
nyanställda och inte heller att kontrollera att checklistan fylls i korrekt. För att få rätt
underlag vid framställning av kompetenskartläggning måste undersökning då tidsbrist
råder genomföras i någon annan mer tillförlitlig form.
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Vid underökningens startskede då förbättringsområden identifieras är viktigt att ha i
åtanke att viktningsmatrisen enbart ger en indikation till förbättringsområden. Det finns
en risk att alla förbättringsområden inte ryms i de faktorer som viktas. Då frågeformuläret
endast består av en fråga riskerar intervjuaren att information som frågan ej berör går
förlorad. Reliabiliteten i viktningsmatrisen minskas även av att stoppstatistiken endast
utgörs av en begränsad period.

8.3 Generaliserbarhet
Den del av utbildningsplanen som innefattar pedagogiska utlärningstips kan användas i
andra verksamheter då den är mer generell än specifik för tillverkningen av Noblesse.
Kravspecifikationen och utformningen av instruktionerna är också generiska och kan
användas i många olika typer av processer.

En instruktion kan även vara specifik, vilket är fallet i detta arbete, då den är utformad till
en viss kompetensnivå. Den mänskliga faktorn har här stor inverkan. Trots att en
intilliggande avdelning på fabriken har samma sorts maskiner, kan inte samma
instruktionsunderlag användas. Detta beror på operatörernas olika kunskapsnivå.
Instruktionerna på Noblesselinjen är relativt enkla medan instruktioner på andra linjer
med fler erfarna operatörer innefattar mer problemlösning och underhållsåtgärder.

8.4 Uppslag till fortsatta studier
Instruktionsarbetet kan fortsätta i all oändlighet då verksamheten är komplex och
arbetsuppgifterna många. Som en begränsning inom tidsramen samt de tidigare beskrivna
avgränsningarna för examensarbetet efterlämnas ett genomarbetat förslag och underlag
för utbildning men absolut inte ett fulländat instruktionsarbete. Det är av stor vikt att inte
lägga instruktionsarbetet åt sidan då det är ett levande dokument som förändras i samma
takt som verksamheten förändras. Förslag till fortsatt instruktionsarbete är som tidigare
nämnts analys av den mer processtekniska delen av chokladtillverkningen på
Noblesselinjen vilket innefattar arbetet på den varma delen. Denna process är
konfidentiell och innefattar många kemitekniska faktorer vilket skulle ha tagit alldeles för
lång tid att inrymma i detta projekt.

Andra förslag till fortsatt arbete är genomförande av instruktioner och rutiner för att
skapa ett kontinuerligt förebyggande underhåll. Det finns stort behov av att lära
operatörerna mer om maskinernas funktion och dess underhåll.

8.5 Utvärderingen av forskningen
Frågeställningarna som tidigt i undersökningen ställdes har besvarats med färdighet.
Genom att skapa verktyg i form av instruktioner, utbildningsplan samt kompetensmatris
kan upplärningen av nyanställda effektiviseras. Arbetsmoment och omställningar har
standardiserats, vilket har gjort användandet av de ovannämnda verktygen lättare och i
sin tur tillverkningen mer produktiv.
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Appendix 1 – Stoppstatistik
Varma delen Kalla delen

Datum*
Formnin
g Temperering

Diskning
av rör Övrigt Kuggband

Schubert
robot Våg

Fördelar
bord

Kudd
maskin

Kartong
maskin

Märk
utrustning

Cellofan
maskin

ABB
robot Övrigt Uppstart Förklaring

040321-3 40

040315-1 20 60 65
*Robot i felläge-varma linjen strular hela skiftet
så halvfabrikat packas

040317-1 60 30 30
*reparatör lagar roboten. Vågen efter
cellfanmask. strulade

040318-1 50 20
Kartongmask:för mkt lim-tråg fastnade i
maskinen->städning. Småstopp i ABB roboten

040318-2 60
ABB roboten fastnar i lägge på wellpappark.
Band som griper kartong gick av.

040318-3 30 10 70
Dålig stämpel- Klippfel i cellofanmask. ABB
robot:Plockaren räknar fel.

040322-1 90 120 30 240

Schubertrobot: fotocell-Kartongmask:kedjan av,
väntan på mek. Övrigt:Massabyte-rengöring av
valsar

040323-1 480
Varma delen stopp - packning av pallade
havlfabrikat i robot

040323-2 210

040329-1 120 40 40 Övrigt:Lim kallnat

040324-2

040324-1 145 75

Kartong mask:Skrynklar kartonger,sidovikaren
fungerar ej-ABBrobot stannar i nedläge när den
ska ta ark+väntetid hela skiftet på mek

040325-1 15 60 100
Förd.bord:fel på våg-Kartongmask.:kedjan-
ABBrobot: allmänt strul

040328-3 80 120 280

Limjustering,justering av kedjan(kartong)-
kliippfel hela skiftet (cellofan)-viker ej upp
askarna(ABB)

040330-1 120 40 30 35

Kuggband:bitarna virder snet- Övrigt:
personalmöte- Kartongmask:småstopp hela
skiftet.

040330-2 30 30 75 60

Schubertrobot: fotocell-plattar till kartongerna-
Kartongmask:fel på kartonghämtning-skrynkar
ihop tråg-väntan på mekaniker

040331-1 60

040331-2 40 30 240 60 240
schubert slutar fungera- får ej igång.väntar på
mekaniker.

040401-2 60 60 120 35

ABBrobot:fel på remmarna som matar fram
kartongerna. Kartongmaskin: skrynklar
askarna, limmar ej på insidan.

* Sifferindex efter datum indikerar skift; 1=förmiddagsskift, 2= eftermiddagsskift och 3=nattskift.



040407-2 90

040407-1 240

ABBrobot: Felaktiga inställningarna efter
omställning. Plockrobot kraschar.
Kartongmaskin: kartong fastnar på plåten vid
limpistolerna

040405-3 170 30 Palleteraren stannar hela tiden (ABB)

040405-1

040406-2 430
Lösningspump gick sönder. Massan tog slut -
>omtemperering

040406-1 30 30 150

Schubertrobot:Felinställda remmar för matning
av kartongerna- Lev. var här och arbetade med
ABB,ask fastnar i roboten Kuddmaskin: lagning
av transportband

040413-3

040412-3 120 90
ABB:inställnignsfel, upplärning av ny
personal,omställning (art och emb byte)

040414-3 55 35 50 40

040420-1 15 15 inmatn.kedjan öppen (kartongm)

040420-2 78 20 15 inställningsproblem i början efter uppsatart

040420-3 15 15

040421-1 65 20 50

Cellofan: mothåll till celofan plast (kartong
fastnar).Rivtejp fastnar och går av-Schubert:
Verktyg som plockar tråg strejkar, fick stänga
av och starta om. Händer flera gånger. Märkutr:
karbonpappret går av flera gånger.

040421-2 60 10 10 20 övrigt:fryst rör

040421-3 50 15 60 50
Övrigt:varubrist.cellofan: vågen vid cellofan
underkänner askarna.

040422-2 10 30
ABBrobot:tar söknder kartonger-
Kartongmaskin: krossar askar

040422-3 25 80
ABB:limfel-cellofan:inm.bandet stoppar
askarna,manuellt puch behövs.

040422-1 20 Schubertrobot strömmer bryts, omstart krävs

040422-2 18

040423-1 20 90

ABBrobot:limmar ej kartonger, fastnar halvägs,
- Celofan:sluter ej om kartongerna, öppna och
packa om

040423-2 30 36
Övrigt: möte-Kartongm:kall maskin efter
uppstart,

040425-3 55 30 35 35 25 50 60
kuddmaskin: missar ask-schubert robot fastnar
i stilläge

040426-3 35 30 cellofan:rivtejpen går av-kartongm:glappade

040427-4 90 29 50 cell:rivtejp går av-krach i robot-dåig stämpel

040426-4 90 25 60
ABB:pall kör fast när man byter pall-
cellofan:askarna fastnar i maskinen,rivtejpsfel



040427-2 60 30 120 25 30 30

Kartongm.:limmar ej-cellofan:fel på broms-
ABB:kartonger fastnar i felläga-
övrigt:massabyte

040428-2 480 120
Cellofan: gänga i elementet är trasigt-
kuggband:fungerar ej

040428-3 115 140

cellofan: väntan på reparatör och reservdel
ojämn svetsning på kortsidan-Övrigt: väntan på
elrep

040429-3 60 20 130

cellofan:värme element kallt-märktutr:
Stämpelfel- Kartongm:öppna kartonger utan lim,
byte av munstycke till lim

040429-2 60 30 486 220 30 30

ABB:roboten tar ej kartong.cellofan:byte av
kniv, värmeelement kall och svetsar ej.-
schubert:rengöring av kuggbanden-övrigt
matr.brist,vrakbandet strartar ej.

040429-1 130 elfel-kniven slut

040429-2 160 180
ABB:vacum fungerar ej släpper askar.reparatör
kunde ej fixa felet-problem hela skiftet

040430-3 20 20

040401-1 15 30 95 50
Kartong:inm.kedjan-schubert: tar ej tråg-ABB:
krossar lådor

040402-1 20 15

040502-2 100 20
cellofan:klipper ej,utbyte av knivar-övrigt:väntar
på rep

040503-1 30 120 schubert stannar tar ej tråg

040503-3 420 20 20

schubert:småbanden hoppar(bitar faller av), tar
ej tråg-cellofan:krascher-
kartongmask:småkrascher

040504-3 25 75 cellofan:matar ej cellofan

040504-2 90 kartongmask:småstopp hela kvällen

040504-1 60 240 90
schubert ur probrammet-kubbhjulen rengjoda-
kuddm:motorhaveri

040505-3 30 20 kartongm:kuddarna hamnar snett- Cellofan:

040504-2 30

040504-1 30 60
cellofan:rivtejp vill inte sättas fast på plasten-
kuddmaskin:fotocell

040506-3 60 60 105 30

cellofan:klippfel-övrigt:väntan på rep-
kartong:kros av dåliga kuddar-
schubert:krossade bitar

040507-1 20 20 60 10 cellofan:klippfel

40509 30 60 kartong:småkrascher

040510-2 30 60

040510-3 35 35
förderlarbord:kör ihop sig på bordet-
kartongmaskin:signalfel

040511-1 60

040411-2 30 90 30



040511-3 50 130 50 övrigt:väntan på rep

040512-1 180

040512-2 30 60

040512-3 30 10 30 5 75

040513-1 60 30 15 20

040513-2 30 60 30 30

040513-3 30 40 15

040514-2 10 tejpbyte

040514-1 75 varubrist

040527-3 30 30

040527-2 30

040527-1 30 tejpen

040526-3 30 30 15 formning dåliga bitar

040526-2 40 60 20 60 övrigt massabyte

040525-2 60 60 90 180

040525-3 30 20 20

040528-2

040531-4 60 personalbrist

Summa: 30 570 590 270 1506 1823 115 105 810 2650 330 1988 2530 865 420
Procent
av total
stoptid: 0,2 3,9 4,0 1,8 10,3 12,5 0,8 0,7 5,5 18,1 2,3 13,6 17,3 5,9 2,9



Appendix 2 – Flödesschema över Noblesslinjen

Y
e
s

Order från
planeringsavd.

1
Start

2
Tillverkning
Blandning/
formning

18
Recept,

Temperer-
kurva, DI, DP

3
OK?

19
OK?

20
Återgångs-

vara

6
Trågvägning

21
Kompri-

mat

7
OK?

22
Komplet-

tering

8
Packning

Cellofanering

Råvaror och emballage

No

Yes No

No

4
Robotpackning

i tråg

från 23
från
24

5
Metalldetektor No



10
Visuell
kontroll
av askar

11
OK?

23
OK?

24
Återgångs-

vara

13
Kontroll av

förpackningar

15
OK?

25
Viktkontrollsyst.

26
Komplet-

tering

16
Palletering
Märkning

17

14
Krympfilmning

No No

No

Yes

27
DP

12
Handpackning

Yes

Yes

till 8 till 20

Registrering
vid I-punkt

9
Vägning
av ask



Appendix 3 – Frågeformulär

Fråga: För vilka moment skulle du ha mest behov av utbildning?
Resultat från
frågeformulär (1-6 där 6
är svårast)

Varma delen
Valsning/Formning - varmrum 6,0
Temperering 5,0
Diskning av vals/omställning 5,0

Kalla delen
Transportör av pallar/emballage 2,0
Kuggband 4,0
Schubert-robot 2,3

Rutiner 1
Verktygsbyte 4
Rengöring 2

Våg 2
Fördelarbord 3

Rutiner 4
Städning 2

Kuddmaskin 3
Kartongmaskinen 3,7

Rutiner 3
Städning 2
Felsökning 6
Märkningsutrustning 6

Cellophan maskin 6
Byte av plastfilm/rivtejp 6
Problemlösning 6

ABB robot - Automatisk paktering 5,3
Omställning 6
Programbyte 6
Utskrift av palletiketter 4

Uppstart 5
Övrigt



Appendix 4 - Instruktion




