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Förord&
Detta examensarbete är den avslutande delen av högskoleingenjörsutbildningen vid Luleå 
tekniska universitet (LTU) inom Teknisk Design med inriktning produktionsutveckling. 
Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och utfördes sista läsperioden under vårterminen 2017, 
vid Pågens bageri i Göteborg. 
 
Arbetet med projektet har givit mig viktiga lärdomar inom produktionsutveckling som jag 
kommer ha nytta av i min kommande yrkeskarriär. Förhoppningsvis kommer resultatet av 
detta arbete hjälpa Pågen i deras väg mot en effektivare produktion. 

Jag vill med att börja tacka Pågen för möjligheten att få utförarna examensarbetet hos dem, 
min handledare Mehmet Saglik för sin tid och hjälp under projektet gång, samt 
produktionsledare och operatörer som varit delaktiga i detta arbete. 

Vidare vill jag tacka Kjell Rask handledare på LTU, för vägledning och nyttiga diskussioner 
under arbetets gång.  

TACK, 
 
Joel Lantz 
Göteborg den 26 Maj 2017 
 
 
  



 

Abstract&
The thesis work was carried out at Pågens bakery in Gothenburg, the bakery produces both 
bread and pastry. The bakery has a total of eleven production lines with varying products and 
number of products per line. This project has been carried out at one of the production lines 
that produces several different kinds of bread, focusing on the three products that stands for 
the majority of the production.  
 
The thesis work consisted in collecting and analysing information from line 39 that effects the 
utilization rate (OEE%) negatively. The utilization rate of line 39 has an average OEE% of 
61,9% compared with the target of an OEE% at 85%. The information and the analysis was 
collected through interviews, observations, work measurements, data compilation and value 
stream analysis. The aim of the project is to identify problem areas for line 39’s process that 
has negatively impacts on the OEE%, and if possible, find solutions based of relevant 
literature as well as to carry out a SMED-analysis of the packaging process.  
 
Based on the collected information about the current situation of the production on line 39 
and the value stream mapping analysis, was four different problem areas identified.  
  

•! Absences of standardized work descriptions for de changeovers between different 
products which can lead to several types of waste. 

•! Large percentage of capacity losses that has no documented origination and must 
categorize as other utilization losses. 

•! Incorrect data in the spreadsheet when calculation theoretical capacity 
•! The operators of line 39 experience a great amount of stress during the changeovers 

between products. 
 
Based on the identified problem areas, different solution proposals were developed for the 
problem areas by using relevant literature to create a more efficient process and utilization 
rate. By using the Single Minute Exchange of Die method for the exchanges in the packaging 
process and by analyzing and comparing “rest” time for the dough in product exchanges in 
the bakery process. 
 
With help from literateur and the result from the Single Minute Exchange of Die, a standard 
for the exchanges could be developed for the packaging process, which can reduce the 
changeovers time by about 8,5 minuets from 23,5 to 15 minuets. This result has by itself an 
impact on OEE%, but has no actual effect on line 39’s OEE%, because of the variation of 
exchange times aren’t from the packaging process. They occur from processes that lies before 
in the material flow. Based on the analysis of “rest” times between different product types, a 
standard could be obtained when the next product type dough should start up to create a 30-
minute production hatch which is currently standard. 
 
When introducing standardized working methods and inserting precise data into the 
spreadsheets, line 39's OEE% can be improved from 61.9% to 71.2%. Through the 
introduction of standardized working methods, operators perceived stresses can also be 
reduced by letting them know what is being expected of them during exchanges. A major 
problem area that remains is the uncategorized utilization losses that Pågen must continue the 
work by categorize and find the origin and then try to eliminate the problems. 
 
Keyword: production system, bakery, changeovers, waste, single minute exchange of die 
(SMED), standardization, overall equipment effectiveness (OEE)  



 

Sammanfattning&
Examensarbetet är utfört vid Pågens bageri i Göteborg, vid bageriet tillverkas både matbröd 
och kaffebröd. Bageriet har totalt elva produktionslinjer med varierande produkter och antal 
sorter per linje. Detta projektet är utfört vid en av de linjer som producerar flera olika sorters 
bröd, där fokus legat på de tre produkter som står för majoriteten av produktionen.  

Uppgiften bestod i att kartlägga och analysera linje 39 utifrån problemområden som påverkar 
utnyttjandegraden (OEE%) negativt. Linje 39 har idag en genomsnittlig OEE% på 61,9% 
jämfört med det uppsatta målet på 85%. Kartläggning och analys av nuläget skedde genom 
intervjuer, observationer, arbetsmätningar, sammanställning av data och värdeflödesanalys. 
Målet med projektet är att identifiera problemområden för linje 39´s process som påverkar 
OEE% negativt och om möjligt komma med lösningsförslag utifrån relevant litteratur, samt 
att standardisera omställningar vid paketeringen genom SMED-analys 
 
Utifrån nulägesbeskrivningen samt värdeflödesanalysen kunde följande problemområden 
identifieras: 
 

•! Avsaknad av standardiserade arbetsmetoder vid omställningar vilket kan leda till flera 
typer av slöserier. 

•! Stor procentuell del av kapacitetsförluster som hör till övriga utnyttjandeförluster 
vilken inte går att härleda till specifik orsak eller problemområde. 

•! Felaktig data vid beräkning av teoretisk kapacitet 
•! Upplevd stress hos operatörer i samband med omställningar 

 
Utifrån de identifierade problemområden togs lösningsförslag fram för problemområdena 
med hjälp av relevant litteratur för att skapa en effektivare process och utnyttjandegrad. Detta 
skedde genom utförande av Single Minute Exchange of Die för omställningar i paketeringen 
samt analys av liggtider vid sortbyten i degavsnittet  

Genom användandet av litteratur och Single Minute Exchange of Die kunde en standard för 
omställningar mellan produktsorter tas fram för paketeringen, vilken kan minska 
omställningstiden med upp till 8,5 minuter från 23,5 till 15 minuter. Detta resultat ger idag 
ingen förändring av OEE% då de varierande ställtiderna härstammar från degavsnittet tidigare 
i flödet. Utifrån analysen av liggtider mellan olika produktsorter kunde en standard tas fram 
om när degen för nästa produktsort bör påbörjas för att skapa en produktionslucka på 30 min 
som idag är standard.  
 
Vid införande av standardiserade arbetsmetoder och införande av korrekta data i kalkylbladen 
kan linje 39’s OEE% förbättras från 61,9% till 71,2%. Genom införande av standardiserade 
arbetsmetoder kan även operatörernas upplevda stress minskas genom att de vet vad som 
förväntas av dem under omställningarna. Ett stort problemområde som kvarstår är posten för 
övriga utnyttjandeförluster som Pågen behöver arbeta vidare med att kartlägga dess uppkomst 
för att kunna eliminera förlusterna.  
 
Nyckelord: produktionssystem, bageri, omställningar, slöseri, single minute exchange of die 
(SMED), standardisering, overall equipment effectiveness (OEE) 
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1.! Introduktion&
Projektet utfördes som ett examensarbete (15hp) på programmet Teknisk design, 180hp, 
inriktning produktionsutveckling vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) under våren 2017. 
Fokus i projektet har legat på att kartlägga och analysera en produktionslinje vid Pågens 
bageri i Göteborg med låg utnyttjandegrad för att skapa lösningar för en effektivare 
produktion. Detta kapitlet beskriver bakgrunden till arbetet samt syfte och mål med projektet. 
 
1.1.!Bakgrund&
Pågen är ett familjeföretag som grundades 1878 med huvudkontor i Malmö och produktion 
vid två bagerier, ett i Malmö och ett i Göteborg. Pågen omsätter idag 2,7 miljarder kronor, 
och har en marknadsandel på ca 38% med leveranser till 5000 matbutiker i Sverige. Företaget 
har idag över 50 olika yrken bland sina medarbetare, bland annat bagerimedarbetare, tekniker, 
säljare, logistik- och kvalitetspersonal samt distributörer för att nämna några. 
 
Projektet utfördes vid Pågens bageri i Göteborg, i fortsättningen kommer bageriet i Göteborg 
benämnas Pågen i detta projekt. Vid Pågen produceras flera varianter av matbröd och 
kaffebröd, som till exempel Hönökaka och Gifflar. Produkterna som bakas levereras 
framförallt till Sverige, men även till övriga Skandinavien. Produktioner av bröd på Pågen 
sker vid elva olika linjer där de flesta linjer producerar flera typer av produkter.  
 
För att mäta utnyttjandegraden av de olika produktionslinjerna använder sig Pågen av Overall 
Equipment Effectiveness (OEE). I sitt arbete med att få en effektivare produktion strävar 
Pågen efter att nå en Overall Equipment Effectiveness (OEE) på 85% på samtliga 
produktionslinjer. Flera av produktionslinjerna når inte upp till de uppsatta målen, Pågen 
misstänker att den största bidragande orsaken till att målen inte uppnås är omställningar 
mellan olika produktsorter i paketeringsavdelningen. För att fastslå om misstankarna kring 
omställningarna är korrekta behöver en kartläggning av linjernas utnyttjandeförluster utföras.  
 
Detta projekt avser att kartlägga och analysera en utvald linje med lågt OEE-tal för att 
identifiera problemområden som påverkar utnyttjandegraden. Utifrån de identifierade 
problemområden togs lösningsförslag fram för en ökad effektivitet och utnyttjandegrad.  
 
1.2.!Intressenter&
Uppdragsgivare för projektet är produktionsoptimerare vid Pågen, som är ansvarig för 
kartläggning av de olika produktionslinjernas utnyttjande effektivitet.��
 
Berörda individer av projektet är produktions- och servicepersonal vid utvald linje som direkt 
kan bli berörda av eventuella förändringar. 
Övrig personal som kan beröras av projektet är administrativpersonal som har hand om order- 
och produktionsplanering kopplad till linje 39 so. � 
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1.3.!Syfte&&
Syftet med projektet är att effektivisera produktionen vid produktionslinje 39 som idag har ett 
lågt OEE-tal. Fokus i projekt är att analysera ställtider i paketeringen och dess påverkan på 
OEE%. 
 
1.4.!Mål&
Målet med projektet är att kartlägga problemområden för linje 39´s process som påverkar 
OEE% negativt och om möjligt komma med lösningsförslag utifrån relevant litteratur, samt 
att standardisera omställningar vid paketeringen genom SMED-analys. 
 
1.5.!Projektets&omfattning&&&avgränsningar&
Projektet utförs som ett examensarbete på 15 Hp, vilket innebär 10 veckors heltidsstudier, 40 
timmar per vecka..  
 
Projektet avgränsas till:  

- Att gälla en utvald produktionslinje ��
- Att utesluta produkt 3 från analys och problemlösning då produkten inte 
producerades under projektets genomförande 
- Att vara en förstudie där möjliga lösningar kommer att tas fram och redovisas men                                  
inte implementeras under projektet. � 

 
1.6.!Rapportens&struktur&
Kapitel 1 omfattar projektets bakgrund, syfte och mål.��
Kapitel 2 behandlar den litteratur som ligger till grund för projektet och utveckling av 
lösningsförslag.��
Kapitel 3 beskriver processen och de arbetsmetoder som använts i projektet.��
Kapitel 4 redovisar resultatet för de olika faserna i projektet.��
Kapitel 5 är ett diskussionskapitel där en diskussion förs kring använda metoder samt kring 
hur resultatet bygger på den aktuella litteraturen. 
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2.!Teori&
Detta kapitel beskriver den övergripande teorin som är av intresse för projektet och behandlar 
flöde och flödeskapacitet, processeffektivitet och overall equipment effectiveness, LEAN 
production, slöserier, balansering och arbetsmiljö. 
 
2.1.!Flöde&och&flödeskapacitet&
Utifrån Petersson, P., Olsson, B., Lundström, T., Johansson, O., Broman, M., Blücher, D., & 
Alsterman, H. (2015) är det vid planering av ett framtida flöde viktigt att ta hänsyn till de 
behov som identifieras under en nulägesanalys, för att skapa ett effektivt flöde ska behoven 
uppnås med så lite slöseri som möjligt. De identifierade behoven ska ligga till grund för 
styrningen av flödet, som i sin tur ska styra de ingående processerna för att uppnå det önskade 
kundbehovet. Flödets beståndsdelar beskrivs bland annat av Petersson, P. m.fl. (2015), och 
Bellgran, M. & Säfsten, K. (2005) som produktflöde, materialflöde och informationsflöde. De 
olika författarna förespråkar att fokus bör ligga vid produktflödet i början av ett 
förändringsarbete mot ett nytt framtida flöde, innan förändringar av material- och 
informationsflödet påbörjas.  
 
Flödets kapacitet kan enligt Petersson, P. m.fl. (2015) kategoriseras på två sätt, antingen 
utifrån den installerade kapaciteten eller den verkliga kapaciteten. Där kapacitet är ett mått på 
flödets eller processens hastighet alltså det som bestämmer hur mycket som maximalt kan 
produceras per tidsenhet. Vidare beskriver författaren att den installerade kapaciteteten utgörs 
av de resurser som finns i form av utrustning och personal i en störningsfri process. Alltså att 
en process kan producera utan stopp eller andra problem som nedsatt hastighet, dålig kvalité 
eller liknande. De ingående komponenterna i den installerade kapaciteten är cykeltider, 
bemanning och metodstandard för manuellt arbete för varje process. Den verkliga kapaciteten 
beskrivs av Petersson, P. m.fl. (2015), som den kapacitet som en process har i praktiken, där 
olika störningar, stopp och kassationer räknas in och vad företaget över tid kan förvänta sig få 
ut av processen.  
 
Skillnaden mellan installerad- och verkligkapacitet beror enligt Petersson, P. m.fl.  (2015), på 
processeffektiviteten vilket är ett mått på hur stor del av den planerade tiden en process kan 
leverera godkända produkter i full hastighet. Vid en låg processeffektivitet innebär det att en 
större del av den planerade tiden för produktion går åt till olika slöserier vilket sänker den 
verkliga kapaciteten. Tänkbara slöserier som kan påverka flödeseffektiviteten kommer att 
beskrivas mer ingående längre fram i detta kapitel. Genom att skapa en bild av den verkliga 
kapaciteten kan projektet få en bild över vilka processer som har en låg processeffektivitet 
och där åtgärder kan behöva sättas in för att öka effektiviteten. 
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2.2.!Processeffektivitet&&&Overall&equipment&effectiveness&&
För att en individuell process, produktionslina eller en fabrik ska uppnå en hög effektivitet är 
den enligt Godfrey, P. (2002) beroende av att prestera optimalt utifrån tre parametrar: 
 

•! Processens hastighet, med andra ord cykeltiden för den aktuella processen 
•! Kvalitén på produkten som tillverkas  
•! Den tillgängliga tiden som finns för produktion i aktuell process 

 
Overall equipment effectiveness (OEE) är enligt Williamson, R. M. (2006) ett mått på 
utrustningens prestanda, alltså i vilken utsträckning som utrustningen gör det som den är tänkt 
att göra. OEE-måttet består av tre ingående effektivitetsparametrar, tillgänglighet, 
kapacitetsutnyttjande och kvalitétsutbyte. Genom att skapa en förståelse kring vad OEE är och 
vad som påverkar OEE kan projektet identifiera vad som påverkar produktionseffektiviteten 
negativt och hitta lösningar för att förbättra utfallet av OEE.  
 
OEE går att beskriva utifrån faktisk information som påverkar prestandan negativt, där 
informationen används för att identifiera och skapa förbättringar. Det går även att mäta OEE 
utifrån ett beräknat procentuellt värde för maskinens eller processens prestanda över en viss 
tid för att kunna jämföra mellan olika tidsintervall. 
 
Vid beräkning av OEE-procentsatsen utgår Williamson, R. M. (2006) utifrån följande formel: 
 

!""% = %&''(ä*('&(ℎ,-% ∗ /0102&-,-34-*5--60*7,% ∗ /80'&-é-34-:5-,% 
 
Muchiri, P. & Pintelon, L. (2008) uppger att det är möjligt att mäta OEE utifrån två 
perspektiv, ett tidsperspektiv där fokus ligger på tidsförluster där OEE:t beskriver den 
procentuella tiden som maskinen kan producera fullvärdiga produkter. Det andra 
tillvägagångsättet för mätning av OEE är utifrån produkten och hur många produkter en 
maskin eller process kan tillverka och jämför med hur många godkända produkter den faktiskt 
tillverkar. Där kvalitét och kapacitetsutnyttjande beräknas utifrån faktisk produktion och 
tillgänglighet utifrån stopptider. 
 
Nedanstående Figur 1. visar schematiskt hur OEE% är beroende av tidsförluster utifrån 
tillgänglighet, kapacitetsutnyttjande och kvalitésutbyte. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Figur 1. Schematiskbild av OEE% beroende av tidsförluster utifrån Muchiri, P. & Pintelon, L (2008). 
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Figur 2. visar hur OEE% är beroende av volymförluster i förhållande till ett produkt- eller 
volymperspektiv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tsaruhas P. H. (2013) beskriver i sin artikel sex betydelsefulla förlustkategorier som påverkar 
OEE negativt utifrån de tre parametrar som ingår vid beräkning av OEE%, tillgänglighet, 
kapacitetsutnyttjande och kvalitétsutbyte. 
 
Inom tillgänglighet antas följande områden mest intressanta: 
 

•! Driftavbrott på grund av maskin- eller utrustningshaveri som bidrar till stillastående 
produktion 

•! Ställtider/inställningar som bidrar till att defekta produkter skapas i samband med 
omställning mellan två produkter 

 
För kapacitetsutnyttjande antas följande två förluster mest betydelsefulla:  
 

•! Tomkörning eller mindre stopp som uppstår vid temporära fel som bidrar till att full 
kapacitet inte utnyttjas. 

•! Hastighetsförluster där maskinen kör i lägre hastighet än vad den installerade 
hastigheten är. 

 
Den sista kategorin av förluster är kvalitetsförluster där de två mest betydande områdena 
antas vara: 
 

•! Nedsatt kvalitetsutbyte i samband med uppstart av produktionen innan processer 
stabiliserats 

•! Kvalitétsnedsättning och omarbetning på grund av felproduktion eller icke korrekt 
fungerande verktyg. 

 
  

Figur 2. Schematiskbild över OEE% beroende av volymförluster utifrån Muchiri, P. & Pintelon, L (2008). 
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2.3.!LEAN&Production&
LEAN production eller LEAN är ett arbetssätt som grundar sig i Toyotas produktionssystem, 
arbetssättet beskrivs av Petersson, P. m.fl. (2015) som införande av en strategi om hur 
företaget ska utvecklas och skapa ett framtida tillstånd utan slöserier med fokus på 
värdeskapandeprocesser. Det som genomsyrar en LEAN organisation är enligt Petersson, P. 
m.fl. (2015) ett arbete med ständiga förbättringar, att hela tiden skapa ett nytt bättre tillstånd 
som minska slöserier och ökar den värdehöjandetiden genom att skapa nya standarder för hur 
en arbetsuppgift ska utföras. Vidare förklarar författaren att skapande och arbete utifrån 
standarder möjliggör för företaget att upptäcka problem eller brister i produktion som går att 
åtgärda.  
 
En standard eller metodstandard beskrivs av Petersson, P. m.fl. (2015) som den av företaget 
bäst kända möjligheten till att utföra en viss uppgift och som alla ska arbeta utifrån. Ökad 
effektivitet/produktivitet kan uppnås genom att hela tiden arbeta för att skapa bättre 
standarder som minskar någon form av slöseri. Petersson, P. m.fl. (2015) och Liker, K. (2009) 
beskriver att det inom LEAN-filosofin finns åtta olika typer av slöserier som inte bidrar till 
någon värdeökning för produkten. Petersson, P. m.fl. (2015) beskriver vidare att det genom att 
kategorisera slöserierna är lättare att identifiera och eliminera dem. Genom att skapa 
standarder och arbeta utifrån ständiga förbättringar i produktionen och vid omställningar kan 
en effektivare process uppnås vilket även är målet med detta projekt, det är därför väsentligt 
för projektet att förstå vad som bidrar till en effektiv process. 
 
2.4.!Slöseri&
För att kunna identifiera olika typer av slöseri inom produktionen på Pågen är det viktigt att 
förstå vilka de olika slöserierna är för att kunna eliminera eller minska den icke värdehöjande 
tiden i produktionen. Petersson, P. m.fl. (2015) och Liker, K. (2009) tar båda upp åtta typer av 
slöserier, där det från början fanns sju slöserier som enbart berörde produktionen men på 
senare tid har ett åttonde slöseri tillkommit som berör personalen och dess kunskap. De åtta 
slöserierna beskriv i punktform nedan: 
 

•! Väntan, vilket i detta fall kan betyda outnyttjad tid till produktion, till exempel 
personal finns på plats men inte rätt material eller information finns på plats. Det kan 
även innebära väntan på frånvarande personal och som bidrar till att produktion eller 
möten inte kan genomföras. 

 
•! Transport, all förflyttning av material eller produkter i arbete inom fabrikens bidrar 

inte till någon värdeökning för produkten vilket innebär att interna transporter är rent 
slöseri. Författarna Petersson, P. m.fl. (2015) påpekar att en effektivisering av 
transporter med tillexempel transportband eller truckar inte är en eliminering av 
slöseriet utan enbart en rationalisering.  

 
•! Överarbete, innebär att arbete utförs som kunden inte är villig att betala för, det kan 

till exempel innebära att skapa en högre kvalité än vad kunden efterfrågar, utföra för 
noggranna mätningar eller bearbeta förstora ämnen vilket innebär ökade 
arbetskostnader och materialkostnader. 
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•! Lager, vilket innebär en väntan för produkter eller material i olika lager eller buffertar, 
vilket kan innebära långa ledtider, kostnader i form av låst kapital eller 
hanteringskostnader. Stora lager kan även bidraga till att dölja underliggande problem 
i produktionen så som dålig produktionsplanering, felaktiga produkter, långa ställtider 
och stillastående maskiner. 

 
•! Onödiga arbetsmoment/rörelser, innefattar den anställdes behov av att utföra 

arbetsmoment eller rörelser som inte skapar värde för produkten. Det kan tillexempel 
innebära att leta efter, stäcka sig, lyfta, lägga ifrån sig material eller verktyg som 
innebär en ökad tid att utföra arbetet, Petersson, P. m.fl. (2015) belyser även att dålig 
ergonomi för att utföra arbetsmoment kan bidraga till slöseri på grund av eventuella 
arbetsskador. 

 
•! Produktion av defekta produkter, innebär en kostnad eller tidsförlust i samband med 

att omarbetning, nytillverkning, kassationer och kvalitétskontroller behöver 
genomföras för att leva upp till kundbehovet. 

 
•! Överproduktion, vilket Petersson, P. m.fl. (2015) och Liker, K. (2009) beskriver som 

den värsta formen av slöseri. Med överproduktion menas att tillverka mer än vad 
kunden vill ha, utföra aktiviteter snabbare eller innan planerat eller tillverkning i för 
stora batcher. Denna form av slöseri anses av författarna vara den värsta formen på 
grund av att den utöver att vara ett eget slöseri även bidrar till att skapa flera av de 
ovan beskrivna slöserierna. 

 
•! Outnyttjad kompetens hos personal, är ett slöseri som medför att inte ta tillvara på den 

kunskap och idéer som finns hos personalen inom organisationen. Personalen besitter 
ofta viktig kunskap som kan bidra till nya idéer och lösningar på problem som kan 
skapa ett effektivare flöde. 

 
2.5.!Balansering&
Balansering innebär enligt Petersson, P. m.fl. (2015), att minska variationen av verklig 
kapacitet mellan de olika resurserna och processtegen i ett flöde för att se till att igen resurs i 
flödet har en större belastning än vad kundbehovet behöver. Detta innebär enligt Petersson, P. 
m.fl. (2015), att kundbehovet inte kan uppnås när den verkliga kapaciteten blir lägre än 
kundbehovet.  För detta arbete är det intressant att kartlägga de olika stationernas 
arbetsinnehåll för att kunna jämföra och balansera flödet om det framkommer att 
arbetsinnehållet är för stort i något av processtegen. 
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2.6.!Omställningar&
Pettersson, P. m.fl. (2015) beskriver omställningar som det arbete som behöver utföras för att 
byta utrustning, justera inställningar med mera för att kunna byta från en produktvariant, 
arbetsuppgift eller liknande till en annan. Definitionen av ställtid är enligt Pettersson, P. m.fl. 
(2015) den tid det tar att slutföra den sista produkten/detaljen i en process och fram till dess 
att en ny felfri produkt/detalj av den nya typen är klar. Vid produktion av olika 
produktvarianter menar Pettersson, P. m.fl. (2015) att omställningar är något som måste ske 
och alltid kommer att finnas, men det finns alltid en möjlighet att reducera tiden det tar att 
utföra en omställning. Författarna beskriver vidare att en förkortning av ställtiderna leder till 
en ökad processeffektivitet då produktionen står still kortare tid. Genom att skapa en 
förståelse kring hur omställningar fungerar och hur de går att effektivisera kan åtgärder 
utföras som kan påverka Pågens OEE% positivt.  
 
En omställnings olika moment kan enligt Shingō, S. (1985) och Pettersson, P. m.fl. (2015) 
delas upp i två olika typer av arbetsmoment, inre och yttre omställningsmoment. 
 
Shingō, S. (1985) beskriver de inre omställningsmomenten som de moment som måste utföras 
då maskinen/utrustningen står still, vilket även innebär att ingen produktion kan ske. Det kan 
vara moment som att utrustning/verktyg behöver bytas mellan en produkt till en annan 
produkt. Enligt Pettersson m.fl. (2015) är det viktigt att minska de inre momenten då det 
påverkar processeffektiviteten negativt när produktionen står still och arbetsmomenten utförs. 
 
Vidare beskriver Shingō, S. (1985) de yttre omställningsmomenten som de moment som går 
att genomföra samtidigt som produktionen är igång. Det kan vara moment som går att göra 
före och efter produktionsstoppet och kan innebära att plocka fram verktyg och utrustning för 
att förbereda omställningen och att plocka undan och städa efter stoppet.  
 
Pettersson m.fl. (2015) och Shingō, S. (1985) menar på att det är viktigt att de moment som 
går att genomföra under tiden produktionen är igång utförs då och inte under tiden 
produktionen står still vilket annars medför att produktionsstoppet blir längre än nödvändigt. 
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2.7.!Arbetsmiljö&
Detta avsnitt beskriver olika aspekter av arbetsmiljö som kan vara viktiga att ta hänsyn till vid 
utvecklingsarbete och skapande av nya arbetsstandarder. Thylefors, I. (2010) beskriver två 
begrepp som anses ingå i arbetsmiljön på ett företag, dels den fysiska arbetsmiljön men även 
den psykosociala omgivningen eller arbetsmiljön.  
 
2.7.1.!Psykosocial&arbetsmiljö&
Thylefors, I. (2010) fortsätter att förklara att det finns fem faktorer som är viktiga för att 
uppnå en positiv upplevelse av det psykosociala klimatet på en arbetsplats.  
 
Där egenkontroll över arbetet är av vikt och varje individ bör har möjlighet att till viss mån 
påverka sin arbetssituation i förhållande till takt, fördelning och arbetssätt, för att inte uppleva 
sin situation allt för styrd.  
 
Ett positivt arbetsledningsklimat, påverkar den psykosociala arbetsmiljön, särskilt kontakten 
med den närmaste chefen eller arbetsledare är av vikt för att påverka arbetsklimatet. Med ett 
förtroendeingivande förhållningssätt mellan chefer och personal leder ofta till en öppen 
kommunikation, pålitlighet och demokratiskt ledarskap.  
 
Stimulerande arbetsuppgifter är en annan betydelsefull del, som bidrar till möjligheten att 
utveckla och förbättra sina kunskaper och färdigheter, vilket även kan leda till att 
arbetssituationen upplevs stimulerande och omväxlande.  
 
God arbetsgemenskap, spelar en stor roll för hur den anställde upplever sin situation på 
arbetsplatsen och arbetet bör därför vara utformat för att främja samarbete, sociala kontakter. 
En god gemenskap bidrar till att skapa en stark grupp som kan hjälpa varandra i tuffare och 
mer stressande perioder.  
Den sista aspekten är arbetsbelastning, där det för att skapa goda förutsättningar för individen 
bör finnas en gynnsam belastning med tillräckligt utmanande arbete men inte för mycket 
arbete så att det inte är hanterbart för individen vilket annars kan leda till stress.  
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För att kunna beskriva en arbetssituation och vilka krav den ställer på individen beskriver 
Thylefors, I. (2010), Krav-Kontroll-Stödmodellen, som ursprungligen togs fram av Karasek 
och Theorell. Modellen urskiljer i huvudsak tre aspekter av arbetsbelastningen, det krav som 
ställs på individen, möjligheten att kontrollera och styra sin arbetsuppgift samt tillgången till 
socialt stöd. Nedanstående Figur 3, beskriver Krav-Kontroll-Stödmodellen, där en 
arbetsuppgift med stort stöd, högt beslutsutrymme och höga krav kan ses som utvecklande 
enligt Thylefors, I. (2010), medan ett arbete med lågt stöd, litet beslutsutrymme och höga krav 
ger en ”spänd” arbetssituation som ökar risken för ohälsa på arbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3. Beskrivning av Krav-Kontroll-Stödmodellen tolkad från Thylefors, I. (2010) 

2.7.2.!Fysisk&arbetsmiljö&
Den fysiska miljön kan beskrivas utifrån tre aspekter, fysisk belastning som beskrivs av Hägg, 
G. M., Ericson M. & Odenrick, P. (2010), fysikaliska faktorer som beskrivs av Bohgard, M., 
Akselsson, R., Holmér, I., Johansson, G., Rassner, F. & Swensson, L-G. (2010) och kemiska 
hälsorisker som beskrivs av Bohgard, M. & Albin, M. (2010). 
 
Den fysiska belastningen kan enligt Hägg, G. M., Ericson M. & Odenrick, P. (2010) beskrivas 
som individens samspel med omgivningen i form av mekanisk belastning. Alltså hur kroppen 
påverkas av olika former av ytterbelastningar som lyftarbeten, statiskt arbete men även den 
faktiska utformningen av arbetsplatsen. Vid för hög eller långvarig belastning eller vid 
utförande av arbete i positioner som ej är gynnsamma för individen ökar risken för ohälsa 
kopplad till arbetet. 
 
De fysikaliska faktorerna kan påverka individen i både positiv och negativ mening, de 
fysikaliska arbetsmiljöfaktorerna kan enligt Bohgard, M., m.fl. (2010) beskrivas som termiskt 
klimat, ljud, vibrationer, ljus och strålning. Författarna fortsätter att beskriva att även om de 
fysikaliska faktorerna påverkar kroppen och kan leda till fysiska problem kan den även leda 
till psykisk ohälsa för individen.   
 
Kemiska hälsorisker som beskrivs av Bohgard, M. & Albin, M. (2010), omfattar de risker 
som finns i samband med hantering av ämnen som kan vara skadliga för individen. Ämnen 
som kan vara farliga för individen kan anta gas-, flytande-, och fastform och kan tas upp i 
kroppen genom hudkontakt, inandning och förtäring. De skadliga ämnena kan dels vara 
kemiskt framställda men även vara organiska så som olika typer av damm. 
  



 11 

3.!Metod&och&Genomförande&
 
3.1.!Process&
Projektets process och bygger på Johansson, C. et al. (1995) process-spiral som är en iterativ 
process där projektet bearbetas i tre varv med olika tyngdpunkt för varje varv. Det första 
varvets tyngdpunkt ligger på uppgifts- och nulägesbeskrivning, det andra varvets fokus ligger 
på analys av nuläget och identifiera behov- och problemområden, det sista varvet syftar till att 
skapa och utvärdera lösningar för identifierade problemområde se Figur 4. När varje nytt varv 
påbörjas görs en genomgång av tidigare fokusområden för att säkerställa att ingen väsentlig 
information saknas. 
 

 
Figur 4. Projektprocessens olika fokusområden utifrån Johansson, C. et al. (1995) 

1.! Uppgiftsbeskrivning/Projektplan 
2.! Nulägesbeskrivning 
3.! Nulägesanalys och problemidentifiering 
4.! Söka lösningar 
5.! Utvärdera resultat 

 
3.2.!Projektplanering&
För att få en överskådlig bild av projektets ingående faser och när de olika momenten behöver 
vara klara skapades ett gantt-schema se Figur 5. Vid varje avslutad stapel i gantt-schema är en 
deadline för berört arbetsmoment, datum för dessa beskrivs i punktform nedan. 
 

 
          Figur 5. Projektets planering 

-! Projektplan, godkänd slutet av vecka 13 eller början vecka 14. 
-! Väsentlig litteratur insamlad till vecka 16. 
-! Nuläget kartlagt till slutet av vecka 16. 
-! Inlämning av halvtidsrapport vecka 17. 
-! Nulägesanalys färdigställd slutet vecka 18. 
-! Inlämning av 95% rapport vecka 21. 

Varv 1 Varv 3 Varv 2 
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3.3.!Genomförande&
Projektet genomfördes under 10 veckor vid Pågens fabrik i Göteborg. Under den första 
veckan skapades en projektplan utifrån problemområden angivna av uppdragsgivare på 
Pågen. Under veckorna 2 till 4 av projektet genomfördes kartläggningen av nuläget genom 
analys av befintliga data hos Pågen samt fyra besök på produktionslinjen för insamling av 
information.  
 
Nulägesanalysen genomfördes under veckorna 5 till 7 utifrån den inhämtade informationen 
från kartläggningen av nuläget, vid avsaknad av information eller vid frågor togs kontinuerlig 
kontakt med produktionspersonal och administrativpersonal under analysarbetet för att 
säkerställa resultatet.  
 
Under de sista veckorna av projektet togs lösningsförslag fram för att förbättra utnyttjande 
kapaciteten på linje 39, med hjälp av olika problemlösningsmetoder.  
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3.4.!Kontextundersökning&
Detta delkapitel beskriver de metoder som användes för att kartlägga nuläget och ge en bild 
över hur produktionen vid linje 39 ser ut idag. 
 
3.4.1.!Intervjuer&
Wikberg-Nilsson, Å m.fl. (2013) beskriver metoden intervju som en metod för att inhämta 
information och kunskaper kring hur en individ upplever ett visst problem, situation eller 
kunskapsområde. I detta projekt användes metoden för att få en förståelse kring operatörens 
upplevelse av arbetssituationen, ingående arbetsmoment och upplevda problemområden. 
Intervjuerna var i stort ostrukturerade, men hade fokus på områden kring vilka arbetsuppgifter 
som utfördes och varför de utfördes samt vilka problem som upplevs vid utförandet. Utifrån 
de olika svaren ställdes följdfrågor för att få en djupare förståelse kring problemen. För att 
kunna utföra analyser och hitta grundorsaker till identifierade problemområden under de 
senare faserna i projketet utfördes vidare intervjuer med ansvariga operatörer eller 
produktionspersonal för berörd process. 
 
3.4.2.!Observation&
Metoden observation beskrivs av Osvalder, A-L., Rose, L., & Karlsson, L. (2010) som en 
objektiv metod för att samla in information och kunskap kring hur individen beter sig i en 
specifik situation eller vid utförande av en arbetsuppgift. Detta ger information kring hur 
maskiner eller produkter hanteras och eventuella problem som kan uppstå. Observatören kan 
vid en observation hitta tillvägagångsätt och problem om operatörerna själva inte är medvetna 
om. För att få en förståelse för hur operatörerna arbetar på de olika stationerna och vilka 
arbetsmoment som genomförs utfördes observationer på produktionslinjens olika 
arbetsstationer, de första observationerna var osystematiska och allt av intresse antecknades. 
När problemområden identifierats utfördes systematiska observationer för de berörda 
problemområdena. 
 
3.4.3.!Deltagande&observation&
Osvalder, A-L., Rose, L., & Karlsson, L. (2010) beskriver vidare en annan typ av observation, 
den deltagande observationen, där observatören ingår i gruppen som observeras och utför 
samma arbetsmoment. I detta projekt utfördes deltagande observationer i 
paketeringsavdelningen för att inhämta en djupare förståelse och kunskap i hur de är att utföra 
vissa av de arbetsmoment som ingår. 
 
3.4.4.!Arbetsstudier&
För att ta reda på hur lång tid en process eller arbetsuppgift tar kan arbetsstudier användas, 
vilket beskrivs av Aft, L.S. (1992) som en viktig del i kartläggningen av ett 
produktionssystem. I detta projekt utfördes tidmätning på tillverkningens olika processteg 
men även på specifika arbetsmoment som genomförs vid omställningar i paketeringen. 
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3.5.!Litteraturstudie&
Wikberg-Nilsson, Å. m.fl. (2013) beskriver litteraturstudien som en viktig metod för att ge  
projektet en fördjupad kunskap inom berörda områden för att få en förståelse för problemet 
och hur det kan lösas. Litteraturstudien genomfördes för att få en fördjupad kunskap inom 
relevanta områden för projektet där ibland OEE, flöden, Single Minute Exchange of Die, 
arbetsmiljö och värdeflöde.  
 
Litteratur som användes var kursböcker från tidigare kurser vid programmet, Teknisk design, 
180hp, inriktning produktionsutveckling vid Luleå Tekniska Universitet (LTU), samt artiklar 
hämtade från LTU´s biblioteks sökmotor. Sökord som användes var: SMED, Single Minute 
Exchange of Die, OEE, Overall equipment effectiveness, Shigeo Shingo. 
 
Artiklar inkluderades i arbetet valdes ut utifrån att de skulle finnas tillgängliga som ”free full 
text” och beröra relevanta områden för projektet. Vidare gjordes sökningar utifrån från 
angivna källor i de utvalda artiklarna för att hitta ytterligare och fördjupad information.  
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3.6.!Nulägesanalys&
Detta delkapitel beskriver de metoder som användes vid den analys som genomfördes i 
projektet, utifrån den insamlade informationen i kontextundersökningen. 
 
3.6.1.!Värdeflödesanalys&
Metoden värdeflödesanalys beskrivs av Pettersson, P., m.fl. (2015) som ett verktyg för att 
analysera och kartlägga flödet i ett produktionssystem och ge en sammanställd och tydlig bild 
över flödet. Med hjälp av värdeflödesanalysen kartläggs alla processteg som produkten 
genomgår, från inkommande material till färdig produkt, men även orderhantering och 
produktionsstyrning. Vidare sammanställs och inventeras buffertar och lager för att få en 
tydlig bild över hur stora lager som finns och hur många produkter som är i arbete. Utifrån 
värdeflödesanalysen kan problemområden identifieras som påverkar värdeflödet negativt. För 
att förstå vad som påverkar värdeflödet positivt och skapar ett bättre värdeflöde är det enligt 
Liker, J.K. (2009) viktigt att identifiera vad som inte är värdeökande i flödet, alltså olika typer 
av slöserier. 
 

 
Figur 6. Exempel på värdeflödeskarta. 

I detta projekt användes metoden för att identifiera var det fanns problemområden som 
påverkade linje 39´s OEE% negativt tillexempel flaskhalsar, kassationer etc. De insamlade 
processtiderna, omställningstiderna och kassationerna sammanställdes i en värdeflödeskarta 
se exempel Figur 6. I värdeflödeskartan kan sedan problemområden markeras och 
uppmärksammas som hjälp för vidare åtgärder. Den insamlade informationen och hur den 
inhämtats redovisas i Bilaga 1.  
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3.7.!Problemlösning&
Detta avsnitt beskriver den problemlösningsmetod som använts i projektet för att analysera 
och reducera ställtiden i paketeringen och skapa en effektivare omställningsprocess. 
 
3.7.1.!Single&Minute&Exchange&of&Die&(SMED)&
Metoden SMED syftar enligt Pettersson, P., m.fl. (2015) till att reducera ställtiden för en viss 
process eller arbetsstation för att skapa en effektivare process. För att kunna utföra en 
ställtidsreducering med SMED behöver nuläget av omställningen kartläggas, där alla 
ingående moment i ett ordinarie omställningsarbete dokumenteras inför vidare analys. 
Pettersson, P., m.fl. (2015) beskriver att analysen av kartläggningen bör genomföras av 
observatören och den personal som utförde omställningen i syfte att arbeta fram 
förbättringsförslag. Processen för att hitta förbättringsförslag kan enligt Pettersson, P., m.fl. 
(2015) delas upp i åtta olika tekniker för att effektivisera omställningen: 
 

1.! Separera intern ställtid och extern ställtid 
Skilj på de uppgifter som faktiskt går att utföra medan produktionen är igång och de 
uppgifter som måste genomföras när produktionen står still. Exempel på detta kan 
vara att hämta verktyg, utrustning med mera. 

 
2.! Omvandla intern ställtid till extern ställtid 

Om möjligt ska moment som efter närmare analys kan utföras när produktionen är 
igång omvandlas från inre ställtid till yttre ställtid, vilket förkortar tiden produktionen 
står still. 

 
3.! Funktionell standardisering 

Denna punkt handlar om att standardisera verktyg och infästningar för att i störta 
möjliga mån ha samma form och dimensioner, för att kunna använda samma verktyg 
till alla justeringar och infästningar av verktyg. 

 
4.! Funktionella fästanordningar 

Att skruva fast ett verktyg i en maskin är oftast det vanligaste men inte alltid det 
effektivaste sättet att fästa ett verktyg i en maskin. Om skruven är för lång innebär det 
att den behöver skruvas fler varv än nödvändigt och det tar extra tid. Genom att skapa 
anpassade fästanordningar med snabblåsning eller anpassade skruvar kan en ökad 
effektivitet uppnås. 

 
5.! Förhandsjusterade fixturer 

I de processer där det finns möjlighet att fästa arbetsstycket i fixturer innan de placeras 
i maskinen de ska bearbetas kan tiden som maskinen står still minskas. Tiden som det 
tar för att fästa in ett arbetsstycke hade annars inneburit tiden som maskinen måste stå 
still. Detta kräver dock att injustering av arbetsstycke och fixtur kan ske externt där 
fixturen har ett givet läge.   

 
6.! Parallellisera operationer 

Vid omställningar kan mycket av tiden som maskinen står still bero på att operatören 
behöver förflytta sig får sida till sida av apparaturen för att utföra justeringar etcetera. 
Om möjligheten finns bör då arbetet delas upp på två operatörer för att minska tiden 
som går åt till förflyttningar och på så sätt minska tiden för omställningen. 
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7.! Eliminera justering 
Om möjligt ska utrustning och fixturer utrustas med styrpinnar, hållare eller liknande 
för att minimera behovet av justeringar och utrustning kan hamna rätt direkt. 

 
8.! Mekanisera 

Om möjligt ska moment av omställningen mekaniseras och utföras per automatik för 
att minska arbetet för operatören vid omställning.  

 
Ett annat sätt att genomföra SMED beskrivs av Shingō, S. (1985), detta som en process i fyra 
steg, där det första steget är ett förberedande kartläggande steg, på samma sätt som Pettersson, 
P., m.fl. (2015) beskriver utförandet av SMED.  
 

1.! Utgångsläge 
Kartlägg och analysera omställningens ingående moment, vilka kan utföras som yttre 
omställningsmoment och vilka måste utföras som inre omställningsmoment.  

 
Där efter så skiljer sig beskrivningarna åt där Shingō, S. (1985) delar upp arbetet i tre mer 
övergripande steg: 
 

2.! Separera inre och yttre omställningar 
Detta moment innebär att alla delmoment i omställningen ska klassificeras som inre- 
och yttremoment där de yttre momenten ska planeras att genomföras före och efter de 
inremomenten för att minimera tiden som produktionen står still. Alltså bör en 
standard eller schema över hur omställningen ska genomföras tas fram. 
  

3.! Omvandla inre till yttre omställningar 
Detta steg innebär att analysera de inre omställningsmomenten och se om något eller 
flera av dessa moment går att omvandla till yttre omställningsmoment för att minska 
tiden som produktionen står still under omställningen.  

 
4.! Eliminera justering och infästning 

Detta steg handlar om att eliminera och effektivisera de inställningar och justeringar 
som behöver genomföras vid tillexempel byte av verktyg. Fokus i detta steg bör ligga 
på de inre momenten för att även här minska tiden som produktionen står still. Vidare 
beskrivs det att besparingar ofta kan genomföras genom utnyttjande av detta steg. 
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Shingō, S. (1985) och Pettersson, P., m.fl. (2015) beskrivningar av metoden SMED har 
samma fokus där det gäller att kartlägga nuläget för att få en klar bild över hur arbetet 
genomförs idag och vilka omställningsmoment som ingår. Där efter bör inre- och 
yttreomställningsmoment separeras och alla inre omställningar bör genomföras i följd Figur 7. 
Där efter bör de inre omställningsmomenten effektiviseras/omvandlas/elimineras om det går 
för att skapa en effektivare process och kortare stopp i produktionen, viket i sin tur påverkar 
OEE% positivt. Effektiviseringen av omställningarna kan uppnås med flera olika tekniker 
vilka har beskrivits mer ingående ovan.  
 

 
Figur 7. Beskrivning av effekter på omställningar efter genomförd SMED. 

I detta projekt genomfördes SMED i tre steg, i det första steget inhämtades information kring 
vilka moment som ingår i omställningarna idag. I det andra steget identifierades inre- och 
yttre omställningsmoment tillsammans med berörda operatörer. Detta för att få en förståelse 
kring vilka moment som behöver genomföras när produktionen står still. I det sista steget 
genomfördes en ytterligare analys där inre och yttre omställningsmoment separerades och om 
möjligt effektiviserades.  
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4.!Resultat&
Detta kapitel beskriver resultatet från de olika faserna i projektet utifrån en 
nulägesbeskrivning, nulägesanalys, problemområdesanalys samt det slutgiltigt resultat 
innehållande lösningsförslag på de olika problemområdena. 
 
4.1.!Nulägesbeskrivning&
Detta delkapitel beskriver produktionen från order till färdig produkt, produktionsstyrning, 
produktvariation, Omställningar, hur beräkningar av OEE genomförs idag samt personalens 
upplevelse omställningar. 
 
4.1.1.!Produktionslinje&39&
Linje 39 är uppdelad i två avsnitt, en bageri- och paketeringsdel som beskrivs i Figur 8. 
Bageriet är vidare uppdelad i tre delar, deg, uppslag och ugn och paketeringen är i sin tur 
delad i två avsnitt avsvalning och paketering. De ingående produktionsområdena kommer att 
beskrivas mer ingående nedan. Denna uppdelning får till följd att det finns två arbetsgrupper 
på linje 39 en arbetsgrupp med tre personer som är ansvariga för bageridelen och en 
arbetsgrupp på två personer som är ansvariga för paketeringen. Utöver de operatörer som 
beskrivits finns det två rastavlösare som har i uppgift att lösa av den ordinarie personalen för 
rast då produktionen inte kan stanna för rast. 
 

 
Figur 8. Beskrivning av produktionsprocessens ingående steg 

Degavsnitt 
I degavsnittet arbetar två operatörer med att mäta upp ingredienser och blanda degar. En 
operatör är ansvarig för handuppvägning där de första ingredienserna mäts och vägs upp 
förhand och placeras i en stor deggryta. När de första ingredienserna är uppmätta lämnas 
grytan över till nästa operatörs ansvarsområde. Operatör nummer två placerar gryta under en 
automatisk dispenser som mäter och väger upp resterande ingredienser enligt recept. När alla 
ingredienser är uppmätta förflyttas grytan till en degblandare. Degen bearbetas i en 
förutbestämd tid utifrån den aktuella produktsorten, detta sköts automatiskt och när degen är 
färdigblandad frigörs grytan från degblandaren.  
 
Degen behöver sedan vila i grytan innan den kan tippas till uppslaget, vilotiden även kallad 
liggtid, är olika för de olika produkterna. För att underlätta för operatören, kan de olika 
grytorna följas på en monitor, där aktuell produktsort, blandtid och liggtid går att följa i 
realtid för att underlätta handhavandet och när det är dags att utföra ett visst moment. När 
liggtiden är slut tippas grytan till uppslaget och nästa del i produktionskedjan tar vid.  
 
Uppslaget 
Uppslaget är den del av tillverkningsprocessen där degen bearbetas och formas till önskad 
brödform, för detta avsnitt finns det en ansvarig operatör. Bearbetningen sker på ett 
löpandeband där degen valsas (kavlas) och viks fram och tillbaka i flera olika processteg för 
att få önskad bredd och höjd på degen. Där efter skärs och stansas önskade brödkakor ut och 
placeras på ugnsplåtar. Hur mycket degen valsas och bearbetas sker utifrån förutbestämda 
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program, men kan behöva justeras under pågående produktion beroende på hur degen beter 
sig.  
 
Operatören på uppslaget har alltså i uppgift att kontrollera så att produktionen flyter på utan 
störningar och finjustera maskinerna vid behov så att degen håller måtten. I arbetsuppgifterna 
igår även kontinuerlig påfyllning av brödgarnering, som till exempel solrosfrön som ligger på 
locket av brödet. Men även påfyllning av behållare för strömjöl, ett mjöl som automatiskt 
strös över banden för att degen inte ska fastna.  
 
Till uppslaget hör även jäsen, vilket är ett stort rum där bröden får jäsa under en förutbestämd 
tid innan de transporteras vidare till ugnen. I jäsen sker all jäsning av bröd automatiskt genom 
att plåtarna som bröden ligger på färdas längs ett rullband med en viss hastighet som bidrar 
till att plåten stannar i jäsen under önskad jästid. 
 
Ugnen 
Ungen som är det sista avsnittet i bageriet är den del i processen där degen bakas och gräddas 
till färdiga bröd, ansvarig för detta avsnitt är samma operatör som för degblandningen. 
Transporten av ugnsplåtar med brödkakor sker automatiskt på ett ugnsband genom en stor 
ugn där hastigheten på bandet i kombination med temperaturen på ugnen bestämmer 
gräddningsgraden av bröden. Det är alltså operatörens ansvar i detta avsnitt att se till att 
bröden blir lagom gräddade, inte för ljusa eller för mörka. 
 
Avsvalning 
För att de nygräddade bröden ska kunna paketeras i påsar behöver de kylas för att de inte ska 
bildas kondens i brödpåsarna. Detta innebär att efter ugnen lyfts bröden maskinellt av plåtarna 
och upp på ett rullband som transporterar produkterna in i svalen, vilket är ett kylrum som 
säker temperaturen på bröden till önskad paketeringstemperatur. 
 
Paketering 
När bröden kommer ut från svalen kommer bröden till paketeringsavdelningen vilken i sin tur 
består av två huvudmoment, paketering av bröd i påsar, samt paketering av påsar i kartong på 
pall.  
 
I den första delen av paketeringen när bröden ska paketeras i påse transporteras bröden på ett 
rullband genom en slicer (skärmaskin) som delar bröden längsmed på mitten. Därefter staplas 
bröden två och två på varandra och tre staplar paketeras i en påse, med hjälp av en 
packmaskin. När bröden är paketerade i påsar kontrolleras brödpåsarna utifrån vikt och 
genomlyses för främmande föremål som av misstag kan ha hämnat i degen.  
 
Om de ej är godkända sorteras de ut och kasseras eller paketeras om beroende på 
utsorteringsanledning, felpaketerade bröd ompaketeras om möjligt. Om påsarna godkänts 
passerar de en etikettmaskin som märker produkten med bäst före datum och brödpåsen 
skickas vidare till kartongpackning. 
 
Den sista delen av paketeringen sker med hjälp av robotar som lyfter och paketerar sex 
brödpåsar per kartong. De färdigpackade kartongerna transporteras vidare på ett rullband och 
placeras på en lastpall. När en kartong placerats på lastpallen tar produktionslinjens ansvar för 
produkten slut och logistikavdelningen tar över inför vidare transport till mellanlager och 
kunder. 
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4.1.2.!Produktionsstyrning&
På Pågen är logistik- och distributionsavdelningen ansvariga för produktionsplaneringen och 
det är denna avdelning som behandlar hur mycket och i vilken ordning de olika produkterna 
ska produceras. Kvantitet av de olika produkterna styrs av inkommande beställningar vilket 
innebär att produktionsvolymerna av de olika produkterna varierar från dag till dag. Ibland 
kan en produktionslina ha 4 timmars körning och ibland 7 timmar, allt beroende på inkomna 
beställningar från kunder. När väl beställningarna från kunder är inkomna sammanställs de i 
en produktions-/baklista som operatören utgår ifrån och som anger vilken mäng som ska 
produceras och i vilken ordning. Den korta framförhållningen för baklistan med daglig 
uppdatering beror framförallt på att produkterna som produceras är färskvaror med 
bästföredatum vilket bidrar till att det inte finns någon möjlighet att ha produkter i lager på 
grund av att produkterna blir gamla och inte går att sälja.  
 
4.1.3.!Produktvariation&
Det tillverkas idag fyra huvudtyper av produkter på linje 39, Produkt 1, Produkt 2, Produkt 3 
och Produkt 4. Tre av produkterna Produkt 1, Produkt 2 och Produkt 4, står för majoriteten av 
tillverkningsvolymen vid linje 39, där produktion av dessa produkter sker dagligen. Alla 
produkter är fyrkantiga enstyckbröd, exempel en produkt från linje 39 visas i Figur 9.   

 
Figur 9. Exempel på produkt från linje 39. 

Bröden bakas utan form vilket bidrar till att en viss produktvariation uppkommer naturligt 
beroende på hur bröden jäser och bakas. På grund av detta tillåts en viss variation men det 
finns en produktnorm som bröden ska hålla sig inom vad gäller storlek och utseende. Tre av 
produkterna har samma produktnorm medan den fjärde skiljer sig, produkternas godkända 
storlekar redovisas i Tabell 1. 
 
Tabell 1. Produktnormer för produkter på linje 39. 

 Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4 
Höjd (cm) 3-3,5 3-3,5 3-3,5 1,9-2,5 
Bredd (cm) 8,5-9,5 8,5-9,5 8,5-9,5 8,4-9,0 
Längd (cm) 8,5-9,5 8,5-9,5 8,5-9,5 8,4-9,0 
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4.1.4.!Omställningar&för&paketeringen&
Det finns i dag två huvudtyper av omställningar i paketeringen på linje 39, dessa kan 
beskrivas som omställning mellan produkter av samma normtyp (Typ A) och omställning 
mellan produkter med olika normtyper (Typ B). För att visa skillnaden i komplexitet av 
omställningarna har de arbetsmoment som idag ingår i de olika omställningarna 
sammanställts i Tabell 2.  
 
För att kunna genomföra en omställning mellan två produktsorter behöver det skapas en 
produktionslucka mellan produkterna, detta för att ge operatörerna möjlighet att utföra en 
omställning utan att det finns produkter i processen. Detta sker genom att operatören vid 
degblandningen gör ett uppehåll innan den nya produktsorten tippas till uppslaget.  
 
Tabell 2. Beskrivning av ingående omställningsmoment i paketeringen 

 Manuell 
inmatning 
av bröd i 

packmaskin 

Sanering 
av 

maskiner 

Byte 
av 

påsar 

Inställning 
av apparatur 

för 
påshantering 

Inställning 
av 

kontroll-
apparatur 

Inställning 
av etikett-
maskiner 

Inställning 
av 

lådpackare  

Justering 
av slicer 

Städning 
av golv 

Typ 
A X X X  X X X  X 
Typ 
B X X X X X X X X X 

 
En mer utförlig beskrivning av de ingående momenten i de två typerna av omställningar 
redovisas i Bilaga 2.  
 
Det finns idag ingen vedertagen standard för hur en omställning mellan två produkter ska 
genomföras vilket bidrar till att varje operatör genomför omställningen på ”sitt sätt”. Vilket i 
sin tur leder till att momenten som behöver genomföras vid en omställning utförs i olika 
ordningsföljd beroende på vem som är operatör. 
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4.1.5.!Ställtider&
Även om det inte finns några standardiserade tillvägagångsätt för hur en omställning ska 
genomföras finns det en bestämd tidsgräns för hur lång en omställning får vara mellan två 
olika produkter, och den är satt till 30 min. För omställning mellan samma produkt i olika 
påsar är målet att produktionen ej ska behöva stanna i bytet av påsar. Som nämnts tidigare är 
omställningen för hela linje 39 sammanslagen och det är därför inte möjligt att se om det är i 
paketeringen eller någon annan process som medfört en längre omställningstid än 30 minuter. 
 
För att se hur lång tid omställningarna tar idag har omställningstider från fyra veckor 
sammanställts se Bilaga 3. Ställtiderna har delats upp i sju kategorier utifrån hur väl de 
leverupp till tidsgränsen på 30 min, vilket redovisas i Tabell 3. 
 

Tabell 3. Sammanställning av omställningstider 

Omställningar!mellan!produktsorter! !!
Omställningar!under!20!min! 2st!
Omställningar!mellan!20]24!min! 3st!
Omställningar!mellan!25]29!min! 15st!
Omställningar!enligt!standard!30!min! 18st!
Omställningar!mellan!31]35!min! 22st!
Omställningar!mellan!36]40!min! 10st!
Omställning!över!40!min! 9st!
Totalt! 79st!

 
En genomsnittlig omställning tar idag 34,5min, sammanställningen visar att 25% av 
ställtiderna är lägre än 30 minuter, 23% av ställtiderna är 30 min och att 52% av ställtiderna är 
över 30 minuter. Det som även framgår utifrån sammanställningen är att det är 9 stycken 
omställningar eller ca 11% av omställningarna tar minst 10 minuter längre tid än standardtid.  
 
I vissa fall sker händelser som bidrar till att det även blir stopp i produktionen vid omställning 
mellan bytet av påsar till samma produktsort, i Tabell 4 redovisas dessa omställningar. I de 
flesta fall följer omställningarna här planen om ingen omställningstid, men tre omställningar 
har tagit längre tid. 

Tabell 4. Sammanställning av omställningstider samma produktsort 

Omställningar!samma!produktsort!annan!påse! !!
Ingen!omställningstid! 50st!
Omställningar!mellan!20]24!min! !
Omställningar!mellan!25]29!min! 1st!
Omställningar!enligt!standard!30!min! !
Omställningar!mellan!31]35!min! 1st!
Omställningar!mellan!36]40!min! !
Omställning!över!40!min! 1st!
Totalt! 53st!
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4.1.6.!Personalens&upplevelse&av&omställningar&&
Operatörerna upplever idag att omställningen mellan två produktsorter är ett arbetsmoment 
som bidrar till ökad stress på arbetsplatsen. Upplevelsen är att det är många arbetsmoment 
som behöver genomföras under produktionsluckan och att det inte går att påverka 
arbetsinnehållet under omställningarna. Det finns även en osäkerhet i hur lång luckan kommer 
att vara då tiden kan variera se, Tabell 3. Detta medför till en ökad stress och bidrar till att 
personalen upplever att de inte kan jobba ergonomiskt riktigt på grund av tidsbrist.  
 
4.1.7.!Metod&för&beräkning&av&OEE%&på&Pågen&
Pågen har vid beräkning av OEE% valt att utgå från en egen modell som påminner om 
beräkning utav processeffektivitet. För att beräkna OEE% utgår Pågen från en beräknad 
kapacitet i paketeringsavdelningen alltså ett förutbestämt antal kartongen som skulle kunna 
produceras per timme utan störningar, vilket benämns teoretisk kapacitet. Den teoretiska 
kapaciteten är idag satt till 332,5 stycken kartonger per timmes körning. Denna sätts i 
förhållande till den verkliga kapaciteten alltså det antal kartonger som faktiskt produceras 
under en körning. Detta ger följande ekvation för hur Pågen beräknar OEE%: 
 

;,<='&(>=0102&-,-> ?0=-&3=>0*-0'>=0<-@*(,<

%,@<,-&3=>=0102&-,-> Aö6'&(->0*-0'>=0<-@*(,<

∗ 100 = !""% 

 
Utgå ifrån att en produktionslinje maximalt, utan några utnyttjande förluster, kan producera 
332,5 kartonger bröd på en timme men den verkliga produktionen blir 260 kartonger bröd på 
en timme. Utifrån dessa givna värden insatta i Pågens ekvation för beräkning av OEE% fås 
följande: 
 

!""% =

8,<='&(>=0102&-,-

-,@<,-&3=>=0102&-,-

=

260

332,3

= 0,782 = 78,2% 

 
Detta innebär att 78,2% av timmen går åt till att producera godkända produkter och att 21,8% 
av den timmen som produktionen pågick inte användes för att producera godkända produkter 
utan gick åt till olika typer av slöserier.  
 
Sett ur ett OEE perspektiv är den teoretiska kapaciteten eller den totalt möjliga 
produktionsvolymen satt som den faktiska tillgängligheten för produktionen vid linje 39, 
alltså en tillgänglighet på 100%. Detta innebär att produktionslinjen antas producera maximalt 
antal produkter under en hel körning oavsett ställtider, stopp, uppstart etc. Därefter bakas 
resterande kapacitetsförluster samman till en post av ett produktionsbortfall eller 
kapacitetförlust i form av ett visst antal kartonger som dras bort från den möjliga totala 
produktionsvolymen vilket resulterar i produktionslinjens verkliga kapacitet vilket är det 
samma som den godkända produktionsvolymen per körning, detta beskrivs schematiskt i 
Figur 10. 

 
Figur 10. Schematisk bild över beräkning av OEE% på Pågen 
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Som beskrivits ovan används inte kategorierna, kapacitetsutnyttjande och kvalitetutbyte vid 
beräkning av OEE% så som litteraturen beskriver utan de slås samman i en kapacitetsförlust i 
antal kartonger se Figur 11. Denna kapacitetsförlust separeras inte mellan de olika 
processerna på linje 39 utan det är en gemensam kapacitetsförlust för hela linjen.  
 

 
Figur 11. Ingående delar i kapacitetsförlust 

De olika typerna av utnyttjandeförluster tillgänglighet, kapacitetsutnyttjande och 
kvalitetsutbyte kan konstateras att de inte används på samma sätt som beskrivet i litteraturen 
för beräkning av OEE%. Utan Pågen använder sig av en form av processeffektivitet vid 
beräkning av OEE% alltså förhållandet mellan faktisk producerad volym och möjlig volym, 
hur väl produktionssystemet utför den tänkbara uppgiften som en helhet. Som nämnt tidigare 
separeras inte utnyttjandeförlusterna utan de slås samman till en gemensam post vilket kan 
beskrivas som olika typer av slöserier som förhindrar att produktionssystemet kan producera 
utifrån den teoretiska kapaciteten. Denna post består som sagt av flera olika variabler så som 
ställtid, kassationer, oplanerade stopp, minskad hastighet etc.  
 
4.1.8.!Identifierade&problemområden&utifrån&kartläggning&av&nuläget&
Utifrån sammanställningen av nuläget kunde slutsatsen dras att Pågen inte använder sig av 
den i litteraturen beskrivna metoden för beräkning av OEE% vilket innebär att en vidare 
analys av kapacitetsförluster hos Pågen och förhållandet mellan olika kapacitetsförluster 
behöver analyseras. 
 
Utifrån kartläggningen av nuläget kunde följande problemområden identifieras som kan bira 
till att påverkar Pågens OEE% negativt, och beskrivs i punktform nedan. 
 

 
•! Inget standardiserat tillvägagångsätt vid omställning i paketeringen eller 

degblandningen vilket kan leda till varierande omställningar 
 

•! Ställtider som överstiger den standardiserade ställtiden vilket påverkar OEE% i större 
utsträckning än planerat 

 
•! Upplevelse av stress hos operatörer under omställningar 
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4.2.!Resultat&av&nulägesanalys&
Detta delkapitel beskriver resultatet utifrån de analyser som genomförts i projektet dels en 
jämförelse mellan Pågens och litteraturens metod för att beräkna OEE% samt en generell 
analys av Pågens produktionsförluster samt en värdeflödesanalys. 
 
4.2.1.!Jämförelse&mellan&Pågens&och&litteraturens&metod&för&beräkning&av&OEE%&&
Utifrån kartläggningen av nuläget kunde det konstateras att Pågen inte använder någon av de i 
litteraturen beskrivna modellerna för beräkning av OEE%. Utan använder sig av en beräkning 
av processeffektivitet för att beskriva utnyttjandegraden för de olika produktionslinorna i 
fabriken. Vilket innebär att en linje producerar en viss procentsats godkända produkter i 
förhållande till maximalt godkända produkter under ett viss tidsintervall.  
 
Pågens metod 
Utifrån sammanställningen i Bilaga 3 kunde följande data hämtas, att under fyra veckor var 
produktionen igång under 16 058 minuter vilket utifrån den teoretiska kapaciteten hade 
genererat 88 319 stycken kartonger med bröd, utifrån samanställningen går det även att se att 
totalt 54 651 stycken kartonger med bröd producerades. Detta innebär att den genomsnittliga 
OEE% för Pågen under denna fyraveckorsperiod blir: 
!

8,<='&(>=0102&-,-

-,@<,-&3=>=0102&-,-

=

54>651

88>319

= 0,619 = 61,9%!

 
Linje 39 producerar alltså godkända produkter 61,9% utav tiden som produktionen är i gång 
resterande 38,1% utav tiden består utav olika typer av slöseri som bidrar till att inga godkända 
produkter produceras.  
 
Beräkning av OEE% utifrån litteraturen 
Utifrån den beskrivna litteraturen hade ett möjligt sätt att beräkna OEE% varit att utgå från 
följande formel för att beräkna den genomsnittliga OEE%: 
 

!""% = %&''(ä*('&(ℎ,-% ∗ /0102&-,-34-*5--60*7,% ∗ /80'&-é-34-:5-,% 
 
Där beräkning av tillgängligheten utgår från den totala produktionstiden 16 058 min i 
förhållande till kapacitetsförluster på grund av ställtider vilket motsvarar 2724 minuter:  
 

%&''(ä*('&(ℎ,-% =

16058 − 2724

16058

= 83% 
 
Kapacitetsförlusten kan antas vara den post med ej dokumenterade förluster/slöserier vilket 
motsvarar, 16 058 min *0,178 = 2858min. Den möjliga produktionstiden efter avdrag av 
ställtidsförluster är, 16 085min – 2724 min = 13 361min.  
 

/0102&-,-34-*5--60*7,% =

13361 − 2858

13361

= 78,6% 
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Den sista förlusten med avseende på kassationer innebär att tre procent utav den totala 
produktionen per dag kasseras vilket i tid innebär 16 058 min *0,034 = 545min. Den faktiska 
produktionstiden uppgår i detta fall till 13 361 min - 2858 min = 10 503min 
 

/80'&-,-34-:5-,% =

10>503 − 545

10>519

= 94,7% 
 
De beräknade värde insätt sedan i ekvationen för OEE%, 
 

!""% = 83% ∗ 78,6% ∗ 94,8% = 61,8% 
 
Utifrån de två olika beräkningsmetoderna är det möjligt att se att den totala OEE% blir 
likvärdig, det skiljer endast 0,1% vilket kan bero på avrundningsfel. Det är alltså möjligt att 
använda sig av båda metoderna och få samma resultat. Utifrån litteraturens metod att beräkna 
OEE% beskrivs en med detaljerad bild över de lika utnyttjande förlusterna.  
 
4.2.2.!Analys&av&produktionsförluster&&
För att bättre förstå och hitta de olika slöserierna som bidrar till produktionsförluster 
sammanställdes produktionsdata för linje 39 utifrån en fyraveckorsperiod se Bilaga 3.  
Utifrån den beräknade OEE% på 61,9% med Pågens metod vilket bidrar till ett 
produktionsbortfall på 38,1%. För att se vad produktionsbortfallet bestod av och härstammade 
ifrån inhämtades ytterligare data ifrån sammanställningen i Bilaga 3. Vilket visar på att den 
totala omställningstiden för fyraveckors perioden var 2724 minuter vilket motsvarar 17% av 
den totala produktionstiden detta i sin tur ger då ett produktionsbortfall på ca 17%. Den 
genomsnittliga kassationen per dag låg på ca 3,4%. Detta innebär att det saknas 
dokumenterade produktionsförluster för ca 17,8% av den genomsnittliga dagliga 
produktionstiden. Sammanställningen beskrivs i Tabell 5 som redovisar den dagliga 
procentuella förlusten utifrån kategorierna omställning, kassationer och ej dokumenterade 
förluster/slöserier, utifrån de data som används av Pågen. Värdena i denna tabell tar inte 
hänsyn till några av de resultat som framkommer senare i arbetet utan utgår ifrån de data som 
fanns att tillgå hos Pågen, även om vissa av värdena senare skulle visa sig vara felaktig. 
 
       Tabell 5. Samanställning av produktionsförluster vid linje 39 utifrån nuläget. 

Procentuell!daglig!
produktionsförlust!vid!

omställningar!

Procentuell!daglig!
produktionsförlust!p.g.a.!

kassationer!

Procentuell!daglig!
produktionsförlust!!

p.g.a.!ej!dokumenterade!
förluster/slöserier!

OEE%!
(Pågen)!

17%! 3,4%! 17,8%! 61,9%!
 
En produktionsförlust på 17% i samband med omställningar innebär en kapacitetsförlut med 
533 stycken kartonger med bröd per dag. En förlust på 3,4% avseende kassationer innebär en 
förlust på 107 kartonger med bröd per dag. Och den sista posten för övriga 
produktionsförluster som uppgår till 17,8% och motsvarar en förlust på 565 kartonger med 
bröd per dag.  
 
Utifrån dessa fynd är det möjligt att se att produktionsförluster på grund av omställningar och 
de ej dokumenterade förlusterna/slöserierna är de två stora posterna som drar ner Pågens 
OEE%.  
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För att se hur mycket som de identifierade varierande omställningstiderna i kapitel 
4.1.5 Ställtider påverkar produktionsförlusten med avseende på omställningstider 
genomfördes en jämförelse mellan den idag uppmätta totala omställningstiden 2724 min och 
den planerade omställningstiden 2370 minuter för alla omställningar á 30 min per 
omställning. 
 

8,<='&(>1<@74=-&@*3?ö<'43->1. (. 0>@A3-ä''*&*( =

2724>min

16>058>min

= 17% 
 
 

1'0*,<07>1<@74=-&@*3?ö<'43->1. (. 0>@A3-ä''*&*( =

2370>min

16>058>min

= 14,8% 
 
Utifrån dessa två beräkningar är det möjligt att se att om omställningarna kan hålla sig inom 
den standardiserade omställningstiden 30 min finns det möjlighet att förbättra OEE% för 
Pågen med 2,2 procentenheter. 
 
4.2.3.!Identifierade&problemområden&utifrån&kapacitetsanalys&
 

•! Produktionsförluster i samband med omställningar uppgår till 17% av den dagliga 
produktionen 
 

•! Övriga produktionsförluster uppgår till 17,8% av den dagliga produktionen och kan 
inte härledas till grundorsak 

 
•! Kassationer uppgår till 3,4% av den dagliga produktionen. 
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4.2.4.!Värdeflödesanalys&
Utifrån den insamlade informationen från linje 39, har följande data sammanställts i en 
värdeflödesanalys se Figur 12. Pågen utgår idag utifrån en önskvärd takt vilken är den samma 
som den beräknade teoretiska kapaciteten, och tar inte hänsyn till omställningstider vid 
beräkning av takt. Pågens teoretiska kapacitet är 332,5 kartonger/timme vilket motsvarar en 
takt på 266 stycken bröd per minut eller en takttid på 0,226 sekunder per bröd. 
 
Genomloppstiden för produkterna skiljer sig något åt, orsaken till detta är att produkterna har 
olika ”liggtider”, genomloppstiderna för produkterna är Produkt 1, 148,5 min, Produkt 2, 
138,5 min och för Produkt 4, 178,5 min. Gemensamt för produkterna på linje 39 är att de har 
samma värdehöjande tid, ca 106 minuter.  
 
All produktion sker seriellt då varje process är placeras i ett rakt flöde efter varandra, där 
jäsens-, ugnens- och svalenskapacitet styrs av uppslagets kapacitet. Processerna efter 
uppslaget fram till paketeringen är programmerad att anpassa sig efter den inställda 
kapaciteten på uppslaget. Det finns inga buffertar mellan de olika processerna i flödet vilket 
innebär att ett stopp i någon process påverkar hela flödet direkt. 
 
Processen med lägst kapacitet är idag uppslaget och är alltså den process som styr hela linje 
39:s kapacitet, cykeltiden för uppslaget utan hänsyn tagen till omställningar är idag längre än 
takttiden vilket innebär att uppslaget inte kan producera tillräckligt många produkter per 
tidsenhet i förhållande till önskad takt. Med hänsyn tagen till omställningar ökar cykeltiden 
ytterligare för uppslaget vilket genererar en större differens mellan önskad takt och möjlig 
kapacitet. Denna kapacitetsförlust bidrar till att OEE% på Pågen påverkas negativt. En större 
bild på värdeflödeskartan går att se i Bilaga 4. 

 
Figur 12. Värdeflödesanalys, linje 39  
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4.2.5.!Identifierade&problemområden&för&linje&39&utifrån&värdeflödesanalys&
 
Utifrån den genomförda värdeflödesanalysen kunde tre problemområden identifieras som 
beskrivs i punktform nedan. 
 

•! Varierande liggtider i degblandningen vilket kan vara orsaka olika långa ställtider. 
 

•! Kapaciteten (250 bröd/min) och cykeltiden (0,24 sekunder/bröd) för linje 39 ligger 
idag under den aktuella takten som utgår från den teoretiska kapaciteten på 266 bröd 
per minut eller 0,226 sekunder per bröd.   

 
•! Avsaknad av buffertar i produktionen vid oplanerade stopp 

 
.  
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4.3.!Resultat&av&analys&av&identifierade&problemområden&
Detta delkapitel redovisar de resultat som framkommit vid vidare analys av de identifierade 
problemområdena som framkommit under nulägesbeskrivning och analys av nuläget.  
 
4.3.1.!Analys&av&kapacitet&i&förhållande&till&takt&&
Utifrån resultatet av värdeflödesanalysen och problemområdet gällande processkapaciteten 
för uppslaget togs datan fram på nytt från de kalkylblad som Pågen använder sig av vid 
beräkning av OEE% samt de senaste kapacitets beräkningarna för den teoretiska kapaciteten. 
 
Därefter utfördes en jämförelse mellan den framtagna teoretisk kapaciteten och de kalkylblad 
som Pågen använder sig av vid beräkning av OEE% och som ligger till grund för 
värdeflödesanalysen. Vid jämförelse mellan dessa värden uppdagades felaktiga värden vid 
beräkning av den teoretiska kapaciteten i kalkylbladen i förhållande till fastställda teoretiska 
kapaciteten. Idag används en teoretisk kapacitet om 332,5 kartonger bröd/timme vilket 
motsvarar 266 stycken bröd/minut, mot den faktiska teoretiska kapaciteten som ska användas 
om 300 kartonger bröd/ timme eller 240 stycken bröd/minut. Utifrån närmare efterforskning 
med berörd personal framkom att värdet för den teoretiska kapaciteten i kalkylbladen inte 
uppdaterats vid senaste revideringen av den teoretiska kapaciteten.  
 
Utifrån de nya värdena på den teoretiska kapaciteten är den nya takten 240 bröd/minut vilket 
ger en takttid på 0,25 sekunder/bröd. Sett till den nya takten och takttiden är nu processtiden 
för uppslaget kortare än takttiden vilket innebär att uppslaget kan producera något snabbare 
än takten, bortsett från omställningar. Vid hänsyn tagen till omställningar understiger 
cykeltiden för uppslaget fortfarande takttiden. För att uppnå en cykeltid som motsvarar 
takttiden behöver en körning av en produktsort pågå i minst 12,5 timmar innan omställning 
sker. Beroende på hur lång en körning är kommer den att påverka OEE% olika mycket, längre 
körningar genererar en kortare cykeltid.  
 
4.3.2.!Analys&av&omställningar&i&paketeringen&med&SMED&
I denna SMED-studie har alla moment som genomförs under produktionsluckan antagits vara 
inre omställningsmoment, alltså då ingen produktion sker i processen.  
 
SMED-studien genomfördes på de två typerna av omställningar som presenterades i avsnitt 
4.1.4 Omställningar, typ A och typ B. De flesta omställningsmoment som genomförs är 
likvärdiga vid de båda omställningarna, men vid omställning typ B tillkommer några 
ytterligare moment. Enligt SMED-metodens första steg identifierades och kategoriserades alla 
ingående omställningsmoment i ett nuläge. 
 
Utifrån den andra steget vid utförandet av SMED-metoden analyserades alla de ingående 
omställningsmomenten utifrån om de går att genomföras samtidigt som det finns produkter i 
maskinen eller om de behöver utföras utan produkter i maskinen och alltså vara ett inre 
omställningsmoment.  
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SMED - Fas 1 
Resultaten av nuläget och fas 1 av SMED-studien redovisas i Tabell 6 och Tabell 7. I nuläget 
går det att se att alla omställningsmoment utförs under produktionsluckan och har därför 
kategoriseras som inre omställningsmoment.  
 
Efter att ha analyserad de olika momenten och diskuterat med personalen hur vida momenten 
går att genomföra under pågående produktion framkom att det är möjlighet att påbörja 
”manuell inmatning av bröd i packmaskin” innan produktionsuppehållet. För att detta ska 
fungera är operatörerna beroende av att produktionen flyter på i paketeringsavdelningen 
annars kommer operatörerna behöva fokusera på driften av produktionen istället för 
momentet ”lägga på uppsamlat bröd på transportband”. 
 
Det finns även möjlighet att hämta de nya påsarna under pågående produktion. På så sätt 
behöver inte operatörerna lägga tid på att hämta påsarna under produktionsstoppet.  
 
Städning av golv och tömma backar är ett moment som underlättas vid utförande under 
produktionsstoppet men momentet är möjligt att utföra under samtidig produktion, det bör 
därför fokuseras på de moment som behöver genomföras under produktionsstoppet innan 
städningen påbörjas. Det går därför att se momentet städning som ett yttre moment. 
 
Tidsåtgången för ”manuell inmatning av bröd i packmaskin” samt ”städning” varierade 
mellan de olika omställningarna, det förstnämnda momentet varierar beroende på hur bra 
produktionen gått och hur mycket bröd som sorterats ut. När det gäller städningen så hann 
inte alltid städningen blir klar under produktionsstoppet, när produkterna kom låg högsta 
prioritet på att följa produkterna i packmaskinerna för finjustering och städningen fick fortgå 
vid ett senare tillfälle.  
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Tabell 6. Resultat av SMED fas 1, omställning typ A 

 
  

Omställning typ A, mellan produkterna 1,2 och 3. 
Operatör 1 Operatör 2 

Nuläge 
 

SMED 
Fas 1 

Moment Tid Nuläge 
 

SMED  
Fas 1 

Moment Tid 

Inre Yttre 
Manuell 

inmatning av bröd 
i packmaskin 

5min Inre Yttre 

Manuell 
inmatning av 

bröd i 
packmaskin 

5min 

Inre Inre 
Ta bort 

förpackningspåsar 
från packmaskin 

1min Inre Inre 

Ställa om 
kontrollvåg och 

genomlysare 
bana A  

1min 

Inre Yttre 

Gå och lämnar 
gamla på lagret 

och hämtar påsar 
för ny produktsort 

3min Inre Inre 

Ställa om 
kontrollvåg och 

genomlysare 
bana A  

1min 

Inre Inre 
Öppnar övriga 
skyddsluckor 
inför sanering 

1min Inre Inre 
Ställa om två 

etikettmaskiner 
banda A och B 

2min 

Inre Inre Sanering av två 
packmaskiner 7min Inre Inre Omställning av 

lådpack  3min 

Inre Inre Placering av nya 
förpackningspåsar 1min Inre Inre Omställning av 

pallpack 3min 

Inre Inre Stänger alla 
skyddsluckor 1min (Inre) Yttre Städning 0-10min 

(Inre) Yttre Städning 0-10min     

Tidsåtgång för omställning 19-29 
min Tidsåtgång för omställning 15-22 

min 
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Tabell 7. Resultat av SMED fas1, omställning typ B 

 
Utifrån SMED-analysens första steg, kartläggning av nuläget, är det möjligt att se att 
omställningen i paketeringen är anpassningsbar utifrån att momenten ”manuell inmatning av 
bröd i packmaskin” och ”städning” som utförs olika länge beroende på hur lång 
produktionsluckan är. Detta innebär att det här två momenten, även om de i nuläget räknas till 
inre omställningsmoment ändå behandlades som yttre moment.  
 
Genom att se på det undre spannet av möjliga omställningstider är den längst tiden för en 
omställning 23,5 minuter. Detta gör det möjligt att se att den alltid är lägre det uppsatta målet 
på 30 minuter per omställning. Vilket i detta fall kan betyda att paketeringen har möjlighet att 
ta emot en ny produktsort inom utsatta standardtider. Detta innebär i sin tur att de längre 
omställningstiderna i paketeringen har sitt ursprung i en tidigare process i flödet vilket även 
värdeflödesanalysen pekar på.   

Omställning typ B, mellan produkt 1,2,3 och produkt 4  
Operatör 1 Operatör 2 

Nuläge SMED 
Fas1 

Moment Tid  SMED 
Fas1 

Moment Tid 

Inre Yttre 
Manuell inmatning 

av bröd i 
packmaskin 

5min Inre Yttre 
Manuell inmatning 

av bröd i 
packmaskin 

5min 

Inre Inre 
Ta bort 

förpackningspåsar 
från packmaskin 

1min Inre Inre 

Ställa om 
kontrollvåg och 

genomlysare bana 
A  

1min 

Inre Yttre 

Gå och hämta påsar 
för ny produktsort 
från lager, lämnar 

gamla påsar 

3min Inre Inre 

Ställa om 
kontrollvåg och 

genomlysare bana 
A  

1min 

Inre Inre 
Öppnar övriga 

skyddsluckor inför 
sanering 

1min Inre Inre 
Ställa om två 

etikettmaskiner 
bana A och B 

2min 

Inre Inre Sanering av två 
packmaskiner 7min Inre Inre Omställning av 

lådpack  3min 

Inre Inre Placering av nya 
förpackningspåsar 1min Inre Inre Omställning av  

pallpack 3min 

Inre Inre 

Justering av 
påsarnas läge och 
påskäftarnas bredd 

och höjd 

2min (Inre) Yttre Städning 0-
10min 

Inre Inre 

Stänger alla 
skyddsluckor och 

startar upp 
maskinen 

1min     

Inre Inre 

Ställer in höjd på 
slicer och 

transportband i 
slicer 

2,5min     

(Inre) Yttre Städning 0-
10min     

Tidsåtgång för omställning  
23,5–
31,5 
min 

Tidsåtgång för omställning 15–22 
min 
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SMED- Fas 2 
Under fas 2 separerades de inre och yttre momenten ifrån varandra för att skapa en totalt sett 
kortare inre omställning genom att förändra ordningen som momenten utförs i. Den främsta 
förändringen är att momentet som innefattar att ”hämta nya påsar” genomförs innan 
omställningen börjar då detta moment kan utföras under pågående produktion. Detta leder till 
en minskning på tre minuter av de inre omställningsmomenten för operatör A. De andra 
momenten som i Fas 1 identifierades som yttre omställningsmoment är redan placerade först 
och sist i utförande ordningen vilket innebär att de inte påverkar den inre ställtiden under fas 2 
av SMED-studien.  
 
För att minska onödiga förflyttningar under omställningarna kunde momenten sanering av 
packmaskiner och stänga skyddslucka sker samtidigt istället för att stänga alla skyddsluckor 
på slutet vilket bidar till extra arbete. Resultatet av fas 2 redovisas i tabellform i Tabell 8 och 
Tabell 9.  
 
Momentet ”manuell inmatning av bröd i packmaskin” bör även tas bort som ett moment som 
tillhör omställningen då detta moment hör till omarbetning av felaktiga produkter och bör ske 
på övrig tid och ej under produktionsluckan vid omställningar för att skapa så effektiva 
omställningar som möjligt.  
 
Efter genomförd fas 2 av SMED-studien kunde det konstateras att om momenten ”manuell 
inmatning av bröd i packmaskin” som inte längre räknas till omställningen och ”hämta nya 
påsar” utförs innan produktionsluckan uppkommer, samt att ”städning” sker efter 
produktionsluckan kan den faktiska tiden som behövs för de inre omställningarna sänkas till 
ca 15 min från dagens 23,5 min. Detta hade lett till en minskning av den inre ställtiden med ca 
8,5 min per omställning. Under en fyra veckors period med 79 omställningar hade det 
inneburit en totalt förkortad omställningstid med 672 minuter eller ca 11,2 timmar. Detta i sin 
tur hade motsvarar en produktionsökning med 3360 kartonger bröd under en fyraveckors 
period, eller i genomsnitt 120 kartonger per dag.  
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Tabell 8. Resultat av SMED fas 2, omställning typ A 

 

  

Omställning typ A, mellan produkterna 1,2 och 3. 
Operatör 1 Operatör 2 

SMED 
Fas 2 

Moment Tid SMED  
Fas2 

Moment Tid 

Räknas ej 
till 

omställning 

Manuell 
inmatning av bröd 

i packmaskin 
- 

Räknas ej 
till 

omställning 

Manuell 
inmatning av bröd 

i packmaskin 
- 

Yttre 

Gå och hämta 
påsar för ny 

produktsort från 
lager, 

3min Inre 

Ställa om 
kontrollvåg och 

genomlysare bana 
A  

1min 

Inre 
 

Öppnar 
skyddsluckor 
inför sanering 

1min Inre 
 

Ställa om 
kontrollvåg och 

genomlysare  
bana B  

1min 

Inre 
 

Ta bort 
förpackningspåsar 
från packmaskin 

1min Inre 
 

Ställa om två 
etikettmaskiner 
Bana A och B 

2min 

Inre 
 

Sanering av två 
packmaskiner och 

stänga 
skyddsluckor 

7min Inre 
 

Omställning av 
lådpack  3min 

Inre 
 

Placering av nya 
förpackningspåsar 3min Inre 

 
Omställning av  

pallpack 3min 

Yttre Städning 10min Yttre Städning 10min 

Total tid yttre moment 13 min Total tid yttre moment 10 min 

Total tid inre moment 12 min Totalt tid inre moment 10 min 
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Tabell 9. Resultat av SMED fas 2, omställning typ B 

 

 
  

Omställning typ B, mellan produkt 1,2,3 och produkt 4 
Operatör 1 Operatör 2 

SMED 
Fas2 

Moment Tid SMED 
Fas2 

Moment Tid 

Räknas ej 
till 

omställning 

Manuell inmatning 
av bröd i 

packmaskin 
- 

Räknas ej 
till 

omställning 

Manuell inmatning 
av bröd i 

packmaskin 
- 

Yttre 

Gå och hämta 
påsar för ny 

produktsort från 
lager 

3min Inre 
 

Ställa om 
kontrollvåg och 

genomlysare bana 
A  

1min 

Inre 
Öppnar 

skyddsluckor inför 
sanering 

1min Inre 
 

Ställa om 
kontrollvåg och 

genomlysare  
bana B  

1min 

Inre 
Ta bort 

förpackningspåsar 
från packmaskin 

1min Inre 
 

Ställa om två 
etikettmaskiner 
Bana A och B 

2min 

Inre 

Sanering av 
packmaskiner och 

stänga 
skyddsluckor 

7min Inre 
 

Omställning av 
lådpack  3min 

Inre Placering av nya 
förpackningspåsar 1min Inre 

 
Omställning av  

pallpack 3min 

Inre 

Justering av 
påsarnas läge och 
påskäftarnas bredd 

och höjd 

2min Yttre Städning 10min 

Inre 

Ställer in höjd på 
slicer och 

transportband i 
slicer 

2,5min    

Yttre Städning 10min    

Total tid yttre moment 10 min Total tid yttre moment 10 min 

Total tid inre moment 14,5 min Totalt tid inre moment 10 min 
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4.3.3.!Analys&av&orsak&till&varierande&liggtider&mellan&produktsorter&
Utifrån ansvarig operatör för degblandningen ska det inte finnas några hinder att starta upp 
degblandningen i förtid vid byte mellan två produkter för att kunna kringgå de varierade 
liggtiderna. Om det ska ske ett byte till en produkt som har längre liggtid än produkten innan 
är det enligt operatören viktigt att planera när degen ska börja blandas för att skapa en 
produktionslucka för att möjliggöra omställningar i paketeringen. Om produktionsluckorna 
blir längre än 30 min är det den mänskliga faktorn som bidragit till att omställningarna tagit 
längre tid. Det upp till degblandaren att hålla koll och skapa luckorna, vilket kan vara svårt för 
en icke erfaren degblandare.  
 
Utifrån den insamlade informationen från värdeanalysen gällande bland- och liggtider för de 
olika produktsorterna kunde följande sammanställning tas fram som beskriver hur 
produktbytena bör genomföras för att skapa en produktionslucka på 30 minuter.  

 
  Figur 13. Beskrivning av tid för produktbyten i degblandningen 
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4.3.4.!Analys&av&kassationer&i&ett&kontinuerligt&flöde&
Det finns idag inga specifika buffertar eller mellanlager längs linje 39 utan om ett stopp sker 
någonstans på produktionslinjen kan produkterna före stoppet behöva kasseras. Då 
produkterna som tillverkas är färskvaror är det ej möjligt att lagra dem i mellanlager, om 
produkten inte är bakad är det risk att produkten överjäser och blir förstörd, om produkten är 
bakad men inte blivit paketerad är risken istället att den torkar ut och inte lever upp till de 
kvalitetskrav som Pågen har. Avsaknaden av buffertar mellan processerna bidrar alltså till en 
ökad risk för stora kassationer vid oplanerade stopp i produktionen. För att förhindra att 
oplanerade stopp uppstår är det viktigt att arbeta förebyggande 
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4.4.!Slutgiltigt&resultat&
Detta kapitel sammanställer de identifierade problemområdena som identifierats för linje 39, 
samt tänkbara lösningar på problemområdena för att skapa en process som bidrar till att öka 
Pågens utnyttjande effektivitet. 
 
4.4.1.!Sammanställning&av&identifierade&problemområden&
Utifrån den analys som genomförts under projektet har följande problemområden 
uppmärksammats som påverkar Pågens OEE% negativt. 
 

•! Avsaknad av standardiserade arbetsmetoder vid omställningar vilket kan leda till flera 
typer av slöserier enligt LEAN Production 
 

•! Stor procentuell del av kapacitetsförluster som hör till övriga utnyttjandeförluster 
vilken inte går att härleda till specifikt orsak eller problemområde. 

 
•! Felaktiga data vid beräkning av teoretisk kapacitet 

 
•! Upplevd stress hos operatörer i samband med omställningar 

 
4.4.2.!Takt&i&förhållande&till&kapacitet&linje&39&&
Fyndet av användande av felaktiga data vid beräkningar av OEE% kommer att påverka linje 
39’s OEE% positivt, då kapaciteten för uppslaget förbättras i förhållande till takten. 
 
Den nya sammanlagda OEE% för den analyserade fyraveckorsperioden blir med hänsyn 
tagen till den nya teoretiska kapaciteten 68% i förhållande till den gamla OEE% på 61,9% 
vilket ger en förbättring av OEE% på 6,1 procentenheter utan att några faktiska åtgärder 
genomförs på linje 39. De nya värdena för OEE% fördes in i samma tabell som användes i 
kapitel  4.2 Kapacitetsförluster, vilket ger följande jämförande Tabell 10. 
 
Tabell 10. Jämförelse av kapacitetsförluster med olika teoretisk kapacitet 

!
Procentuell!daglig!

produktionsförlust!vid!
omställningar!

Procentuell!daglig!
produktions!förlust!
p.g.a.!kassationer!

Procentuell!daglig!
produktionsförlust!!

p.g.a.!ej!
dokumenterade!
förluster/slöserier!

OEE%!
(Pågen)!

Gammal! 17%! 3,4%! 17,8%! 61,9%!
Ny! 17%! 3,4%! 11,6%! 68%!

 
Utifrån Tabell 10 är det möjligt att se att omställnings- och kassationsförlusterna inte 
påverkas av den nya teoretiska kapaciteten även om antalet kartonger som förloras vid 
omställningar minskar, då dessa utgår ifrån den faktiska produktionen. Däremot har posten för 
övriga utnyttjandeförluster har sjunkit till 11,6%, en minskning med 6,19 procentenheter 
jämfört med de tidigare värdena. 
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4.4.3.!Standardiserade&omställningar&i&paketeringen&
Utifrån den insamlade informationen i SMED-analysen togs en tänkbar standard fram över 
hur en omställning ska gå till och vilka moment som ska utföras i vilken turordning. 
Nedanstående (Figur 14) beskriver den tänkbara ordningsföljden som omställningsmomenten 
bör utföras i för att underlätta och effektivisera omställningen. Ett större omställningsschema 
finns även att se i Bilaga 5. Att implementera resultatet från fas 2 i produktionen, hade dock 
inte gett något faktiskt resultat på OEE% för linje 39, trots att resultatet från fas 2 visar på en 
möjlig förbättring på 8,5 min per omställning. Detta på grund av det som kunnat fastslås av 
värdeflödesanalysen och resultatet av fas 1 i SMED-analysen där det konstaterades att 
omställningarna i paketeringen understiger 30 minuter och alltså inte är den process som 
bidrar till de längre omställningstiderna. Att effektivisera omställningarna i paketeringen hade 
i dagsläget inte gett det önskade resultatet på att förbättra OEE% för linje 39, men på sikt 
finns det möjlighet att minska omställningstiderna i paketeringen.  
 
 

 

Figur 14. Ordningsföljd av omställningsmoment för paketeringen linje 39 

 
En skriftlig instruktion över de ingående omställningsmomenten skapades för att underlätta 
för nya som gamla operatörer att arbeta efter den tänkta omställningsstandarden. De 
framtagna arbetsinstruktionerna gällande omställningar redovisas i Bilaga 6. Att arbeta utefter 
en standard där operatörerna är medvetna om vilka moment som förväntas utföras och vad 
som ska prioriteras under omställningar kan medföra en minskad stress för operatörerna under 
omställningarna.  
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4.4.4.!Standardiserade&tider&för&omställningar&i&degavsnittet&
Utifrån den analys av tider för att skapa en produktionslucka på 30 minuter i degprocessen har 
följande tabell tagits fram som en hjälp för operatörer att påbörja den nya produktorten i rätt 
tid för att skapa den eftersträvade längden på produktionsluckan.  
 

Produkt 1 ! Produkt 2 
Påbörja degblandning av produkt 2, sju 
minuter efter att sista degen för produkt 1 
tippats. 

Produkt 1 ! Produkt 4 
Påbörja degblandning av produkt 4, 
samtidigt som uppstart av degblandning av 
sista degen för produkt 1 sker. 

Produkt 2 ! Produkt 1 
Påbörja degblandning av produkt 1, sju 
minuter in på liggtiden av sista degen av 
produkt 2. 

Produkt 2 ! Produkt 4 
Påbörja degblandning av produkt 4, tio 
minuter innan sista degen för produkt 2 
påbörjas.  

Produkt 4 ! Produkt 1 
Påbörja degblandning av produkt 1 när tre 
min återstår av liggtiden för sista degen av 
produkt 4. 

Produkt 4 ! Produkt 2 
Påbörja degbalandning av produkt 2, sju 
minuter efter att sista degen av produkt 4 
tippats.  

 
För att ytterligare underlätta för operatören vid degblandning hade data för uppstart av ny 
produktsort kunna programmeras in i de dataprogram som idag håller ordning på aktuella 
degblandning och liggtider för de olika grytorna och ge en visuell signal om när blandningen 
av den nya produktsorten ska påbörjas. Genom att operatören får en visuell signal om när det 
är dags att påbörja balningen av den nya produktsorten vida monitorn är det lättare att skapa 
den aktuella produktionsluckan som efterfrågas. 
 
4.4.5.!Kassationer&
Utifrån analysen av möjligheten till att använda buffertar i produktionssystemet kunde 
slutsatsen dras att detta inte är möjligt på grund av den produkt som produceras som är 
mycket känslig för lagring innan den paketerats i påsar. Detta innebär att det är viktigt för 
Pågen att minimera de oplanerade stoppen som uppstår i den dagliga produktionen. För att 
förhindra att kassationer uppstår är det därför mycket viktigt att operatörer och tekniker ser till 
att maskiner underhålls och sköts om för att undvika oplanerade stopp på grund av maskinfel.  
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4.4.6.!Framtida&Overall&Equipment&Effectiveness&för&linje&39&
 
Vid implementering av alla de resultat och tänkbara åtgärder som framkommit i detta projekt 
hade en framtida sammanställning av utnyttjande effektivitet och kapacitetsförluster sett ut på 
följande vis och beskrivs i Tabell 11. 
 
Tabell 11. Beskrivning av framtida kapacitetsförluster och OEE% 

!
Procentuell!daglig!

produktionsförlust!vid!
omställningar!

Procentuell!daglig!
produktions!förlust!
p.g.a.!kassationer!

Procentuell!daglig!
produktionsförlust!!

p.g.a.!ej!
dokumenterade!
förluster/slöserier!

OEE%!
(Pågen)!

Gammal! 17%! 3,4%! 17,8%! 61,9%!
Framtida! 14,8%! 3,4%! 11,6%! 70,2%!

 
Utifrån Tabell 11 går det att utläsa att den totala framtida OEE% har ökat från 61,9% till 
70,2%, vilket är en förbättring med 8,3 procentenheter. Utifrån att pågen använder sig av en 
standardiserad omställningstid på 30 min/ omställning i dagsläget som genererar en 
genomsnittlig produktionsförlust på 14,8% innebär det att den maximala OEE% som Pågen 
kan uppnå är 100%-14,8%= 85,2% vilket innebär att övriga utnyttjandeförluster och 
kassationer tillsammans maximalt får uppgå till 0,2 procentenheter av den dagliga 
produktionen för att nå målen.  
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5.!Diskussion&
Detta kapitel beskriver hur projektet levt upp till det uppsatta syftet och målen för arbetet. 
Vidare förs en diskussion kring de metoder som använts och eventuella felkällor samt hur 
resultatet kan stödjas i den litteratur som ligger till grund för projektet, avslutningsvis ges 
rekommendationer kring fortsatt arbete. 
 
5.1.!Positionering&av&resultatet&
Författaren till detta arbete upplever att det slutgiltiga resultatet av detta arbete kan ligga till 
grund för ett vidare arbete med att förbättra utnyttjande effektiviteten på Pågen. Den 
kartläggning som genomförts av flödet på linje 39 har identifierat flertalet problemområden 
som påverkar utnyttjande effektiviteten negativt och som behöver åtgärdas för att förbättra 
OEE%.  
 
Genom att skapa en standard för omställningar i degavsnittet och paketeringen uppnås en 
arbetsmetod som minskar slöserier och ger en förbättrad utnyttjande effektivitet, samtidigt 
som personalen vet vad som förväntas av dem vid en omställning. Genom införandet av de 
nya värdena för den teoretiska kapaciteten på linje 39 sker en förbättring av OEE% utan att 
någon specifik åtgärd behöver genomföras, vilket visar på att linje 39´s OEE% har varit 
missvisande och haft en bättre utnyttjande effektivitet än vad som visats i kalkylbladen.  
 
Utifrån den standardiserade omställningstiden på 30 min som Pågen utgår från idag är det 
svårt att nå de uppsatta målen om en OEE% på 85%. Ett annat område som fortsatt kvarstår är 
den stora posten för övriga utnyttjandeförluster som arbetet ej kunna härleda till någon 
specifik kategori av utnyttjandeförlust som påverkar OEE% i stor grad. 
 
5.2.!Reflektioner&
Detta avsnitt behandlar reflektioner kring de metoder som använts och hur resultatet grundar 
sig i den litteraturen som använts. 
 
5.2.1.!Metod&
De metoder som används vid insamlande av information kring nuläget samt för vidare 
information vid analys av olika problemområden är alla metoder som finns beskriva i 
litteraturen av Wikberg-Nilsson, Å (2013), Osvalder, A-L., Rose, L., & Karlsson, L. (2010) 
och Aft, L.S. (1992) och är vedertagna metoder som används vid insamling av information. 
Vilket bör indikera på att den information som inhämtats är korrekt och kan ligga till grund 
för det vidare arbetet för detta projekt. Det bör dock tas i beaktande att vid mätningar av olika 
slag kan det alltid förekomma mätfel som kan generera följdfel i den fortsatta analysen. 
Detsamma kan antas för intervjuer, där intervjuaren kan uppfatta svar på frågor felaktigt. För 
att undvika detta har vid uppkomst av frågor under arbetets gång kontrollmätningar eller 
kontrollintervjuer genomförts.   
 
För att skapa en förståelse kring hur flödet ser ut idag användes värdeflödesanalys, vilket 
enligt Pettersson, P., m.fl. (2015) är en metod som väl lämpar sig till det önskade ändamålet. 
Det samma gäller för den problemlösningsmetod som använts vid analys av ställtider och 
ställtidsreduktion för omställningar i paketeringen. Metoden SMED beskrivs och används av 
flera författare bland annat Shingō, S. (1985) och Pettersson, P., m.fl. (2015) vid 
ställtidsreduktion. Genom användandet av vedertagna metoder under analys och 
problemlösningsarbetet kan de resultat som framkommer antas vara mer sannhetsenligt än om 
ej vedertagna metoder använts. 
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En svårighet i det här projektet har varit att Pågen har beräknat OEE% utifrån en egen metod 
vilket har bidragit till att jämförelser och analys av kapacitets och utnyttjandeförluster har 
försvårats och kan bidraga till att felaktigheter vid jämförelser eller antaganden vid beräkning 
eller sammanställning av kapacitetsförluster.   
 
Vid varje form av mätning/insamling/beräkning/analys av numeriska värden finns det alltid 
en risk att mät- eller räknefel uppstår. För att säkerställa att de resultat som framkommit bör 
de granskas och kontrollmätningar och kontrollräkningar genomföras för att säkerställa att 
resultatet är trovärdigt. 
  
Problemlösningsmetoden som används under projektet är ny för författaren vilket kan bidraga 
till eventuella felkällor och felaktigheter vid användandet av metoden. För att säkerställa att så 
få fel som möjligt uppstod vid användandet av metoden användes den aktuella litteraturen 
som beskriver metoden som hjälp under problemlösningen. 
 
5.2.2.!Resultat&
Resultatet av kartläggningen bygger på en värdeflödesanalys utifrån Pettersson, P., m.fl. 
(2015). Detta innebär att de problemområden som uppmärksammat under projektet inte tillför 
någon värdeökning för produkten och kan enligt Pettersson, P., m.fl. (2015) och Liker, J. K. 
(2009) anses vara någon form av slöseri som bör elimineras. 
 
Pågen har valt att beräkna sin OEE% utifrån verklig kapacitet i förhållande till teoretisk 
kapacitet vilket påminner om Petersson, P.m.fl. (2015), sätt att beskriva processen för 
beräkning av flödeskapacitet och att beräkna processeffektivitet där alla processer slås ihop 
till en enhet. Tillskillnad från Williamson, R. M. (2006) som delar upp utnyttjandeförluster i 
tre kategorier som gör det möjligt tydligare se var i processen som utnyttjade förlusten 
uppstår. Genom att separera utnyttjande förlusterna på Pågen hade det varit lättare att hitta 
problemområden och vad de beror på. I detta fall är det därför svårt att veta om det är korrekta 
omställningstider som anges eller om kassationerna är större eller andra former av stopp som 
inte anges som är orsaken till förlusterna. 
 
Att inte arbeta efter standardiserade arbetsmetoder i delavsnittet bidrar till en ökad risk att 
omställningstiderna blir längre än planerat vilket bidrar till en förlust av tillgänglighet i linje 
med Tsaruhas P. H. (2013) beskrivning av vanliga utnyttjandeförluster. Även om Pågen inte 
utgår från den i litteraturen beskrivna metoden av beräkning av OEE% så för de beskrivna 
förlusterna utifrån Tsaruhas P. H. (2013) ändå en negativ effekt på OEE%. 
 
Utifrån resultatet av SMED-analysen är det möjligt att se att det inte är paketeringen som 
bidrar till de långa omställningstiderna vilket innan projektets start ansågs vara en av 
flaskhalsarna för de långa omställningstiderna. Även utan genomförd SMED-analys kunde 
omställningarna genomföras på utsatt omställningstid. Även om resultatet i sig inte påverkar 
OEE% kan andra vinster fås av den genomförda SMED-analysen. Genom att skapa ett 
standardiserat tillvägagångsätt för hur omställningarna ska genomföras och vad som ska ingå i 
en omställning kan en trygghet och en känsla av kontroll över situationen skapas utifrån 
Thylefors, I. (2010) vilket kan minska den upplevda stressen under omställningen.  
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Vidare är det enligt SMED-analysen möjligt att minska omställningstiderna i paketeringen 
men det skulle inte få någon effekt på OEE% för linje 39 så länge standardtiden för 
omställningar är satt till 30 min. För att se om ställtiderna på 30 minuter kan minskas 
ytterligare behöver en djupare analys genomföras på de övriga processerna på linje 39 innan 
det är möjligt. Den tid som utifrån SMED-analysen hade kunnat sparas in och inte används till 
produktion hade enbart gett upphov till en ny typ av slöseri avseende onödig väntan som 
beskrivs av Petersson, P. m.fl. (2015) och Liker, K. (2009). 
 
Resultatet från sammanställningen av omställningstider visar på att vissa av omställningarna 
tar under 30 min vilket tyder på att det skulle finnas en möjlighet att minska den standardisera 
omställningstiden, men vidare studier är som sagt nödvändiga innan det är möjligt att 
implementera kortare ställtider för linje 39. 
 
5.3.!Rekommendationer&
Utifrån de resultat som framkommit under projektet rekommenderas Pågen att införa 
standardiserade omställningar och produktbyten i degavsnittet och paketeringen för att skapa 
en trygghet hos operatören samt minska variationen av ställtiderna. De värden som angetts för 
standardiserade sortbyten i degavsnittet bör innan införande kontrolleras och testas innan de 
införs som standard för att säkerställa att de är korrekta.  
 
Vidare bör de kalkylblad som används vid beräkning av OEE% kontrolleras så att inte fler 
felaktiga värden används som bidrar till en missvisande bild av utnyttjande effektiviteten på 
Pågens olika linjer.  
 
I det fortsatta utvecklingsarbetet rekommenderas Pågen att analysera och dokumentera var 
och hur de övriga utnyttjandeförlusterna uppkommer för att kunna åtgärda grundorsakerna till 
dessa problem då de idag har en stor negativ inverkan på OEE% på linje 39. Pågen behöver 
även arbeta vidare med att förkorta sina omställningar för att kunna uppnå en OEE% över 
85,2% 
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 I 

Bilaga&1&
Denna tabell beskriver den insamlad och beräknad information för de olika processerna på 
linje 39  
 

Station Processtid Omställningstid Antal Cykeltid Kommentar 
Handuppvägning 7,5min Ingen Produkt 1 

2300st/deg 
Produkt 2 
2400st/deg 
Produkt 4 
2640st/deg 

7,5min/deg 
Produkt 1 
0,2sek/bröd 
Produkt 2 
0,19sek/bröd 
Produkt 4 
0,17sek/bröd 

Antal bröd per deg 
utifrån befintlig data 
hos Pågen.  

Maskinuppvägning 2min 1 min/deg Produkt 1 
2300st/deg 
Produkt 2 
2400st/deg 
Produkt 4 
2640st/deg 

3min/deg 
Produkt 1 
0,08sek/bröd 
Produkt 2 
0,07sek/bröd 
Produkt 4 
0,068sek/bröd 

Uppmätt tid för 
maskinell 
degnedtagning och 
cykeltid 

Degblandning 
(Två stationer) 

13min 
 

1 min/deg Produkt 1 
2300st/deg 
Produkt 2 
2400st/deg 
Produkt 4 
2640st/deg 

7min/deg 
Produkt 1 
0,18sek/bröd 
Produkt 2 
0,175sek/bröd 
Produkt 4 
0,16sek/bröd 

Uppmätt 
omställningstid, 
förutbestämd 
processtid. 

Liggtid Produkt 1 
20min/deg 
Produkt 2 
10min/deg 
Produkt 4 
50min/deg 

  Produkt 1 
20min/deg 
Produkt 2 
10min/deg 
Produkt 4 
50min/deg 

Förutbestämd 
liggtid enligt recept 

Uppslag 18min 30 min - 0,24sek/bröd 
utan hänsyn till 
omställningstid 

Cykeltiden utan 
omställningstid 
hämtad från 
processinställningar.   

Jäs 50-52min -  Styrs av 
uppslaget 

Förutbestämd 
processtid enligt 
recept 

Ugn 9,5-10min -  Styrs av 
uppslaget 

Förutbestämd 
processtid enligt 
recept 

Sval 14min -  Styrs av 
uppslaget 

Förutbestämd 
processtid enligt 
recept 

Paketering 4,5min   0,13sek/bröd 
utan hänsyn till 
omställningstid 

Cykeltiden utan 
omställningstid 
hämtad från 
processinställningar.   
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Bilaga&2&
Bilaga 2 beskriver den insamlade information kring vilka moment som genomförs vid de 
olika omställningarna samt hur lång tid de olika momenten tar. 

  
Omställning mellan Produkt 1,2,3 och Produkt 4  

Operatör 1 Operatör 2 
Moment Tid Moment Tid 
Manuell inmatning av bröd i packmaskin 5-

10min Manuell inmatning av bröd i packmaskin 5-
10min 

Ta bort förpackningspåsar från packmaskin 1min Ställer om kontrollvåg inför kommande 
produktsort 

0,5min 

Gå och hämta påsar för ny produktsort från 
lager, lämnar gamla påsar 3min Ställer om genomlysare inför kommande 

produktsort 
0,5min 

Öppnar skyddsluckor inför sanering  1min Ställer om kontrollvåg inför kommande 
produktsort 

0,5min 

Rengöring av två slicer- och packmaskiner 
från bröd och eventuella solrosfrön 7min Ställer om genomlysare inför kommande 

produktsort 
0,5min 

Placering av nya förpackningspåsar 1min Ställer om två etikettmaskiner efter land 
och produkttyp 2min 

Justering av påsarnas läge i packmaskinen 1min Omställning av lådpack till rätt 
produktsort och märkning. 3min 

Justering av påskäftarnas bredd och höjd 1min Omställning av pallpack för att inte olika 
produkter ska placeras på samma lastpall 3min 

Stänga alla skyddsluckor och startar upp 
maskinen  1min Sopar golvet från kasserat bröd, plastpåsar 

och clips 
0-
10min 

Ställer in höjd på slicer och transportband i 
slicer 2,5min   

Sopar golvet från bröd och garnering och 
slänger i container 

0-
10min 

  

Omställning mellan Produkt 1, Produkt 2 eller Produkt 3 
Operatör 1 Operatör 2 

Moment Tid Moment Tid 
Manuell inmatning av bröd i packmaskin 5-

10min Manuell inmatning av bröd i packmaskin 5-
10min 

Ta bort förpackningspåsar från 
packmaskin 1min Ställer om kontrollvåg inför kommande 

produktsort 
0,5min 

Gå och hämta påsar för ny produktsort 
från lager, lämnar gamla påsar 3min Ställer om genomlysare inför kommande 

produktsort 
0,5min 

Öppnar skyddsluckor inför sanering  1min Ställer om kontrollvåg inför kommande 
produktsort 

0,5min 

Rengöring av två slicer- och packmaskiner 
från bröd och eventuella solrosfrön  7min Ställer om genomlysare inför kommande 

produktsort 
0,5min 

Placering av nya förpackningspåsar 1min Ställer om två etikettmaskiner efter land 
och produkttyp 2min 

Stänga alla skyddsluckor och starta upp 
maskin 

1min Omställning av lådpack till rätt 
produktsort och märkning. 3min 

Sopar golvet från bröd och topping och 
slänger i container 

0-
10min 

Omställning av pallpack för att inte olika 
produkter ska placeras på samma lastpall 3min 

  Sopar golvet från kasserat bröd, plastpåsar 
och clips 

0-
10min 



 III 

Bilaga&3&
Denna bila är en sammanställning av fyra veckors produktions- och omställningstider samt 
kassationer vid linje 39. 
 

 

V
ecka&12

Produkttyp&1
Produkttyp&2

O
m
ställningstid

Total&
om

ställningsti
d&(m

in)

Total&
körtid&
(m

in)

Totalt&
antal&
kartonge
r

Kapacitetsförlu
st&vi&
om

ställning&
(%

)

Kapacitetsförlus
t&vid&om

ställning&
(A
ntal&

Kartonger)

Kapacitetsförlu
st&p.g.a&
kassationer&
(%

)

Kapacitetsförlu
st&p.g.a&
kassationer&
(A
ntal&

Kapacitetsförlus
t&&övrigt&&(%

)
Total&O

EE%

Produkt(1
Produkt(2

35
Produkt(2

Produkt(3
35

Produkt(3
Produkt(1

35
105

492
1990

21,34%
525

0,90%
17,9

5,46%
72,3%

Produkt(1
Produkt(2

30
Produkt(2

Produkt(3
40

Produkt(3
Produkt(3

0
Produkt(3

Produkt(1
30

100
435

1549
22,99%

500,0
2,19%

33,9
12,02%

62,8%

Produkt(2
Produkt(1

33
Produkt(1

Produkt(1
0

Produkt(1
Produkt(3

12
Produkt(3

Produkt(3
0

45
420

1155
10,71%

225,0
4,07%

47,0
23,22%

62,0%

Produkt(1
Produkt(2

30
Produkt(2

Produkt(1
30

Produkt(1
Produkt(1

0
Produkt(1

Produkt(4
30

90
535

1346
16,82%

450
3,79%

51,0
21,89%

57,5%
Produkt(1

Produkt(2
31

Produkt(2
Produkt(3

25
Produkt(3

Produkt(3
0

Produkt(3
Produkt(3

0
Produkt(3

Produkt(4
25

Produkt(4
Produkt(1

40
Produkt(1

Produkt(1
0

121
665

1984
18,20%

605
2,78%

55,2
8,32%

70,7%
Produkt(1

Produkt(2
30

Produkt(2
Produkt(3

30
Produkt(3

Produkt(3
0

Produkt(3
Produkt(1

45
105

450
1533

23,33%
525

1,70%
26,1

14,57%
60,4%

Produkt(1
Produkt(1

0
Produkt(1

Produkt(3
0

Produkt(3
Produkt(1

40
Produkt(1

Produkt(4
50

90
665

1133
13,53%

450
6,97%

79,0
48,10%

31,4%



 IV 

 
  

V
ecka&11

Produkt&1
Produkt&2

O
m
ställningstid

Total&
om

ställningsti
d&(m

in)
Total&körtid&
(m

in)
Totalt&antal&
kartonger

Kapacitetsförl
ust&vi&
om

ställning&
(%

)

Kapacitetsförlust&
vid&om

ställning&
(A
ntal&Kartonger)

Kapacitetsförlust&
p.g.a&kassationer&
(%

)

Kapacitetsförlust&
p.g.a&kassationer&
(%

)
Kapacitetsförlust&&
övrigt&&(%

)
Total&O

EE%

Produkt(1
Produkt(2

35
Produkt(2

Produkt(3
35

Produkt(3
Produkt(3

0
70

537
2247

13,04%
350

0,71%
16,0

1,35%
84,9%

Produkt(1
Produkt(2

27
Produkt(2

Produkt(3
45

Produkt(3
Produkt(1

30
Produkt(1

Produkt(1
0

102
635

2460
16,06%

561
2,07%

50,9
13,37%

68,5%

Produkt(1
Produkt(2

30
Produkt(2

Produkt(1
27

Produkt(1
Produkt(1

0
Produkt(1

Produkt(3
29

Produkt(3
Produkt(3

0
86

520
2027

16,54%
510,0

2,81%
57,0

12,25%
68,4%

Produkt(1
Produkt(2

30
Produkt(2

Produkt(1
40

Produkt(1
Produkt(1

0
Produkt(1

Produkt(1
0

Produkt(1
Produkt(3

30
Produkt(3

Produkt(3
0

Produkt(3
Produkt(3

0
Produkt(3

Produkt(4
25

125
990

2968
12,63%

625
2,49%

73,9
26,58%

58,3%

Produkt(1
Produkt(2

26
Produkt(2

Produkt(1
25

Produkt(1
Produkt(1

0
Produkt(1

Produkt(3
25

Produkt(3
Produkt(3

0
76

580
2363

13,10%
380

3,68%
87,0

12,42%
70,8%

Produkt(1
Produkt(2

35
Produkt(2

Produkt(3
30

Produkt(3
Produkt(3

0
Produkt(3

Produkt(1
45

110
435

1410
25,29%

550
0,78%

11,0
15,93%

58,0%
Produkt(3

Produkt(1
40

Produkt(1
Produkt(1

0
Produkt(1

Produkt(3
40

Produkt(3
Produkt(3

0
80

385
1059

20,78%
400

1,42%
15,0

28,90%
48,9%
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V
ecka&10

Produkt&1
Produkt&2

O
m
ställningstid

Total&
om

ställningsti
d&(m

in)
Total&körtid&
(m

in)
Totalt&antal&
kartonger

Kapacitetsförlu
st&vi&
om

ställning&
(%

)

Kapacitetsförlust&
vid&om

ställning&
(A
ntal&Kartonger)

Kapacitetsförlust&
p.g.a&kassationer&
(%

)

Kapacitetsförlust&
p.g.a&kassationer&
(%

)
Kapacitetsförlust&&
övrigt&&(%

)
Total&O

EE%

Produkt(1
Produkt(2

25
Produkt(2

Produkt(3
35

Produkt(3
Produkt(1

35
95

477
1901

19,92%
475

9,89%
188,0

5,39%
64,8%

Produkt(1
Produkt(2

0
Produkt(2

Produkt(3
35

Produkt(3
Produkt(3

0
Produkt(3

Produkt(1
32

Produkt(1
Produkt(1

0
67

505
1926

13,27%
335

3,32%
63,9

16,91%
66,5%

Produkt(1
Produkt(2

28
Produkt(2

Produkt(1
32

Produkt(1
Produkt(1

0
Produkt(1

Produkt(3
35

Produkt(3
Produkt(3

0
95

430
1579

22,09%
335,0

4,18%
66,0

10,23%
63,5%

Produkt(1
Produkt(2

25
Produkt(2

Produkt(1
35

Produkt(1
Produkt(1

0
Produkt(1

Produkt(1
0

Produkt(1
Produkt(3

40
Produkt(3

Produkt(3
0

100
975

3858
10,26%

500
8,79%

339,1
15,85%

65,1%

Produkt(1
Produkt(2

30
Produkt(2

Produkt(1
35

Produkt(1
Produkt(1

0
Produkt(1

Produkt(1
0

Produkt(1
Produkt(3

40
Produkt(3

Produkt(3
0

Produkt(3
Produkt(3

0
Produkt(3

Produkt(3
0

Produkt(3
Produkt(3

0
105

975
3987

10,77%
525

3,96%
157,9

14,47%
70,8%

Produkt(1
Produkt(2

42
Produkt(2

Produkt(3
30

Produkt(3
Produkt(3

0
Produkt(3

Produkt(1
35

107
570

2179
18,77%

535
1,74%

37,9
11,69%

67,8%
Produkt(1

Produkt(1
35

Produkt(1
Produkt(1

0
Produkt(1

Produkt(3
30

Produkt(3
Produkt(3

0
65

555
1889

11,71%
325

1,11%
21,0

36,08%
51,1%
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Vecka&9

Produkt&1
Produkt&2

O
m
ställningstid

Total&
om

ställningstid&
(m

in)
Total&körtid&(m

in)
Totalt&antal&
kartonger

Kapacitetsförlust&
vid&om

ställning&
(%

)

Kapacitetsförlust&
vid&om

ställning&
(Antal&Kartonger)

Kapacitetsförlust&
p.g.a&kassationer&
(%

)

Kapacitetsförlust&
p.g.a&kassationer&
(%

)
Kapacitetsförlust&&
övrigt&&(%

)
O
EE%

Produkt(1
Produkt(2

35
Produkt(2

Produkt(3
40

Produkt(3
Produkt(3

0
Produkt(3

Produkt(1
35

110
467

1617
23,55%

550
2,04%

33,0
13,21%

61,2%
Produkt(1

Produkt(2
30

Produkt(2
Produkt(3

30
Produkt(3

Produkt(3
0

Produkt(3
Produkt(1

45
Produkt(1

Produkt(1
110

Produkt(1
Produkt(1

25
240

795
2045

30,19%
1200

8,31%
169,9

19,00%
42,5%

Produkt(1
Produkt(2

35
Produkt(2

Produkt(1
35

Produkt(1
Produkt(1

0
Produkt(1

Produkt(3
25

Produkt(3
Produkt(3

0
95

495
1643

19,19%
475,0

2,37%
38,9

19,94%
58,5%

Produkt(1
Produkt(2

25
Produkt(2

Produkt(3
25

Produkt(3
Produkt(1

20
Produkt(1

Produkt(1
0

70
575

1526
12,17%

350
3,34%

51,0
38,19%

46,3%
Produkt(1

Produkt(1
0

Produkt(1
Produkt(2

20
Produkt(2

Produkt(1
30

Produkt(1
Produkt(1

0
Produkt(1

Produkt(3
20

Produkt(3
Produkt(3

0
Produkt(3

Produkt(3
0

70
590

2360
11,86%

350
1,86%

43,9
15,48%

70,8%
Produkt(1

Produkt(2
35

Produkt(3
Produkt(3

45
Produkt(3

Produkt(1
35

115
460

1507
25,00%

575
0,20%

3,0
15,80%

59,0%
Produkt(1

Produkt(1
0

Produkt(1
Produkt(3

45
Produkt(3

Produkt(3
0

Produkt(3
Produkt(1

40
Produkt(1

Produkt(2
0

85
445

1410
19,10%

425
0,85%

12,0
23,35%

56,7%
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O
m
ställningar,m

ellan,produktsorter
Total&om

ställningstid
2724

97
Om

ställningar&under&20&m
in

2st
Total&produktionstid&inklusive&ställtider&etc.

16058
574

Om
ställningar&m

ellan&20@24&m
in

3st
Genom

snittlig&daglig&kapacitetsförlust&vid&om
ställningar

17,0%
17,0%

Om
ställningar&m

ellan&25@29&m
in

15st
Genom

snittlig&daglig&kapacitetsförlust&vid&om
ställningar.&Antal&kartonger/dag&

533
Om

ställningar&enligt&standard&30&m
in

18st
Om

ställningar&m
ellan&31@35&m

in
22st

Planerad&om
ställningstid

2370
Om

ställningar&m
ellan&36@40&m

in
10st

Teoretisk&daglig&kapacitetsförlust&vid&om
ställningar&

14,8%
Om

ställning&över&40&m
in

9st
Teoretisk&daglig&kapacitetsförlust&vid&om

ställningar&(30m
in).&&Antal&kartonger/dag

423
Totalt

79st
M
öjlig&daglig&kapacitetsförbättring&&i&procentenheter

2,2%
Om

ställninar&under&utsatt&ställtid&(30m
in)

25,30%
M
öjlig&daglig&kapacitetsförbättring&(Antal&kartonger)

110
Om

ställningar&på&utsatt&ställtid&(30m
in)

22,80%
Om

ställningar&över&utsatt&ställtid&(30m
in)

51,90%
Genom

snittlig&daglig&kapacitetsförlust&p.g.a&kassationer&utifrån&total&produktion
3,4%

Genom
snittlig&daglig&kapacitetsförlust&p.g.a&kassationer.&Antal&kartonger/dag

107
O
m
ställningar,sam

m
a,produktsort,annan,påse

Ingen&om
ställningstid

50st
Genom

snittlig&&kapacitetsförlust&p.g.a&övriga&händelser
17,8%

Om
ställningar&under&20&m

in
Genom

snittlig&&kapacitetsförlust&p.g.a&övriga&händelser.&Antal&kartonger/dag
565

Om
ställningar&m

ellan&20@30m
in

1st
Om

ställningar&m
ellan&30@40m

in
1st

Genom
snittlig&OEE%

&gam
m
al&teoretisk&kapacitet

61,9%
Om

ställning&över&40&m
in

1st
Genom

snittlig&OEE%
&NY!&teoretisk&kapacitet

68,1%
53st

Faktisk&produktion
Teoretisk&kapacitet&(antal&kartonger&/m

in)&
5,5

Totalt&antal&kartonger&under&4&veckor
54651

Totalt&antal&bröd&(kartonger*6&påsar/kartong*8bröd/påse)
2623248

Teoretisk&kapacitet&(antal&kartonger&/m
in)&NY!

5
Teoretisk&produktion&under&4&veckor&utifrån&gam

m
al&teoretisk&kapacitet

Total&produktionstid&*&Gam
m
al&teoretisk&kapacitet&(5,5&st&kartonger/m

in)&
88319

Totalt&antal&bröd&(kartonger*6&påsar/kartong*8bröd/påse)
4239312

Teoretisk&produktion&under&4&veckor&utifrån&ny&teoretisk&kapacitet
Total&produktionstid&*&Gam

m
al&teoretisk&kapacitet&(5,5&st&kartonger/m

in)&
80290

Totalt&antal&bröd&(kartonger*6&påsar/kartong*8bröd/påse)
3853920
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Bilaga&4&
Värdeflödeskarta över linje 39. &



 IX 

Bilaga&5&
Ordningsföljd av arbetsmoment vid omställning i paketeringen.   

 &



 X 

Bilaga&6&
Denna bilaga innefattar den instruktion som tagits fram för standardiserade omställningar i 
paketeringen på linje 39. 
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Detta!är!en!utskrift!från!Pågens!ledningssystem,!giltig!version!finns!på!Pågenportalen!>>!Vår!process!>>!

!

Click!here!to!enter!text.!
DokumentAid:!1! Utgåva:!1! Giltig!från:!Datum!
Godkänd!av:!Click!here!to!enter!text.! Prefix:!Prefix!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

Arbetsinstruktion:#1#
!
Vad:!!
Rengöring!av!transportband!och!utrustning!!
!
Hur:!
Öppna!skyddsluckor,!plocka!bort!brödrester!!
och!gör!rent!från!eventuella!solrosfrön!!
#
Viktigt:#
Se!till!att!rester!från!föregående!produkt!tas!
bort!
#
Varför:#
Annars!kan!dekorering!så!som!solrosfrön!
följa!med!produkter!som!inte!innehåller!
solrosfrön!
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Detta!är!en!utskrift!från!Pågens!ledningssystem,!giltig!version!finns!på!Pågenportalen!>>!Vår!process!>>!

!

Click!here!to!enter!text.!
DokumentAid:!1! Utgåva:!1! Giltig!från:!Datum!
Godkänd!av:!Click!here!to!enter!text.! Prefix:!Prefix!

! !#
Arbetsinstruktion:#2#
#
Vad:#
Placering!av!nya!påsar!
!
Hur:#
1.#Ta!bort!plaststoppen!på!bågen!
2.#Bågens!två!stänger!ska!placeras!i!spåret!
på!påsbordet,!max!en!båge!mellan!klorna!

#
Viktigt:#
Att!påsar!och!bågen!placeras!riktigt!på!
påsbordet!
#
Varför:#
Annars!finns!det!risk!att!påsarna!går!sönder!
eller!att!bröden!paketeras!felaktigt.! 1.!

2.!
Max!en!båge!mellan!klorna!
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Detta!är!en!utskrift!från!Pågens!ledningssystem,!giltig!version!finns!på!Pågenportalen!>>!Vår!process!>>!

!

Click!here!to!enter!text.!
DokumentAid:!1! Utgåva:!1! Giltig!från:!Datum!
Godkänd!av:!Click!here!to!enter!text.! Prefix:!Prefix!

 
Arbetsinstruktion: 3 
 
Vad:##
Justering!av!påscentrering!för!aktuell!produkt!
!
Hur:#
Justera!med!ratt#4!enligt!värden!på!instruktion!
!
Viktigt:#
Att!påsarna!har!rätt!läge!i!förhållande!till!!
påskäftarna!
!
(Om!värdena!på!instruktionerna!inte!fungerar!!
kontakta!produktionsledare.)!
!
Varför:#
Annars!kan!det!komma!produkter!som!är!
felpaketerade,!!
utan!emballage!eller!att!påsarna!går!sönder.!
 

!

! !
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Detta!är!en!utskrift!från!Pågens!ledningssystem,!giltig!version!finns!på!Pågenportalen!>>!Vår!process!>>!

!

Click!here!to!enter!text.!
DokumentAid:!1! Utgåva:!1! Giltig!från:!Datum!
Godkänd!av:!Click!here!to!enter!text.! Prefix:!Prefix!

!

! !

 
Arbetsinstruktion:#4#
!
Vad:##
Justering!av!påskäftar!för!aktuell!produkt!!
!
Hur:#
a.#Justering!av!påskäftarnas!bredd!med!ratt#2!
enligt!värden!på!instruktion.!

b.#Justering!av!påskäftarnas!höjd!med!ratt#3!
enligt!värden!på!instruktion.!

!
Viktigt:#
Att!både!bredd!och!höjd!justeras!efter!aktuell!
produkt!
!
(Om!värdena!på!instruktionerna!inte!fungerar!!
kontakta!produktionsledare.)!
!
Varför:#
Annars!kan!det!komma!produkter!som!är!!
felpaketerade,!!
utan!emballage!eller!att!påsarna!går!sönder.!! 
 

a.!

b.!

a.! b.!
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Detta!är!en!utskrift!från!Pågens!ledningssystem,!giltig!version!finns!på!Pågenportalen!>>!Vår!process!>>!

!

Click!here!to!enter!text.!
DokumentAid:!1! Utgåva:!1! Giltig!från:!Datum!
Godkänd!av:!Click!here!to!enter!text.! Prefix:!Prefix!

 
Arbetsinstruktion:#5#
!
Vad:#
Inställning!av!sidoguide!i!slicer!!
!
Hur:#
Justera!bredden!av!sidoguide!med!ratten,!!
ställ!in!bredden!enligt!instruktion!på!maskin.!
!
Viktigt:#
Kontrollera!att!produkterna!har!fri!väg!genom!
slicern!utan!att!de!kan!vrida!sig!
!
Varför:#
Annars!finns!det!risk!att!produkten!fastnar!eller!blir!
felskivad!!
 

! !

Läs!av!värdet!
här!
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Detta!är!en!utskrift!från!Pågens!ledningssystem,!giltig!version!finns!på!Pågenportalen!>>!Vår!process!>>!

!

Click!here!to!enter!text.!
DokumentAid:!1! Utgåva:!1! Giltig!från:!Datum!
Godkänd!av:!Click!here!to!enter!text.! Prefix:!Prefix!

!

! !

!
Arbetsinstruktion:#6#
!
Vad:#
Inställning!av!höjd!på!slicer!och!övre!
transportband!
!
Hur:#
a.#Justera!höjden!på!slicer!med!ratten!
”klinga”,!
och!ställ!in!höjd!enligt!instruktion!på!
maskin.!

!
b.#Justera!höjden!på!transportband!med!
ratten!
!”ÖVER!BAND”,!och!ställ!in!höjd!enligt!!
instruktion!på!maskin.!!

!
Viktigt:#
Det!är!viktigt!att!ändra!höjden!på!slicern!då!!
produkterna!har!olika!höjd.!!
Kontrollera!att!det!övre!transportbandet!!
pressar!lätt!på!produkten!!
så!att!den!kan!passera!genom!slicern,!!
utan!att!den!pressas!ihop!eller!”skjuts!ut”!
!
Varför:#
Annars!kommer!produkterna!att!bli!felskivade!!
och!locket!kan!bli!för!tunt/tjockt.!

a.!

b.!

! !

a.! b.!

Läs!av!värdena!
här!
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Detta!är!en!utskrift!från!Pågens!ledningssystem,!giltig!version!finns!på!Pågenportalen!>>!Vår!process!>>!

!

Click!here!to!enter!text.!
DokumentAid:!1! Utgåva:!1! Giltig!från:!Datum!
Godkänd!av:!Click!here!to!enter!text.! Prefix:!Prefix!

 
Arbetsinstruktion:#7##
!
Vad:##
Inställning!av!genomlysare!
!
Hur:#
Använd!pekskärmen!för!att!byta!program:##
!
1.#Tryck!på!”Prod.”!!
2.#Välj!aktuell!produkt!och!tryck!”Chg!Prod”!
!

Viktigt:#
Att!rätt!produkt!väljs!
Inställningen!kan!enbart!ske!när!maskinen!står!stilla!
#
Varför:##
Om!fel!produktsort!väljs!kan!påsar!sorteras!ut!felaktigt.!
 
! !

1.! 2.!



 XVII 

 
 

!

Sida!8!av!17#
!!

Detta!är!en!utskrift!från!Pågens!ledningssystem,!giltig!version!finns!på!Pågenportalen!>>!Vår!process!>>!

!

Click!here!to!enter!text.!
DokumentAid:!1! Utgåva:!1! Giltig!från:!Datum!
Godkänd!av:!Click!here!to!enter!text.! Prefix:!Prefix!

!

! !

 
Arbetsinstruktion:#8#
!
Vad:##
Inställning!av!våg!A!
!
Hur:#
#
Använd!pekskärmen!för!att!byta!program,##
#
1.#Tryck!på!”Artikel”!
2.#Tryck!på!”Byt!artikel”!
3.#Tryck!på!aktuell!produkt!sedan!”grön!bock”!
4.#Starta!upp!vågen!genom!att!vrida!kapp!
!”MOTOR”!åt!vänster!till!MAN!
#

Viktigt:#
Att!rätt!program!används!
#
Varför:#
Om!fel!program!används!kan!produkter!med!!
överA/undervikt!nå!ut!till!konsumenter.!
 

3.!

1.!

2.!

4.!



 XVIII 

 
 

!

Sida!9!av!17#
!!

Detta!är!en!utskrift!från!Pågens!ledningssystem,!giltig!version!finns!på!Pågenportalen!>>!Vår!process!>>!

!

Click!here!to!enter!text.!
DokumentAid:!1! Utgåva:!1! Giltig!från:!Datum!
Godkänd!av:!Click!here!to!enter!text.! Prefix:!Prefix!

!

! !

 
Arbetsinstruktion:#9#
!
Vad:##
Inställning!av!våg!B!
!
Hur:#
Använd!pekskärmen!för!att!byta!program,##
#
1.#Tryck!på!”Prod”!
2.#Tryck!på!”Product!Tabel”!
3.#Välj!aktuell!produkt!!
sedan!”Chg!Prod.”!
#

Viktigt:#
Att!rätt!program!används!
#
Varför:#
Om!fel!program!används!kan!produkter!med!!
överA/undervikt!nå!ut!till!konsumenter.!!
 

1.!

2.!

3.!
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Detta!är!en!utskrift!från!Pågens!ledningssystem,!giltig!version!finns!på!Pågenportalen!>>!Vår!process!>>!

!

Click!here!to!enter!text.!
DokumentAid:!1! Utgåva:!1! Giltig!från:!Datum!

Godkänd!av:!Click!here!to!enter!text.! Prefix:!Prefix!

! !!
Arbetsinstruktion:#10#
!
Vad:#
Inställning!av!etikettmaskin!för!aktuell!produkt!
!
Hur:##
!

1.#Vrid!den!svarta!spaken!medurs!tryck!
!sedan!på!knappen!”starta”!

2.#Tryck!på!”Esc”!där!efter!välj!Ja!!
genom!att!trycka!på!”Enter”!

3.#Markera!”Starta!produktion”!med!hjälp!
!av!piltangenterna,!tryck!där!efter!”Enter”!

4.#Bläddra!med!piltangenterna!och!välj!!
program!efter!rätt!artikelnummer!för!!
aktuell!produkt!och!land!

!
Viktigt:#
Att!rätt!program!för!aktuell!produktsort!används!
även!om!hållbarheten!är!lika!lång!på!olika!
produkter.!
#
Varför:#
För!att!logistik/säljare!använder!sig!av!
streckkoden!vid!hantering!av!produkterna,!!
om!fel!etikettprogram!!
används!kan!fel!produkter!registreras.!!
 

1.!

2.

!

3.

!
4.

!
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Detta!är!en!utskrift!från!Pågens!ledningssystem,!giltig!version!finns!på!Pågenportalen!>>!Vår!process!>>!

!

Click!here!to!enter!text.!
DokumentAid:!1! Utgåva:!1! Giltig!från:!Datum!
Godkänd!av:!Click!here!to!enter!text.! Prefix:!Prefix!

Arbetsinstruktion:#11#
!
Vad:#
Inställning!av!fotocell!till!etikettmaskin!
!
Hur:##
#
a.# Lossa!på!den!svarta!skruven!underfotocellen!
b.# Flytta!fotocell!i!sidled!till!aktuell!markering!

!
Viktigt:#
Att!rätt!läge!på!fotocellen!används!!
#
Varför:#
Om!fotocellen!sitter!fel!kan!etiketterna!bli!felplacerade!!
och!täcka!viktig!information!på!påsen 
!

! !

b.!
a.!
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Detta!är!en!utskrift!från!Pågens!ledningssystem,!giltig!version!finns!på!Pågenportalen!>>!Vår!process!>>!

!

Click!here!to!enter!text.!
DokumentAid:!1! Utgåva:!1! Giltig!från:!Datum!
Godkänd!av:!Click!here!to!enter!text.! Prefix:!Prefix!

!

!

! !

!
Arbetsinstruktion:#112##
!
Vad:#
Inställning!av!lådpackare!
!
Hur:##
#
Använd!pekskärmen!för!att!byta!program,!
!
1.#Tryck!på!”byt!artikel”!
2.#Tryck!på!önskad!produkt!där!efter#
”grön!bock”!

3.#Tryck!bort!popAup!fönster!
genom!”X!”eller!
”save”!sedan!”cancel”!

!
Viktigt:#
Att!rätt!program!används!!
#
Varför:#
Om!fel!program!används!kan!felpaketerade!!
kartonger!med!överA/undervikt!
nå!ut!till!konsumenter.!
 

1.!

2.!
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Detta!är!en!utskrift!från!Pågens!ledningssystem,!giltig!version!finns!på!Pågenportalen!>>!Vår!process!>>!

!

Click!here!to!enter!text.!
DokumentAid:!1! Utgåva:!1! Giltig!från:!Datum!
Godkänd!av:!Click!here!to!enter!text.! Prefix:!Prefix!

!

!

! !

!
Arbetsinstruktion:#13#
!
Vad:#
Inställning!av!lådmärkare!
!
Hur:##
#
Använd!pekskärmen!för!att!byta!program,!
!
1.#Tryck!”välj!meddelande”!
2.#Välj!aktuellt!produktnummer!sedan!
”OK”!
!

Viktigt:#
Att!rätt!program!används!!
#
Varför:#
Om!fel!program!används!kan!felmärkta!
kartonger!!
nå!distribution!och!säljare.!!
 

1.!

2.!
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Detta!är!en!utskrift!från!Pågens!ledningssystem,!giltig!version!finns!på!Pågenportalen!>>!Vår!process!>>!

!

Click!here!to!enter!text.!
DokumentAid:!1! Utgåva:!1! Giltig!från:!Datum!
Godkänd!av:!Click!here!to!enter!text.! Prefix:!Prefix!

#
Arbetsinstruktion:#14#
!
Vad:#
Inställning/kontroll!av!sidoguider!innan!karusell!!
!
Hur:#
#
1.#Kontrollera!sidoguidernas!inställningar,!den!yttre!
sidoguiden!bör!vara!i!linje!med!det!vita!
plaststycket!i!karusellen,!den!inre!sidoguiden!bör!
vara!i!linje!med!brödstoppet.!
!

2.#Justering!av!yttre!sidoguide!sker!med!ratt!a.!
!

Justering!av!inre!sidoguide!sker!med!ratt!b.!
!
Viktigt:#
Att!bröden!har!en!fri!väg!mellan!slicer!och!karusell.!
#
Varför:#
Annars!kan!bröden!fastna!eller!vrida!sig!under!transport!!
 
! !

a.! b.!
1.!

2.!
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!

Click!here!to!enter!text.!
DokumentAid:!1! Utgåva:!1! Giltig!från:!Datum!
Godkänd!av:!Click!here!to!enter!text.! Prefix:!Prefix!

#
Arbetsinstruktion:#15#
!
Vad:#
Kontroll!av!karusell!
!
Hur:#
#
Kontrollera!att!mothållen!(4st)!i!karusellen!är!placerade!!
i!rätt!läge!utefter!produktens!form.!!
Om!det!är!för!mycket!eller!för!lite!plats!justeras!
mothållen!genom!att!lossa!på!spaken!och!mothållet!
skjuts!sedan!fram!eller!tillbakaför!att!skapa!rätt!
utrymme.!!
!
Viktigt:!#
Att!man!kontrollerar!karusellens!inställningar!
!
Varför:#
För!att!säkerställa!att!produkten!får!plats!i!karusellen!!
och!förhindra!att!produkterna!ramlar!av!varandra.!
 
!

! !
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!

Click!here!to!enter!text.!
DokumentAid:!1! Utgåva:!1! Giltig!från:!Datum!
Godkänd!av:!Click!here!to!enter!text.! Prefix:!Prefix!

!

!

! !

#
Arbetsinstruktion:#16#
!
Vad:#
Kontroll!av!brödstopp!
!
Hur:#
#
1.#Kontrollera!att!brödstoppet!är!placerat!
!i!rätt!läge!utefter!produktens!form.!!

2.#Om!det!är!för!mycket!eller!för!lite!plats!!
justeras!brödstoppet!genom!att!lossa!på!
spaken.!Därefter!skjuts!brödstoppet!i!
sidled.!!

!
Viktigt:!#
Att!man!kontrollerar!karusellens!inställningar!
!
Att!man!inte!böjer!plåten!på!brödstoppet!utan!!
justerar!läget!med!fästanordningen!!
!
Varför:#
För!att!säkerställa!att!produkten!får!plats!i!
karusellen!och!förhindra!att!produkterna!
!ramlar!av!varandra.!
 

1.!

2.! 2.!


