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Abstract

Planeringsverktyg för ABB Capacitors

Planning tool for ABB Capacitors

Johan Nilsson & Christoffer Fredriksson

ABB Capacitors is looking to introduce LEAN within their organization. The purpose
of this research is to suggest ways to improve the production planning in order to
facilitate the company’s production processes. This should be done in accordance
with the LEAN concept. 

Today, ABB will produce two of the customers’ orders at the same time. To avoid
major disturbances it is important to work with production planning to create a
balanced production mix. During the planning it is important to consider that each
order may create different “bottlenecks” in production line. Therefore, the aim of this
project is to help ABB find an appropriate production mix with the incoming orders.
Furthermore, the researchers have developed a tool which can facilitate the planning
and make it easier and more sustainable.

The production process has been carefully observed and the capacity has been
calculated for each station. The production capacity included the capacity of each
station within the production line but also information from previous time studies has
been used during the research. The time studies have been performed by a consultant
though because the production process has developed since these studies were
performed, the information had to be updated. 

The updated information together with the calculated capacity of each station, have
been used to create a spread sheet which can be used as a planning tool.

Recommendations for future actions have been developed, with help from the analysis
and conclusions. These recommendations will support ABB in their future work.

ISRN UTH-INGUTB-EX-M-2010/18-SE
Examinator: Lars Degerman
Ämnesgranskare: Claes Aldman
Handledare: Per Eriksson



   

 
 

I 

Sammanfattning 
ABB Capacitors har som mål att implementera LEAN i sin verksamhet och för att 
underlätta för detta är syftet med det här examensarbetet att förbättra planeringen av 
produktionen och dess flöde. 
 
I dagsläget kör de två order samtidigt ute i produktionen och eftersom det finns många 
olika storlekar av order som tar olika lång tid ute i produktionen på olika stationer, är en 
viktig del i planeringen att se till att de order som körs är en bra mix med varandra. Idag 
använder orderläggaren inte något planeringsverktyg vid framtagningen av en mix utan 
planerar efter känsla och rutin. Det som spelar in vid planeringen är att olika order har 
olika flaskhalsar ute i produktionen (stationer där order tar längre tid att tillverka). Målet 
med examensarbetet är därför att finna en lämplig mix av de order som finns och att ta 
fram ett verktyg som underlättar för orderläggaren. Planeringen kan då genomföras på 
ett enklare och säkrare sätt. 
 
För att komma fram till målet har observering av produktionen utförts och genom 
datainsamling, utdelning av enkäter, studier av order i produktionen samt studier av 
”daglig styrning” tavlan har kapaciteten kunnat räknas fram för de befintliga stationerna 
som finns i produktionen. Material som har använts är tidigare tidstudier för olika order 
som tagits fram av en konsult. Dessa tider har korrigerats då mycket ändrats i 
produktionen. Korrigeringarna har tagits fram genom studier av order i produktionen. 
 
De korrigerade tiderna har tillsammans med den framtagna kapaciteten på varje station 
utgjort en grund för att konstruera ett excelblad som ska användas som verktyg vid 
planering av order. I excelbladet kan information om respektive order föras in för att det 
sedan ska kunna ses i ett diagram hur varje mix slår sig ute i produktionen i form av 
cykeltider. Antalet tillverkade produkter och tiderna för dessa i respektive station kan 
ses i en tabell i excelbladet för vad som bör vara möjligt att kunna producera. 
 
De delar inom LEAN production som berör detta arbete har utformats i en teoretisk del 
och sedan analyserats. Slutsatser och rekommendationer har tagits fram med avsikt att 
hjälpa ABB Capacitors i deras förbättringsarbete mot en förbättrad produktion och 
fortsatt arbete. 
 
Nyckelord: Ordermix, ”daglig styrning” tavla, flöde, flödesstopp, ledtid, ställtider, 
kapacitet 
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Förord 
Vi vill tacka ABB Capacitors för att vi fått möjligheten att göra examensarbetet hos er. 
Vi vill även tacka vår handledare Per Eriksson som stöttat och hjälpt oss och som alltid 
bistått med viktig information. 

En annan person vi vill tacka är Tomas Eriksson som hjälpt oss med viktiga resurser. 

Vi vill tacka ABB Capacitors för tillståndet att reproducera all information som vi fått 
fram i denna rapport. 

Slutligen vill vi tacka vår ämnesgranskare Claes Aldman. 

 

Ludvika i maj 2010 

 

Christoffer Fredriksson & Johan Nilsson 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till examensarbetet där även mål och avgränsningar 
tas upp. 

1.1 Dagens situation 
Detta examensarbete är en del av projektet med att implementera LEAN production på 
ABB Capacitors i Ludvika. 
 
ABB Capacitors tillverkar kondensatorer och tillverkningen går i olika steg i en 
linjeproduktion. Två order produceras alltid samtidigt där det gäller att finna en lämplig 
”mix” mellan order för att få ett jämt flöde. 
 
I dagsläget finns stora problem med att få balans i produktionen enligt LEAN konceptet. 
Det buffras och skapas säkerhetsmarginaler i produktionen för att det inte finns 
tillräcklig kontroll på processerna. Just nu är processen väldigt obalanserad och det 
finns ingen planerad produktion med möjlighet till stopp för förutbestämt underhåll 
(FBUH) och att kunna minska det bundna kapitalet. 
 
Kapaciteten är i dagsläget oklar hos de olika stationerna i linjeproduktionen och olika 
order tar olika lång tid att göra på respektive station. Detta blir ett stort problem 
eftersom order inte körs med en optimal planering vilket kan leda till att det uppstår 
stora mellanlager i produktionen.  Flaskhalsen i produktionen varierar alltså från order 
till order beroende på vilken ”mix” som körs. 
 
ABB Capacitors har som mål att producera 49 000 lindor per vecka. Figur 1.1 visar 
produktionstakten i lindningen under de senaste åren där produktionstakten är väldigt 
ojämn. 

 
Figur 1.1 Produktionstakten på ABB Capacitors 2004 - 2010 
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1.2 Syftet och målet med examensarbetet 
Syftet med det här examensarbetet är att förbättra planeringen av produktionen och dess 
flöde. 
 
Målet med examensarbetet är att inventera flödet i produktionen och ta fram kapaciteten 
hos de olika stationerna som t.ex. tiden det tar att tillverka olika order på respektive 
station. Detta görs för att kunna ta fram en lämplig ”mix” av order som körs samtidigt 
vilket resulterar i ett så jämt flöde som möjligt igenom produktionen. Det kommer 
också att underlätta arbetet med att nå målet på 49 000 lindor i veckan. 
Detta ska leda till följande: 

 Ett jämt flöde i produktionen 
 Jämnare arbetsbelastning 
 Minskad PIA (Produkter I Arbete) 
 Minimera flödesstopp (Någon arbetsplats har för mycket att göra, vilket gör att 

övriga maskiner tvingas sluta producera) 
 Minskade ledtider (Genomloppstiden från start till utleverans) 
 Ligga till grund för en framtida arbetsstandard 
 Bättre planering kommer att kunna göras utefter vad flaskhalsarna klarar av. 

 

Frågeställningar:  
Hur ska kapaciteten tas fram? 
Kommer parametrarna att vara pålitliga? 
Är målet med 49 000 lindor per vecka rimligt? 
 

1.2.1 Avgränsningar 
 
 
Våning tre: 
 
 
Våning två: 
 
 
 
 
Våning ett:  
 
Figur 1.2 Flödesschema över ABB Capacitors 

Fokus kommer endast att läggas på våning tre som är avgränsad med grön streckad linje 
i figur 1.2. 
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Produktionen består av tre våningar enligt figur 1.2 ovan. Våning ett och två kommer 
inte att ingå i vårat examensarbete. Undersökningen kommer att utgå från att all 
personal arbetar enligt tidschemat och att det alltid finns full bemanning på varje skift 
(10 stycken). 
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2 Företagspresentation 
I detta kapitel finns en kort beskrivning av ABB samt en mer utförlig beskrivning av 
ABB Capacitors där examensarbetet har utförts. Kapitlet tar även upp en beskrivning 
av vad en kondensator är och dess uppbyggnad samt organisationen inom ABB 
Capacitors. 

2.1 ABB i Sverige 
ABB har ca 8700 medarbetare i Sverige på totalt 35 orter. De största orterna är Västerås 
(ca 4 500 medarbetare) och Ludvika (ca 2 400 medarbetare). De levererar produkter och 
system för process- och industriautomation samt kraftöverföring. ABB satsar stort på 
forskning och utveckling där stor vikt läggs på energieffektiva lösningar.1 

2.2 ABB i Ludvika 
ABB i Ludvika har fokus på kraftöverföringsområdet vilket möjliggör överföringar av 
elkraft på långa och korta avstånd. De har en export av produkterna på 90 %. Det de 
satsar mest på för att hålla en ledande ställning på marknaden är kvalitet, säkerhet och 
miljöpåverkan. 
 
I figur 2.1 kan ett organisationsnät ses över High Voltage Components som är en del av 
ABB i Ludvika där den gröna markeringen visar vart examensarbetet har utförts.1 

 
          High Voltage Components 

 
 

Figur 2.1 Organisationsschema över High Voltage Components 

                                                
1 Broschyr: ABB i Ludvika – Ett centrum för kraftöverföring 
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I figur 2.2 kan ett organisationsnät ses över HV Components/Capacitors där den gröna 
markeringen visar vart examensarbetet har utförts. 

HV Components/Capacitors 

 

Figur 2.2 Organisationsschema över HV Components/Capacitors 
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2.3 ABB Capacitors 
ABB Capacitors är globalt och finns på ställen som Ludvika, Quebec City, Galindo, 
Bangalore, Lilydale och Xian. 
 
ABB Capacitors i Ludvika tillhör avdelningen HV Components under High Voltage 
Products, ABB Power Products och har världens största och modernaste fabrik för 
högspänningskondensatorer med ca 167 stycken anställda. ABB Capacitors i Ludvika 
har under de senaste 75 åren varit ledande i utvecklingen av kondensator teknologi och 
levererar allt ifrån individuella kondensatorenheter till färdiga projekt. De exporterar 
över 95 % av deras kondensatorer.2 Figur 2.3 visar byggnaden för ABB Capacitors i 
Ludvika. 
 

 

Figur 2.3 Byggnaden för ABB Capacitors 

                                                
2 Kompendium: ABB – Power and productivity for a better world 
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2.3.1 Produktionen 
Linjeproduktionen för kondensatortillverkningen på våning tre är uppbyggd enligt figur 
2.4 där två order alltid produceras parallellt i lindningen och cellen för att sedan gå ihop 
i en lina efter cellen. 
 

 
Figur 2.4 Detaljerat flödesschema över våning 3 på ABB Capacitors 

 
Förklaring av numreringen i ovanstående produktionsflöde: 
Lindningen 
1 – Piff & Puff 
2 – Humle & Dumle 
 
Cellen 
1:1 – Piff & Puff, Steg 1 
1:2 – Piff & Puff, Sveparen 
1:3 – Piff & Puff, Italienaren 
 
2:1 – Humle & Dumle, Steg 1 
2:2 – Humle & Dumle, Sveparen 
2:3 – Humle & Dumle, Italienaren 
 
3 – Manuell lödning 
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Travningen 
4 – Travmaskinen 
5 – Skenklippningen 
 
Inburkningen 
6 – Snurrstolpen 
7 – Inburkning av enhet 
8 – Lockning 
9 – Svetsning 
 
Lindningen 
Här startar produktionen av kondensatorerna genom att två maskiner (Humle & Dumle 
och Piff & Puff) lindar kondensatorelement som består av aluminiumfolie och 4-6 
stycken plastfilmer. Efter att elementen har blivit lindade sker ett spänningsprov på 4,5 
KV (DC). Eftersom lindningen och cellen hänger ihop måste de samarbeta samt vänta 
på varandra vid ett orderbyte. 
 
Cellen 
De färdiglindade elementen omfamnas av ett isolerande svep med papper som tejpas 
ihop. I vissa fall löds kopplingstråd och säkringar fast i elementen. Avslutningsvis 
staplas och grupperas elementen för att sedan bindas samman till delgrupper. Slutligen 
sker en manuell lödning på de säkringar som är dåligt fastlödade av italienaren. 
 
Travningen 
När elementen kommer från cellen binds delgrupperna ihop till en stor enhet där 
isolationer mellan delgrupperna har satts in. 
 
Monteringen 
Enheten skickas sedan till monteringen där motstånd löds fast, papperslock tejpas på 
och resistans och kapacitans mäts för varje enhet. 
 
Inburkningen 
Efter att enheten har monterats isoleras kondensatorpaketet med papper i snurrstolpen 
för att sedan föras in i en behållare av rostfritt stål. Sedan löds och svetsas lock med 
genomföringar fast på behållaren. Kondensatorn läckagekontrolleras slutligen. 
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2.3.2 Kondensatorer 
Kondensatorer har många fördelar i ett elnät. Genom att frambringa reaktiv kraft kan de 
kompensera den reaktiva kraftkonsumeringen av elektriska motorer och transformatorer 
osv. Resultatet av detta kan ses i form av ett mer stabilt elnät med ökad 
överföringskapacitet och reducerade förluster vilket är tack vare högre kraftkälla.3 
 
På ABB i Ludvika tillverkars HiQ kondensatorer AC/DC som är designade för tunga 
operationer i varierande miljöer och klimat. HiQ är en enfassystemskondensator som 
har låga förluster och lång livslängd (hållbarhet). Kondensatorerna är impregnerade med 
en biologiskt nedbrytbar vätska som inte är PCB (kolvätesammansättning) med hög 
isoleringsförmåga och utmärkta elektriska egenskaper. Uppbyggnaden av 
kondensatorerna består av en tunn polypropylenfilm som dielektrikum som är 
sammanlindad med elektroder av aluminium. Elektrodfoliens kanter är vikta vilket 
möjliggör högre elektrisk påfrestning. Det används en ytbehandlad behållare av 
högkvalitativt stål för att förvara kondensatorn i. Kondensatorerna på ABB har väldigt 
låg felfrekvens och hög pålitlighet eftersom genomföringarna och terminalerna består av 
högsta kvalitet.4 
 
Kondensatorerna tillverkas antingen som internt säkrade, externt säkrade (fuseless S) 
eller säkringslösa (fuseless A). Varje kondensatorenhet som tillverkas är uppbyggd av 
ett antal element där varje element är uppbyggd av ett tunt lager med dielektriskt 
material och aluminiumfolie vilket används som elektroder. För att kunna uppnå den 
specificerade spänningen och kapacitansen som söks i varje kondensatorenhet är 
elementen staplade inuti en behållare och dessutom kopplade parallellt eller i serie.4 
 
ABB kondensatorer är certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 och 
miljöstandarden ISO 14001.5 Figur 2.5 och 2.64 visar en kondensator med en respektive 
två genomföringar. 
 

  
Figur 2.5 Kondensator med en genomföring   

Figur 2.6 Kondensator med två genomföringar 

                                                
3 Broschyr: Power capacitors – for high and medium voltage applications 
4 ABB´s hemsida på Internet 
5 Broschyr: HiQ Capacitor Unit 
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3 Arbetets genomförande 
I detta kapitel tas metoden för arbetets genomförande upp för att ge läsaren en 
förståelse för vilka steg som har skett i framtagningen av resultatet. 

3.1 Observering av stationer 
Till att börja med besöktes varje station på avdelningen (våning tre). Observationen gav 
en bättre inblick i produktionen och dess flöde. Frågor ställdes till personalen angående 
problem och ställtider. Svaren antecknades ner och sedan kunde de olika problemen, 
ställtiderna samt störningarna som finns sammanställas. 

3.2 Studier av order 
Genom undersökning av företagets enhetspärm för order och rundvandring med ställda 
frågor till personalen i produktionen har information om vilka typer av order som finns 
blivit känd. Det som tagits fram bekräftades sedan av kunnig personal på 
konstruktionsavdelningen. 

3.3 Datainsamling 
Genom företagets interna databas kunde en tidstudie som en tidigare konsult tagit fram 
över alla order bli tillgänglig. Mycket har ändrats i produktionen sedan dess, vilket 
innebär att en del tider kan vara felaktiga. Därför behövdes en undersökning göras för 
vilka tider som stämmer och vilka tider som inte stämmer. Undersökning gjordes genom 
observation av produktionen samt studier av order och nya korrekta tider kunde fås 
fram. Data över störningar kunde fås genom en sammanställning av ”daglig styrning” 
tavlan under 93 dagar som finns i databasen. Figur 3.1 visar ”daglig styrning” tavlan 
och förbättringstavlan för våning tre på ABB Capacitors där personalen antecknar 
störningar som uppstått. Där kan dessutom den dagliga uppföljningen och 
produktionstakten ses samt vilka förbättringar som det arbetas med för stunden. 
 

 
Figur 3.1 "Daglig styrning" tavlan och förbättringstavlan för våning 3 på ABB 
Capacitors 
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3.4 Diff-tider 
Diff-tider innebär att det tar olika lång tid att utföra samma moment i arbetet. Efter att 
ha undersökt tidigare studier har diff-tider tagits fram för travningen, monteringen och 
inburkningen där det kan ses hur lång tid alla momenten i dessa stationer tar för olika 
order. Det kan då ses vilka moment i arbetet som kan variera stort tidsmässigt, t.ex. kan 
små enheter ta kortare tid jämfört med stora enheter av samma typ. 

3.5 Enkäter 
När information om varje order tagits fram gjordes en enkät till personalen i 
produktionen där de fick svara på frågor angående tider, parametrar och störningar. 
Enkäterna var anonyma och frivilliga för att alla skulle ge ett ärligt svar. Enkäterna 
delades ut till alla skiftlagen. 

3.6 Framtagning av parametrar 
Efter att en sammanställning av enkäterna tagits fram och att en undersökning skett av 
”daglig styrning” tavlan har korrekta parametrar kunnat fastställas. För att se över om 
”daglig styrning” tavlan givit rimlig data observerades produktionen och frågor ställdes 
till de anställda. 

3.7 Framtagning av kapacitet 
Med hjälp av de sammanställda parametrarna har den tillgängliga kapaciteten för varje 
station kunnat räknas fram. Vid framtagningen har det tagits hänsyn till både raster, 
ställtider och störningar. Med ställtider menas orderbyten, materialbyten och hämtning 
av material som blivit känd från enkäterna samt undersökning av varje station där 
personalen har uppskattat tider. 

3.8 Gruppering av order 
Efter att de nya framtagna tiderna blivit kända gjordes en gruppering av order där alla 
orderstorlekar inom samma tidsram grupperades inom samma grupp. Diagram kunde då 
tas fram över cykeltider för varje station inom varje grupp. 

3.9 Uppstrukturering av excelblad 
Den framtagna kapaciteten samt grupperingen av order användes sedan för att 
strukturera upp ett excelblad som ska kunna användas som ett verktyg vid planering av 
order. Syftet med excelbladet är att känd data ska kunna föras in och ett resultat fås fram 
i form av ett diagram. I detta diagram ses tillgänglig kapacitet samt slöseri för varje 
station vid körning av en mix på två order. En ”lathund” och en mixhjälp har tagits fram 
för att underlätta införandet av data och framtagning av mix.  

3.10 Möten med handledare 
Möten med handledaren har skett regelbundet där diskussioner har förts med grund av 
de framtagna resultaten. Därefter har vidare undersökningar skett för fortsatt arbete. 
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4 LEAN Production 
Detta kapitel avser att ge läsaren mer förståelse bakom det teoretiska tänkandet inom 
LEAN production. Det som tas upp under detta kapitel är de delar inom LEAN 
production som berör detta examensarbete.  

4.1 Introduktion om LEAN 
LEAN är något som aldrig kan nå ett slutresultat utan det finns alltid slöseri kvar att 
attackera. En verksamhet helt fri från slöseri kommer aldrig att kunna bli möjlig. LEAN 
kan betraktas som en strategi för hur verksamheten ska bedrivas för att kunna öka 
produktiviteten och flexibiliteten i produktionen. Detta leder till ökad lönsamhet och en 
konkurrenskraftig position på marknaden.6 

4.2 Utjämning 
Utjämning är en bas i LEAN production som är betydelsefull i kvalitetsarbetet och 
arbetet för ett jämt flöde i produktionen. Det gäller alltså att planera så att det blir ett 
jämnt flöde över tiden. Utjämning innebär många fördelar som t.ex. bättre kvalitet, 
effektivare taktning samt att resursutnyttjandet blir både jämnt och högt. När ett 
utjämnat flöde har blivit möjligt innebär det att arbetstempot är jämnt och att personalen 
inte behöver stressa vilket leder till en bättre kvalitet. Genom att planera utifrån 
flaskhalsen i produktionen möjliggör det på längre sikt att resursen matchas mot 
resursbehovet vilket innebär att ett högre resursutnyttjande kan nås.7 

4.2.1 Utjämning med avseende på produktionsvolym 
Det innebär att alltid producera samma volym per tidsenhet vilket leder till ett jämt 
kapacitetsbehov. Detta innebär att de kan planera resurserna i form av personal och 
maskiner med hänsyn till behovet. Om volymen är oregelbunden från dag till dag krävs 
det att resurser finns för att klara av detta på bästa möjliga sätt för att topparna som 
uppstår ska kunna hanteras. Det kan då uppstå outnyttjade resurser på övrig tid när 
toppar inte har uppstått eftersom extra resurser har tagits in i produktionen.8 
 
Idag är det nästintill omöjligt att få en helt rak utjämning i produktionen, men det 
innebär inte att förbättringsarbete är ogynnsamt. Att förbättra utjämningen steg för steg 
ska ändå vara målet och alla små förändringar som tar produktionen närmare en optimal 
utjämning är mycket gynnsam.8 

 
Att reducera ledtiden är väldigt viktigt. Vid längre leveranstid än ledtid kan vissa order 
läggas åt sidan en viss tid innan de börjar tillverkas för att förhindra att hög 
produktionsvolym uppstår. Om efterfrågan är låg från kunden kan det gynnas att börja 
producera vissa order tidigare för att hindra att produktionen blir ineffektiv, alltså 
tomma produktionsplatser ska fyllas ut vilket leder till att kunden får produkterna 

                                                
6 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 13 & 143 
7 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 34 
8 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 34 – 35 
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tidigare. Det ökar möjligheterna att matcha kapaciteten mot kundbehovet och leder till 
att leverantörerna gynnas. Leverantörernas beläggning av produkter blir jämnare och de 
får bättre förutsättningar att mer kostnadseffektivt kunna tillhandahålla produkterna.8 
 

4.2.2 Utjämning med avseende på arbetsinnehåll 
Ett annat arbetssätt är att planera produktionen mot arbetsinnehållet. Med detta menas 
att en produktion med många olika produkter som tar olika lång tid att tillverka sprider 
ut dessa produkter för att ge en jämnare arbetsbelastning. I figur 4.1 och 4.2 kan ett 
exempel för detta ses där figur 4.1 visar hur det kan se ut när utjämningen inte är 
utjämnad utefter arbetsinnehållet. I figur 4.2 har utjämningen tillämpats på 
arbetsinnehållet vilket leder till en jämnare kurva. X och Y är olika produkter i exemplet 
där X kräver högre arbetsbelastning gentemot Y då X tar längre tid i produktionen.9 
 
Y    Y    Y    X    X    X    Y    Y    Y 
 
Figur 4.1 Exempel på flöde som inte är utjämnat med avseende på arbetsinnehåll 

X    Y    Y    X    Y    Y    X    Y    Y 
Figur 4.2 Exempel på flöde som är utjämnat med avseende på arbetsinnehåll 

Placeras produkterna enligt den övre figuren leder det till att arbetsbelastningen blir 
väldigt ojämn och att resursbehovet ökar. 
 
Det gynnar produktionen att placera produkterna enligt den nedre figuren då 
resursbehovet blir lägre. Att ha ett högt resursbehov kan i längden bli väldigt kostsamt 
eftersom det leder till att en del av resurserna vid vissa tillfällen då arbetsbelastningen är 
låg inte är utnyttjade. Men utan extra resurser kommer det att bli en flaskhals i flödet 
där resursbehovet är aktuellt vilket innebär att ledtiderna för alla produkter blir längre. 
Genom att utjämna med avseende på tidskrävande produkter, alltså att dessa kommer 
med största möjliga mellanrum, förhindras det att sådana situationer uppstår och att 
överkapacitet ej inträffar. Genom denna planering blir materialbehovet mer stabilt och 
förutsättningar skapas för att effektivisera materialhanteringen både internt, externt samt 
för leverantörernas produktion.9 
 
Ett alternativt sätt är att skapa olika flöden för produkterna där det finns ett flöde för 
produkter som kräver längre tid i produktionen (figur 4.3) och ett flöde för produkter 
som kräver kortare tid i produktionen (figur 4.4).9 

 
X        X        X        X        X        X 
Figur 4.3 Exempel på flöde för tidkrävande produkter i produktionen 

Y    Y    Y    Y    Y    Y    Y    Y    Y 
Figur 4.4 Exempel på flöde för mindre tidkrävande produkter i produktionen 

                                                
9 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 36 – 37 
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4.3 Kontinuerligt flöde 
Med kontinuerligt flöde menas att produkterna och materialet alltid ska försöka vara i 
konstant rörelse. Det är nästintill omöjligt att få ett helt kontinuerligt flöde men målet 
ska alltid vara att försöka uppnå detta för att ständigt förbättra produktionen i form av 
färre stopptider. Att produkterna får vänta i produktionen är ett stort slöseri som leder 
till att ledtiderna blir längre vilket dessutom ökar kostnaderna. Kunderna kan därmed bli 
missnöjda pga. eventuella försenade leveranser.10 
 
För att hela tiden närma sig ett kontinuerligt flöde och minskade ledtider krävs det att 
följande punkter eftersträvas:10 

 Minskade avstånd mellan operationerna 
 Minskade buffertar 
 Minskade förpackningsenheter (dvs. enstycksproduktion) 
 Tiden för transporter sker regelbundet (flera gånger per dygn istället för att 

bygga lager) 

4.4 Standardisering 
Standardisering är en viktig del inom LEAN på både flödesnivå och processnivå. Det 
som bör standardiseras är allt som berör verksamhetens intressenter (kunder, personal 
osv.).11  
 
Med standardisering kan bla. avvikelser upptäckas vilket bidrar till att arbetet blir 
förutsägbart. Om kunskap finns för hur t.ex. ett visst material ska förvaras eller hanteras 
blir det lättare att upptäcka när något är fel. Det blir därmed väldigt enkelt att upptäcka 
avvikelser och attackera slöseriet. En standard kan vara att veta när en process ska 
stoppas vilket kan förhindra överkapacitet och flödesstopp i produktionen. Utan en 
standard på hur en arbetsuppgift ska utföras är det svårt att kritisera en arbetare som gör 
en arbetsuppgift på en timme när t.ex. en annan medarbetare gör samma arbetsuppgift 
på 20 minuter. Ett flöde med förutsägbara processer bidrar oftast till minskade buffertar 
och möjliggör att attackera slöseri ur flödet. Att standardisera leder till att all personal 
arbetar enligt det bäst framtagna och överenskomna arbetssättet att utföra aktiviteten 
på.12 
 
 

                                                
10 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 43 
11 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 63 
12 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 64 – 65 
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Metodstandard används för att beskriva ett arbete som en arbetare utför manuellt och 
den ger bättre säkerhet/ergonomi, bättre kvalitet och effektivitet i arbetet. Det bästa är 
att låta personalen själva ta fram en metodstandard då de är mer insatta i själva arbetet 
både när det handlar om utförandet och när det handlar om en ergonomisk synvinkel.13 
 
När en avvikelse uppstår efter att en metodstandard är framtagen lär det kontrolleras om 
metodstandarden följdes. Om inte bör personalen informeras om vikten i att arbeta 
standardiserat. Figur 4.5 illustrerar förbättringsarbetet för en standardisering. Den kallas 
för förbättringssnurran.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.5 Förbättringssnurran 

 
Standardisering utgör tillsammans med utjämning basen för LEAN production. Denna 
baslinje är utgångspunkten för alla förbättringar och alla förbättringar utgår ifrån den 
uppdaterade standarden.15 

4.5 Förbättringsarbete 
För att en organisation ska lyckas på sikt och bli lönsam på marknaden krävs det att 
satsningen som görs involverar alla inom organisationen, både ledningen och 
personalen på golvet samt leverantörerna. Om inte alla tar del av förbättringsarbetet är 
risken stor att det som uppnås under en kort period inte kan följas under en längre 
period och företaget rör sig då långsamt tillbaka mot där de startade.16 
 
Förbättringsarbete är en viktig del för LEAN modellen och med förbättringsarbetet 
strävas det efter att få den perfekta verksamheten där målet är att vara helt fri från 
slöseri. Organisationen behöver ständigt ställa sig frågan om vad som behöver förbättras 
inom verksamheten, där frågorna främst handlar om att öka kvaliteten, korta ner 
ledtiderna och sänka kostnaderna. Arbetet är väldigt viktigt att det kan klassas som en 
huvudprincip inom LEAN.16 

                                                
13 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 65 & 67 
14 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 73 
15 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 75 
16 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 77 
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Det finns i huvudsak sju former av slöseri inom en verksamhet men det kan tillkomma 
en extra åttonde punkt. Dessa är:17 
 

 Överproduktion 
 Väntan 
 Transport 
 Överarbete 
 Lager 
 Rörelse 
 Produktion av defekta produkter 
 (Outnyttjad kompetens) 

 
Om verksamheten utgår från dessa punkter kan dom underlätta för alla inblandade att 
upptäcka slöseri. Följande citeras från LEAN – Gör avvikelser till framgång ”Det 
handlar om att se verksamheten med andra ögon”.17 

 
Det finns olika former av förbättringsarbete och de som är mest aktuella är Kaizen, 
Kaizen event och Kaikaku. Med Kaizen menas ständiga förbättringar där 
standardisering är en viktig del för att få det att fungera eftersom det måste finnas någon 
form av överenskommelse. Kaizen event innebär att en viss grupp under en kort period 
träffas för att lösa ett visst problem inom verksamheten, t.ex. problem inom kvalitet. 
Kaikaku är ett förbättringsarbete under en längre period där arbetet sker i form av 
projekt med ett tydligt uppsatt mål. Det kan innefatta allt ifrån produktutveckling till 
stödfunktioner för produktionen. Kaizen event och Kaikaku används för att lösa mer 
omfattande och komplicerade problem. Både Kaizen event och Kaikaku kan ses som en 
stödfunktion till Kaizen och bör användas inom verksamhetens dagliga 
förbättringsarbete.18 
 
Det är i huvudsak personalen som äger processen och ansvarar för dess utveckling i en 
verksamhet som kommit långt i arbetet med LEAN. Det krävs att verksamheten har en 
tydlig organisationsstruktur som stödjer personalen för att de ska klara av detta. Alla 
måste vara övertygade om att en grupp är starkare än en individ för att nå framgång i 
detta arbetssätt. Därför är det en fördel för organisationen att sätta upp 
förbättringsgrupper med personal som sedan ska ansvara för olika delar av 
verksamheten. Deras arbetsuppgift består i att producera och förbättra verksamheten 
vilket är två parallella arbetsuppgifter.19 
 
För att effektivisera förbättringsarbetet behöver en strukturering av avvikelserna kunna 
tas fram. Det är svårt att hinna med att åtgärda alla avvikelser som uppkommer på en 
och samma gång. Ett enkelt sätt att lösa detta på är att tillämpa en tavla i produktionen 

                                                
17 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 79 
18 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 86 – 87 
19 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 91 – 92 
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där personalen kan anteckna alla avvikelser som uppkommit och därmed kunna se över 
vad som till en början ska kunna förbättras. På tavlan ska det kunna ses vilka avvikelser 
som förbättringsarbetet omfattar för stunden samt när arbetet ska vara klart. Möten med 
personalen bör förekomma och leda till att en förståelse finns om vilka avvikelser som 
är viktiga att attackera först.20 

4.6 Produktfamiljer 
Att arbeta med produktfamiljer skapar effektivitet inom verksamheten och detta 
används av företag med många olika produkter som ska produceras. Det finns då ett 
unikt flöde för varje enskild sort. Om sådana företag inte skulle använda sig av 
produktfamiljer skulle det ta väldigt lång tid att analysera alla produkter var för sig.21 
 
En produktfamilj innebär att produkterna delas in i grupper där det vid indelningen inte 
tas hänsyn till utseende, volym eller kundtillhörighet. Istället tas hänsyn till vilka 
processer/operationer som passeras och produktfamiljen kännetecknas av att 
produkterna har förtur när de passerar samma processer/operationer i samma sekvens. 
För att kunna dela in produkter i produktfamiljer analyseras deras flödesvägar. En 
produkt/processmatris används sedan för att sammanställa analysens resultat på ett 
enkelt och tydligt sätt.21 

4.7 Flödesfakta 
Det är viktigt att ta reda på flödets förutsättningar och fakta och skapa bra kunskap om 
nuläget för att genomföra en förbättring. För att få fakta om processerna och kartlägga 
ett flöde kan värdeflödesanalys användas. En annan viktig del är att veta hur stor volym 
kunden har beställt och hur det varierar från dag till dag samt när produkterna ska 
levereras för att veta hur planeringen ska läggas. Om volymen varierar väldigt mycket 
måste kapaciteten och färdigvarulagret anpassas utefter detta för att produktionen ska 
bli möjlig.22 
 
För att få en bra överblick över produktionsflödet är det viktigt att studera hur flödet av 
produkt, material och information fungerar igenom hela processen. Detta leder till att 
det kan bli synligt om allt fungerar enligt planen eller om det är några brister i 
produktionen. Oftast finns det brister som behöver förbättras vilket kan vara att flödet 
har förändrats sedan den senaste studien tagits fram. Det är här viktigt att 
kommunikationen fungerar bra om produktionen består av flera stationer.23 
 
Det är viktigt att känna till den verkliga kapaciteten för produktionen för att kunna svara 
upp mot kundens behov. Den verkliga kapaciteten är det som varje station inom 
produktionen klarar av att producera, medräknat förväntade eller kända avvikelser som 
kan vara t.ex. kvalitetsbrister eller stopp i flödet etc. För att detta ska vara möjligt krävs 

                                                
20 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 94 
21 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 102 
22 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 103 
23 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 104 
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det att studier har tagits fram för vilka dessa avvikelser är i processen samt vilken 
påverkan de har.23 

 
Det är viktigt att ha tillgång till god information gällande partistorlekar då större 
partistorlekar leder till att omställningar inte sker ofta, vilket i sin tur leder till att en 
större del av tiden kan läggas på att producera. Ställtiderna påverkas av antalet 
omställningar där många omställningar ökar ställtiderna. Målet är att reducera 
ställtiderna.24 
 
Ett vanligt förekommande inom produktioner är att det finns brist på kapacitet trots att 
en analys på papperet visar att det finns överkapacitet. En anledning som kan orsaka 
detta kan vara att fel produkter beläggs i produktionen vilket kan ha att göra med 
planeringen av produkterna. Kunderna får då inte produkterna i tid och orsaken kan vara 
att partistorlekarna är för stora. En enkel åtgärd till detta är att minska partistorlekarna 
och ändå producera tillräcklig volym per tidsenhet. Tid från överkapacitet tas då till 
ställtiderna vilket reducerar kostnaderna för omställningen avsevärt eller till och med 
eliminerar kostnaderna. Detta leder till att en ökad leveranssäkerhet och lägre 
totalkostnad fås. Figur 4.6 illustrerar hur tiden för överkapaciteten används till 
ställtiden.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.6 Exempel på när tid för överkapacitet används till tid för ställtider 

 
 

                                                
24 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 104 – 105 
25 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 105 
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4.8 Kopplingar mellan processer 
Att åstadkomma ett effektivt flöde innebär att det måste finnas en bra koppling och 
standarder mellan processerna. För att detta ska fungera på sikt måste dessa kopplingar 
och standarder utvecklas parallellt med utvecklingen av flödet. Regler bör sättas upp för 
hur processerna samverkar för att all inblandad personal ska ha en klar bild över vad 
som sker. Det bör här finnas en tydlig bild över vilken verklig kapacitet som finns hos 
varje process. Målet som eftersträvas är att alla processerna ska ha liknande kapacitet, 
alltså kapaciteten ska bli balanserad. Det optimala vore att alla processer i produktionen 
ska ha samma produktionstid och att ingen flaskhals uppstår. Det bör möjligen finnas en 
viss buffertmarginal mellan processerna för att förhindra att processerna stör ut 
varandra. Detta möjliggör att varje process alltid går med maximal fart. Det är främst 
ledningen som bär ansvar för kopplingarna mellan processerna och dess utveckling.26 

4.9 Styrgränser 
Genom att sätta upp styrgränser för hur stor avvikelsen får vara för det planerade 
produktionsantalet skapas förutsättningar för att hinna åtgärda de större avvikelserna i 
tid som hamnar utanför styrgränserna. För att se hur processen ligger till i dagsläget, det 
s.k ÄR-värdet, kan detta jämföras med målet om hur det ska ligga till, det s.k BÖR-
värdet, för att därmed kunna åtgärda detta på ett tidigt stadie om processen ligger fel.27 
 
För att undvika överproduktion bör processerna stoppas när ÄR-värdet passerar den 
övre tillåtna gränsen för BÖR-värdet. Samma sak gäller om ÄR-värdet passerar den 
undre tillåtna gränsen för BÖR-värdet och då hinner inte produktionen med att 
producera den pågående processen. Figur 4.7 visar en bild över hur ÄR-värdet och 
BÖR-värdet samverkar där styrgränserna kan vara antingen gul, orange eller röd.27 
 

 
Figur 4.7 Samverkan mellan ÄR- och BÖR värdet 

                                                
26 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 113 – 114 
27 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 117 
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4.10 Takt 
Det som menas med takt är att det ska produceras lika många produkter per tidsenhet 
och för att det ska fungera behöver det taktade flödet vara utjämnat med avseende på 
produktionsvolym.28 
 
Med takttid har varje produktindivid en anslagen tid som det bör ta att tillverka 
produkten i varje del av processen. T.ex. om takttiden är 20 minuter innebär det att en 
produkt skickas vidare mellan delarna i processen var tjugonde minut vilket innebär att 
det kan skickas ut en färdig produkt på samma tid. Ekvation för att beräkna takttiden ses 
i ekvation (4.1) där produktionsplanerade tiden är den tillgängliga arbetstiden. För att få 
fram den produktionsplanerade tiden måste raster, störningar och ställtider subtraheras 
med den totala arbetstiden. Med takt menas det genomsnittliga behovet som kunden har 
inom den motsvarande tidsenheten som finns.29 
 

   (4.1) 
 
Det som skiljer takttiden från cykeltiden är takttiden tar hänsyn till kundbehovet och 
cykeltiden tar hänsyn till tekniska förutsättningar dvs. tiden som är möjlig att tillverka 
produkten.30 
 
Fördelen med ett taktat flöde är att personalens arbetstempo blir utjämnat vilket 
reducerar stress. Personalen blir mer insatta i hur mycket som ska produceras under t.ex. 
ett skift och vilken tid det tar.30 

 
Om takttiden inte uppfylls så blir alla inblandade direkt medvetna om det, eftersom 
produkten inte levereras i tid enligt kundens behov. Takttiden sätts utifrån 
kundbehovet.30 

 
Genom att använda en elektronisk tavla som visar den kvarvarande takttiden kan 
personalen se hur de ligger till i tillverkningsprocessen enligt den uppsatta takttiden.30 

 
Om produkten inte tillverkas på rätt takttid kan det innebära att ett slöseri finns i 
produktionen. Detta underlättar för möjligheten att attackera slöseri och skapa en bättre 
process.31 

                                                
28 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 38 
29 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 38 – 39 
30 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 39 
31 Petersson, Johansson, Broman, Blücher och Alsterman (2008), s 40 
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5 Resultat 
I detta kapitel redovisas de resultat som tagits fram genom arbetets genomförande. 

5.1 Besök på respektive station 
Vid besök i lindningen uppmärksammades följande: 

 Renligheten och luftfuktigheten är mycket viktig. För att det ska vara rent ska 
speciella kläder och skoskydd användas. 

 Luftfuktigheten ska ligga runt 70 % och får inte understiga 60 %. Då kan 
problem uppstå för aluminiumfoliet som då skrynklar ihop sig. 

 Blir det problem med luftfuktigheten stannar processen. Det är därför bråttom att 
kontakta en servicetekniker. I första hand kontaktas avdelningens egna 
servicetekniker men om inte de kan lösa felet kontaktas externa experter som har 
mer kunskap inom området. 

 Rödbricka innebär att lindor måste göras om för order som redan blivit klar. Det 
kan t.ex. vara att en kondensator har ”smällt” och lindorna gått sönder. 
Lindningen har kommunikation med en ansvarig person som vet vad som är 
brådskande, t.ex. om en rödbricka måste köras. Om en order eller delorder pågår 
avslutas den om den inte är för stor. Tar det några dagar att få klart ordern 
avbryts den eftersom rödbricka är mer brådskande. 

 Det tar ca en timme att byta till rödbricka, köra och sedan byta tillbaka till 
ordern som kördes innan. 

 Byte av film och aluminiumfolie sker olika ofta beroende på vilken tjocklek på 
filmen som används. Filmbyten sker ca 5-10 gånger per skift. 

 Maskinerna som används har olika namn. I lindningen finns två maskiner som 
har namnen Humle & Dumle och Piff & Puff. Detta underlättar för 
serviceteknikerna när fel uppstår eftersom personalen enkelt kan beskriva vart 
felet har inträffat. 

 Vid filmbytet används en handdator för att kontrollera att rätt film används. 
Detta görs genom att streckkoden mäts hos filmen med hjälp av handdatorn. 
Betänketiden för handdatorn är lång. 

 Ibland kan varningslampan blinka utan att kunskap finns om vilket fel som har 
inträffat. Detta stannar processen och systemet måste då startas om. 

 Renlighet: Städningen kan vara en anledning till för hög partikelhalt och att 
larmet går pga. att mer partiklar kommer i rörelse i luften. 

 
Test av nybörjare 
Nybörjaren testades vid ett filmbyte och aluminiumfoiliebyte för att se hur lång tid det 
tar för en icke upplärd arbetare att byta film och aluminiumfolie. Detta byte tog ca 10-
20 minuter. Sedan testades en erfaren arbetare och då tog bytet ca 3,5 minuter. Detta 
beror på att det är mycket att tänka på som nybörjare. För att lära upp en nybörjare krävs 
extra tid. 
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Vid besök i cellen uppmärksammades följande: 
 Maskinella problem: Problemen är väldigt varierande i cellen och det kan uppstå 

fel lite varstans. Det är oftast mindre fel som kan åtgärdas snabbt av en 
servicetekniker eller av personalen själva. Små fel uppstår rätt ofta vilket leder 
till extra arbetstid. När dessa små fel uppstår är det alltid något som blivit fel i 
någon maskin och det gäller då att lokalisera och hitta orsaken till felet för att 
sedan se om felet kan åtgärdas av personalen själva eller om en servicetekniker 
måste ringas in. Om många små fel uppstår samtidigt kan det hända att något 
viktigt inte upptäcks t.ex. att byta material vilket kan innebära stopp i processen 
som leder till sämre produktivitet. Sveparen är den del i cellen som krånglar 
väldigt mycket och kan innebära problem. 

 personalen måste vara uppmärksam att det alltid finns material tillgängligt i 
processen. Tar t.ex. tejpen slut stoppas processen upp tills någon fyller på med 
ny tejp. Materialbytet skall helst ske medan maskinerna är igång för att 
processen inte ska stanna upp. Piff & Puff stannar automatiskt när papperet tar 
slut vilket inte Humle & Dumle gör och det kan leda till stora problem i 
processen som tar tid att åtgärda. Därför är det väldigt viktigt att personalen ser 
när papperet börjar ta slut för att papper ska kunna bytas medan maskinerna är 
igång. 

 Problem med lödning: Det kan uppstå om personalen är slarvig och 
ouppmärksam vid inställning av maskinen. Arbetaren får då manuellt åtgärda 
problemet i slutet av stationen genom att löda för hand. En manuell lödning kan 
ta ca. 2-15 minuter beroende på hur mycket maskinerna har krånglat. Om 
maskinerna sköts och ställs in bra sparas mycket tid.  

 Orderbyte: Orderbyten tar olika lång tid beroende på vilken order det är och hur 
mycket som måste justeras. Orderbytena kan ta mellan 10-20 minuter. Det tar 
lång tid att byta till säkringslösa enheter. Dessutom måste personalen i cellen ha 
god kommunikation med personalen i lindningen eftersom de startar order 
samtidigt och deras maskiner samverkar. 

 Räknefel: Om ett räknefel uppstår på Humle & Dumle måste maskinen 
nollställas och hela bandet måste tömmas vilket innebär att alla lindor måste 
köras igenom tills bandet är tomt vilket tar lång tid. Detta kan t.ex. uppstå om 
det kommer skräp i banan som lurar givaren att tro att en linda är där, det lurar 
datasystemet som tror att lindan är på ett visst ställe när den egentligen befinner 
sig någon annanstans. Vid Piff & Puff kan bandet enkelt stoppas och räknefelet 
kan justeras.  

 Säkringslösa enheter: Piff & Puff klarar bättre av säkringslösa enheter jämfört 
med vad Humle & Dumle gör. Det uppstår lättare problem vid Humle & Dumle 
vilket innebär att säkringslösa enheter undviks att köras där. 
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Vid besök i travningen uppmärksammades följande: 
 Enheterna tar olika lång tid att göra vid travmaskinen och skenklippningen. 
 Små enheter går fortare att tillverka i cellen jämfört med stora enheter vilket gör 

att det kan uppstå kö framför travningen.  
 Vid bandningen uppstår det mest problem eftersom det är dålig tolerans på 

banden. 
 ECS systemet kan innebära problem. ECS systemet är ett datasystem som 

Capacitors använder sig av för att kontrollera var varje produkt befinner sig i 
produktionen. Om personalen skriver in felaktiga värden av misstag och 
accepterar kan det finnas viss okunnighet hos personalen om hur detta ångras 
och åtgärdas. Det finns ett sätt att ångra detta på men alla har inte blivit 
informerade om det. Det uppstår då förvirring vid efterföljande stationen 
eftersom de då får ta till extra tid för att höra vad problemet är och varför värdet 
på grafen ser ut som det gör. När de vet att inslagna värdet är fel kan de 
acceptera detta och återuppta arbetet. Detta kan skapa missförstånd i 
produktionen. 

 
Vid besök i monteringen uppmärksammades följande: 

 Ju mer motstånd en enhet kräver desto mer tid tar det att montera enheten. Tiden 
varierar väldigt mycket och kan ligga mellan 10-40 minuter. 

 Säkringslösa enheter: De tar längre tid att göra än vanliga enheter, då det är 
mycket mer att löda. En säkringslös enhet kan ta upp emot 40 minuter att 
montera. De säkringslösa enheterna innebär mer belastning och de är tyngre att 
göra vilket kan påverka personalen både psykiskt och fysiskt.  

 Lödkolven kan ibland svalna och då måste den slås på igen. Arbetaren är då 
tvungen att vänta tills kolven blivit varm igen innan den kan användas. Detta 
kan ta ca. fem minuter. 

 Lösa säkringar och fel på säkringar kan vara ett problem och det innebär mera 
jobb. 

 Arbetsställningen kan uppfattas som obekväm då personalen ständigt står upp 
och monterar och inte har någon möjlighet att sitta ner. 

 Det är viktigt att en lapp följer med den första enheten i varje order som visar för 
inburkningen att det kommer en ny order. Vid utebliven lapp kan misstag lätt 
förekomma att inburkningen använder fel papper, burk och lock. Speciellt om 
enheterna som körs samtidigt i processen är väldigt lika varandra. 

 
Vid besök i inburkningen uppmärksammades följande: 

 Om det är två order som körs samtidigt i processen där storleken varierar mycket 
krävs det att pappersbyte sker ofta, vilket tar lite tid. 

 När enheten ska föras in i behållaren kan den ibland kilas fast. Det blir då svårt 
att få in enheten och den måste föras in manuellt genom att slå med en 
hammare/slägga på behållaren och ”inskjutningsmaskinen”. Detta kan bero på 
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att enheten är fel travad eller dåligt monterad. Det är väldigt tidskrävande och 
sliter dessutom på personalen, speciellt om det sker ofta. 

 Vid ny order är det viktigt att vara uppmärksam och läsa TS noggrant för att inte 
riskera att ”burka” in enheten i fel behållare. Inträffar detta krävs en urburkning 
där arbetaren manuellt med hjälp av en speciell travers får ut enheten ur 
behållaren. Det tar mycket extratid. 

 Vid lockningen kan lödkolven svalna ganska ofta eftersom den går på en timer. 
Har inte lödkolven slagits på efter att tiden gått ut tar det tid att vänta på att den 
ska värmas upp. 

 Ibland, om arbetaren är ouppmärksam, kan fel lock lödas fast. Om locket inte 
hinner svetsas fast går det snabbt att åtgärda genom att värma upp lödningen 
igen. Men om locket hinner svetsas fast tar det mycket extratid att skära upp 
locket igen. 

 Ibland kan svetsroboten krångla, t.ex. att det har blivit fel på programmet eller 
att något i roboten har gått sönder vilket måste åtgärdas av en person som har 
utbildning på roboten. Detta kan ibland vara tidskrävande om det är ett större fel 
som har inträffat. Ibland kan kondensatorerna bli fel laddade i roboten vilket gör 
att roboten gör en felaktig svetsning. Det leder till att arbetaren manuellt måste 
slipa bort den felaktiga svetsningen vilket kan ta tid. 

 Om roboten missar mycket i svetsningen måste en manuell svetsning göras i 
efterhand. Det kan bero på att arbetaren glömt att byta ut ett utslitet munstycke 
hos roboten. Munstycket byts ca 1-2 gånger per skift 

 Gasen som används vid den manuella svetsningen kan ibland ta slut och behöver 
då fyllas på av utbildad personal. Finns ingen utbildad personal på plats kan inte 
arbetet göras. 

5.2 Ordernät 
Det finns 13 olika enhetsstorlekar, med tre olika sorter under varje storlek. Dessa tre är 
internt säkrade, fuseless A och fuseless S. I figur 5.1 visas ordernätet för Capacitors där 
de olika ordersorterna som finns visas i storleksordning, där minsta storleken är längst 
till vänster. Totalt blir detta 39 olika varianter av order. 
 

 

Figur 5.1 Ordernät för ABB Capacitors 
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5.3 Tidstudie 
Här följer tidstudien för varje station där storlekarna är sorterade efter minsta storleken 
högst upp och största storleken längst ner. Färgerna indikerar de olika sorterna. 
Internt säkrad 
Fuseless A 
Fuseless S 

 
Lindningen och Cellen har slagits samman eftersom de är beroende av varandra och 
samarbetar. De order som är studerade i tidstudien är speciellt utvalda av konsulten. 
Dessa tider är ändrade till mer korrekta tider pga. förändringar i produktionen och kan 
ses i tabell 1. Tiderna nedan är beräknade för en stycken personal på varje station. 
Konsultens framtagna tider kan ses i bilaga 6. 

5.3.1 Lindning/cell 
Varje linda tar 15 sekunder att tillverka och det tillverkas två lindor parallellt vilket 
betyder att det produceras en linda varje 7,5 sekund. Detta är ett s.k. normelement vilket 
innebär att en linda alltid räknas om till 21,5 meter. Ju mer lindor en enhet har, desto 
längre tid tar den att tillverka i lindningen/cellen. De nya tiderna kan ses i tabell 5.1. 

Tabell 5.1 Tidstudie för lindning/cell 

   Tid (min) 

Burk Strl Lindning/Cell Lindor Stycktid 

CH 220       

CH 330       

CH 440 CHDF 441     

CH 550 CHDB 551 * 2 15 3,75 

  CHDE 552 16 4 

CH 660 CHDB 662 19 4,75 

  CHDB 662 24 6 

  CHDE 662 28 7 

CH 770 CHDB 772 36 9 

CH 880 CHDB 882 40 10 

CH 990       

CH 130       

CH 140 CHDB 142 55 13,75 

CH 160 CHDB 162 52 13 

  CHDB 162 45 11,25 

  CHDF 162 56 14 

CH 180 CHDF 182 54 13,5 

CH 200 CHDB 200 51 12,75 

  CHDB 202 60 15 

  CHDB 202 57 14,25 

  CHDB 202 60 15 

  CHDB 202 65 16,25 

  CHDB 202 75 18,75 

  CHDB 202 78 19,5 

  CHDB 200 80 20 

  CHDF 202 54 13,5 
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5.3.2 Travningen 
Det som tar tid i travningen är antal buntar. Med buntar menas hur många delar en enhet 
består av. Desto fler buntar ju längre tid tar det att producera en enhet i travningen. 
Buntar är delgrupper av sammanbundna lindor vilket kan variera i antal. De nya tiderna 
kan ses i tabell 5.2. 
 

Tabell 5.2 Tidstudie för travning 

    Tid (min) 

Burk Strl Travning Buntar Lindor Stycktid 

CH 220         

CH 330         

CH 440 CHDF 441       

CH 550 CHDB 551 * 2 1 15 3 

          

CH 660 CHDB 662 1 19 3 

  CHDB 662 3 24 3,5 

  CHDE 662 2 28 3,5 

CH 770 CHDB 772 4 36 4 - 5 

CH 880 CHDB 882 4 40 4 - 5 

CH 990         

CH 130         

CH 140         

CH 160 CHDB 162 4 52 4 - 5 

  CHDB 162 3 45 3,5 - 4,5 

  CHDF 162 4 56 7,4 

CH 180         

CH 200 CHDB 200 3 51 3,5 - 4,5 

  CHDB 202 3 60 3,5 - 4,5 

  CHDB 202 3 57 3,5 - 4,5 

  CHDB 202 3 60 3,5 - 4,5 

  CHDB 202 5 65 6 

          

  CHDB 202 6 78 8 - 9 

  CHDB 200 4 80 4,7 

  CHDF 202 3 54 6,2 
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Monteringen 
Det som tar tid i monteringen är antalet motstånd. Desto fler motstånd ju längre tid tar 
det att producera en enhet i monteringen för internt säkrade enheter. De nya tiderna kan 
ses i tabell 5.3. 
 

Tabell 5.3 Tidstudie för montering 

     Tid (min) 

Burk Strl Montering Lindor Element Motstånd Stycktid 

CH 220           

CH 330           

CH 440 CHDF 441   18 1 14,9 

CH 550 CHDB 551 15   2 8 

  CHDE 552   16 2 Paket 14,6 

CH 660 CHDB 662 19   2 8 

            

  CHDE 662   28 1 Paket 18,9 

CH 770 CHDB 772 * 2 36   8 11,7 - 12,1 

CH 880 CHDB 882 40   4 9,9 

CH 990           

CH 130           

CH 140 CHDB 142 55   5 13,7 

CH 160 CHDB 162 52   8 10 

  CHDB 162 45   6 10 

  CHDF 162   56 1 20 - 25 

CH 180 CHDF 182   54 1 20 - 25 

CH 200 CHDB 202 * 2 51   12 11,7 - 12,9 

  CHDB 202 60   15 15 

  CHDB 202 57   9 10 

            

  CHDB 202 65   10 15,1 

  CHDB 202 75   6 14 

            

  CHDB 202 * 2 80   10 14,9 - 21,2 

  CHDF 202   54 1 20 - 25 
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5.3.3 Inburkningen 
I inburkningen tar alla enheter lika lång tid oberoende vilken storlek det är. Dock skiljer 
sig tiderna när det produceras enheter med en genomföring vilket är sällsynt då det 
normalt oftast är två genomföringar. De nya tiderna kan ses i tabell 5.4. 
 

Tabell 5.4 Tidstudie för inburkning 

  Tid (min) 

Burk Strl Inburkning S-Stolpe V-Station L-Station Sv-Robot Ju-Svets Tät-Prov Total tid 

CH 220 CHDB 220 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

CH 330 CHDB 330 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

CH 440 CHDF 441 2,8 3 5 1,8 1 0,9 14,5 

CH 550 CHDB 551 2,8 3 5 1,8 1 0,9 14,5 

  CHDE 552 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

CH 660 CHDB 662 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

  CHDB 662 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

  CHDE 662 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

CH 770 CHDB 772 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

CH 880 CHDB 882 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

CH 990 CHDB 990 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

CH 130 CHDB 130 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

CH 140 CHDB 142 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

CH 160 CHDB 162 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

  CHDB 162 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

  CHDF 162 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

CH 180 CHDF 182 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

CH 200 CHDB 202 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

  CHDB 202 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

  CHDB 202 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

  CHDB 202 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

  CHDB 202 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

  CHDB 202 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

  CHDB202 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

  CHDB 202 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 

  CHDF 202 4,4 3 1,8 1 0,9 11,1 
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5.4 Diff-tider 
Diff-tider har tagits fram för att se hur mycket tid momenten i arbetet skiljer sig från 
varje order som har studerats. Detta gäller för travningen, monteringen och 
inburkningen.  
 
Resultatet i travningen visar att ett moment har en diff-tid på 3 minuter mellan olika 
order. 
 
Resultatet i monteringen visar att två moment har en diff-tid på 4,43 minuter och 4,25 
minuter mellan olika order. 
 
Resultatet i inburkningen visar att momenten mellan olika order tar ungefär lika lång 
tid. 
 
Resultatet av studien för diff-tider och dess moment i arbetet kan ses i bilaga 5. 
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5.5 Gruppering av order 
I figur 5.2, 5.3 och 5.4 visas diagram över ordergrupperingen som tagits fram med 
grund av den kompletterade tidstudien för Internt säkrade, fuseless A och fuseless S. 
Detta gäller för en stycken personal på varje station och det visar montagetiderna per 
enhet och station. Ses mer detaljerat i bilaga 2. 
 

 
Figur 5.2 Sammanställning av grupperingen för internt säkrade 

 
Figur 5.3 Sammanställning av grupperingen för fuseless A 

 
Figur 5.4 Sammanställning av grupperingen för fuseless S 
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5.6 Kapacitet 
Störningar som har skett under en tidsperiod på 93 dagar har undersökts och framställts 
i en tabell nedan där informationen tagits från en ”daglig styrning” tavla. Det som 
antecknas där är problem som uppstått under skiftet och tiden som gått förlorad. 
Eftersom produktionen pågår dygnet runt består en arbetsvecka av sju dagar. Varje dag 
är indelad i tre stycken skift (natt, förmiddag, eftermiddag) där varje skift består av åtta 
timmar (480 minuter) varav 75 minuter är raster för travningen, monteringen och 
inburkningen. Lindningen/Cellen körs regelbundet och personalen tar rast en i taget för 
att detta ska vara möjligt. Därför räknas inte raster till dessa två stationer. Med detta 
menas att när en arbetare tar rast sköter den andra arbetaren båda sidorna (Humle & 
Dumle och Piff & Puff). En studie av varje störning har lett till att vissa tider har 
korrigerats eller tagits bort pga. att situationer som i normala fall inte brukar inträffa har 
skett under denna tidsperiod. Alla tider för störningar som har uppkommit för 
tidsperioden kan ses i bilaga 3. En sammanställning av enkäterna har tagits fram för att 
få reda på vilka ställtider som finns. Denna sammanställning kan ses i bilaga 1.  

5.6.1 Lindningen 
Störningar 
Det som har korrigerats är: 
Folietrassel H&D    Gammal tid: 685 min Ny tid: 
340 min 
Folietrassel    Gammal tid: 540 min Ny tid: 
465 min 
Rusingar P&P    Gammal tid: 170 min Ny tid: 
100 min 
 
Det som har tagits bort är:   Ovanliga problem och moment som nästan 
aldrig 
Jan E fixar på P&P   uppstår och som ej har tagits med i 
Programmering Rusningar H&D   beräkningarna. 
 
Ej körning pga. avvaktande frånvarande personal  Dessa har tagits bort pga. att 
Körning ena sidan pga. personalfrånvaro beräkningar endast har tagits fram vid 
Körning ena sidan pga. sjukdom full bemannskap. 
 

De totala störningarna är 3255 minuter under 93 dagar. 

Störningar per dag:  

Störningar per skift:  

De totala störningarna per skift är 11,7 minuter. 

Ställtider 
Efter att en sammanställning tagits fram av enkäterna som delats ut har följande 
information blivit känd för orderbyten och materialbyten. 
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Orderbyte: I snitt en stycken orderbyten totalt per skift med en genomsnittstid på 15 
minuter. Med detta menas att någon av maskinerna har ett byte under skiftet. Eftersom 
det finns två maskiner innebär det 15/2 = 7,5 minuter per skift. 

Materialbyte: I snitt åtta stycken per skift med en genomsnittstid på sju minuter. 

Den totala ställtiden blir då:  

Den totala ställtiden per skift är 63,5 minuter. 

Uträkning av kapacitet 
För att få fram kapaciteten subtraheras den totala tiden för ett skift med ställtider + 
störningar. 

Den totala kapaciteten blir då:  
 
Den tillgängliga kapaciteten per skift är 404,8 minuter. 

5.6.2 Cellen 
Störningar 
Det som har korrigerats är: 
Linda fastnar P&P   Gammal tid: 165 min Ny tid: 
135 min 
Linda följer med i sveparen P&P   Gammal tid: 770 min Ny tid: 
710 min 
Steg 1    Gammal tid: 1070 min Ny tid: 
710 min 
Överhettade grytor   Gammal tid: 640 min Ny tid: 
80 min 
 
Det som har tagits bort är: 
Programmering P&P 
Programmering H&D 
Programmering Fuseless 
Möte    Ovanliga problem och moment som nästan 
aldrig 
Krångel experimentorder   uppstår och som inte har tagits med i 
Följdfel, hjälp av stig   beräkningarna. 
Experimentorder/ny design 
Omprogrammering FIFO 
Stig provocerar fram el 
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De totala störningarna är 12169,5 minuter under 93 dagar. 

Störningar per dag:  

Störningar per skift:  

De totala störningarna per skift är 43,6 minuter. 

Ställtider 
Efter att en sammanställning tagits fram av enkäterna som delats ut har följande 
information blivit känd för orderbyten och materialbyten. 
 
Orderbyte: I snitt en per skift med en genomsnittstid på 17,5 minuter. Med detta menas 
att någon av banorna har 1 byte under skiftet. Eftersom det finns två banor innebär det 
17,5/2 = 8,75 minuter per skift. 

Materialbyte: I snitt fem stycken per skift med en genomsnittstid på 4,51 minuter. 

Byten som sker mer sällan sker i snitt 0,22 ggr per skift med en 
genomsnittstid på 37,5 minuter. 

Den totala ställtiden blir då:  

Den totala ställtiden per skift är 39,6 minuter. 

Uträkning av kapacitet 
För att få fram kapaciteten subtraheras den totala tiden för ett skift med ställtider + 
störningar. 

Den totala kapaciteten blir då:  
 
Den tillgängliga kapaciteten per skift är 396,8 minuter. 

5.6.3 Travningen 
Störningar 
Det som har tagits bort är:   Ovanliga problem och moment som nästan 
aldrig 
Utbildning    uppstår och som ej har tagits med i 
Utredning nytt utsug skenlödaren   beräkningarna 
 
 
De totala störningarna är 4335 minuter under 93 dagar. 

Störningar per dag:  
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Störningar per skift:  

De totala störningarna per skift är 15,5 minuter. 

Ställtider 
Efter att en sammanställning tagits fram av enkäterna som delats ut har följande 
information blivit känd för orderbyten och materialbyten. 
 
Orderbyte: I snitt tre per skift med en genomsnittstid på 20 sekunder. 

Materialbyte: I snitt tre stycken per skift med en genomsnittstid på 3,5 minuter. 

Den totala ställtiden blir då:  

Den totala ställtiden per skift är 11,5 minuter. 

Uträkning av kapacitet 
För att få fram kapaciteten subtraheras den totala tiden för ett skift med totala tiden för 
raster och ställtider + störningar. 

Den totala kapaciteten blir då:  
 
Den tillgängliga kapaciteten per skift är 378 minuter. 

5.6.4 Monteringen 
Störningar 
De totala störningarna är 1300 minuter under 93 dagar. 

Störningar per dag:  

Störningar per skift:  

Enligt personalen ute i produktionen stämmer inte en störning på 4,7 minuter per skift. 
De flesta arbetarna är överens om att det i snitt är ca 30 minuter störningar per skift 
vilket har tagits fram genom frågor till personalen och observation av produktionen. Att 
det inte stämmer kan bero på att det är dålig uppföljning av störningar på ”daglig 
styrning” tavlan. 

De totala störningarna per skift sätts idag till 30 minuter. Exakt vilka dessa störningar är 
bör undersökas närmare. 

Ställtider 
Efter att en sammanställning tagits fram av enkäterna som delats ut har följande 
information blivit känd för orderbyten och materialbyten. 
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Monteringen har alltid material tillgängligt och de berörs inte av orderbyten. 
 
Uträkning av kapacitet 
För att få fram kapaciteten subtraheras den totala tiden för ett skift med totala tiden för 
raster och ställtider + störningar. 

Den totala kapaciteten blir då:  
 
Den tillgängliga kapaciteten per skift är 375 minuter. 
 

5.6.5 Inburkningen 
Störningar 
De totala störningarna är 1125 minuter under 93 dagar. 

Störningar per dag:  

Den totala tiden ovan är inte helt korrekt. Anledningen till det är att personalen har 
missat att skriva upp alla parametrar som finns på ”daglig styrning” tavlan vilket har lett 
till att de ej har tagits med i beräkningarna. För att få en klarare bild av dessa har 
inburkningen studerats mer noggrant. Resultatet av detta ses nedan. 

Förflyttningar (extra moment som ej är registrerat i tidstudien)  Tid: 20 min/skift 

Hämtning av Pinnar/pallar     Tid: 1,5 min/skift 29 
min/skift 

Papperskrångel     Tid: 7,5 min/skift 

 

Det innebär att störningar per skift blir: 

Störningar per skift:  

De totala störningarna per skift är 33 minuter. 
 
Ställtider 
Efter att en sammanställning tagits fram av enkäterna som delats ut har följande 
information blivit känd för orderbyten och materialbyten. 
 
Materialbyte/orderbyte: En genomsnittstid på 49 minuter/skift. 

Den totala ställtiden per skift är 49 minuter. 
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Uträkning av kapacitet 
För att få fram kapaciteten subtraheras den totala tiden för ett skift med totala tiden för 
raster och ställtider + störningar. 

Den totala kapaciteten blir då:  
 
Den tillgängliga kapaciteten per skift är 323 minuter. 
 

5.6.6 Diagram över tillgänglig kapacitet 
I figur 5.5 och 5.6 visas ett diagram över den tillgängliga kapaciteten som räknats fram 
för varje station. Lindningen och Cellen finns med var för sig men har även slagits 
samman till en gemensam station. Störningarna har adderats samman och den längsta 
ställtiden har valts att gälla för den gemensamma stationen då dessa ställtider sker 
samtidigt. 

 

Figur 5.5 Diagram över tillgänglig kapacitet i tid 

 

 
Figur 5.6 Diagram över tillgänglig kapacitet i procent 
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5.7 Excelbladet 
Tabell 5.5 är tagen från det uppstrukturerade excelbladet. I dessa kolumner fylls 
information i för respektive order som ska mixas. Den enkla färgstruktureringen 
tydliggör för orderläggaren att han/hon vet vilka storlekar som kan mixas tillsammans. 
Under kolumnen motstånd så visas vilket intervall antalet motstånd bör ligga inom för 
att få optimalt resultat. 
 
Tabell 5.5 Excelbladet 

 

 
Tiden för antalet buntar kan ses i tabell 5.6. Dessa tider är beräknade från tidstudien 
som kan ses i kapitel 5.3.2. 
 
Tabell 5.6 Tiden för antalet buntar 

 TID (min) 
Buntar Internt säkrade Fuseless A Fuseless S 

1 3 4,8 3 
2 3,5 5,6 3,5 
3 4 6,4 4 
4 4,5 7,2 4,5 
5 6 9,6 6 
6 8,5 13,6 8,5 
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Vid inslagen mix så beräknas slöseriet genom formler i excelbladet (tabell 5.7). Alla 
formler är kopplade till olika sidor i excelbladet. Kapacitetsberäkningen med störningar 
och ställtider kommer ifrån sidan ”kapacitet” som kan ses i bilaga 7 där 
kapacitetsberäkningen räknats ut genom formler. Dessa beräkningar förklaras mer 
noggrant under kapitel 5.6. 

Tabell 5.7 Slöseri för varje station 

  Skift tid störningar ställtider raster Kapacitet 
Effektiv 

Tid Slöseri 

Lindningen 480 11,66666667 63,5   404,8333333     

Cellen 480 43,61827957 39,55   396,8317204     

Lindningen/Cellen 480 55,28494624 63,5   361,2150538 0 361,2150538 

Travningen 480 15,53763441 11,5 75 377,9623656 0 377,9623656 

Monteringen 480 30 0 75 375 0 375 

Inburkningen 480 33,03225806 49 75 322,9677419 0 322,9677419 
 

För att lättare veta vilka order som kan mixas kan en mixhjälp som finns med som en 
sida i excelbladet tas som hjälp (tabell 5.8 och 5.9). Den visar vilka färger 
(grupperingar) som lämpar sig att mixas tillsammans och kan ses nedan. Fuseless S 
finns inte med pga. bristande underlag för alla storlekar. 

Tabell 5.8 Mixhjälp för internt säkrade - internt säkrade 

Tabell 5.9 Mixhjälp för internt säkrade - fuseless A 

Internt säkrade - Internt säkrade  Internt säkrade - Fuseless A 
Dålig mix Gränsfall Bra mix  Dålig mix Gränsfall Bra mix 
Gul - Grön Gul - Röd Gul- Rosa  Gul - med alla färger Blå - Blå Blå - Rosa 
Gul - Gul  Grön - Blå  Grön - Gul Blå - Röd Röd - Blå 
Grön - Grön   Grön - Röd  Grön - Grön   Röd - Röd 
Gul - Blå   Grön - Rosa  Grön - Blå   Röd - Rosa 
    Blå - Blå  Grön -Röd   Rosa - Grön 
    Blå -Röd  Grön - Rosa   Rosa - Blå 
    Blå - Rosa  Blå - Gul   Rosa - Röd 
    Röd - Röd  Blå - Grön   Rosa - Rosa 
    Röd - Rosa  Röd - Gul     
    Rosa - Rosa  Röd - Grön     
 
    Rosa - Gul     
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Efter att den lämpade mixen har förts in i kolumnerna kan tiden det tar på respektive 
station direkt ses samt antal burk/skift, antal lindor/skift och antal lindor/dygn (tabell 
5.10). Tiderna är kopplade till sidan ”grupper” i excelbladet som kan ses i bilaga 2. 
Capacitors mål är 49 000 lindor/vecka vilket betyder att de minst måste producera 7 000 
lindor/dygn. Det gäller också att lägga en bra mix med hänsyn till antal burkar/skift som 
inburkningen klarar av. Inburkningen klarar av att göra runt 40 burkar/skift vid två i 
personalen. 

Tabell 5.10 Data över produktionstakten kopplat till Excelbladet 

 

Detta slår sig i ett diagram som kan ses i figur 5.7 där kan den tillgängliga kapaciteten i 
procent ses för varje station samt den tillgängliga effektiviteten för en mix i form av 
cykeltiden. En acceptabel gräns för slöseri har satts till 5 – 10 % dvs. planera 
produktionen på minst 90 – 95 % av tillgänglig kapacitet. 
 

 

Figur 5.7 Diagram på cykeltiden för den inslagna mixen på respektive station 

En ”lathund” har tagits fram för hur användaren ska orientera sig i excelbladet vilket 
kan ses i bilaga 4. 
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5.7.1 Exempel på mix 
I tabell 5.11 kan ett exempel ses på en bra lagd mix, där hänsyn till mixhjälpen har 
tagits. I detta exempel på mix har en personal från travningen flyttats till monteringen 
för att ge en jämnare cykeltid mellan stationerna och bästa möjliga resultat. 
 
Tabell 5.11 Exempel på inslagen mix i excelbladet 

 

Denna mix resulterar i att det borde kunna produceras 7 500 lindor/dygn vilket kan ses i 
tabell 5.12. 

Tabell 5.12 Produktionstakten för den inslagna mixen 

 

Figur 5.8 visar hur denna mix slår sig på respektive station. I detta fall tenderar 
lindningen/cellen att bli en flaskhals eftersom den har lägst slöseri på 10 %. Ökas 
produktionsvolymen är det lindningen/cellen som först inte klarar av att producera 
angiven volym. 

 

Figur 5.8 Cykeltiden på respektive station för den inslagna mixen 
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6 Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet och arbetets genomförande. Analysen ligger som 
grund till diskussionen, slutsatsen och rekommendationer för fortsatt arbete. 

6.1 Besök på respektive station 
Observationen av produktionen gav en klarare bild över hur processen fungerar och 
resultatet gav en bild av vilka problem som finns. Problemen som blev kända var endast 
utifrån vad dåvarande skiftlagets personal konstaterade. Det är inte känt över hur lång 
tid personalen har jobbat på respektive station vilket innebär att information kan vara 
bristande. 

6.2 Ordernät 
Resultatet över vilka olika order som finns innebar att varje ordersort kunde undersökas 
mer noggrant. 

6.3 Tidstudie 
Syftet med undersökningen som gjordes för varje order gav mer korrekta tider för 
respektive order i processen. Vissa tider stämde bra överens med konsultens tidstudie 
men några tider har blivit korrigerade. Under denna undersökning visade det sig att 
antalet buntar i travningen påverkar tiden. Vid samma antal buntar för olika order är 
cykeltiden lika. Det som skiljer cykeltiden för olika order i monteringen är antalet 
motstånd per enhet. Vid inburkningen var konsultens tidstudie endast baserad på 
enheter med två stycken genomföringar vilket resulterade i att varje enhet tar lika lång 
tid oavsett order. Den korrigerade tidstudien resulterade i kunskap om att order med en 
genomföring tar längre tid att tillverka i inburkningen. Därmed varierar tiderna för 
denna station. Trots detta har beräkningarna gjorts med grund att alla order tar lika lång 
tid i inburkningen eftersom informationen om en genomföring inte är framtagen på ett 
tillförlitligt sätt. 

6.4 Diff-tider 
Diff-tiderna som tagits fram ger en tydlig bild över hur momenten i arbetet varierar 
tidsmässigt för varje order i stationerna travningen, monteringen och inburkningen.  
Detta underlättar för att se över om det är några moment som påverkar ledtiderna och 
det visar de moment som det kan arbetas med för att få likriktade ledtider. 
 

6.5 Gruppering av order 
Grupperingen av order är framtagen med grund till tidstudien där varje grupp består av 
order med liknande tider i produktionen på varje station. Vid inburkningen tar alla order 
lika lång tid, därför är dessa staplar lika långa i diagrammen. I monteringen för fuseless 
A och fuseless S är tidstudien bristande och därför har en och samma tid uppskattats för 
alla order, vilket kan ses i diagrammen. 



   

 
 

44 

 

6.6 Kapacitet 
Resultatet från undersökningen av ”daglig styrning” tavlan har givit en inblick om att 
informationen från vissa stationer inte är optimal.  
 
En bättre och mer korrekt bild av parametrarna och störningarna har givits tack vare en 
jämförelse mellan ”daglig styrning” tavlan och den framtagna sammanställningen av 
enkäterna. Ett diagram kunde då tas fram över kapaciteten på varje station, vilket ger en 
tydlig bild av att varje station inte kan utnyttjas till max, alltså 480 minuter per skift. 
Diagrammet visar att inburkningen har mycket störningar och ställtider vilket inte varit 
känt förut. Detta pga. att det inte har antecknats störningar på ”daglig styrning” tavlan 
samt att det varit moment i arbetet som inte tagits med i tidstudien. De övriga 
stationernas resultat var enligt förväntningarna. Resultatet framgår det att det finns mer 
tid att spara genom likriktade ledtider än reducerade störningar. Diagrammet för den 
tillgängliga kapaciteten visar att störningar och ställtider endast är en bråkdel av den 
tillgängliga tiden på ett skift. Diagrammet visar att likrikta cykeltiderna för varje order 
är ett alternativt område med möjlighet för förändringar. Genom att sträva efter 
jämlikare cykeltider mellan stationerna för olika order blir mixläggningen lättare att 
planera. 

6.7 Excelbladet 
Med hjälp av det framtagna excelbladet kan orderläggaren lättare planera dagens mix av 
order. I excelbladet ska en mixhjälp underlätta för att lägga en bra mix av order i 
produktionen. Där kan orderläggaren enkelt se vilka order som är lämpliga att mixas 
utan att behöva testa och chansa sig fram. När en mix är framtagen kan resultatet för 
cykeltiderna ses och hur de slår sig ute i de olika stationerna i produktionen. Det strävas 
efter en jämn cykeltid för alla stationer vilket ska leda till ett jämnare flöde. Om det är 
svårt att få ett jämnt flöde med två i personalen på varje station pga. att en flaskhals 
uppstått är excelbladet uppbyggt att en i personalen enkelt kan flyttas från en station 
med mycket slöseri till stationen där flaskhalsen uppstått. Excelbladet utgår från att det 
ska vara två stycken i personalen på varje station vilket kan ses i kolumnerna 
”operatörer” i tabell 5. För att flytta en personal från en station till en annan så skrivs det 
antalet operatörer (1 eller 3) under raden där mixen slagits in. Det kan då ses i 
diagrammen om det är en lämplig åtgärd att göra och visar det sig vara det leder detta 
till en jämnare arbetsbelastning. Detta kan ses i exemplet på mix i kapitel 5.7.1 där en i 
personalen har flyttats från travningen till monteringen. 
 
När det blir jämnare flöde i produktionen leder det till att det blir mindre köer framför 
flaskhalsen vilket i sin tur leder till minskade PIA och att ledtiden genom produktionen 
för varje produkt blir snabbare. När PIA minskar minimeras samtidigt riskerna för att ett 
flödesstopp uppstår. 
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Excelbladet är enkelt uppbyggt med hänsyn till korrektioner och förändringar. Alla 
kolumner där värden kan skrivas in är kopplade till formler som finns i de olika bladen 
(mix, grupper, störningar och kapacitet). Om nya tidstudier tas fram kan den gamla 
tidstudien enkelt bytas ut i bladet ”grupper”. Lika gäller för om störningarna och 
ställtider förändras då förändringarna enkelt kan föras in i bladen ”störningar” och 
”kapacitet”. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras arbetets genomförande och problem som uppstått. Det 
diskutteras även om resultatet samt teoridelen om LEAN production och dess påverkan 
för Capacitors. 
 
Observeringen av produktionen var främst till för att ge en bra grund till att möjliggöra 
utförandet av examensarbetet. Detta gav en bra bild över produktionens flöde. 
 
Under tidsperioden som konsulten var på Capacitors studerades inte alla ordervarianter 
och därför är materialet ganska tunt, syftat på de framtagna data som används för 
Fuseless A och Fuseless S i excelbladet. För dessa finns otillräcklig information vilket 
resulterat i att en del uppskattningar har tagits angående tiderna för dessa. För internt 
säkrade har data för tiderna till viss del varit tunn pga. att mycket förändrats i 
produktionen sedan tiderna tagits fram.  
 
Problemet med informationen från ”daglig styrning” tavlan är att det har varit dåligt 
engagemang i att anteckna det som uppstått och påverkat produktionen på vissa 
stationer. 
 
För de flesta störningar har flera tider antecknats då de inträffat flera gånger, och vid 
vissa tillfällen var tiden betydligt högre jämfört med medlet för störningen. Därför 
undersöktes dessa utstickande tider och det kunde då konstateras att detta berodde på 
ovanliga händelser, t.ex. att en servicetekniker inte var tillgänglig. Därför har dessa tider 
sorterats bort i beräkningarna pga. att det är ovanligt förekommande störningar. 
 
Innan enkäten delades ut visades den upp för ledningen för ett godkännande. Alla 
frågorna blev godkända av ledningen men enkäten behövde även granskas av facket (IF 
metall). Det var då första problemet uppkom. Facket nekade frågorna om tiderna då 
detta tydligen var ett väldigt känsligt ämne enligt dem och som gick in för mycket på 
personlig integritet. Detta trots att enkäten var anonym och frivillig. Förmodligen är 
facket för dåligt insatta i arbetet med förbättringar och LEAN production. De ser inte 
helheten och syftet med arbetet och frågorna i enkäten. Examensarbetet syftar enbart till 
personalens bästa vilket facket inte verkar förstå. Tiderna ska inte användas för att se 
om de arbetar utan ska användas för att få en helhetsbild av kapaciteten på varje station 
för att sedan kunna lägga en lämplig mix av order som personalen klarar av att 
producera. Frågorna om tiderna fick tas bort men ett godkännande gavs om att dela ut 
frågorna om parametrar och störningar som påverkar tiden. Detta gav en bra uppfattning 
om orderbyten och materialbyten och övriga störningar som kan uppstå på varje station 
utifrån personalens perspektiv. 
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Vid införandet av LEAN krävs det att alla jobbar efter samma mål. Det gäller såväl 
personalen på golvet som ledningen, inklusive facket. Personalen måste bli informerad 
om vad som sker och vara engagerade. Utan ett engagemang från alla parter kan arbetet 
med förbättringar lika gärna läggas ner eftersom alla inblandade då snarare jobbar mot 
varandra än för varandra. På Capacitors blir personalen informerade om diverse saker i 
form av VU-möten.  
 
Capacitors bör hela tiden arbeta med förbättringar och attackera sina störningar. Ett 
område som kan förbättras är de interna transporterna där personalen i t.ex. 
inburkningen kan planera hämtningen av material bättre för att rätt material ska finns 
tillgängligt. Capacitors har en förbättringstavla där de antecknar vilka avvikelser som 
arbetas med för stunden och när dessa avvikelser ska vara fixade. Detta skapar 
förståelse till personalen att det verkligen sker förändringar och att det som antecknas på 
”daglig styrning” tavlan verkligen åtgärdas. 
 
Utjämningen inom LEAN är en viktig del för ABB Capacitors och genom en bra mix 
blir det ett jämnt flöde i produktionen vilket kommer att underlätta för 
produktionsprocessen. 
 
En fråga som kan ställas är om Capacitors ska utjämna med avseende på volymen eller 
arbetsinnehållet? 
 
Volym = Producera alltid lika många enheter/h 
Arbetsinnehåll = Mixa produkter för att uppnå en jämn arbetsbelastning. Rätt mix 
innebär att det kan produceras lika många enheter/h. 
 
Om Capacitors utjämnar med avseende på volym kan de se till att det alltid finns order 
ute i produktionen vilket gör att produktionen går på maxfart utan onödiga stopp. Väljer 
de att producera enligt volym, alltså sätter upp ett mål att tillverka ett visst antal burk 
per dygn, innebär det att arbetsbelastningen varierar från dag till dag. Vissa dagar kan 
då ha mer eller mindre slöseri vilket innebär att det ibland förekommer outnyttjade 
resurser. Vill de inrikta sig på detta arbetssätt bör de jobba med att förbättra ledtiderna 
istället för att reducera störningar och detta gäller främst för order som har lång 
cykeltid. 
 
Om de istället utjämnar med avseende på arbetsinnehållet innebär det förflyttning av 
personal för att extra resurser ska finnas där flaskhalsen uppstått. De kan skapas 
separata flöden för produkter med längre cykeltid med denna utjämning. Men i 
Capacitors fall är detta inte möjligt eftersom det kräver stora kostnader och utrymme i 
produktionen. Om de ändå väljer att inrikta sig på detta arbetssätt kan de använda sig av 
excelbladet för att underlätta för utplacering av personal. Större vikt läggs då på den 
som har hand om orderplaneringen att planera in personalen. Annars kan 
orderläggningen göras genom att det tillverkas produkter med kortare ledtid och sedan 
att det med regelbundna jämna mellanrum mixas in produkter med längre ledtid för att 
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jämna ut arbetsbelastningen. Detta kan göras utifrån excelbladet då det är möjligt att 
undvika att planera att två order med samma flaskhals körs samtidigt för att förhindra 
flödesstopp. 
 
Ett förslag är att utjämna med avseende på arbetsinnehållet samtidigt som det parallellt 
arbetas med utjämning med avseende på volymen för att därmed likrikta ledtiderna för 
varje produkttyp. När ledtiderna har kortats ner och alla stationer har liknande 
cykeltider kan arbetet övergå till att endast utjämna med avseende på volymen. Det 
strävas efter är att få en planerad produktion då det skulle förenkla för alla inblandade 
att ha koll hur mycket som produceras.  
 
När det gäller arbetet med att få ett helt kontinuerligt flöde krävs det att ledtiderna 
likriktas. Det är nästintill omöjligt att få ett optimalt flöde utan några stopp och därför 
går det alltid att bli bättre inom detta område. Inom Capacitors är ledtiderna höga då det 
förekommer stopp i produktionen väldigt ofta. Diagrammet över kapaciteten visar att 
störningarna som helhet inte är stora och att det inte finns mycket att förbättra där. 
Speciellt om det handlar om en mindre störning som inte har stor påverkan på tiden i 
processen, t.ex. tejpkrångel. Utifrån excelbladet vid en inslagen mix kan det konstateras 
att det är bättre att lägga större vikt på att likrikta ledtiderna då detta skulle medföra ett 
kontinuerligare flöde. Detta pga. att det finns mycket att hämta i form av slöseri. Diff-
tiderna visar vilka moment i arbetet som behöver förbättras för att få en jämnare 
cykeltid mellan varje order för att en utjämning med avseende på volym ska kunna vara 
möjlig. Ett sätt att närma sig ett kontinuerligt flöde är minskade avstånd mellan 
operationerna men då avstånden för Capacitors operationer är lagom stora är detta inget 
alternativ. Att ändra på layouten av produktionen skulle kosta för mycket. 
 
Ett begrepp som är viktigt inom LEAN är standardisering. Genom standardisering bör 
en standard införas för hur varje arbetsplats på Capacitors ska utföra sitt arbete och i 
dagsläget finns det operationsbeskrivningar för varje station som ska följas. Men i dag 
följer inte personalen dessa fullt ut utan gör lite som de själva tycker verkar vara det 
bästa sättet. Sådana egna initiativ kan leda till att det blir problem senare i produktionen 
trots att det fungerar just för stunden. Om personalen sedan får i uppdrag att lära upp en 
nyanställd blir utlärningen felaktig enligt operationsbeskrivningen. Standardiseringen 
ska se till att situationer som denna inte uppstår och förhindra onödiga kostnader. Om 
en standard finns för att stoppa processen kan överproduktion och flödesstopp 
förhindras i produktionen. I Capacitors fall kan det gälla att endast begränsa sig till att 
producera på en sida i lindningen och cellen (Humle & Dumle eller Piff & Puff). Om 
det endast produceras på en sida i dessa två stationerna innebär det att 
arbetsbelastningen blir lugnare med färre produkter i omlopp. Det är viktigt att det finns 
bra kunskaper och en bra överblick över produktionen så att flödet stoppas eller 
begränsas i tid när tendenser för flödesstopp uppstår. Den framtagna tidstudien för varje 
order ska skapa möjligheten att kunna standardisera för planeringen hur lång tid det ska 
ta att producera en viss order. Personalen blir mer medveten om hur lång tid arbetet bör 
ta. I dagsläget har inte alla en uppfattning om detta och det kan innebära att vissa order 
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tar längre tid än nödvändigt att tillverka. Ett exempel kan vara om de nyligen gjort en 
order som tagit lång tid och ordern därefter tar kortare tid, då kan de omedvetet tillverka 
den senare ordern på samma tid som föregående order utan att veta om att det borde gå 
snabbare och att en högre volym ska uppnås. Det kan vara svårt att ställa om sig när 
arbetstempot skiftar beroende på order. Standardiseringen möjliggör för Capacitors att 
enklare kunna upptäcka vart ett problem har uppstått och vad orsaken till problemet är. 
Detta pga. att alla arbetar efter samma standard. 
 
På Capacitors passerar nästan alla produkter samma processer/operationer och därför 
har produktfamiljerna som skapats fokuserat på varje produkts enskilda tid i varje 
station. Där alla produkter vars tider är liknande har delats in i samma grupp.  
 
Att ha bra kunskap om flödet är av stor vikt för att veta vad som behöver förbättras. I 
förbättringen som tagits fram genom detta arbete har stor vikt lagts på att studera flödet. 
Produkterna har studerats och kapacitet för varje station har tagits fram. Det visar att 
flödesfaktorn är viktig i arbetet med förbättringar. För Capacitors kan en fel lagd mix 
innebära en kapacitetsbrist i flödet trots att en analys visar på överkapacitet. Orsaken till 
detta kan vara dålig planering eller att för stora partistorlekar används. Excelbladet som 
tagits fram kan förhindra att dålig planering sker. 
 
För att Capacitors flöde ska vara effektivt krävs det att kopplingen mellan stationerna är 
bra. Därför måste kommunikationen fungera bra och en arbetare ska på ett enkelt sätt 
kunna flyttas från en station till en annan om så krävs. För att detta ska vara möjligt 
måste personalen ha en större bredd och vara utbildade inom övriga stationer. I 
dagsläget är detta något som bör förbättras. Kopplingen mellan stationerna måste vara 
så pass synkroniserad att de inte stör ut varandra. T.ex. ska inte monteringen behöva stå 
utan arbete pga. att travningen arbetar långsammare. En åtgärd är att det finns en 
buffertmarginal hos varje station där det alltid finns arbete att göra. 

Om Capacitors bestämmer sig för att planera enligt antalet burkar per dygn som ska 
tillverkas istället för som i dagsläget antalet lindor som ska tillverkas per dygn bör det 
finnas styrgränser för hur många burkar som är acceptabelt att producera. Läggs ett 
planerat burkvärde på t.ex. 100 burkar per dygn kan det enkelt i excelbladet matas in en 
lämplig mix för att klara av detta utan att för mycket slöseri/outnyttjad kapacitet 
uppstår. 

En orsak till att en felaktig mix kan uppstå utan att orderläggaren gjort fel är att en sida i 
lindningen/cellen stannat under en längre tid och tillverkning endast sker på en sida. Det 
kan leda till att den sida som producerar har bytt order när tillverkningen kommer igång 
på sidan som stannat. Detta resulterar i att en felaktig mix uppstår pga. att planering inte 
har kunnat utföras för att denna störning ska inträffa. 
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Om Capacitors utjämnar med avseende på volym lämpar det sig bra att införa takttider. 
Det är viktigt att bestämma en lämplig takttid som inte innebär stress för personalen. 
Därför är det viktigt att ha korrekta tidstudier som en grund för detta. Det är meningen 
att personal som arbetar lite långsammare inte ska känna sig tvingade att arbeta i ett 
snabbare tempo för att hinna med takttiden. De ska arbeta i samma tempo som de alltid 
gjort. 
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8 Slutsats 
I detta kapitel dras slutsatser på examensarbetet med analysen som grund. 
 
Det framtagna excelbladet kommer att underlätta väldigt mycket vid planering av både 
order och personal. Detta kommer att kunna bli ett standardiserat arbetsverktyg som 
Capacitors kommer att kunna använda sig av. Mixhjälpen har tagits fram för att vägleda 
mix-läggaren för att sätta en korrekt mix direkt, för att inte för mycket tid ska läggas på 
att testa sig fram. De simulerade testerna i excelbladet tyder på att målet med 49 000 
producerade lindor per vecka är rimligt. Detta genom att arbetsbelastningen utnyttjas 
maximalt genom en korrekt planering. 
 
Från resultatet som fås fram vid inskrivningen av data i excelbladet kan det dras en 
slutsats om att det nästan alltid måste vara en från personalen i travningen och tre 
stycken från personalen i antingen monteringen eller inburkningen. Vid körning av 
Fuseless order behövs det oftast tre stycken från personalen i monteringen, medan vid 
körning av endast internt säkrade behövs det oftast tre stycken från personalen i 
inburkningen, beroende på orderstorleken. Ju mindre storlek som körs desto mer enheter 
tillverkas per skift i lindningen/cellen, travningen och monteringen. Därför behövs det 
tre stycken från personalen i inburkningen för att de ska hinna med att producera. 
 
Vid en lagd mix är tanken att diagrammet för cykeltiden på varje station ska sättas upp 
tillsammans med personalfördelningen. Detta bidrar till att personalen blir informerade 
om vad de ska klara av att producera under skiftet samt vilken personalfördelning skiftet 
ska ha. Detta är för att alla ska vara medvetna om vilken station som kommer att vara 
flaskhalsen under skiftet och vart det kommer krävas en extra personal. Det ger en bra 
överblick över produktionen och leder till att all personal får bättre förståelse över vad 
som sker. 
 
När en sida i lindningen/cellen stannar så att endast tillverkning sker på den ena sidan 
och att ett orderbyte sker på den tillverkande sidan måste den nya ordern vara lämpad 
att mixas med ordern på sidan som har stoppats. Detta för att det inte ska bli ett 
orytmiskt flöde i produktionen. 
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9 Rekommendationer 
I detta kapitel framförs rekommendationer för fortsatt arbete. 
 
Det som Capacitors bör göra efter att ha kommit en bra bit på vägen med införandet av 
LEAN är att involvera personalen i form av förbättringsgrupper där de tillsammans får 
attackera problem som ständigt dyker upp i deras arbete. Personalen är nyckeln till en 
förbättrad produktion. 
 
Det som rekommenderas för Capacitors är att utjämna med avseende på volym där de 
själva bestämmer antalet burkar som ska tillverkas per dygn för att ge en lönsam 
verksamhet. För att det ska bli möjligt att utjämna med avseende på volym måste som 
sagt ledtiderna likriktas vilket kan göras genom att förbättra de höga diff-tider som finns 
mellan varje order. 
 
Personalen bör tillsammans diskutera fram en metodstandard som ska följas på varje 
station eftersom det är personalen på golvet som är bäst insatta i hur tillverkningen av 
produkten går till. De känner till detaljer som ledningen kanske inte är medvetna om. 
Det bör tillsättas en och samma person som lär ut till alla nyanställda för att utlärningen 
ska bli korrekt. 
 
Det bör införas en standard på Capacitors när en process ska stoppas för att förhindra 
överproduktion. De framtagna tiderna bör fungera som en standard för hur lång tid en 
order ska ta på respektive station. Det som Capacitors behöver undersöka och ta fram är 
tidstudier som saknas för fuseless A och fuseless S och en granskning av redan 
framtagna tider för internt säkrade enheter för att garantera att rätt mätvärden används. 
 
Capacitors bör se över hur de planerar sina partistorlekar och om de kan förbättras. De 
bör även se över om de kan använda överkapacitet till mer ställtider. Kostnaderna för 
detta är väldigt låga men mycket lönsamma. Dessutom reduceras PIA och 
genomloppstiden. 
 
Det rekommenderas att personalen i travningen måste utbildas i både monteringen och 
vissa delar av inburkningen. För att det ska fungera krävs det att en ansvarig person i 
ledningen har hand om personalfördelningen.  
 
Det Capacitors bör göra är att sätta upp styrgränser för hur många burkar varje skiftlag 
bör klara av att producera för att uppnå planerat antal vid en lagd mix. 
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Om Capacitors bestämmer en takttid i produktionen bör de ha en extra person från 
personalen på varje skift, en s.k. andon. Denna andon ska vara till hjälp när stationen 
ligger efter takttiden. 
 
Om rekommendationerna som tagits upp tas i kraft kommer Capacitors ta ett steg 
närmare en förbättrad produktionsplanering och LEAN production. 
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Bilaga 1: Sammanställning av enkäter 

För att få reda på parametrar som påverkar varje station (lindningen, cellen, travningen, 
monteringen och inburkningen) har enkäter tagits fram och delats ut. Informationen som 
blivit känd genom svaren på enkäten har sammanställts nedan. 
 
Lindningen 
Vilka problem brukar uppstå och vad är orsakerna? 

 Materialproblem 
 Bucklig film- och aluminiumfolie (åtgärdas genom att skadat material rivs 

bort för hand vilket är väldigt tidskrävande) 
 Material behandlas dåligt av lagerpersonalen 
 Materialet fastnar på axlarna 

 Datakrångel 
 Maskinella problem 

 Axlar och maskindelar går sönder (för lite service på maskinerna) 
 Luftfuktigheten 

 Hamnar utanför toleransgränsen pga. hög halt smutspartiklar 
 Ventilationen krånglar 

 
Hur ofta uppskattas det att problem som har större påverkan på arbetet inträffar? 
Någon gång i veckan (ibland mer, ibland mindre) 
 
Hur mycket tid per skift uppskattas går förlorad pga. störningar (då inte personalen kan 
arbeta)? 
Stor variation. Allt från två minuter till ett helt skift. Beror på problemet. 
I snitt ca 20 minuter. 
 
Vilka moment/parametrar brukar påverka tiden mest? 
Oförberedda orderbyten eller om något krånglar. T.ex. buckligt material. 
 
Hur många orderbyten uppskattas att det blir per skift? 
I snitt ett per skift 
 
Hur lång tid uppskattas att ett orderbyte tar? 
15 – 45 minuter. Varierar väldigt mycket beroende på axelbyten, materialbyten eller 
oförberett orderbyte. 
5 – 10 minuter beroende på hur mycket som ställs in. 
 
Hur lång tid uppskattas att ett materialbyte för plastfilm tar? 
Det tar ca 3 – 5 minuter 
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Hur lång tid uppskattas att ett materialbyte för aluminiumfolie tar? 
Det tar ca tre minuter 
 
Hur ofta sker materialbyten per skift (både plastfilm och aluminiumfolie)? 
Det sker 5 – 10 gånger per skift 
 
Hur ofta uppskattas det att skiflagen är underbemannade per skift (färre än två)? 
Aldrig. Är någon sjuk tillsätts en annan person från en annan station. 
 
Hur upplevs kommunikationen mellan stationerna? 
Lindningen samarbetar mycket med cellen eftersom de måste synkronisera sina 
orderbyten. 
Samarbetet kan alltid bli bättre för att spara tid. 
Kommunikationen blir bättre desto längre personalen har arbetat tillsammans. 
 
Cellen 
Vilka problem brukar uppstå och vad är orsakerna? 

 Stopp i steg 1 (Linda fastnar i hiss) 
 Många lindor med ”svansar” kommer ut från lindningen 

 Lindor fastnar i steg 2 
 Tejpen fäster inte eller tvinnas. 

 Säkringspåläggaren krånglar 
 Säkringsslingan får dubbelstuds. Det är för lång bit som ej är tvinnad. 

Tråden vandrar beroende på om det är mycket eller lite på rullen. 
 Kabelbrott 
 Tappar säkring 

 Papperstrassel 
Speciellt sveparen på Humle & Dumle 

 Tejpproblem 
 En gammal svepare och gammal tejp 

 Lindor fastnar (steg 1, svep, transportband och hissar) 
 Dåliga lödningar från Italienaren och steg 1 (dålig lödtråd och trasiga/för få 

spetshållare) 
 Dåliga lödspetsar vilket orsakar stopp för att åtgärda 

 Fel från leverantör 
 Saknad TS 
 Räknefel 
 Linda fastnar i svepare 
 Svepare stannar 

 Gripen stannar ute 
 Gripen i sveparen puttar ner lindor på golvet 
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 Dåliga säkringar/öglor på säkringar från pillarmate 
 Lödkolvsbyte i Italienaren 
 Överhettade eller kalla grytor 
 Överström på hissarna 
 Etikettlarm 
 Cyklopen 
 Fel på givare i steg 1, svep m.m. 
 Oförberedda orderbyten 

 
Allmänna orsaker till dessa problem: Dåligt material, dåligt underhåll, gammal 
utrustning och dålig utbildning (för kort) 
 
Hur ofta uppskattas det att problem som har större påverkan på arbetet inträffar? 
Små problem sker dagligen ca 50 % av arbetsskiftet (t.ex. tejpen i sveparen). Riktigt 
stora problem kan ske en gång per vecka. 
 
Hur mycket tid per skift uppskattas går förlorad pga. störningar (då inte personalen kan 
arbeta)? 
Det är väldigt varierande. Kan vara 30 minuter – 1 timme per skift. 
 
Vilka moment/parametrar brukar påverka tiden mest? 

 Lödning 
 Bandning av bunten 
 Skrapning av spetsar i steg 1 som ibland måste stoppas och skrapas var 20 – 30 

minuter 
 Flödesstopp 
 Säkringsvandring 

 
Hur många orderbyten uppskattas att det blir per skift? 
Varierar från 0 – 5 orderbyten per skift. Vid stora order byts de med flera dagars 
mellanrum. 
Är det många rödbrickor kan byte ske flera gånger per skift. 
 
Hur lång tid uppskattas att ett orderbyte tar? 
Det kan ta allt ifrån 10 – 25 minuter beroende på vad som ska bytas (spetsar i steg 1, 
pappersbyte, säkringsbyte osv.). 
 
Vilka materialbyten finns? 
Pappersbyte, kopplingstrådbyte (steg 2), blytrådbyte, säkringstrådbyte, etikettbyte, 
spetsbyte, lödtrådbyte (steg 1 och Italienaren), lödkolvsbyte, bandbyte, tejpbyte 
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Hur lång tid uppskattas att ett materialbyte tar? 
Alla byten tar ca 3 – 5 minuter 
Kopplingstrådbyte sker sällan men när det väl sker tar det ca 20 – 30 minuter 
Etikettbyte sker sällan men när det väl sker tar det ca 10 – 15 minuter 
 
Hur ofta sker materialbyten per skift? 
Pappersbyte sker ca två gånger per dygn (2/3=0,66 ggr per skift) 
Lödtrådsbyte sker ca 3 – 4 gånger per vecka ((4/7)/3=0,19 ggr per skift) 
Spetsbyte sker ca 2 – 3 gånger per skift 
Säkringstrådbyte sker ca 1 – 2 gånger per dygn (vid körning av säkrad enhet) (2/3=0,66 
ggr per skift) 
Kopplingstrådbyte sker sällan 
Blytrådbyte sker några gånger i veckan 
Etikettbyte sker sällan 
 
Hur ofta uppskattas det att skiftlagen är underbemannade per skift (färre än två)? 
Väldigt sällan men kan ske ca en dag i månaden 
 
Hur upplevs kommunikationen mellan stationerna? 
Väldigt varierande beroende på vilket skift 
Det kan bli bättre 
Kommunikationen med serviceteknikern kan förbättras när det gäller reparationer. Det 
gillas inte att maskinerna plötsligt stannar. 
 
Hur mycket tid per enhet läggs det ned på manuell lödning? 
Det beror på om enheten har lödits bra eller dåligt i maskinen. 
En bra enhet kan ta ca 2 – 5 minuter att löda manuellt 
En dålig enhet kan ta ca 15 – 20 minuter att löda manuellt 
 
Övrigt: 
Med bättre lödningar i steg 1 kan kvalitén förbättras från cellen vilket underlättar för 
alla stationer efter cellen. 
 



   

 
 

E 

Travningen 
Vilka problem brukar uppstå och vad är orsakerna? 

 Bandmaskinen krånglar 
 Bandmaskinen bränner banden dåligt 
 Dålig kvalité på material från leverantör 
 Brist på service/underhåll 
 Ofta smuts från band i bandenheten 
 Känslig maskin 

 Saknade enheter i EPS:en 
 Datakrångel 
 Otydliga ritningar 

 
Hur ofta uppskattas det att problem som har större påverkan på arbetet inträffar? 
Riktigt stora problem sker ca en gång per månad 
Mindre problem sker ca 1 – 3 gånger per vecka 
 
Hur mycket tid per skift uppskattas går förlorad pga. störningar (då inte personalen kan 
arbeta)? 
Ca 30 minuter – 1 timme 
En i personalen svarade 4 timmar 
 
Hur ofta uppskattas det att skiflagen är underbemannade per skift (färre än två)? 
Väldigt ofta 
Senaste tiden har det varit nästan varje dag 
 
Vilka moment/parametrar brukar påverka tiden mest? 
Bandningsmaskinen 
Skenklippning på fuseless (med kopplingstrådar) 
Flödesstopp 
Sökning efter TS och ritningar för fuseless A och S enheterna 
 
Hur upplevs kommunikationen mellan stationerna? 
Varierande beroende på vilket skift det är. Det kan bli bättre. 
 
Undersökning visar att det är stor skillnad på tid mellan stora och små enheter när det 
gäller momentet ”isolertapp mellan buntar, masonit dit, stöd ner”. Det kan skilja upp 
emot tre minuter. Stämmer det? 
Ja det stämmer. Tiden påverkas av antalet delningar och alla i personalen har olika 
arbetsmetoder. Fuseless tar längst tid. 
 
Undersökningen visar att tiden för att ”rätta till trådar” på olika stora enheter skiljer 
sig mycket. Ca tre minuter. Stämmer det? 
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Det stämmer oftast vid fuseless men kan ibland ta lite längre tid. Nej om det inte är 
fuseless. 
 
Montering 
Vilka problem brukar uppstå och vad är orsakerna? 

 Saknar TS eller saknar enhet i dator 
 Dåligt dataprogram 
 Fel på TS från konstruktion 

 Fel från cell och travningen 
 Slarv från personal 

 Datakrångel 
 Dåligt dataprogram 

 Felaktig TS (otydligt vilket material som ska användas t.ex. vilken skena som 
ska användas på fuseless) 
 Fel på TS från konstruktion 

 
Hur ofta uppskattas det att problem som har större påverkan på arbetet inträffar? 
Om inte datakrångel räknas in sker större problem ca en gång per månad. 
Dataproblem sker ofta per vecka. Detta leder till att anteckningar får föras för hand i en 
pärm vilket inte innebär någon tidsförlust. 
 
Hur mycket tid per skift uppskattas går förlorad pga. störningar (då inte personalen kan 
arbeta)? 
Det kan variera från 0 minuter – 1 timme. 
 
Vilka moment/parametrar brukar påverka tiden mest? 

 Monteringen är beroende travningen och att inburkningen burkar undan 
enheterna. 

 För lödning 
 Säkringslösa enheter 
 Fuseless A 
 Mätning av resistans och kapacitans 
 Skriva in värdena i datorn 

 
Hur ofta uppskattas det att skiflagen är underbemannade per skift (färre än två)? 
Det sker inte ofta ca en gång per månad 
 
Hur upplevs kommunikationen mellan stationerna? 
Det beror på skiftlagen men oftast är kommunikationen bra 
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Hur mycket kan tiden variera beroende på hur många motstånd en enhet har (få 
motstånd jämfört med många motstånd)? 
Tiden varierar beroende på hur många delningar enheten har. Exempel: ett motstånd tar 
lika lång tid som tre per delning. 1 – 4 motstånd har en marginell skillnad på tid. 5 – 7 
motstånd tar ca 1 – 2 minuter längre. 
Den totala tiden kan variera upp till 12 minuter. 
 
Tar det ca 25 sekunder per motstånd att göra momentet ”vinklar runt motstånd, 
placera, klippa av trådar”? 
Ja om det är ett motstånd per delning. Men det tar inte lika lång tid om det finns 
exempelvis tre motstånd på en delning eftersom de sätts dit tillsammans och klipps 
ihop. 
 
Tar det ca 60 sekunder för det första motståndet att ”droppa på tenn, ansluta 
uttagsledare till säkringsskena, löda fast motstånd” och därefter 20 sekunder per 
motstånd? 
Väldigt svårt att svara på. 
 
Inburkningen 
Vilka problem brukar uppstå och vad är orsakerna? 

 Burk saknas 
 Dålig planering 
 Fel beställning 

 Dålig montering och travning 
 Svepen kan vara dåligt nedpressad 
 Slarv från travning och montering 
 Dåligt bandat från travningen 

 Svetsvaggan kan krångla 
 Fel laddad robot 
 Glömt att byta munstycke och svetstråd i roboten 

 Fel burk och fel lock vid lockning 
 Slarv av personal 

 Burka i enheten i burken 
 Fel från travning och montering 
 Papperet är dåligt spänt 
 Fel isolation 

 
Hur ofta uppskattas det att problem som har större påverkan på arbetet inträffar? 
Ca 1 – 2 gånger per vecka 
 



   

 
 

H 

Hur mycket tid per skift uppskattas går förlorad pga. störningar (då inte personalen kan 
arbeta)? 
Det kan variera mycket. Det kan bero på hur många enheter som kommer från 
monteringen till inburkningen. Är det många motstånd och få som arbetar i monteringen 
blir det väldigt mycket dödtid i inburkningen. 
 
Vilka moment/parametrar brukar påverka tiden mest? 
Om det är jordskruv (en genomföring) tar det längre tid. Vid lockning ca en minut extra 
per enhet och vid vikstationen ca 30 sekunder per enhet. 
 
Hur ofta uppskattas det att skiflagen är underbemannade per skift (färre än två)? 
Nästan aldrig 
 
Hur upplevs kommunikationen mellan stationerna? 
Det beror på skiftlagen men oftast är kommunikationen bra. 
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Bilaga 2: Grupper 

Nedan är blå färg internt säkrade, rosa färg fuseless A och gul färg fuseless S. 

Grupp1 
 
        

 
Tid 

(min)        
Lindning/Cell 4,8        
Travningen 3,25        
Monteringen 8        
Inburkningen 11,1        

CH 220-660        
         

Optimalt        
Lindor 15-24        
Buntar 1 till 3        
Motstånd ca 2        
         
         
         
         

Grupp2 
 
        

 
Tid 

(min)        
Lindning/Cell 9,5        
Travningen 4,5        
Monteringen 10,9        
Inburkningen 11,1        

CH 770-130        
         

Optimalt        
Lindor 24-40        
Buntar ca 4        
Motstånd ca 3-8        
         

 

Grupp3 
 
        

 
Tid 

(min)        
Lindning/Cell 12,7        
Travningen 4,25        
Monteringen 11,2        
Inburkningen 11,1        

CH 140-180        
         

Optimalt        
Lindor 45-52        
Buntar 3 till 4        

Motstånd 
ca 5 till 
8        
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Grupp4 
 
        

 
Tid 

(min)        
Lindning/Cell 14,25        
Travningen 4        
Monteringen 12,4        
Inburkningen 11,1        

CH 200.1        
         

Optimalt        
Lindor 51-60        
Buntar ca 3        
Motstånd 9 till 15        
         

 

Grupp5 
 
        

 
Tid 

(min)        
Lindning/Cell 17,25        
Travningen 6        
Monteringen 14,6        
Inburkningen 11,1        

CH 200.2        
         

Optimalt        
Lindor 65-75        
Buntar ca 5        
Motstånd 6 till 10        
         
 
 
         

Grupp6 
 
        

 
Tid 

(min)        
Lindning/Cell 19,5        
Travningen 8,5        
Monteringen 15        
Inburkningen 11,1        

CH 200.3        
         

Optimalt        
Lindor ca. 78        
Buntar ca. 6        
Motstånd ca. 6 till 10       
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Grupp7  
        

 
Tid 

(min)        
Lindning/Cell 20        
Travningen 4,7        
Monteringen 15        
Inburkningen 11,1        

CH 200.4        
         

Optimalt        
Lindor ca 80        
Buntar ca 4        
Motstånd ca 10        
         
         

 

Grupp 8 
 
         

 
Tid 

(min)         
Lindning/Cell 4,8         
Travningen 5,2         
Monteringen 17,5         
Inburkningen 11,1         

CH 220-660         
          
          

          
          
          
          
          
          
          

Grupp 9 
 
         

 
Tid 

(min)         
Lindning/Cell 9,5         
Travningen 7,2         
Monteringen 17,5         
Inburkningen 11,1         

CH 770-130         
          
          
          
          

 



   

 
 

L 

 
Grupp 10  

         
 Tid (min)         
Lindning/Cell 12,7         
Travningen 6,8         
Monteringen 17,5         
Inburkningen 11,1         

CH 140-180         
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Grupp 11 
 
         

 
Tid 

(min)         
Lindning/Cell 14,25         
Travningen 6,4         
Monteringen 17,5         
Inburkningen 11,1         

CH 200.1         
          
          
          
          
          
          
          
          

Grupp 12 
 
         

 
Tid 

(min)         
Lindning/Cell 17,25         
Travningen 9,6         
Monteringen 17,5         
Inburkningen 11,1         

CH 200.2         
          
          
          
          
          
          
          

 



   

 
 

M 

 

Grupp 13  
         

 Tid (min)         
Lindning/Cell 19,5         
Travningen 13,6         
Monteringen 17,5         
Inburkningen 11,1         

CH 200.3         
          
          
          
          
          
          
          

Grupp 14 
 
         

 
Tid 

(min)         
Lindning/Cell 20         
Travningen 7,52         
Monteringen 17,5         
Inburkningen 11,1         

CH 200.4         
          
          
          
          
          
          
          
          

Grupp 15 
 
         

 
Tid 

(min)         
Lindning/cell 4,8         
Travningen 3,25         
Monteringen 16,75         
Inburkningen 11,1         

CH 220-660         
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          



   

 
 

N 

 

 

Grupp 16 
 
         

 Tid (min)         
Lindning/cell 9,5         
Travningen 4,5         
Monteringen 16,75         
Inburkningen 11,1         

CH 770-130         
          
          
          
          
          
          
          
          

Grupp 17 
 
         

 
Tid 

(min)         
Lindning/cell 12,7         
Travningen 4,25         
Monteringen 16,75         
Inburkningen 11,1         

CH 140-180         
          
          
          
          
          
          
          
          

Grupp 18 
 
         

 
Tid 

(min)         
Lindning/cell 14,25         
Travningen 4         
Monteringen 16,75         
Inburkningen 11,1         

CH 200.1         
          
          
          
          
          
          
          



   

 
 

O 

          
 

 

Grupp 19 
 
         

 Tid (min)         
Lindning/cell 17,25         
Travningen 6         
Monteringen 16,75         
Inburkningen 11,1         

CH 200.2         
          
          
          
          
          
          
          
          

Grupp 20 
 
         

 
Tid 

(min)         
Lindning/cell 19,5         
Travningen 8,5         
Monteringen 16,75         
Inburkningen 11,1         

CH 200.3         
          
          
          
          
          
          
          

Grupp 21 
 
         

 
Tid 

(min)         
Lindning/cell 20         
Travningen 4,7         
Monteringen 16,75         
Inburkningen 11,1         

CH 200.4         
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 Internt säkrade  Fuseless A  Fuseless S  
          
 Grupp22 ( Grupp 5-7)  Grupp23 ( Grupp 12-14)  Grupp24 ( Grupp 19-21) 
  Tid (min)   Tid (min)   Tid (min)  

 Lindning/Cell   Lindning/Cell   Lindning/Cell   
 Travningen   Travningen   Travningen   

CH 200_2 Monteringen 15  Monteringen 17,5  Monteringen 16,75  
 Inburkningen 11,1  Inburkningen 11,1  Inburkningen 11,1  
 CH 200_2  CH 200_2  CH 200_2  
          
 Optimalt        
 Lindor 65 - 80        
 Buntar 4 till 6        
 Motstånd 6 till 10        
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Bilaga 3: Störningar 

Lindningen    
Störningar Tid (min) Faktor Tid (min) 
folietrassel H&D 340 0,5 170 
Axel trasig 540 0,5 270 
Folietrassel 465 1 465 
Humle skjuter ut folie snett 540 0,5 270 
Rusningar H&D 400 0,5 200 
Bord låser sig P&P 225 0,5 112,5 
Larm torrprovaren 220 1 220 
Byte axel - trasig 200 0,5 100 
torrprovaren 160 1 160 
Rusningar p&P 100 0,5 50 
Fastnar på axel 150 0,5 75 
Byte av låsring 120 0,5 60 
Linda fastnat i torrprovaren 120 0,5 60 
Material fastnat i H&D 120 0,5 60 
Problem med order 120 0,5 60 
Byte av gummiringar 115 0,5 57,5 
Piffs axel funkar ej 115 0,5 57,5 
Byte till nya lindningsaxlar 105 0,5 52,5 
Bord låser sig H&D 90 0,5 45 
Infösaren P&P 90 0,5 45 
Piff o Puff - plasten följer inte med 90 0,5 45 
Bromsen Humle 60 0,5 30 
Folieklipp fungerar ej 60 0,5 30 
Laddstav defekt 60 0,5 30 
Byte av order - saknas segment H&D 60 0,5 30 
Slang till bordet trasig 60 0,5 30 
Filmen vandrar 55 0,5 27,5 
Humle axel släpper material 45 0,5 22,5 
Trög folierulle på P&P 45 0,5 22,5 
Humle v a fastnar 45 0,5 22,5 
Torrprovaren skickar tbxs lindor som är ok 40 1 40 
Givarfel bord H&D 40 0,5 20 
Dubbla lindor 30 0,5 15 
Etikettfel 30 0,5 15 
Fel på folietryckare 30 0,5 15 
Går ej att läsa in i handyflex 30 0,5 15 
Låsning Humle slut 30 0,5 15 
Åket till torrprovaren går sakta 30 1 30 
leta enheter 30 0,5 15 
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Torrprovarens fingrar till cellen lösa 30 1 30 
Linda fastnat 30 0,5 15 
Bordet fastnat i lindning H&D 25 0,5 12,5 
Materialproblem 25 0,5 12,5 
Bordet löser ut 25 0,5 12,5 
Larm Humle 20 0,5 10 
Bye fjädrar/brickor 20 0,5 10 
Rusar vid fulla rullar H&D 20 0,5 10 
Torrprovaren H&D kabelbrott 20 0,5 10 
Folietrassel P&P 20 0,5 10 
axel lös 15 0,5 7,5 
Tillplattaren lindor trasig 15 0,5 7,5 
Sveparen P&P 15 0,5 7,5 
Byte av o-ringar 15 0,5 7,5 
Dumle v a fastnar 15 0,5 7,5 
Bord tar ej av linda 10 0,5 5 
Piff och Puffs axlar fungerar ej 10 0,5 5 
Linda fastnar H va 10 0,5 5 
Fel lindningslängd 10 0,5 5 
Piff h axel smattrar när den snurrar 5 0,5 2,5 
Givarfel bordet P&P 5 0,5 2,5 
      
Total tid 5565   3255 
 
 
 

Cellen    

Störningar Tid (min) Faktor 
Tid 

(min) 
Sveparen tappade program H&D 1920 0,5 960 
Flödesstopp H&D 1725 0,5 862,5 
Flödesstopp P&P 1500 0,5 750 
Flödesstopp 1420 1 1420 
Räknefel P&P 1095 0,5 547,5 
Steg 1 710 0,5 355 
Sveparen P&P 890 0,5 445 
Linda följer med i sveparen P&P 710 0,5 355 
Problem blytråd 702 0,5 351 
Sveparen H&D 565 0,5 282,5 
Service/FU 500 0,5 250 
Cyklopen 430 0,5 215 
Flödesstopp + trasig cyklop 420 0,5 210 
Provkörning säkringslöst H&D 420 0,5 210 
Linda fastnat 395 0,5 197,5 
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Räknefel H&D 390 0,5 195 
Köfel i FIFO H&D 350 0,5 175 
byte givare 335 0,5 167,5 
Givarfel H&D 320 0,5 160 
Givarfel steg 1 270 0,5 135 
Räknefel 255 0,5 127,5 
Säkringspåläggare, störning pga smal säkring 250 0,5 125 
Stopp i steg 1 240 0,5 120 
Sveparen H&D tappat program 240 0,5 120 
Säkringstillverkare strular 240 0,5 120 
Krock 237 0,5 118,5 
Papperstrassel P&P 217 0,5 108,5 
säkringspåläggaren H&D 205 0,5 102,5 
H&D Säkringsbock Ital trasig 195 0,5 97,5 
kabelbrott steg 1 H&D 180 0,5 90 
Kabelbrott hiss steg 1 160 0,5 80 
Givarfel pick n place H&D 150 0,5 75 
krångel med kopplingstråd 140 0,5 70 
Linda fastnar P&P 135 0,5 67,5 
Givarfel sveparen P&P (flera ggr) 125 0,5 62,5 
"Klon" i steg 1 H&D 120 0,5 60 
Byte av bana 120 1 120 
Felkörd order-omkörning 120 0,5 60 
Rep av läckage sveparen P&P 120 0,5 60 
Kortslutning spetshållare 120 0,5 60 
Böjd fjäder kopplingstråd 120 0,5 60 
Fel på avskjutaren 113 0,5 56,5 
Pusher H&D 110 0,5 55 
Tejpmaskinen H&D 95 0,5 47,5 
Bord låser sig H&D 90 0,5 45 
Dubbla lindor 90 0,5 45 
Service P&P 90 0,5 45 
Hissarna funkar ej 90 0,5 45 
Tejpmaskinen  90 0,5 45 
Överhettade grytor 80 0,5 40 
Trasiga lindor, vass kant i cyklop 80 0,5 40 
Klämde linda 70 0,5 35 
Pick & place P&P 65 0,5 32,5 
Krångel byte kopplingstråd 65 0,5 32,5 
Byte av tejpmaskin 60 0,5 30 
Etikettmaskinen larmade fast den var ok 60 0,5 30 
Felinställda maskiner 60 0,5 30 
Snurrplatta fastnat 60 0,5 30 
Stannade i fel läge- säkringspåläggaren 60 0,5 30 
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Tappa en linda i pick n place H&D 60 0,5 30 
Flera räknefel pga tunna lindor H&D 60 0,5 30 
Byte av motor transportband 60 0,5 30 
leta reservdelar 60 0,5 30 
Stopp rullbana 60 0,5 30 
Tapemakinen P&P 55 0,5 27,5 
Problem med lödtråd 55 0,5 27,5 
Bandaren Italienaren ur funktion 50 0,5 25 
Hiss krashar lindor 50 0,5 25 
Knut på lödtråd steg 1 50 0,5 25 
Problem med lödningar H&D 50 0,5 25 
Svepare taperiktare plåt sned 50 0,5 25 
Pappertrassel H&D 50 0,5 25 
Givarfel P&P 50 0,5 25 
Justeringar lödningar 50 0,5 25 
Felräknade buntar 45 0,5 22,5 
Krångel med hissar 45 1 45 
tapen krånglar 45 0,5 22,5 
Flera räknefel pga tunna lindor P&P 45 0,5 22,5 
Inställning av lödningar 45 0,5 22,5 
Cylinderfäste vickbord svepare gick av 45 0,5 22,5 
zinkspets i fel läge- kalibrering fungerar ej 45 0,5 22,5 
Karusellen satt lös 40 0,5 20 
Kniv saknades P&P steg 1 40 0,5 20 
Kolv trasig 40 0,5 20 
Konstiga svep 35 0,5 17,5 
Prespantrassel 35 0,5 17,5 
Byte av relä 30 0,5 15 
byte avskrapskniv i stegettorna 30 0,5 15 
Dåliga lödingar från cell 30 0,5 15 
fel på körlistan 30 0,5 15 
Hållare P&P glapp 30 0,5 15 
kabel lossnade lödningsbord 30 0,5 15 
Reflexen trasig 30 0,5 15 
Service tejpmaskinen 30 0,5 15 
Steg 2, cylinder 22, felaktigt värde pulsgivare 30 0,5 15 
Vändskiva hiss 30 0,5 15 
Tråden åker utanför spets steg 1 30 0,5 15 
Byte till kopplingstråd båda sidor 30 0,5 15 
finns ej hållare S1 att byta order samtidigt 30 0,5 15 
Räknefel pga lindor kommer sneda till P&P 30 0,5 15 
Givarfel sveparen P&P 30 0,5 15 
Felinställda givare 30 0,5 15 
Inga spetshållare 30 0,5 15 
Fel spets i, byte 30 0,5 15 
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Omlödning 30 0,5 15 
dubbla svep 30 0,5 15 
Hiss sned 25 1 25 
hållare i steg 2 fastnar 25 0,5 12,5 
krångel etikettmaskinen 25 0,5 12,5 
Materialbrist 25 0,5 12,5 
Säkringen drar sig 25 0,5 12,5 
Överström 25 0,5 12,5 
Lödkolv Iltalieraren trasig 25 0,5 12,5 
Byte matningshjul steg 1  25 0,5 12,5 
Lagerfel Italienaren 20 0,5 10 
Lägesfel P&P zink 20 0,5 10 
Problem transportband 20 0,5 10 
spets krockade med droppskydd 20 0,5 10 
tappar tryck 20 0,5 10 
Orderbyte - skifta mellan H&D o P&P 20 0,5 10 
ändring av utstick Italienaren H&D 20 0,5 10 
Kabelbrott säkringspåläggare H&D 20 0,5 10 
P&P Tape 20 0,5 10 
papperstrassel 20 0,5 10 
Problem säkringstråden 20 0,5 10 
Etikettmaskinen H&D 15 0,5 7,5 
Svepare ej rengjord 15 0,5 7,5 
Byte av kopplingstråd 15 0,5 7,5 
Strul med enhetsbrickor 15 0,5 7,5 
Överström svepare P&P 15 0,5 7,5 
Ändring av program till PG3 15 0,5 7,5 
Drivhjuk defekt Italinaren 15 0,5 7,5 
Byte av kolv Italienaren 10 0,5 5 
Etikettfel 10 0,5 5 
Felaktiga inställningar 10 0,5 5 
Infösaren P&P 10 0,5 5 
kabelbrott 10 0,5 5 
trasig lödkolv 10 0,5 5 
Ändring svep 10 0,5 5 
Solljus störde givare 10 0,5 5 
Strul vid etikettbyte 10 0,5 5 
Hög temperatur 5 0,5 2,5 
Linda fastna - svans P&P 5 0,5 2,5 
Göra om recept  5 0,5 2,5 
      
Total tid 22729   12169,5 
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Travningen  
Störningar Tid (min) 
Bandningen krånglar 1240 
servofel skenlödning 540 
Service bandaren 390 
Presstryck fel  360 
Kabelbrott till lyftbord skenlödning 240 
Kan ej hämta ritning och ofullständiga handskrivna TS 240 
Rep av trasiga enheter 130 
Omtravning 120 
fel ritningar/konstruktion dämpelement 120 
ECS-starta om datorer 100 
Kylning skenlödaren fungerar ej 90 
Klipptång trasig 85 
Skenklipparen krångel 80 
problem skenbockningen 70 
Skenbockningen matar ej fram 70 
tappar tryck 60 
Problem med rullbana 45 
Service sax 45 
omtravning pga saknas ritningar 45 
Vinklar till SL ej uppklippta 45 
Felsökning enheter låg kap 30 
Skenlödningsbordet stannar ej i rätt läge 30 
Felsökning på enhet 30 
Släta ut plastfilm innan travning 30 
kontroll avvikande paket  30 
Omtravade paket pga fel värde 15 
Fixa paket (avställda åt sidan) 15 
bandtrassel 15 
Ojämn travning 15 
Problem med enhet i datorn 10 
    
Total tid 4335 
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Monteringen  
Störningar Tid (min) 
ECS-starta om datorer 195 
Uttagsledare saknas 170 
Kopplingstråd saknas 110 
Korsade kopplingstrådar från travaren 90 
Monteringsbord trasigt 90 
Spetsar saknas 80 
Saknas motståndspaket- tillverka nya 70 
Mätinstrument saknas 65 
Åtgärda korsade trådar 60 
Hög kap 60 
Kopplingsskenorna lossnar från vajrarna 40 
ECS -segt 30 
Omlödning - säkring ej täckt 30 
Omtravning i mont. Leta ritningar 30 
Åtgärda gulingar 30 
Kopplinsskena lös 30 
Lösa kopplingstrådar 30 
tejpmaskin st 1 trasig 20 
Fel i motståndspaket 15 
fel på motstånd 15 
fattas vajrar på enhet 15 
lödkolv trasig, byte, uppvärmning 15 
Dator hängt sig- omstart 10 
    
Total tid 1300 
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Inburkningen  
Störningar Tid (min) 
Resistans låg pga fuktig tejp- vänta 210 
Snurrstolpen trasig 90 
Svårt att burka in enheter 90 
ECS-starta om datorer 45 
Snurrstolpen 30 
Går ej att komma in datorn 30 
Etikettfel 20 
Låsningen snurrstolpen 15 
Sneda enheter från travning 15 
    
Svetsroboten   
Svetsroboten 150 
Svetsvagga glapp 120 
Handyflexen 105 
Svets krånglar - olja på tråden 60 
Går ej att läsa in i handyflex 50 
Gasbyte 45 
Kärvande skruv i läcktest 30 
Läcktest gäng trasig 10 
handyflex seg 10 
    
Total tid 1125 
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Bilaga 4: Lathund för att lägga mix av order i excellbladet 

 
1. Bladet mixhjälp underlättar för att se över vilka färger som är dåliga och bra att 

mixa tillsammans 
 
2. Färgindelningen för order med färgerna gul och grön indikerar att det inte bör 

köras en mix av två order med samma färg (det går men det ger inte optimalt 
resultat). Övriga order med samma färg kan mixas tillsammans. 

 
3. Bladet ”grupper” visar information och diagram över tider för en personal i varje 

station. Där kan staplarna i diagrammen jämföras mellan grupperna för att lättare 
se hur mixen ska läggas för att inte två order med samma flaskhals ska mixas 
tillsammans. Grupperna 200.2, 200.3 och 200.4 har slagits samman i bladet 
”mix” till en och samma grupp som är 200_2. 

 
4. All information som använts till formlerna har tagits och kopplats ifrån bladen 

grupper, tidstudie, diff-tider, störningar och kapacitet. Ska några värden ändras 
så ändras de i dessa blad. 

 
5. Accepterat slöseri är 5 – 10 % vid stationen som tenderar att bli en flaskhals. 

 
Hur används excelbladet? 

 
6. Skriv in informationen i cellerna för de order som ska mixas tillsammans. 

Obs! Tänk på om det är Internt säkrade, Fuseless A eller Fuseless S. 
De kolumner som ska fyllas i är markerade med fet stil nedan: 

 Antalet/order som ska göras per skift 
 Antal lindor per enhet 
 Antal buntar per enhet (fyll i 1 – 6) 
 Motstånd är redan ifyllt för bästa resultat men stämmer det ej går det att köra 

med fler eller färre motstånd utan att göra någon ändring. 
 

7. Se över resultatet under de lila kolumnerna Antal burk/skift, Antal Lindor/skift, 
Antal lindor/dygn, Lindningstid, Travningstid, Monteringstid och Inburkningstid 
som finns under kolumnerna där informationen fylldes i. 
 

8. Se över hur det slog sig i de två diagrammen (ett diagram för tid i minuter och 
ett för procent) gällande effektivitet för varje station. Dessa diagram finns längre 
ner i excellbladet. 
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9. Överväg om någon i personalen bör flyttas pga. för mycket slöseri i någon 
station (det ska nästan alltid vara en från personalen i travningen). 

 
10. Om en från personalen bör flyttas skrivs nytt antal personal in i cellen under 

kolumnerna ”operatörer” för varje enskild station. 
 

11. Se över hur det slog sig i de två diagrammen. 
 

12. Överväg om det är en lämplig mix att köra i produktionen. 
 

13. Om stort slöseri förekommer och cykeltiderna är jämna för stationerna när 
mixen är lagd kan antalet planerade burkar ökas. 

 
 
 
Övrigt 
Tiderna för fuseless A är osäkra pga. brist på tidsinformation. 
Tiderna för fuseless S är för dåligt studerade för att kunna användas. Därför är 
kolumnen för fuseless S mycket osäker att använda i bladet ”mix”. 
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Bilaga 5: Diff-tider 

 
 Travningen            

  
studie 

4 
studie 

5 
studie 

9 
studie 

10 
studie 

6 
studie 

7 
studie 

1 
studie 

8 
studie 

3    

  
CHDB 
551 

CHDB 
551 

CHDB 
162 

CHDB 
162 

CHDB 
202 

CHDB 
202 

CHDB 
202 

CHDB 
202 

CHDB 
202 Min Max Diff 

Säkrade 
Kod                         

Buntar fram, 
stöd ner, 
masonit dit 

101 

0,54 0,47 0,47 0,55 0,63 0,57 0,54 0,63 0,89 0,47 0,89 0,42 
Isolerpapp 
mellan buntar, 
masonit dit, 
stöd ner 

102 

    1,90 1,52 1,28 1,10 1,88 2,37 4,1 1,10 4,10 3,00 

Rätta till trådar 
103 

0,56 0,51 0,84 1,35 1,56 1,47 1,94 1,65 3,44 0,51 3,44 2,93 
Räta ut och 
lägg i 
pappremsa 

104 

0,33 0,28 0,39 0,31 0,29 0,34 0,37 0,27 0,39 0,27 0,39 0,12 
Paket i 
travmaskin, 
tryck ihop, rätta 
till trådar, 
starta 

105 

0,54 0,49 0,65 0,94 0,81 0,87 1,27 0,87 1,68 0,49 1,68 1,19 
Notera, 
beräkna, 
justera 
presstryck 

106 

    0,75     0,47       0,47 0,75 0,28 
Plastunderlägg 
bort 

107 
0,3 0,18 0,35 0,24 0,33 0,28 0,21 0,40 0,22 0,18 0,40 0,22 

Övervaka, 
justera process 

108 

                        
Klippa upp och 
justera felaktig 
lindning 

109 

      1,23         0,98 0,98 1,23 0,25 
Köra om 
missad 
bandning 

110 

                     
Köra om 
felaktig lödning 

111 

                     
Hä/Lä material 112 

                     
Hämta 
plastunderlägg, 
vid två på varje 

113 

0,26                    
Klippa upp 
bunt 

114 
  0,37                  



   

 
 

Ä 

 

  
studie 

11 
studie 

2     

  
CHDF 
162 

CHDF 
202 Min Max Diff 

Osäkrade   
          

Buntar fram, 
stöd ner, 
masonit dit 

201 

0,46 0,83 0,46 0,83 0,37 
Placera 
trädistanser, 
masonit dit, 
stöd ner 

202 

0,42         
Klipp upp 
buntar, 
skyddspapper 
bort, vända 
yttre 

203 

1,49 1,22 1,22 1,49 0,27 
Justera lindor 
mot 
trädistanser 

204 

3,07 1,99 1,99 3,07 1,08 
Pappershörn 
dit 

205 
0,56 0,58 0,56 0,58 0,02 

Paket i 
travmaskin, 
tryck ihop 

206 

0,49 0,47 0,47 0,49 0,02 
Isolerskiva och 
remsor dit, 
starta 

207 

0,88 0,96 0,88 0,96 0,08 
Notera, 
beräkna, 
justera 
presstryck 

208 

          
Plastunderlägg 
bort 

209 
  0,19       

Övervaka, 
justera process 

210 

     
Köra om 
missad 
bandning 

211 

     
Hä/Lä material 212 

     
Hämta 
plastunderlägg, 
vid två på varje 

213 

     
Klippa upp 
bunt 

214 
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Monteringen            
Säkrade              

KOD TEMPO, BENÄMNING 
CHDB-

551 
CHDB-

142 
CHDB-

662 
CHDB-

662 
CHDB-

202 
CHDB-

202 max min diff 

101 
Enhet fram, i fixtur, vända 
rätt 0,47 0,97 0,59 0,60 0,68 1,24 1,24 0,47 0,77 

102 

Vika ner isolering, vända 
enhet, fixtur i läge 

0,33 0,62 0,39 0,49 0,49 0,50 0,62 0,33 0,29 

103 

Rikta upp säkringsskenor 

0,26 0,21 0,19 0,42 0,70 0,75 0,75 0,19 0,56 

104 

Klämma fast uttagsladare 
under spännband, vika bleck, 
tejpa fast 1,37 1,97 1,27 2,22 1,22 2,81 2,81 1,22 1,60 

105 

Mäta längd och märka 

0,19 0,49 0,40 2,22 0,46 0,62 2,22 0,19 2,04 

106 

Vinklar runt motstånd, 
placera, klippa av trådar 

0,72 2,09 0,89 2,26 3,15 4,97 4,97 0,72 4,25 

107 

Droppa på tenn, ansluta 
uttagsledare till 
säkringsskena, löda fast 
motstånd 1,56 2,59 2,04 3,54 4,40 6,00 6,00 1,56 4,43 

108 
Tejpa fast lock (kontrollera 
lödningar) 1,04 1,40 0,79 1,28 1,26 1,80 1,80 0,79 1,01 

109 

Enhet ur fixtur, mäta K- och 
R-värden notera. Skanna in 
ordernummer, färdig enhet 
och bort   3,35 1,88 1,32 1,43 1,38 3,35 1,32 2,03 

110 

Skanna in ordernummer, 
färdig enhet och bort 

    1,14 0,68 1,08   1,14 0,68 0,45 

111 

Justeringsarbete 

        0,09   0,09 0,09 0,00 

112 

Hä/Lä material 

0,14               0,00 

 



   

 
 

AA 

 

Osäkrade             

KOD TEMPO,BENÄMNING 
CHDF 
441 

CHDF 
162 

CHDF 
182 

CHDF 
202 max min diff 

201 Enhet fram, i fixtur, vända rätt 1,09 0,99 1,07 0,71 1,09 0,71 0,38 

202 Placera ut "små" skenor 0,86 2,65 1,79 2,24 2,65 0,86 1,79 

203 Löda fast skenor mot gavel/lindor 2,44 7,80 7,11 5,86 7,8 2,44 5,36 

204 Klämma fast uttagsladare under spännband 1,69 1,47 1,68 1,74 1,74 1,47 0,27 

205 Kontaktbleck dit och bocka   1,96 1,11 1,09 1,96 1,09 0,87 

206 Löda fast kontaktbleck mot uttagsladare   1,80 1,3 1,25 1,8 1,25 0,55 

207 Motstånd dit och löda mot uttagsledare 1,80 0,90 1,3 0,89 1,89 0,89 1,00 

208 Tejpa fast uttagsledare och motstånd 0,28 0,86 0,77 0,83 0,86 0,28 0,58 

209 Mäta längd och märka 0,23 0,35 0,34 0,31 0,35 0,23 0,12 

210 
Ansluta kontaktbleck (uttagsledare) mot 
gavel/lindor 1,97 2,87 2,05 1,68 2,87 1,68 1,19 

211 Tejpa fast lock (kontrollera lödningar) 2,32 3,49 2,86 3,32 3,49 2,32 1,17 

212 Vända enhet i fixtur   2,39 1,24 1,11 2,39 1,11 1,28 

213 Enhet ur fixtur, mäta K- och R-värden notera 1,10 1,10 1,88 1,25 1,88 1,10 0,78 

214 
Skanna in ordernummer, färdig enhet och 
bort 1,11 2,02 1,11 1,25 2,02 1,11 0,91 

215 Justeringsarbete               

216 Hä/Lä material       0,07       

 



   

 
 

BB 

 

Inburkningen         
snurrstolpe           

KOD TEMPO, BENÄMNING CHDB 
162 

CHDB 
162 

CHDB 
202 max min diff 

101 Enhet fram, skjut mot stopp 0,19 
0,176 0,198 0,198 0,176 0,022 

102 Res enhet, lås fast och vik ner 
svep 

0,65 

0,539 0,671 0,671 0,539 0,132 
103 Fäst papper, linda, pallett bort, 

skär av  och tejpa 
1,63 

1,584 1,98 1,98 1,584 0,396 
104 Lossa enhet, lägg ner och bort 0,32 

0,297 0,374 0,374 0,297 0,077 

 

Vikstation           
KOD TEMPO, BENÄMNING 

CHDB 
162 

CHDB 
162 

CHDB 
202 max min diff 

201 Enhet fram, i fixtur och vinkla i läge 
  0,19         

202 Vik in papper, tejpa och vik upp ledare 

0,57 0,52 0,6 0,6 0,52 0,08 
203 Vänd enhet, vik in papper och tejpa 

0,66 0,62 0,63 0,66 0,62 0,04 
204 Tejpa fast distanspaket 

            
205 Pressa enhet i burk, res upp på rullbana inkl. kod 201 

0,51 0,3 0,56 0,56 0,3 0,26 
206 Häfta ihop ID-remsa, forma uttagsledare och mät resistans 

0,47 0,45 0,7 0,7 0,45 0,25 
207 Burk bort och ny tom burk i pressfixtur 

0,28 0,34 0,36 0,36 0,28 0,08 

 



   

 
 

CC 

 

Lockstation        
KOD TEMPO, BENÄMNING CHDB 

162 max  min diff 
301 Burkar fram, ID-bricka bort, anpassa 

distanser 0,43 0,43 0,43 0 
302 Lock dit, dra fram kablar och skjut på 

isolationsrör 0,54 0,54 0,54 0 
303 Isolationsskivor dit 

0,14 0,14 0,14 0 
304 Kläm fast uttagsledare på kablar 

0,26 0,26 0,26 0 
305 Löd fast kablar 

0,75 0,75 0,75 0 
306 Skjut ner isolationsrör och vik in 

uttagsledare 
0,13 0,13 0,13 0 

307 Sätt dit isolationsvinklar och lägg dit 
distanspaket 0,21 0,21 0,21 0 

308 Lock dit och fixera 

0,2 0,2 0,2 0 
309 Sätt fast ID-bricka med buntband, färdig 

burk bort 
0,4 0,4 0,4 0 

 

Svetsrobot         
KOD TEMPO, BENÄMNING 

CHDB 
162 max min diff 

401 Burk i fixtur, fixera och lås fast, justera lock 

1,21 1,21 1,21 0 
402 Vänd svängbord 

0,24 0,24 0,24 0 
403 Lossa fixtur, färdig burk bort (under svetstid) 

0,29 0,29 0,29 0 

 

Justersvetsning        

KOD TEMPO, BENÄMNING 
CHDB 

772 max min diff 

410 
Svetsa avslut efter robotsvetsning 

0,51 0,51 0,51 0 

411 
Kontrollera svetsfog ev. justersvetsa 

0,24 0,24 0,24 0 

412 
Sätt dit låspinnar 

        

413 
Hantera enheter, 3st 

0,23 0,23 0,23 0 

 Tätprovning        
KOD TEMPO, BENÄMNING CHDB 

772 max min diff 
420 Lyft pall med ledstaplare 

0,04 0,04 0,04 0 
421 Anslut luftslang, pensla på såpvatten, ta bort luftslang 

0,45 0,45 0,45 0 
422 Rensa hål från lödtenn 

0,1 0,1 0,1 0 
423 Skanna in ordernummer 

0,13 0,13 0,13 0 
424 Pall med färdiga burkar bort 

0,06 0,06 0,06 0 



   

 
 

DD 

Bilaga 6: Konsultens tidstudie 

    
Tid 
(min)     Tid (min) 

Burk Strl Travning Buntar Lindor Stycktid Montering Lindor Element Motstånd Stycktid 

CH 220 - - - - - - - - - 

CH 330 - - - - - - - - - 

CH 440 CHDF 441   18   CHDF 441   18 1 14,9 

CH 550 CHDB 551 * 2 1 15 3,2 - 3,3 CHDB 551 15   2 8 

CH 660 CHDB 662 1 19   CHDB 662 19   2 9,6 

  CHDB 662 3 24 3,8           

CH 770 CHDB 772 4 36 4,2 CHDB 772 * 2 36   8 
11,7 - 
12,1 

CH 880 CHDB 882 4 40 4,2 CHDB 882 40   4 9,9 

CH 990 - - - - - - - - - 

CH 130 - - - - - - - - - 

CH 140         CHDB 142 55   5 13,7 

CH 160 CHDB 162 4 52 5,1 CHDB 162 52   8   

  CHDB 162 3 45 5,6 CHDB 162 45   6   

  CHDF 162 4 56 7,4 CHDF 162   56 1 30,7 

CH 180         CHDF 182   54 1 25,6 

CH 200 CHDB 200 3 51 4,2 CHDB 202 * 2 51   12 
11,7 - 
12,9 

  CHDB 202 3 60 5,4 CHDB 202 60   15   

  CHDB 202 3 57 5,4 CHDB 202 57   9   

  CHDB 202 3 60 6,4           

  CHDB 202 5 65 7 CHDB 202 65   10 15,1 

          CHDB 202 75   6 14 

  CHDB 202 6 78 10,8           

  CHDB 200 4 80 4,7 CHDB 202 * 2 80   10 
14,9 - 
21,2 

  CHDF 202 3 54 6,2 CHDF 202   54 1 23,6 
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  Tid (min) 

Burk Strl Inburkning S-Stolpe V-Station L-Station Sv-Robot Ju-Svets Tät-Prov 

CH 220 - - - - - - - 

CH 330 - - - - - - - 

CH 440 - - - - - - - 

CH 550 - - - - - - - 

CH 660 - - - - - - - 

  - - - - - - - 

CH 770 CHDB 772 4 3,1 1,8 1 0,8 

CH 880 CHDB 882 4,1         

CH 990 - - - - - - - 

CH 130 - - - - - - - 

CH 140 - - - - - - - 

CH 160 CHDB 162 2,6 2,5 3,1 1,7     

  - - - - - - - 

  - - - - - - - 

CH 180 CHDB 182 4,1         

CH 200 CHDB 202 4,4 2,9 1,8 0,8 0,9 

  CHDF 202 3 2,8         

  - - - - - - - 

  - - - - - - - 

  - - - - - - - 

  - - - - - - - 

  - - - - - - - 

  - - - - - - - 

  - - - - - - - 
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Bilaga 7: Kapacitetsberäkning i excelbladet 

Lindningen  Cellen  
Störningar   Störningar  

Totala störningar (min) 3255  Totala störningar (min) 12169,5 
Period (dagar) 93  Period (dagar) 93 

Skift 3  Skift 3 
     
Störningar/dag (min) 35  Störningar/dag (min) 130,8548387 

Totala Störningar/skift (min) 11,66667  
Totala Störningar/skift 

(min) 43,61827957 
     
Ställtider   Ställtider  

Orderbyte/skift (min) 7,5  Orderbyte/skift (min) 8,75 
Materialbyte/skift (min) 56  Materialbyte/skift (min) 30,8 

     
Totala ställtider/skift (min) 63,5  Totala ställtider/skift (min) 39,55 

     
Kapacitet   Kapacitet  

Total tid/skift (min) 480  Total tid/skift (min) 480 
     

Total kapacitet/skift (min) 404,8333  Total kapacitet/skift (min) 396,8317204 
 
 

Lindningen/cellen  
Störningar  

Totala störningar (min) 15424,5 
Period (dagar) 93 

Skift 3 
  
Störningar/dag (min) 165,8548 

Totala Störningar/skift 
(min) 55,28495 

  
Ställtider  

Orderbyte/skift (min) 7,5 
Materialbyte/skift (min) 56 

  
Totala ställtider/skift (min) 63,5 

  
Kapacitet  

Total tid/skift (min) 480 
  
Total kapacitet/skift (min) 361,2151 

 



   

 
 

GG 

 
Travningen   Monteringen  

Störningar   Störningar  
Totala störningar (min) 4335  Totala störningar (min) 1300 

Period (dagar) 93  Period (dagar) 93 
Skift 3   Skift 3 

     
Störningar/dag (min) 46,613  Störningar/dag (min) 13,97849462 

Totala Störningar/skift 
(min) 15,538  Totala Störningar/skift (min) 4,659498208 

   
Nya totala störningar/skift 

(min) 30 
Ställtider     

Orderbyte/skift (min) 1   Ställtider  
Materialbyte/skift (min) 10,5  Orderbyte/skift (min) 0 

   Materialbyte/skift (min) 0 
Totala ställtider/skift (min) 11,5    

   Totala ställtider/skift (min) 0 
Kapacitet     

Total tid/skift (min) 480  Kapacitet  
Raster/skift (min) 75  Total tid/skift (min) 480 

   Raster/skift (min) 75 
Total kapacitet/skift (min) 377,96    

   Total kapacitet/skift (min) 375 
 

Inburkningen  
Störningar  

Totala störningar (min) 1125 
Period (dagar) 93 

Skift 3 
  

Störningar/dag (min) 12,1 
Störningar/skift (min) 4,03 

Andra totala störningar/skift (min) 29 
Nya totala störningar/skift (min) 33 

  
Ställtider  

 
Orderbyte/skift (min)  

Materialbyte/skift (min) 49 
  

Totala ställtider/skift (min) 49 
  

Kapacitet  
Total tid/skift (min) 480 
Raster/skift (min) 75 

  
Total kapacitet/skift (min) 323 
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