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This thesis has been conducted at VäderstadVerken AB over a period of time of about eight
weeks. The work has been conducted along, and
with help from production management,
production leader and operators. Väderstad is
measuring OEE on some of the automated parts of
their different processes. This thesis is narrowed in
on their painting process, which contains booth
automated steps as well as manual work to get a
metal component go from raw steel to get a
beautiful red coat of paint, ready for assembly.
Everything that Väderstad produces has to go
through the painting process and it is therefor very
important to keep up to speed and know the
performance of the different steps. Our goal came
to be to come up with a proposal on how to
measure OEE at the manual steps of the painting
process. Those figures combine with the OEE
figures form the automated steps will give a good
understanding for how the whole process
performs. The statement of issue for this bachelor
thesis was the following; Develop a method for
Väderstadsverken to measure equipment
utilization, how much of the planned operating time
that really produces, common to all the machines
in the production line.
To get enough knowledge in this subject, a theory
part was formed which later was used for
comparison with the empiricism. The next step
was to bring ourselves up to speed to the actual
process that we would study. To do se we got to
know the different steps by walking around the site
and talking to the operators. We also sat down in
meetings with production management the get an
idea of how continues improvement and overall
goal is dealt with.
The closing part of this thesis contains a proposal
for how to measure OEE for the painting process
with all it different steps. The method proposed is
based on already used system and a layout of how
e.g. faultcode card could look is presented.
Measuring OEE in all of the painting steps will
make it possible to discover potential bottlenecks
and what cause them to be. The figures from the
different steps will give the operators a tool when
communicating status and performance on their
workstation. The same applies for leaders to
communicate with management.
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Sammanfattning
Examensarbetet har genomförts på Väderstad Verken AB i Östergötland.
Tidsomfattningen har varit cirka två månader med närvaro både på företaget i Väderstad
men också i Uppsala för den teoretiska delen. Väderstad verken är ett tillverkande
företag med produktion av lantbruksmaskiner. På detaljtillverkningen mäts idag TAK
(tillgänglighet, anläggningsutnyttjande, kvalitet) med blandad framgång. I denna rapport
har vi avgränsat oss till att studera företagets lackeringsprocess med tillhörande
moment, från upphängning av detaljer, förberedelser och lackering. Lackeringen är en
process med många olika steg med både automatiska och manuella processer. Idag mäts
bara de automatiska processerna och vår uppgift har därför varit att ta fram ett förslag
på hur de ska kunna mäta även de manuella delarna av lackprocessen. På så vis kan man
analysera alla delar inom lacken var för sig och få en korrekt uppfattning av hur hela
lacken går. Problemformuleringen för denna rapport är således; Ta fram en metod för
Väderstadverken att mäta utrustningsutnyttjandet, hur stor del av den planerade
drifttiden som verkligen producerar, gemensamt för alla maskiner i produktionslinan.
Arbetet började med att hela lacken undersöktes och vi satte oss in i hur de olika delarna
fungerar och påverkar varandra. Syftet var att få en tillräcklig förståelse för hela
processen för att sedan kunna komma med förslag och rekommendationer för en
komplett TAK-mätning. Empiridelen föregick av ett arbete där det utformades en
teoretisk grund som sedan empirin kunde jämföras emot. Intervjuer med
produktionsledare, tekniker och operatörer gjordes vilket gav en uppfattning om
inställningen till denna typ av mätning och kunskapen inom ämnet. Efter tillräckligt
med information om nuläget och en teoretisk bakgrund kunde ett förslag utformas.
Den senare delen av rapporten innehåller ett förslag på hur man skulle kunna införa ett
mätsystem för TAK-mätning av de manuella delarna av lacken. Förslaget bygger på det
system som redan används på övrig automation i lacken på andra ställen i fabriken.
Stopporsaker ska rapporteras till ett system som tar hänsyn till en teoretisk cykeltid, den
kortaste tid som det i teorin skulle kunna gå att utföra ett moment på, med veckans mål
som en varierande teoretisk cykeltid. Vid inträffade händelser som fördröjer den
teoretiska cykeltiden ska dessa rapporteras som stopp eller reducerad hastighet.
Denna mätning kommer komplettera de befintliga mätningarna och ge möjlighet att
tydligt upptäcka flaskhalsar och orsakerna till dess förekomst. Det blir också ett verktyg
för operatörerna att kommunicera läget på deras arbetsplatser och i förlängningen också
samma verktyg för produktionsledarna att rapportera uppåt.

Nyckelord: TAK, OEE, utrustningseffektivitet, utnyttjandegrad, lean, förbättringar,
produktionsutveckling
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Förord
Det här är ett examensarbete inom programmet högskoleingenjör i maskinteknik vid
Uppsala universitet. Arbetet har genomförts på Väderstad Verken AB i Östergötland
men även i Uppsala för den teoretiska delen. Väderstad är ett tillverkande företag med
produktion av lantbruksmaskiner. Arbetet har gått ut på att ta fram en metod för
Väderstadverken att mäta utrustningsutnyttjandet, hur stor del av den planerade
drifttiden som verkligen producerar, gemensamt för alla maskiner i produktionslinan.
Rapporten beskriver ett mätsystem för utrustningsutnyttjande och förslag på hur det kan
implementeras i produktionen på Väderstad Verken. Även områden som påverkar
utrustningsutnyttjandet har berörts.
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare på Väderstad Verken Stefan Karlsson som
har givit oss vägledning genom arbetet. Han har även hjälpt oss att hitta rätt kontakter
på företaget.
Ett stort tack till Claes Aldman, vår ämnesgranskare vid Uppsala universitet. Claes har
funnits som stöd genom hela arbetsprocessen.
Vi vill även tacka Maria Bogren och Per Nilsson som var våra första kontakter med
företaget.
Sedan vill vi rikta ett stort tack till all berörd personal på Väderstad Verken för att ni har
tagit er tid och ställt upp när det behövts.

Väderstad, maj 2016 Cecilia Krumlinde & William Philipsson

ii! !

Terminologi
VV – Väderstad Verken.
Lacken – lackeringsprocessen i Väderstad Verkens produktion.
TAK - står för tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte och är ett mått
på utrustningseffektivitet.
Tillgänglighet - den tid som maskinen verkligen producerar jämfört med den planerade
drifttiden.
Anläggningsutnyttjandet - den verkliga produktionshastigheten jämfört med maximal
hastighet.
Kvalitetsutbytet - andelen produkter som inte behöver omarbetas eller kasseras jämfört
med antalet producerade.
EXORO – Inköpt datasystem som beräknar TAK-värden.
Blå låda – En terminal som är kopplad till datasystemet EXORO. På terminalen finns en
skärm där stopp- och väntetider dokumenteras.

!

!

!iii! !

!

Innehållsförteckning
1"Inledning"............................................................................................................................................"1!
1.1! Bakgrund"................................................................................................................................"1!
1.2! Syfte"och"mål"........................................................................................................................."1!
1.3! Problembeskrivning".........................................................................................................."1!
1.4! Avgränsningar"......................................................................................................................"2!
1.5! Företagsbeskrivning".........................................................................................................."2!
1.5.1! Verksamhet!.....................................................................................................................................!2!
1.5.2! Historia!.............................................................................................................................................!2!
2! Metod"..............................................................................................................................................."5!
2.1! Val"av"ämne"..........................................................................................................................."5!
2.2! Planering"av"arbetsgång"..................................................................................................."5!
2.3! Vetenskapligt"angreppsätt"..............................................................................................."5!
2.3.1! Deduktion,!induktion,!abduktion!...........................................................................................!5!
2.3.2! Vårt!vetenskapliga!angreppsätt!.............................................................................................!6!
2.4! Vetenskaplig"metod"............................................................................................................"6!
2.4.1! Kvalitativ!och!kvantitativ!..........................................................................................................!6!
2.4.2! Vår!vetenskapliga!metod!...........................................................................................................!6!
2.5! Datainsamling"......................................................................................................................"7!
2.5.1! Primärdata!och!sekundärdata!................................................................................................!7!
2.5.2! Vår!datainsamlingsmetod!.........................................................................................................!7!
2.6! Metodkritik"..........................................................................................................................."7!
2.7! Urval"........................................................................................................................................"8!
3! Teoretisk"referensram".............................................................................................................."9!
3.1! Utrustningseffektivitet"......................................................................................................"9!
3.2! TAK"..........................................................................................................................................."9!

iv! !

3.2.1! Tillgänglighet!...............................................................................................................................!10!
3.2.2! Anläggningsutnyttjande!.........................................................................................................!11!
3.2.3! Kvalitetsutbyte!...........................................................................................................................!11!
3.2.4! Mätning!av!TAKKfaktorer!.......................................................................................................!12!
3.2.5! De!sex!förlusterna!.....................................................................................................................!13!
3.3! De"sju"förbättringsverktygen"........................................................................................"14!
3.4! Förbättringsprogram"......................................................................................................."15!
3.4.1! Förbättringsgrupper!................................................................................................................!15!
3.4.2! Förslagsverksamhet!.................................................................................................................!16!
3.5! Lean"........................................................................................................................................"16!
3.5.1! LeanKbegrepp!..............................................................................................................................!17!
3.6! Benchmarking"...................................................................................................................."20!
4! Nulägesanalys"............................................................................................................................."23!
4.1! Konvergent"produktion".................................................................................................."23!
4.2! The"Väderstad"Way"..........................................................................................................."23!
4.3! The"Väderstad"Way"Production"..................................................................................."24!
4.3.1! 5S!......................................................................................................................................................!24!
4.3.2! PDCA!...............................................................................................................................................!25!
4.3.3! Slöserier!.........................................................................................................................................!25!
4.4! VIKKIS"–"ständiga"förbättringar"..................................................................................."26!
4.5! Flexibilitet"i"Väderstadverken"......................................................................................"26!
4.6! Systematiskt"underhåll"..................................................................................................."26!
4.7! Visualisering"......................................................................................................................."27!
4.8! Kvalitetssäkring"................................................................................................................"27!
4.9! Behovsstyrd"produktion"................................................................................................."28!
4.10! Maskiner"för"komponenttillverkning"......................................................................"29!
4.11! Nuvarande"mätsystem"för"utrustningseffektivitet"............................................."30!
4.11.1! Påbörjade!TAKKmätningar!..................................................................................................!32!

!

!

! v! !

!

5! Empiri"............................................................................................................................................"33!
5.1! Lacken"..................................................................................................................................."33!
5.1.1! Conveyer!........................................................................................................................................!34!
5.1.2! Hiss!7!...............................................................................................................................................!35!
5.1.3! Hiss!3!...............................................................................................................................................!37!
5.1.4! Bläster!............................................................................................................................................!39!
5.1.5! Avblåsning!....................................................................................................................................!40!
5.1.6! Manuell!målning!........................................................................................................................!41!
5.1.7! Robotmålning!..............................................................................................................................!42!
5.1.8! Ugn!...................................................................................................................................................!43!
5.1.9! Kylning!...........................................................................................................................................!44!
5.1.10! Nedhäng!......................................................................................................................................!45!
5.2! Kommunikation"................................................................................................................."46!
5.3! Förbättringsarbete"..........................................................................................................."46!
6! Resultat"........................................................................................................................................."47!
6.1! Förslag".................................................................................................................................."47!
6.2! Mätstationer"......................................................................................................................."47!
6.3! TAKYmätning"......................................................................................................................."47!
6.3.1! Hiss!3!...............................................................................................................................................!49!
6.3.2! Hiss!7!...............................................................................................................................................!51!
6.3.3! Avblåsning!....................................................................................................................................!52!
6.3.4! Manuell!målning!........................................................................................................................!52!
6.3.5! Nedhäng!.........................................................................................................................................!53!
7! Analys"och"Diskussion"............................................................................................................."55!
7.1! TAKYmätning"......................................................................................................................."55!
8! Slutsats"och"rekommendationer".........................................................................................."57!
8.1! TAKYmätning"......................................................................................................................."57!
8.2! Kommunikation"................................................................................................................."57!

vi! !

8.3! Förbättringsarbete"..........................................................................................................."58!
8.4! Utveckling"............................................................................................................................"58!
8.4.1! Motivation!.....................................................................................................................................!58!
8.4.2! Kompetens!....................................................................................................................................!58!
8.5! Benchmarking"...................................................................................................................."59!
9! Vidare"forskning"........................................................................................................................"61!
10! Referenser"................................................................................................................................."63!
10.1! Muntliga"referenser"......................................................................................................."63!
10.2! Litteratur"..........................................................................................................................."63!
10.3! Elektroniska"referenser"..............................................................................................."64!
!

!

!

vii!
! !

!

FIGURFÖRTECKNING
!
FIGUR!1.1!MASKINUTVECKLINGEN!FRÅN!1962!TILL!IDAG,!TV!SLADD!OCH!TH!SÅMASKINEN!SPIRIT!.............................!3!
FIGUR!3.1!TAKKVÄRDEN!OCH!DESS!SEX!FÖRLUSTER!..............................................................................................................!10!
FIGUR!5.1!DEL!AV!TRANSPORTSYSTEMET!CONVEYER!............................................................................................................!34!
FIGUR!5.2!(TV)!KONTROLLSYSTEM!HISS!7,!(TH)!MASKERING!HISS!7!...............................................................................!35!
FIGUR!5.3!OLIKA!MOMENT!VID!HISS!3!......................................................................................................................................!37!
FIGUR!5.4!DELAR!PÅ!VÄG!IN!I!BLÄSTERN!.................................................................................................................................!39!
FIGUR!5.5!ROBOTAR!TILLHÖRANDE!AVBLÅSNINGEN!.............................................................................................................!40!
FIGUR!5.6!MANUELLA!MÅLNINGEN!INK!OCH!UTIFRÅN!...........................................................................................................!41!
FIGUR!5.7!ROBOT!1!&!2!.............................................................................................................................................................!42!
FIGUR!5.8!FÄRDIGMÅLADE!DELAR!PÅ!VÄG!IN!I!UGN!...............................................................................................................!43!
FIGUR!5.9!DEL!PÅ!VÄG!IN!I!FÖRSTA!KYLANLÄGGNINGEN!.......................................................................................................!44!
FIGUR!5.10!(TV)!AVHÄNGNING!VAGN!(RÖD)!OCH!STÄLLNING!(GUL),!(TH)!KONTROLLSYSTEM!...................................!45!
FIGUR!6.1!TAKKVÄRDEN!I!PROGRAMMET!EXORO!................................................................................................................!48!
FIGUR!11.1!LAYOUT!LACKEN!.....................................................................................................................................................!66!
FIGUR!11.2!LAYOUT!HELA!PRODUKTIONEN!............................................................................................................................!67!

viii! !

TABELLFÖRTECKNING
!
TABELL 3.1 EXEMPEL PÅ BERÄKNINGAR AV TAK-TAL!................................................................................................!12!
TABELL 3.2 KORT BESKRIVNING AV LEAN-BEGREPP!.....................................................................................................!17!
TABELL 4.1 BESKRIVNING AV SAMTLIGA MASKINER I PRODUKTIONEN!...................................................................!29!
TABELL 4.2 HUR TAK-MÄTNINGEN SKER I SAMTLIGA MASKINER I PRODUKTIONEN!..........................................!30!
TABELL 6.1 FELKODSLISTA FÖR HISS 3!..............................................................................................................................!49!
TABELL 6.2 FELKODSLISTA FÖR HISS 7!..............................................................................................................................!51!
TABELL 6.3 FELKODSLISTA FÖR DEN MANUELLA MÅLNINGEN!..................................................................................!52!
TABELL 6.4 FELKODSLISTA FÖR NEDHÄNG!......................................................................................................................!53!
!!

!
EKVATIONSFÖRTECKNING
(3.1)!TAK = !TILLGÄNGLIGHET*ANLÄGGNINGSUTNYTTJANDE*KVALITETSUTBYTE!........................................................!9!
(3.2)!T = PLANERAD!PRODUKTIONSTID!!STILLESTÅNDSTIDPLANERAD!PRODUKTIONSTID!!!........................................!10!
(3.3)!A = UTNYTTJAD!PRODUKTIONSTAKT!*!VERKLIG!UTNYTTJANDEGRAD! !.................................................................!11!
(3.4)!UTNYTTJAD!PRODUKTIONSTAKT = TEORETISK!CYKELTIDVERKLIG!CYKELTID!!.....................................................!11!
(3.5)!VERKLIG!UTNYTTJANDEGRAD = !PROCESSAD!MÄNGD*VERKLIG!CYKELTIDTILLGÄNGLIG!OPERATIV!TID!!.........!11!
(3.6)!A = TEORETISK!CYKELTID*PROCESSAD!MÄNGDTILLGÄNGLIG!OPERATIV!TID!.......................................................!11!
(3.7)!K = PROCESSAT!ANTAL!!FELAKTIGT!ANTALPROCESSAT!ANTAL!!.............................................................................!12!
(3.8)!T = TAD!............................................................................................................................................................................!18!
(4.1)!PRODUKTIONSTAKT = TILLGÄNGLIG!ARBETSTIDFÖRSÄLJNINGSTAKT!...................................................................!28!
(4.2)!TILLGÄNGLIGHETEN!(T) = PRODUKTIONSTIDPLANERAD!PRODUKTIONSTID!.......................................................!32!
(4.3)!ANLÄGGNINGSUTNYTTJANDET!(A) = VERKLIG!CYKELTIDTEORETISK!CYKELTID!!................................................!32!
(4.4)!KVALITETSUTNYTTJANDET!(K) = VERKLIG!CYKELTID!!OMARBETADE!PRODUKTERVERKLIG!CYKELTID!.........!32!
(4.5)!TAK = !T*A*K!................................................................................................................................................................!32!
(6.1)!T = PLANERAD!PRODUKTIONSTID!!STILLESTÅNDSTIDPLANERAD!PRODUKTIONSTID!!.........................................!47!
(6.2)!A = TEORETISK!CYKELTID*PROCESSAD!MÄNGDTILLGÄNGLIG!OPERATIV!TID!.......................................................!47!
(6.3)!K = PROCESSAT!ANTAL!!!FELAKTIGT!ANTALPROCESSAT!ANTAL!.............................................................................!48!

!
!!
!

!

!

!ix! !

!

x! !

1 Inledning
Inledningsdelen är till för att ge läsaren en bakgrund samt skapa förståelse för
rapportens syfte och mål. Den avser även problembeskrivning och avgränsningar.!

1.1 Bakgrund
Väderstad verken är ett familjeföretag som utvecklar och bygger maskiner för lantbruk.
Det grundades av Rune Stark 1962 och drivs idag av hans fyra barn. På deras
huvudanläggning i Väderstad har de cirka 700 stycken anställda. De är verksamma på
cirka 30 marknader runt om i världen med egna dotterbolag i 13 länder. Fabriken har
idag ett upplägg som är tämligen strukturerat och välutvecklat med att genomtänka
materialflöden. I denna fabrik tillverkas maskiner med stor variation vilket gör det svårt
att mäta produktiviteten i antal producerade maskiner utan man kollar hellre på antal
effektiva producerande timmar. Väderstads komponenttillverkning sker i ett 20-tal
maskiner med olika bearbetning- och förädlingsprocesser. Idag ligger det störst fokus på
att mäta och studera maskinernas tillgänglighet. Det sker på ett hyfsat standardiserat sätt
vilket gör det möjligt att dra relevanta slutsatser men också kunna göra rimliga
jämförelser mellan de olika processerna. När det kommer till anläggningsutnyttjande
sker detta inte lika systematiserat och generellt. Detta mätetal är minst lika intressant då
det kan ge information om var man har flaskhalsar och kritiska nivåer. Vid fundering
kring behovet av utökande av maskinkapacitet kan denna information vara viktig inför
ett beslut om investering.

1.2 Syfte och mål
Idag mäter Väderstadverken tillgängligheten i procent på vissa individuella maskiner
vilket ger en felaktig helhetsbild av hela utrustningsutnyttjandet. Syftet är att ta fram ett
jämförbart mätsystem för alla olika avdelningar och dess tillhörande maskiner. Detta
mätsystem krävs för att avdelningarna ska få möjlighet att jämföra produktionen och
förbättra effektiviteten i hela fabriken. Mätsystemet kommer användas av
avdelningscheferna.
Målet är att skapa ett mätsystem och en modell för mätning av utrustningsutnyttjande på
fabrikens maskiner och robotar. Denna modell ska kunna användas av berörd operativ
personal och vara gjord av sådant slag att den är generell för alla maskiner vilket
möjliggör relevanta jämförelser.
!

1.3 Problembeskrivning
Ta fram en metod för Väderstadverken att mäta utrustningsutnyttjandet, hur stor del av
den planerade drifttiden som verkligen producerar, gemensamt för alla maskiner i
produktionslinan.
! 1!
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1.4 Avgränsningar
Examensarbetet kommer att utgå från produktionen på Väderstadverken i Väderstad där
ett relevant mätsystem för utnyttjandet tas fram och analyseras. Inom arbetet kommer
även en analys av de framtagna mätvärdena att ingå till förslag för förbättringar i
produktionen. Arbetet avgränsas till ett fåtal maskiner i produktionen inom lacken.
!

1.5 Företagsbeskrivning
1.5.1 Verksamhet
Väderstadverken är ett tillverkande och säljande företag med bas i Väderstad på
Östgötaslätten. Företaget tillverkar maskiner inom jordbearbetning och sådd för
lantbruk. Deras affärsidé är att ”är att förse det moderna jordbruket med högeffektiva
maskiner och metoder” och deras vision är ”att bli en global leverantör till nytta för
bönder, medarbetare, samhälle och ägare”. Idag har Väderstad ca 771 anställda totalt i
världen. De har 12 dotterbolag och omsatte räkenskapsåret 2015 1,8 miljarder kronor.
Deras största marknader är Tyskland, Ungern, Frankrike, England och Sverige.
År 2013 gjordes en omorganisation där Väderstad Group föddes. Koncernen består av
Väderstad AB, Seed Hawk Inc, Svensk Presshärdning AB och Väderstad Farm AB.
Medarbetarantalet uppgår till 1010 i länder över hela världen.
1.5.2 Historia
Väderstad-verkens historia börjar 1962 hos en lantbrukarfamilj i Väderstad. Rune och
Siw Stark drev då en 30-hektars gård. Rune körde med en sladd (se figur 1) byggd i trä
vid bearbetning av jorden. Det var så det såg ut för alla lantbrukare på den tiden.
Hållbarheten var inte speciellt bra vilket tvingade lantbrukarna att bygga nya sladdar
inför varje ny säsong. Trä-sladden fick sitt slut i familjens Starks lantbruk när Rune
ritade och konstruerade en sladd i stål. Första maskinen var byggd. Ryktet om denna
maskin spreds och en efterfrågan i närområdet uppdagades. Det blev startskottet för
”Runes Mekaniska Verkstad” som idag har utvecklats till Väderstad-verken. År 1968
lanserades en harv som blev en succé och företaget växte vidare och under 70-talet
fortsatte man växa i snabb takt med en omsättningsökning från 5 till 25 miljoner kr. År
1972 bytte företaget namn till Väderstad-verken AB och år 1972 hade företaget en
personalstyrka på 20 personer. 1975 gjordes det intåg på den tyska marknaden när
Väderstads harv visade vad den gick för. Under 80-talet vidareutvecklades harven som
kom att bli den mest framgångsrika harven i Skandinavien. Man inledde också ett
samarbete med en plogtillverkare från Nya Zeeland som började tillverka harvar för den
lokala marknaden. Väderstad-verken lanserar deras fösta direktsåmaskin. Vid 90-talets
början hade företaget nu drygt 125 anställda. Det ökade stadigt och vid 90-talets slut var
det runt 300 personer anställda. Den nu gamla DS-såmaskinen fasades ut mot de nya
såmaskinerna Rapid och Concorde. Rapidkonceptet kom att bli mycket framgångsrikt,
men det var genom en tuff resa denna maskin växte fram. Det var ett stort och dyrt
utvecklingsarbete som löpte under en tid med tuffa ekonomiska omständigheter. Export
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till andra länder var inget nytt vid denna tidpunkt för väderstad men etablering av eget
dotterbolag var nytt. Man sa upp kontraktet med den dåvarande engelska importören för
att senare starta et bolag i egen regi. England blev ett mål för vidare utprovning av det
nya konceptet Rapid som visade på Rapidens många fördelar även i de brittiska
förhållandena. Efter en lyckad uppsättning av det egna engelska dotterbolaget fortsatte
resan med etablering egna dotterbolag.
Mellan 2000 och 2009 skedde stora geografiska expansioner. År 2006 köpte Väderstad
49 procent av det kanadensiska företaget Seed Hawk. Det öppnade en väg rakt in i
direktsådd-segmentet. Väderstad har nu en mycket bred produktportfolio inom
jordbearbetning och sådd. Man täcker nu hela bredden mellan direkt sådd till
konventionell odling med mycket bearbetning. Väderstad etablerar nu också sitt tolfte
dotterbolag i Ryssland. Väderstad tar under 2009 ytterligare ett steg in i Ryssland
genom att starta upp egen tillverkning i Lisk i Voronezh-området. Med lokal produktion
stärker man sin närvaro på den ryska maskinmarknaden. År 2011 förvärvar Väderstad
svensk presshärdning som är ett tillverkande företag i Överum. SPH var underleverantör
av smidda och härdade delar. I och med köpet av företaget fick Väderstad full kontroll
över kvalitet och produktion. Under 2013 förvärvar väderstad hela Seed Hawk som är
beläget i Kanada. Detta ger Väderstad en plattform för utveckling och försäljning i
Nordamerika. 2013 är också ett år av stora investeringar i fabriken. Totalt investeras
150 miljoner kronor som bland annat ger ett nytt logistikcenter för produktion och en ny
stor 3D laser för rör. Denna investering var nödvändig då man var tvungen att få bort
flaskhalsar samtidigt som man förberedde sig för framtida tillverkning av
precisionssåmaskinen Tempo. Väderstad fyller 50 år. Efter 5 års utvecklingsarbete
lanserar Väderstad en såmaskin som kallas för en planter. Det är en precisionssåmaskin
för grödor så som majs och solrosor. Dessa skall sås med ett exakt avstånd mellan
plantorna i raden. Väderstad har ny slagit sig in på ytterligare ett stort
såmaskinssegment. Det som utmärker Väderstads planter från konkurrenterna är att den
klarar av att så med enormt hög precision även vid höga hastigheter.

!

Figur 1.1 Maskinutvecklingen från 1962 till idag, TV Sladd och TH såmaskinen Spirit

!
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2 Metod
Metod delen beskriver projektets tillvägagångssätt samt de metoder som har används.
!

2.1 Val av ämne
Väderstadverken var ett företag som passade väl in i vår utbildningsprofil och det var
därför inget svårt val när vi skulle välja examensarbetsplats. Tillsammans med
produktionstekniker Stefan Karlsson, underhållschefen Linus Andersson samt
komponentchefen Per Nilsson diskuterades olika problem i verksamheten och vad som
kunde förbättras.
Det bestämdes att vi ska föreslå och förklara ett mätsystem för utrustningsutnyttjandet i
produktionen. Det är något som är intressant och utvecklande med tydlig koppling till
tidigare teoretiska kurser vid Uppsala universitet inom maskiningenjörsprogrammet.
Examensarbetet sågs därför som fördelaktigt för båda parter.
!

2.2 Planering av arbetsgång
Vid början av examensarbetet gjordes en projektplan med tillhörande tidplan för att få
en övergripande bild över vad rapporten ska innehålla. Både ämnesgranskare och
examinator vid Uppsala universitet var med under framtagandet av projektplanen
innehållande bland annat bakgrund, syfte och mål, metodik samt problembeskrivning.!

2.3 Vetenskapligt angreppsätt
Det finns olika vägar att gå när teori ska kopplas med empiri för utrednings- och
forskningsarbeten. För att relatera teori med empiri kan en forskare använda sig av
deduktivt, induktivt eller abduktivt angreppsätt.
!

2.3.1 Deduktion, induktion, abduktion
Vid det deduktiva angreppsättet går forskningen från teori till empiri. Holme & Solvang
(2006) kallar det för bevisandets väg. Forskaren söker information och skapar sin grund
i redan befintliga teorier och observationer för att sedan testa dessa mot verkligheten.
Vissa är kritiska mot metoden eftersom forskaren väljer vilken information som
används utifrån egna förväntningar vilket innebär att information kan försummas och
resultatet bli riktat.
Vid induktivt angreppsätt utgår man istället från empiri och kopplar denna till teori
vilket innebär att all relevant information samlas in eftersom forskaren inte från början
har några förutsatta förväntningar. Angreppsättet kallas även för upptäckandets väg av
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Holme & Solvang (2006). Kritiker påstår dock att angripa ett fall utan förväntningar är
omöjligt.
Ett abduktivt angreppsätt är en kombination av de två ovanstående där första delen av
forskningen anses vara induktiv och sista delen deduktiv. En preliminär teori formuleras
från enskilda fall för att sedan testas och utvecklas på andra nya fall.
!

2.3.2 Vårt vetenskapliga angreppsätt
Eftersom vi har använt oss av redan befintlig teori för att sedan testa denna i
verkligheten för att dra slutsatser är angreppsättet är deduktivt. Information har samlats
om metoden och tillsammans med befintliga mätvärden från företaget har denna
utvecklats och testats på verksamheten.
!

2.4 Vetenskaplig metod
Det finns olika metoder för hur information insamlas till utrednings- och
forskningsarbeten. För att underlätta arbetet kan insamlingen struktureras på olika vis
med hjälp av olika redskap beroende på vilket sorts resultat som eftersträvas. Metoden
delas upp i kvalitativ- och kvantitativ metodteori. Holme & Solvang (2006) citerar i sin
bok Forskningsmetodik Mathilda White Riley:
Samhällsvetenskaplig metod omfattar både organisering och tolkning av information
som hjälper oss att få en bättre förståelse av samhället (White Riley, 1963).
!

2.4.1 Kvalitativ och kvantitativ
Holme & Solvang (2006) beskriver att skillnaden mellan metoderna är användandet av
siffror och statistik samt att kvalitativa metoder präglas av flexibilitet, kvantitativa av
strukturering. Den kvalitativa metoden innebär analyser av ofta lågt strukturerade data
där syftet är att skapa fördjupad kunskap och förståelse kring ett begrepp eller
företeelse. Insamlandet av data sker ofta i form av dialoger med liten specifik målgrupp
och resultatet innehåller forskarens egna tolkningar och uppfattningar. Den kvantitativa
metoden innebär istället en bredare undersökning vid analyser av högt strukturerad data
där mer statistiska och generaliserbara resultat eftersöks. Metoden innebär att data ofta
samlas in genom av enkäter och frågeformulär med fasta svarsalternativ till en stor
grupp deltagande. Resultaten visualiseras ofta i form av diagram och datamängder.
!

2.4.2 Vår vetenskapliga metod
Både en kvalitativ och kvantitativ metod har används beroende på olika faser i arbetet.
Vid insamlandet av information om nuläget studerades olika system och intervjuer
skedde med mestadels chefer och operatörer vilket innebär att en kvalitativ metod har
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används. Vid analyser av mätsystem samlades istället statistisk mätdata in för att
analyseras och jämföras. Frågeformulär användes även för att få information om ett
generellt synsätt på mätsystem. Det är en mer kvantitativ metod eftersom en bredare
undersökning av mer strukturerad data vad nödvändig.
!

2.5 Datainsamling
Datainsamlingen kan ske på olika sätt beroende på bland annat frågeställning,
forskningsmetod samt tillgänglig data och tid enligt Holme & Solvang (2006).
Insamlingen delas upp i primärdata och sekundärdata.
!

2.5.1 Primärdata och sekundärdata
Det som skiljer primärdata från sekundärdata är kopplingen till informationskällan. Om
användaren själv har samlat in data eller om den kommer från en förstahandsrapport
anses det som primärdata. Kommer istället data från tidigare forskning av annan part
där innehållet kan ha omarbetats anses det som sekundärdata och innebär därför en
större risk. Desto fler steg till informationsinsamlaren ju högre risk.
!

2.5.2 Vår datainsamlingsmetod
Primärdata har används främst i form av intervjuer, frågeformulär och egna
observationer. Även de redan befintliga data som samlats in av olika chefer kan ses som
primär eftersom de informerat om hur insamlandeprocessen har gått till väga.
Sekundärdata har används i form av teorier från hemsidor och annan litteratur utöver
kurslitteraturen för att få reda på olika metoder och mätsystem som var nödvändiga i
arbetet. Det är en mer osäker form att samla data och därför har en noggrann granskning
skett på dessa källor.

2.6 Metodkritik
I nulägesanalysen hade fler intervjuer med chefer som hade anknytning till TAK i
produktionen varit behövlig. Dessa intervjuer skedde istället under arbetets gång och ny
information kom flera gånger att ändra rapportens utformande. Hade all information
funnits från början kunde mer fokus ha legat på resultatdelen.
För att få ett bättre statistiskt resultat hade fler frågeformulär behövts från operatörerna.
Eftersom de arbetade i skift hade vi mest kontakt med det första skiftet. Fler intervjuer
kunde ha gett oss större förståelse om operatörernas uppfattningar.
En ytterligare intervju med grundaren av dataprogrammet EXORO i ett tidigare skede
hade varit hjälpsam för genomförandet och resultatet. Vi hade behövt en större inblick i

!
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hur programmet fungerade samt hur och var det användes. Den informationen hade varit
användbar vid intervjuer och frågeformulär med operatörerna.
!

2.7 Urval
Anledningen till att arbetet är avgränsat till lacken i produktionen, istället för maskiner i
tillverkning eller montering, är att allt flöde går genom denna. Det innebär att lacken är
en potentiell kritisk flaskhals och bestämmer hela produktionens flödeshastighet. Den
befinner sig efter tillverkningen och innan monteringen och ett stopp leder till stora
konsekvenser. Inom lacken finns flera olika moment som i sig kan vara potentiella
flaskhalsar. En mer genomgående analys av varje moment ger insikt om flaskhalsar och
utnyttjandet inom lacken. Det är då enklare att identifiera den svagaste länken och
eliminera eller minska förluster inom respektive moment.
!
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3 Teoretisk referensram
I den här delen beskrivs relevanta teorier som används i arbetet.
!

3.1 Utrustningseffektivitet
Utrusningseffektiviteten mäts och följs upp så att förlustkällor i produktionen kan
identifieras. Har förlustkällorna identifierats kan arbetet ske målinriktat mot att
eliminera dessa. Utrustningseffektivitet mäts genom OEE (Overall Equipment
Effectiveness) som på svenska blir UTE (Utrustningens Totala Effektivitet). Det kan
även översättas till TAK som står för tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och
kvalitetsutbyte. Tillgänglighet är den tid som maskinen verkligen producerar jämfört
med den planerade drifttiden, anläggningsutnyttjandet är den verkliga
produktionshastigheten jämfört med maximal hastighet och kvalitetsutbytet är andelen
produkter som inte behöver omarbetas eller kasseras jämfört med antalet producerade
(Operations Management, 2010). Ljungberg & Larsson (2001) beskriver några fördelar
för mätning i en verksamhet; Mätning ger svar på var och varthän?, Mätning ger
beredskap för handling, Mätning ger beredskap för handling, Mätning möjliggör
jämförelser (benchmarking), Mätning leder till styrning genom fokusering, Mätning
identifierar problem och skapar ett gemensamt språk, Mätning tydliggör samband
mellan insats och resultat, Mätning motiverar, Mätning ger klara budskap åt
leverantörer, Mätning underlättar inköpsbeslut och delegering, Mätning ger motiv till
förändring, Mätning är nödvändigt för ständiga förbättringar.
!

3.2 TAK
TAK-värden är viktigt då det synliggör hur effektivt maskiner och utrustning används i
produktionen samt hjälper till att identifiera flaskhalsar vilket leder till ökad
konkurrenskraft och bättre lönsamhet. Det hjälper även verksamheten att sätta upp
nödvändiga mål och milstolpar samt att mäta resultatet av förbättringsarbete
(Operations Management, 2010). Ett TAK-värde på 85 % och högre anses vara bra och
det kan då anta att utrustningen drivs på ett effektivt sätt. Detta innebär att de ideala
tillstånden är en tillgänglighet högre än 90 %, anläggningsutnyttjande högre än 95 %
samt kvalitetsutbyte högre än 99 %. Dessa värden kan dock variera då mätmetoderna
kan vara olika beroende på företag och produktion (Nakajima, 1992). Ekvationen för
TAK beskrivs i ekvation (3.1).

!"# = !!"##$ä!"!!"ℎ!" ∗ !"#ä!!"#"!$%&"'&&()"*+ ∗ !"#$%&'&()&*+&' (3.1)
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Figur 3.1 TAK-värden och dess sex förluster
!

3.2.1 Tillgänglighet
Driftsäkerheten mäts i tillgänglighet (T) som anger hur stor del av den totala planerade
tiden som ett produktionssystem har utnyttjats för produktion (Sjölander, 1981).
Ekvationen för tillgängligheten T beskrivs i ekvation (3.2).

!=

!"#$%&#'!!"#$%&'(#)*'($ − !!"#$$%!"å!"#$%"
!!!!!!!!!!!!!!(3.2)
!"#$%&!"!!"#$%&'(#)*'!!

Utifrån möjlig produktionstid dras planerade stopp av som exempelvis underhåll, FU
(förebyggande undehåll) eller möte. Den tid som är kvar är den planerade
produktionstiden och det är utifrån denna som den verkliga drifttiden tas fram när
oplanerade stopp som exempelvis maskinfel, verktygsbyte, ställtid och materialbrist
ingår i beräkningarna. Tillsammans utgör de oplanerade stoppen maskinens
stilleståndstid eller stilleståndsförluster. Minskar man andelen stilleståndsförluster så
ökar utbytet av tillgängliga resurser. Enligt Olhager (2010) är ställtider en central del i
oplanerade stopp och arbetet bör därför fokuseras på att minska dessa,
ställtidsreduktion. Lyckas man minska ställtiderna förbättras bland annat kvaliteten,
leveranser, kostnader och flexibiliteten. Tankarna om ställtidsreduktion började redan
omkring 1980-talet men det finns fortfarande mycket att göra i de flesta
tillverkningsföretagen. Ställtiden kan definieras som den tid det tar från slutet av
bearbetningen av den sista korrekta detaljen i ett parti till den första korrekta detaljen i
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nästa parti. En metod som används för att minska ställtiderna är SMED (Single Minute
Exchange of Die), där målet är att ställtiden ska vara mindre än 10 minuter (Olhager,
2010).
!

3.2.2 Anläggningsutnyttjande
Operationseffektiviteten som även kallas anläggningsutnyttjande (A), mäter hur
effektivt den tillgängliga operativa tiden utnyttjas (Nakajima, 1992). Se ekvation (3.3).
! = !"#$""%&'!!"#$%&'!"#$%&'%! ∗ !!"#$%&'!!"#$""%&#'()*&'

(3.3)

Processad mängd är antal producerade enheter. Anläggningsutnyttjandet kan definieras
som produkten av utnyttjad produktionstakt och den verkliga utnyttjandegraden.
Utnyttjad produktionstakt och verklig utnyttjandegrad beskrivs i ekvationerna (3.4)
samt (3.5).

!"#$""%&'!!"#$%&'(#)*'+&' =

!"#$%&'!!"#$""%&#'()*&' = !

!"#$"%&'(!!"#$%&'(
!!!!!!!(3.4)
!"#$%&'!!"#$%&'(

!"#$%&&'(!!ä!"# ∗ !"#$%&'!!"#$%&'(
!!!!!(3.5)
!"##$ä!"#$"!!"#$%&'(!!"#

Utnyttjandegraden innehåller förluster i form av tomgång och småstopp medan
utnyttjad produktionstakt är förluster som uppkommer då maskinerna körs i reducerad
hastighet, det vill säga hastighetsförluster. Hastighetsförluster påverkar
flödeshastigheten som gör det möjligt att mäta hur mycket produktions som kan uppnås.
Målet är ett balanserat flöde genom hela produktionen då det leder till reducerat slöseri
och ineffektivitet eftersom risker för fördröjning eller överproduktion undviks (Ohlager,
2010). Slutliga ekvationen beskrivs i ekvation (3.6).

!=

!"#$"%&'(!!"#$%&'( ∗ !"#$%&&'(!!ä!"#
!!!!!!!!!!!(3.6)
!"##$ä!"#$"!!"#$%&'(!!"#

!

3.2.3 Kvalitetsutbyte
Med kvalitetsutbyte K (se ekvation (3.7)) menas enligt Hagberg & Henriksson (1994)
den andel produkter som går igenom processen utan omarbetning eller kassationer av

!
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totalt processat antal. Det anger alltså hur stor andel av processat antal som kan säljas
till fullt pris. De omarbetade produkterna kan under vissa omständigheter säljas till ett
lägre pris men detta innebär en förlust och bör därför räknas med i kvalitetsutbytet.

!=

!"#$%&&'(!!"#!$ − !!"#$%&'(&!!"#!$
!!!!!!!!!!!!(3.7)!
!"#$%&&'(!!"#!$

3.2.4 Mätning av TAK-faktorer
För att få ett så exakt TAK-värde som möjligt är det viktigt att alla parametrar
dokumenteras. Det finns många olika system för att mäta TAK-tal och det kan göras
online eller offline beroende på hur maskinen är utformad. Det har visats att byte av
mätverktyg kan ge förändringar i uppmätta parametrar och därför är ett standardiserat
mätverktyg att rekommenderas (Sjölander, 1981). Ett exempel visas i tabell 1.
Tabell 3.1 Exempel på beräkningar av TAK-tal
Exempel på beräkningar av TAK-tal
A:
Arbetstid per dag

= 8 timmar x
60 minuter

= 480 minuter

B:

Planerad stopptid per
dag

C:

Tillgänglig tid per dag

D:

Förluster på grund av
stopp per dag

E:

Produktionstid per dag

F:

Produktion per dag

= 400 enheter

G:

Ideal cykeltid

= 0,5 minuter/enhet

H:

Verklig cykeltid

= 0,8 minuter/enhet

I:

Verklig Processtid

=HxF

= 0,8 x 400 minuter

M:

Utnyttjad
produktionstakt

= G/H

= 62,5 %

N:

Verklig utnyttjandegrad = I/E

Vilket ger:
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= 20 minuter
= A-B

= 460 minuter
= 60 minuter

= C-D

= 400 minuter

= 80 %
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Tillgänglighet

= E/C

= 87 %

Anläggningsutnyttjande = M x N

= 50 %

Kvalitetsutbyte

= 98 %

TAK: Tillgänglighet x Anläggningsutnyttjande x Kvalitetsutbyte =
0,87 x 0,50 x 0,98 x 100 = 42,6 %
!

3.2.5 De sex förlusterna
Hagberg & Henriksson (2010) beskriver kopplingen mellan de sex stora förlustkällorna
och TAK. De sex stora förlusterna fungerar som mellansteg mellan Stopptid och
Tillgänglighet, Hastighetsreduktion och Anläggningsutnyttjande samt Kvalitetsförlust
och Kvalitet.
Stopptid som ger en maskins tillgänglighet kan störas av de två första förlusterna;
Utrustningsfel och avbrott samt Ställtid och justeringar. Under Utrustningsfel och
avbrott finnes alla driftstopp som förekommer på en maskin. Dessa störningar kan både
vara tillfälliga men också av återkommande karaktär. Ett exempel på en tillfällig
störning kan vara att ett styrsystem inte fungerar eller att centrala komponenter fallerar.
Dessa stopp brukar kallas för haverier och leder ofta till ett långvarigt driftstopp. Fel
som störningar i programvara eller plötsligt tryckbortfall i pneumatiska system är
exempel på återkommande störningar. För att komma till rätta med små fel är det viktigt
att bryta ner problemen i små bitar för att hitta grundorsaken. Den andra stora förlusten
som påverkar tillgängligheten är Ställtid och justeringar. Ställtid och justeringar ger
upphov till förlorad produktionstid samtidigt som injusteringen vid t.ex. ett
verktygsbyte ofta innebär att ett antal defekta produkter tillverkas. Ställtid är den tid det
tar för att ställa om en maskin från att producera en produkt till en annan. Vid
omställningar av denna karaktär är det vanligt att tid behöver läggas på injustering.
Ibland kan injustering efter en omställning ta längre tid än omställningen i sig. För att
vara effektiv i omställningarna är det viktigt att skilja på den maskinella omställningen
från injustering. Görs det kan de olika momenten effektiviseras var för sig på ett bättre
sätt.
Hastighetsreduktion påverkar en maskins anläggningsutnyttjande. Här finns ytterligare
två stora förluster som orsaker till denna påverkan; Tomgång och småstopp och
Reducerad hastighet. En småstoppsförlust kan vara när t.ex. en produkt fastnar i en del
av en process. Det kan också vara skräp som kommit i vägen för en matningsutrustning
exempelvis. Dessa stopp är inte speciellt tidskonsumerande i sig men kan över tid
sammantaget innebära stora tidsförluster. Småstopp beror inte på maskinen i sig utan
har med materialet eller kringutrustning att göra. Det är den stora skillnaden på
småstopp och kroniska störningar. Skulle en maskin stå still p.g.a. materialbrist kallas
det tomgångsförlust, maskinen skulle kunna jobba men gör inte det. Om en maskin körs
med en lägre hastighet än vad den är byggd för så uppkommer förluster. Detta är en
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förlust som är svårt för ögat att uppfatta eftersom allt tillsynes går smärtfritt och det
produceras produkter. En maskin som producerar många olika artiklar med stort
varierande målcykeltider är ett svårare fall vad gäller att upptäcka förluster orsakat av
reducerade hastigheter. För att undvika dessa krävas ett stopptidssystem som hanterar
stopptider på order och artikelnivå.
Processdefekter och Reducerat utbyte och uppstartsförluster är två förlustområden
inom kvalitet. Processdefekter består av två delar; kassationer och förlorad
produktionstid. En orsak till en defekt kan t.ex. vara felaktig svetsning som kan bero på
både tillfälliga och återkommande störningar. Vid kassation av en tillverkad komponent
är det både råmaterialet och den bortkastade produktionstiden som räknas som förluster.
Om en defekt detalj har möjlighet till omarbetning ska ändå den betraktas som en
förlust eftersom det upptar tid för en operatör och framförallt tar den dyrbar maskintid
eftersom maskinen då får göra något som inte är värdeskapande. Vid igångsättning och
uppstart av en maskin är det inte ovanligt att kvalitetsförluster uppstår som följd av
avvikande producerade detaljer. Det är viktigt att jobba med att få processen stabil så
fort som möjligt efter en omställning (Hagberg & Henriksson, 2010).
!

3.3 De sju förbättringsverktygen
För att genomföra förbättringar krävs dokumentation, data, strukturering av data samt
analys av dess data (Bergman & Klefsjö, 2012). Det krävs att alla i företaget deltar i
förbättringsarbetet och därför måste alla verktyg som används vara enkla och effektiva.
För att underlätta arbetet sammanställdes ”the seven QC tools” som på svenska
översätts till ”de sju förbättringsverktygen” eller ”de sju QC-verktygen”. Verktygen kan
variera något och ibland läggs även ett åttonde verktyg till i form av ett flödesschema.
Nedan följer verktygen som ingår i ”verktygslådan” (Bergman & Klefsjö, 2012).

1. Datainsamling – Ett av de viktigaste stegen när man arbetar med förbättringar.
Insamlad data används som beslutsunderlag för den aktuella frågan. Det är
viktigt att data är korrekt med ett ändamål eftersom det annars räknas som
slöseri med tid om man inte vet vad den ska användas till. För att syftet med
insamlingen bör man veta vad som är kvalitetsproblemet och vilka fakta som
behövs för att belysa problemet.
2. Histogram - Används för att visualisera resultatet på ett enkelt vis. Det kan lätt
bli rörigt om varje mätvärde ska visualiseras i figuren och istället används därför
med fördel staplar. Ett histogram ger ofta en bra uppfattning om mätningens
statistiska egenskaper.
3. Paretodiagram - Ett paretodiagram används när det är flera problem som är
aktuella vid samband med förbättringsarbete. Oftast kan endast ett problem lösas
i taget och paretodiagrammet är då till för att synliggöra i vilken ordning detta
ska ske. Man kan då avgöra vilket problem som är allvarligast och ska angripa
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4.

5.

6.

7.

först. Det är viktigt att det beskrivs var, när och hur data har samlats in för att få
en tydlig spårbarhet.
Orsaks-verkan-diagram – Även kallat Ishikawadiagram eller fiskbensdiagram.
När det är avgjort vilket problem som ska tas itu med först måste orsakerna till
problemet benas ut. En bra början är att grovt identifiera de huvudorsaker till
problemet för att sedan gå vidare och identifiera orsakerna till dessa mer
detaljerat. Man försöker alltså spåra grundorsakerna till problemet. Ett färdigt
orsaks-verkan-diagram ska vara mycket ”benigt”. I det här steget kan de ”fem
varför” användas vilket innebär att man ska fråga sig själv varför fem gånger för
att få reda på grundorsaken. Det kan även underlätta att använda sju M som
innebär en undersökning av Management, Människan, Metod, Mätning, Maskin,
Material samt Miljö.
Uppdelning – När arbetet från data till orsak pågår är det viktigt att data
struktureras eller delas upp för att kunna hitta grundorsaken. Det bör undvikas
att blanda data med olika ursprung. Uppdelningen ger viktig information för
förbättringsarbetet.
Sambandsdiagram – Om variationen är mer kontinuerlig kan det, istället för
uppdelning, vara bättre att använda ett sambandsdiagram. Diagrammet visar hur
produktegenskapen varierar beroende på värdet av en viss bakgrundsvariabel.
Styrdiagram – Det mest användbara sättet att visualisera och tolka data är med
hjälp av styrdiagram som visar förändringen eller utfallet som funktion av tiden.
Diagrammets huvudsyften är att fungera som stöd då man vill åstadkomma en
process där den variation som förekommer är stabil, att upptäcka en förändring i
en stabil process samt att fungera som kvitto på att en förändring har skett.

!

3.4 Förbättringsprogram
Enligt Bergman & Klefsjö (2012) är förbättringsprogram inget arbete som blir färdigt
utan något som ständigt bör arbetas med. Det finns flera förbättringsprogram som är
användbara och gemensamt för dessa är oftast förbättringsgrupper och
förbättringsförslag. Därför följer en kort beskrivning av dessa.
!

3.4.1 Förbättringsgrupper
För att engagera och motivera personal kan man bilda mindre grupper som arbetar med
olika förbättringsförslag. Dessa grupper har sitt ursprung i Japan och kallas ofta för
”kvalitets cirklar”, men eftersom det har fått ett dåligt rykte i den västerländska
industrin på grund av misslyckanden i början på 1980-talet benämner man det istället
för förbättringsgrupper. Grupperna går ut på att diskussioner och analyser som leder till
förbättringar ska uppstå. Innebörden handlar ofta om kostnader, säkerhet och
produktivitet. Förbättringsgrupperna kan använda sig av statistiska verktyg, exempelvis
de sju förbättringsverktygen. Det är viktigt att förbättringsförslagen genomförs för att

!
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skapa engagemang och motivation hos grupperna. Man kan även arbeta med något sorts
belöningssystem.
!

3.4.2 Förslagsverksamhet
För att ytterligare ta vara på personalens erfarenhet och kunskap kan en
förslagsverksamhet användas vilket går ut på att varje enskild anställ får komma med
egna förslag på förbättringar. Det är viktigt att dessa tas på allvar och snabbt följs upp
och om möjligt genomförs för att hålla uppe engagemanget hos anställda. Även här kan
ett belöningssystem användas där exempelvis det bästa förbättringsförslaget får en
medalj eller liknande för sin insats. Tar man hand om de många små, och mindre
lönsamma, förslagen så stimulerar man fram stora och lönsamma förslag också
(Bergman & Klefsjö, 2012). Värt att nämna är Sveriges mest framgångsrika företag
med förslagsverksamhet år 2010 på knappt sju förslag per år och anställd som var
Väderstadverken (Svenska institutet för förslagsverksamhet, SIFV).
!

3.5 Lean
Lean production kan ses som en filosofi som handlar om hur resurser hanteras. Lean
syftar till att identifierar och eliminera allt slöseri och allt som inte skapar värde för
kund i en produktion. Lean har sin grund i Toyota Production System som byggde på att
tillverka så resurssnålt som möjligt efter andra världskriget. Just in time och Jidoka är
två centrala begrepp inom Lean. JIT innebär att rätt detalj kommer till produktionen i
rätt tid och med rätt kvantitet. Det bör aldrig beställas mer till produktionen än vad som
behövs i varje stund. Detta är en nödvändighet för att minimera dyrbar lagerhållning,
både slutlager men också mellanlager. År 1990 skrev James Womack boken ”The
machine that Changed the world” i vilken han introducerade begreppet Lean
Manufacturing. Jeffrey K. Liker (2009) har sammanfattat Lean production i ett antal
punkter.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av
kortsiktiga finansiella mål.
Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan.
Använd dragande system för att undvika överproduktion.
Jämna ut arbetsbelastningen.
Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem.
Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för
medarbetarnas medverkan.
Använd visuell styrning så att inga problem döljs.
Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som passar medarbetare och
processer.
Se till att ledningen känner verksamheten på djupet, lever enligt företagets
filosofi och lär andra att göra det.
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•
•
•
•
•

Utveckla människor och arbetslag som följer företagets filosofi.
Respektera partners och leverantörer genom att hjälpa dem att bli bättre.
Gå och se med egna ögon för att bättre förstå en situation.
Fatta beslut långsamt och i samförstånd. Överväg alla alternativ och
genomför sedan valt beslut snabbt.
Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra.

!

3.5.1

Lean-begrepp

"

Tabell 3.2 Kort beskrivning av Lean-begrepp
Kort beskrivning av olika Lean-begrepp (Bergman & Klefsjö, 2012).
Kaizen
Betyder ständiga förbättringar i alla delar
av mänskligt liv och detta tas i små steg.
Gäller alla oberoende position och syftet
är mindre slöseri och högre värde.
Jidoka

Ett begrepp som används för att beskriva
när en människas intelligens överförs till
en maskin, detta i syfte att maskinen själv
ska kunna stanna vid fel och signaler att
hjälp behövs.

Poka-Yoke

Ett felsäkringsbegrepp vars syfte är att
förhindra misstag som kan leda till att
kund upplever defekter.

Kanban

Ett internt ordersystem för en produktion
med ett dragande flöde. Kanban är då ett
kort eller annan form av signal. Syftet
med detta system är att minska nivåerna
på mellanlager.

Andon

Ett signalsystem som kontinuerligt visa
t.ex. ljustavlor anger en maskins status
och inom vilken tid ett stopp behöver
åtgärdas för att inte påverka processens
tid.

!

Flaskhalsar
En flaskhals är något som begränsar flödet genom en produktion och därför finns det
ofta behov av att öka dess kapacitet. Flaskhalsen kan skapa onödiga köer och lager, gör
att produktionshastigheten minskar samt att övriga resurser i systemet inte kan utnyttjas

!
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fullt ut. Detta leder till förseningar och uppbundet kapital. Ett systems flöde kan inte
utnyttjas mer än dess mest långsamma länk vilket kan identifieras som flaskhalsar.
Olhager (2010) har tagit fram en metodik för att identifiera och utveckla
flaskhalseliminering i en femstegsmodell:

1.
2.
3.
4.
5.

Identifiera systemets begränsning, dvs. flaskhalsen.
Besluta hur systemets begräsning skall utnyttjas.
Underordna allt annat till detta beslut.
Öka systemets begränsade kapacitet.
Om en begränsning har eliminerats - börja om från punkt 1.

Om en flaskhals identifieras och elimineras uppkommer ofta en ny begränsning och
modellen används då på nytt för att effektivisera produktionen ytterligare.
Slöserier
Muda är det Japanska ordet för slöseri och är ett centralt begrepp inom Lean. Shigeo
Shingo fann sju slöserier när han studerade Toyota Production System.
•
•
•
•
•
•
•
•

Överproduktion - tillverka mer eller tidigare än vad som behövs. Det värsta
av slöserierna, eftersom det orsakar flera andra
Väntan - på att någonting ska hända
Lager - att lagra mer än vad som är nödvändigt
Rörelse - onödiga rörelser när medarbetarna utför sina jobb
Omarbete - reparationer och omarbete som inte tillför något värde för kund
Överarbete - att göra mer arbete än vad kunden kräver
Transporter - onödiga transporter
Medarbetarnas outnyttjade kreativitet - var inte med bland de ursprungliga,
men har sedan lagts till som det åttonde slöseriet.

!

Takttid
Takttid är den genomsnittliga tiden det tar mellan starten av en produkt till starten av
nästa produkt. Uträkningen av takttid för en produkt görs enligt följande;
!=

!!
!!!!!!!!!!!!!(3.8)
!

där T=takttid, T! =tillgänglig arbetstid och D=efterfrågan i enheter per tidsperiod
(lean.org 18-04-16).
Fördelarna med taktad produktion är många. Eftersom produkten rör sig längs en linje
så är flaskhalsar lätta att upptäcka. En linas svaga länkar är enkla att identifiera.
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Eftersom bara så mycket tid ges åt varje moment motiverar det att rationalisera och
förbättra allt runtomkring jobb. Arbetare och maskiner utför samma sak dagligen vilket
ger en vana över tid som höja produktiviteten.
Det finns också nackdelar med detta system. När efterfrågan varierar kraftigt och
därmed takttiderna så innebär det stora och ibland svåra omställningar. En kedja är inte
strakare än den svagaste länken så om en station fallerar så kan hela processen stanna
upp. Detta avhjälps med viss mån av buffert. Korta takttider kan kännas stressande
(Bergman & Klefsjö, 2012).
!

5S
5S utvecklades av Toyota och är till för att skapa ordning och reda i fabriken. Det finns
olika definitioner för 5S men den mest använda är städa, sortera, strukturera,
standardisera och skapa vana. 5S metodiken används för att hålla ordning och reda runt
maskiner och utrustning för att operatören ska slippa leta efter exempelvis verktyg och
material till produktionen. Alla kan involveras i 5S, det svåra är att upprätthålla. Här är
det är viktigt att skapa vana. Målet med 5S på en arbetsplats kan sammanfattas såhär;

•
•
•
•
•
•

arbetsplatsen befrias från alla föremål som inte behövs för arbetets
genomförande
arbetsplatsen befrias från stora lager
saker som behövs för arbetet placeras och organiseras rationellt
alla föremål är i gott skick
arbetet utförs i en fräsch, trevlig, hel och ren arbetsmiljö
arbetsplatsen ständigt förbättras

Arbetsmetodiken 5S utvecklades i Japan och var en del i Just-in-Time produktion enligt
Womack, Jones & Roos (1991).
!

PDCA
PDCA står för Plan, Do, Check, Act och är ett arbetssätt för att genomföra förändringar.
Denna metod brukar illustreras med en cirkel vilken inte har något slut, det syftar till att
cykeln ska upprepas för att hela tiden nå ständiga förbättringar. PDCA kan användas
som en modell för arbetet med ständiga förbättringar, vid start av ett nytt
förbättringsprogram, vid utveckling av ett nytt eller förbättrat koncept av en process,
produkt eller tjänst, för att finna ett arbetssätt som fungerar och som skall upprepas eller
vid någon form av förändring. Proceduren för att använda PDCA börjar med att planera.
Här ska en möjlighet till förbättring identifieras och en förändring ska planeras. Sedan
ska förändringsförslaget testas, ofta i liten skala för att kunna bedöma om resultatet är

!
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som önskat. Efter det ska testet analyseras med alla dess svar och en reflektion över vad
man lärde sig ska genomgås. Till sist ska förändringarna sättas i verket, antingen på
samma sätt som vid testet, eller med en annorlunda strategi om en nygjord PDCA-cykel
visar något på ett bättre förslag (Bergman & Klefsjö, 2012).
!

Pull- och Push system
En produktion med ett dragande system är ofta länkat till Just-in-Time. Ett dragande
system bygger på att komponenter och produkter levereras nedströms efter att ett
faktiskt behov uppstått. Inget produceras förens interna eller externa kunder har aviserat
efterfrågan. Pull-system ger en ökad flexibilitet i produktionen med sällsynt och
oönskad överproduktion som positiv effekt. Allt börjar med kunden som är längst ut på
kedjan, det är härifrån den första behovssignalen kommer. Den signalen letar sig bakåt i
produktionsleden på en fabrik som ofta använder någon from av visuella signaler för att
signalera behov vid rätt tidpunkt. Kanban är ett exempel på ett sådant visuellt system.
Det är ett kort som följer från detalj till färdig produkt. Kortet ger information om vad
som ska tillverkas. Motsatsen till detta är ett tryckande system. Det bygger på tydliga
fasta produktionsplaner. I ett tryckande system är produktionen prognosstyrd istället för
behovsstyrd. Det tillverkas större partier vilket leder till större mellanlager. Högt fokus
på leverans med stora lager som säkerhet. Ofta ett överflöd på information på många
ställen i processerna. (Bergman & Klefsjö, 2012).
!

3.6 Benchmarking
Benchmarking, på svenska riktmärkning, kommer från början från USA och är en
prestandajämförelse som innebär att en verksamhet utvärderar sin verksamhet i
förhållande till dem som anses bäst inom verksamhetsområdet. Metoden har som syfte
att förbättra den egna verksamheten och effektivisera befintliga arbetsmetoder. De tre
vanligaste typerna av benchmarking är (Bengt Karlöf, 2009):
•
•
•

Intern benchmarking
Konkurrensinriktad benchmarking
Funktionsinriktad benchmarking

Den interna benchmarkingen innebär att en jämförelse genomförs mellan olika
avdelningar eller enheter inom det egna företaget eller organisationen och kan på så sätt
göra stora kostnadsbesparingar. Genom intern benchmarking kan exempelvis
omsättning, kundnöjdhet och anställdas motivation mätas. Metoden är betydligt enklare
och mer tidseffektivt än konkurrensinriktad benchmarking. All data som behövs finns
inom organisationen och behöver inte spridas till utomstående företag vilket är positivt
ur en konkurrenssynpunkt. För att utföra prestationer i världsklass har det dock visats att
extern benchmarking är nödvändigt då man ofta kan finna annan viktig kompetens i
externa organisationer.
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Konkurrensinriktad benchmarking innebär istället ett försök att ta reda på hur
konkurrenterna gör. En jämförelse brukar ske med det företag man anser vara bäst inom
området. Den här typen av benchmarking innebär stora möjligheter att överföra
prestationer och identifiera olikheter (performance gaps). Det kan ibland vara svårt att
få insyn och tillgång till andra organisationers information och metoder och fientlighet
kan uppstå. Vissa har även svårt att acceptera att andra kan vara bättre och risken finns
att man blir ”blind” vilket leder till att det blir svårt att genomföra förbättringar inom
den egna organisationen.
Funktionsinriktad benchmarking innebär att studier sker inom andra, icke
konkurrerande, företag eller organisationer med motsvarande funktioner. Det ger goda
förutsättningar till informationsbyte och att identifiera ”best practice”. Det gynnar även
samarbetet mellan organisationerna och underlättar identifikation av framgångskoncept
från andra branscher. Svårigheter med funktionsinriktad benchmarking är att det kan
vara svårt att överföra prestationer och att acceptera andras lösningar.

!
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4 Nulägesanalys
En beskrivning om hur företaget arbetar med förbättringsarbete, kvalitetssäkring
samt behovsstyrd produktion i nuläget.
!

4.1 Konvergent produktion
Divergent och konvergent produktion skiljer sig från varandra beroende på hur
tillverkningen går till och vad slutprodukten är. Enligt Segerstedt (2008) är
produktionen divergent om den utifrån en maskin eller samma utgångsmaterial kan
tillverka många olika slutprodukter. En sådan tillverkning kan exempelvis ses i ett
”metallverk” där råmaterialet kan bli många olika produkter, sågat virke i flera olika
dimensioner. Väderstadveken har, till skillnad från metallverket, en konvergent
produktion där flera olika komponenter sätts samman till en slutprodukt. En sådan
produktion är något mer komplicerad eftersom alla detaljer måste finnas tillgängliga vid
rätt tidpunkt och plats för sammansättning.
!

4.2 The Väderstad Way
Värdegrunderna lyder enligt följande;
”Kunden främst – i allt vi gör ska vi ha kundnyttan i fokus. Inget är omöjligt - vi
utmanar nya mål och förbättrar ständigt verksamheten. Alla vill och kan växa - vi ger
möjlighet till människor att utvecklas. Respekt för individen - vi vill att alla ska bli
sedda, känna sig behövda samt kunna påverka.”
De kärnvärden som Väderstadverken står för är summan av deras värdegrund, tankar
om framtiden och ligger till grund för det vardagliga arbetet. Kärnvärdena är Pålitlig,
Tillgänglig, Nyskapande, Tydlig och Enkelhet. Väderstadverkens arbetssätt baseras på
de kärnvärden de har satt upp. De har många arbetssätt, vissa är gemensamma för hela
verksamheten medan några är anpassade för vissa delar av företaget. De är uppdelade i
fyra delar; Produktion, Utveckling, Marknad samt Stödfunktioner/processer. Vad gäller
målstyrning sätts de upp för att följas av ledningen och är utgångspunkt för lagens och
individens mål. Företagets kultur är de beteenden som skapas genom lagarbete,
ledarskap och medarbetarskap. Några ledord inom kultur på Väderstadverken låter på
följande vis;
”Ledarskap är att få andra att växa. Varje ledare är kultur- och visionsbärare.
Medarbetarskap är att förhålla sig aktiv och konstruktiv. Lärande och utveckling är en
del av det dagliga arbetet. Vi är alla medlemmar i olika lag. Varje lagmedlem förväntas
aktivt bidra till verksamhetens bästa.”
!
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4.3 The Väderstad Way Production
Väderstadverken beskriver deras produktionstänk genom en såprocess. En väl
fungerande helhet bygger på att arbetssätt, metoder och verktyg är sammanhängande
och att det finns god kunskap i hur alla dessa skall användas på bästa sätt. Hörnpelarna i
detta tänk är Standardiserat arbetssätt, Kvalitetssäkring, Behovsstyrd produktion och
Förbättringsarbete. Väderstad prioriterar Säkerhet och miljö först och sen kommer
Kvalitet, Leveranssäkerhet och sist Lönsamhet.
!

4.3.1 5S
Ordning och reda är grunden för Väderstadverkens standardiserade arbetssätt. En ren
arbetsplats förbättrar kvaliteten, säkerheten och trivseln och metoden de använder för att
uppnå detta är 5S. Inom Väderstadverken står 5S för sortera, systematisera, städa och
kontrollera, standardisera samt se till och förbättra. Det pågår ett kontinuerligt
förbättringsarbete där företaget under många år har arbetat med att standardisera
arbetssätt för ordning och reda samt underhåll. 5S-resan började, efter några
misslyckade implementeringsförsök, med att 5S-kontor infördes. Det byggde på att
tjänstemännens kontor städades upp och gjordes mer lättstädade för att sätta en ny
standard. Detta gav ett mycket starkt signalvärde som gjorde det möjligt att ta detta
vidare ut i produktionen. Nu betraktas t.ex. ett skåp eller delar av ett skåp som ett 5Sområde och skall skötas därefter med daglig uppföljning. Väderstad är på många håll i
den femte fasen i detta arbete vilket innebär att de arbetar med förbättringar av de
nuvarande arbetssätten, metoderna och verktygen. En nyckelfaktor i detta lyckande av
implementering av 5S var att plocka ur vissa moment från 5S-mallen och lägga in det
under operatörsunderhåll. Operatörsunderhåll på Väderstad är en daglig checklista på
moment som skall utföras av arbetslaget. Det kan till exempel vara soppa ett golv eller
torka av en maskin. Statusen på allt detta arbete visualiseras på tavlor där man tydligt
kan se vilket arbete som har- eller ska utföras och om något arbete ligger efter.
Väderstad jobbar även med något som de kallar för Initialrengöring. Det betyder att
man med en stor insatts och med ett stort manskap försöker göra en maskin och dess
tillbehör så absolut ren och nära nyskick som det bara går. Detta genomförs dels för att
hitta fel och brister som man åtgärdar, hittar förbättringsmöjligheter utifrån ett ordning
och reda perspektiv och att man då skapar sig en bild över hur potentiellt ren maskinen
kan vara och har då det som referens för att se hur det kontinuerliga städandet fungerar.

Några andra punkter inom förbättringsarbete som Väderstad arbetar med är;
•
•
•
•
•
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Systematisk problemlösning
Ordning och reda
Slöseri
Ständiga förbättringar
Snabba omställningar
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•
•

Systematiskt underhåll
Visualisering

!

4.3.2 PDCA
Inom förbättringsarbetet arbetar Väderstadverken med systematisk problemlösning i
form av PDCA som står för Plan Do Check Act. Metoden består av fyra faser som
säkerhetsställer att ett problem inte upprepas och att de hela tiden utvecklas i sitt arbete.
Till PDCA-metodiken kan ett antal problemslösningsverktyg användas till stöd för de
olika delarna. Väderstadverkan använder sig av paretodiagram, orsak/verkan-analys
(fiskbensdiagram) samt styrdiagram.
!

4.3.3 Slöserier
Vanliga typer av slöseri inom Väderstadverken är överproduktion, onödig väntan,
onödiga transporter, överarbete, onödigt lager, onödiga rörelser, kassation och
omarbete, onyttjad kunskap och ouppfyllda kundkrav. Överproduktion innebär att det
tillverkas mer än vad som går åt eller att det tillverkas för tidigt och hindrar fabriken
från att tillverka annat som har högre prioritet. Det tar material som kan användas till
annat, tar plats i onödan, bidrar till oordning, binder kapital samt innebär omarbete vid
införande av förändringar. Överproduktion ökar även risken för skrotning och höjer
genomloppstiden. Onödig väntan på att något ska hända är även uppenbart slöseri. I
väntan försöker de istället undersöka grundorsaken till slöseriet och arbeta bort det eller
arbeta med att förbättra arbetsplatsen och arbetssättet. Slöseri i form av onödiga
transporter tillför inte heller något värde till produkten. Väderstadverken arbetar ständig
med att minimera transporterna. För att minimera transporter försöker de så långt det
går att placera material där det ska användas därnäst. Vidare ska produktionen ske i
flödesgrupper, där så är möjligt. Att överarbeta produkten räknas även som slöseri
eftersom det inte tillför något kundvärde. För att undvika onödiga processer,
dubbelarbete och spill i tillverkningen försöker de sätta ett helhetsperspektiv på
produktionen. Då blir det lättare att identifiera spill av tid, material och onödiga
aktiviteter. De kan exempelvis identifiera onödigt lager som lätt uppstår då de har mer
material än vad som behövs. Det kan vara allt från råmaterial, produkter i arbete eller
färdigvarulager som binder yta i onödan, binder kapital och höjer genomloppstiden.
Verktyg och material måste även placeras på rätt ställen för att undvika onödiga rörelser
och omarbete eller kassation bör undvikas. Att tillverka produkter på fel sätt innebär
omarbete och i värsta fall kassation. Att leverera maskiner som inte motsvarar
kundernas krav är slöseri och medför returer, expressfrakter, klagomål och arbete med
att skapa nytt goodwill. Enligt Väderstadverken är att ta lärdom av fel och brister en del
av deras sätt att utveckla verksamheten. De ser därför till att ha rätt kompetens och
kunskap i rätt områden för att minska slöseriet outnyttjad kunskap. Ouppfyllda
kundkrav försöker de eliminera då det medför en hel serie onödiga moment. De arbetar
med att alla ska känna till vad kunder vill ha genom att ställa höga krav internt.

!
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4.4 VIKKIS – ständiga förbättringar
VIKKIS innebär ständiga förbättringar och står för Väderstad Idé Kvalitet
Kompetensutveckling I Samverkan. Det har varit väl förankrat i produktionen som en
naturlig del av arbetet och har skett i förbättringslag som har haft regelbundna
förbättringsmöten. Enligt Väderstadverken är organisationen av en arbetsplats aldrig
perfekt utan kan alltid förbättras. Vikkis innebär bland annat att förbättra miljön,
förbättra och förenkla arbetsmetoder, förbättra och förenkla de produkter som tillverkas
samt upptäcka och reducera alla typer av slöseri.
!

4.5 Flexibilitet i Väderstadverken
Snabba omställningar öka flexibiliteten och innebär anpassningsbarhet, föränderlighet
och smidighet. Målet är att uppnå en kortare tid från order till leverans vilket kräver
kortare ställtider som är den tid det tar att ställa om utrustning, maskin eller lina från
tillverkning av den sista artikeln i en produktionssats till den första godkända artikeln i
nästa sats. Med kortare ställtider uppnår företaget minskad risk för kassationer, minskat
behov av lagerytor, färre produkter i arbete, kortare stopptider vid omställning och ökad
kapacitet samt minskade omställningskostnader. För att uppnå detta arbetar de med att
anpassa produktionen till förändringar på marknaden vilket ofta innebär fler varianter
för högsta möjliga kundnytta. Flexibiliteten hjälper företaget att parera svängningar i
kundkraven på bästa sätt. Väderstadverken ökar flexibiliteten genom att reducera
genomloppstider, att minska partistorlekar, standardisering och modularisering, kortare
ställtider, väl fungerande maskinutrustning och verktyg samt mångkunniga
medarbetare.
!

4.6 Systematiskt underhåll
Väderstadverken använder sig av systematiskt underhåll för att uppnå en hög
tillgänglighet på maskiner och utrustning. Det är ett arbetssätt för att hindra störningar
och oplanerade driftstopp och sker genom:
•
•
•
•

Dagligt, vecko- och månadsvis förebyggande underhåll.
Loggning av driftstörningar och underhåll.
Tillgänglighet av nödvändiga reservdelar.
Tydligt utdelade ansvarsområden.

Resultatet av systematiskt underhåll innebär:
•
•
•
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Högre tillgänglighet
Bättre prestanda
Jämnare och högre kvalitet
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•
•
•

Högre produktivitet
Trevligare arbetsplats med ökat engagemang
Minskad risk för olyckor.

Det bygger på att alla i laget tillsammans med underhållsavdelningen tar ansvar för
service och underhåll.
!

4.7 Visualisering
Vid visualisering är kärnvärdena i fokus, pålitlig, tillgänglig, nyskapande, tydlig och
enkelhet. Visualisering sker inom området ledarskap innehållande mål och resultat,
kompetens, arbetssätt, metoder och verktyg. Inom området tillverkning innehållande
layout, flöden, produktionsläge/takt och standardiserat område samt inom området
underhåll innehållande maskinstatus, oljenivåer, manometrar och kranar.
!

4.8 Kvalitetssäkring
Väderstadverken arbetar med att ständig minska eller eliminera misstag genom rätt
utbildning, träning och ett produktionssystem grundat på principen att fel alltid kan
förebyggas. De arbetar i ett tydligt kund-leverantörsförhållande vilket kräver stor
kunskap om interna och externa kunders behov. De visar tydliga engagemang och
intresse genom tydlig kommunikation för att ständigt förbättras. Det finns flera metoder
för kvalitetssäkring vilket alla i grunden syftar till att stödja och förhindra misstag.
Väderstadverkens val av metod har gjorts efter tidigare erfarenhet, riskanalys och
behov. Metoderna måste vara enkla, pålitliga och tydliga. Det ska vara ”enklare att göra
rätt än fel”. Exempel på metoder de använder är:
•
•
•
•
•

Våg
Streckkoder
Checklistor
Poka-Yoke (en metod som är upplagd så att nästa steg inte kan göras om det
föregående inte blir rätt utfört)
Avstängande maskiner

För att bygga kvalitetsprodukter till rätt kostnad tar de vara på kunskap och erfarenheter
både hos interna och externa leverantörer genom att exempelvis involvera
leverantörerna vid utveckling av produkter, definiera förpackningssätt, ledtider och
avropssätt samt fokusera på totalkostnader i hela processen. Om produktionen inte
upprätthåller rätt kvalitet stoppas den och grundorsaken fastställs för att inte orsaka
problem för kunder. Detta medför följande positiva effekter:
•
•

Efterföljande led slipper slöseri i form av onödigt arbete.
Orsak-verkan kan identifieras och genomförande av systematiskt underhåll
underlättas.

!
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•
•
•

Gömda problem blir synliga.
Kvaliteten förbättras ytterligare.
Det kostar betydligt mindre att ta tag i problemet omedelbart.

!

4.9 Behovsstyrd produktion
Målet med produktionen i Väderstad är att ha en verksamhet som med hög
kostnadseffektivitet producerar kvalitetsprodukter i rätt kvantitet för att möta kundernas
behov i rätt tid. För att klara detta behövs produktionsvolymerna och svängningarna
utjämnas och planeras över tiden. Takt och kapacitet är en viktig grundsten i
behovsstyrd produktion. Försäljningstakten, som är den takt produkterna säljs, fryses
kontinuerligt för en viss period och ändras vid kundbehovet. Produktionstakten styrs av
försäljningstakten och är den takt som är planerad för produktion. Dessa två
tillsammans med tillgänglig arbetstid, den sammanlagda tiden de producerar per vecka
på linan, hänger ihop på följande vis
!"#$%&'(#)*'+&' =

!"##$ä!"#$"!!"#$%&%'!
!!!!!!!!!!(4.1)
!ö!"ä!"#$#%&'()'

Kapaciteten påverkas av antal medarbetare och arbetstimmar och är ett mått på hur
mycket som de klarar av att producera i fabriken. Det påverkas även av kompetensen i
laget, hur maskiner och utrustning fungerar samt tillgång till material.
För att det ska bli en jämn takt måste man upprätthålla ett kontinuerligt flöde genom
fabriken. Då ska alla processer utföras nära varandra utan fördröjning vilket medför små
och styrda buffertar mellan processerna och kortare ledtid. Visionen är att produkterna
ska tillverkas styckvis och i rätt sekvens. På väderstadverken strävar man efter en
dragande produktion vilket innebär att de inte börjar producera förrän nästa
tillverkningssteg (kunden) signalerar ett behov. Denna signal kan exempelvis vara
tomma vagnar, lådor för påfyllning och elektronisk beställning. En dragande produktion
bygger på korta genomloppstider och små partistorlekar. Motsatsen är ett tryckande
system där man förutspår ett behov och sedan producerar efter prognoser vilket leder till
kortare omställningstider men en risk för över-/underproduktion. Ett dragande system
bygger även förutsättningar för frekventa leveranser från både interna och externa
leverantörer. Detta levererar i allt mindre partier och oftare vilket medför flera fördelar
som, mindre uppbundet kapital, mindre lagerutrymme, kortare ledtider, snabbare
förbättringar samt lättare att upptäcka kvalitetsbrister.
På väderstadverken använder de sig av en mixad produktion som möjliggör enklare
tillverkning av olika maskintyper/varianter. Fördelarna är att de kan producera på en
mindre yta med ett mindre färdigvarulager samt minskad ledtid till kund.
!
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4.10 Maskiner för komponenttillverkning
I Tabell 3 finns en kort beskrivning av samtliga maskiner i Väderstadverkens
produktion.
Tabell 4.1 Beskrivning av samtliga maskiner i produktionen
En kort beskrivning av Väderstadverkens samtliga maskiner
LACKEN
Systemet består av en bläster som slungar
stålkulor mot ståldetaljerna. Efter det
rengörs detaljen från blästerkulor och
slagg med tryckluft och sedan är det
målning med robotar, avslutningsvis är
det ugn och kylning. All transport och
logistik kring denna process sker med ett
conveyor system i taket och häng-vagnar.
HAGBARD

Europas största svetsrobot mätt i yta. Den
svetsar i tre celler med vardera två
robotar. Svetsar primärt stora
ramar/ramdelar till maskinerna.

VIKING

Svetsrobot bestående av en cell med två
robotar. Svetsar ramar till Carrier och
Rexius.

LASER 1,2 & 3

3D-rörlasrar som klarar att skära 14mm
tjockt och maskinen hanterar rör upp till
4,5 meter och 500kg. Möjliggör ett
dragande system i fabriken då
komponenttillverkningen i lasrarna är
mycket flexibla. Bara en dags delar i
lager. En annan fördel är möjlighet till
avancerade konstruktioner med högre
hållfasthet med mindre stål.

HILDE

Svetsrobot cell som klarar allt producera
4-6 radenheter till maskinen Tempo per
timme. Två svetsrobotar svetsar samman
totalt 12 laserskurna delar till en ram. En
assisteringsrobot omplacerar
radenheterna mellan de olika
förädlingsstegen.

LOKE

En nyare version av Hagbard. På bara två
minuter klarar Loke av att ladda in en ny

!
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ram för svetsning från lastområdet till en
cell. Investeringskostnad 32 milj. sek.
ANTON

Hydraulpress med 500 tons maxtryck.
Bockar överfall till armar.

LUTIS 1 & 2

Svetsrobotceller med en robot och ett
karusellmagasin. Tillverkar armar och
spiritbillar.

HUGO

Svetsar billarm till Rapid. Två
svetsrobotar, en plockrobot och fyra
lägesställare.

JOSEFINE

Svetsrobotcell. Tillverkar hjulbalk till
boxrapid.

TURE

Lika som Lutis men tillverkar alla
modeller av rapidbill.

!

4.11 Nuvarande mätsystem för utrustningseffektivitet
Väderstadverken har idag påbörjat vissa mätningar inom TAK på samtliga maskiner
men dessa är för outvecklade och ofullständiga för att kunna dra några slutsatser. Det
beror främst på brist på engagemang och kunskap hos operatörer men även från
ledningens sida. Det beror även på att vissa maskiner inte är tillräckligt tekniskt
utrustade för att göra sådana mätningar och att utföra dessa manuellt av operatörerna
skulle vara för invecklat och ta upp för mycket tid enligt Fredrik Lundqvist (2016-0407). Tabell 4 visar vad som mäts på vilka maskiner. Information om maskinerna
kommer från observationer av produktionen tillsammans med Stefan Karlsson och
Fredrik Lundqvist (2016-04-07).
Tabell 3.2 Hur TAK-mätningen sker i samtliga maskiner i produktionen
TAK
Maskin

Tillgänglig
het (T)

Anläggningsutnytta
nde (A)

LACKEN

x

x

Mäter
endast A
på robot ej
på manuell

HAGBARD

x

x

Mäter
varje cell
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separat
VIKING

x

KRAN
SVETSHANTERI
NG

x

LASER 1

Mäter
inget för
tillfället
trots att
tekniken
finns

LASER 2

x

LASER 3

x

HILDE

x

x

ANTON

x

x

LOKE

x

x

LUTIS 1

x

x

x

LUTIS 2

x

x

x

HUGO

x

x

x

Mäter även
A men
endast då
operatören
har tid, tar
hand om
både
LASER 2
och 3

Har
tekniken
som krävs
för att
mäta
samtliga
mätvärden
men K
används
inte
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JOSEFINE

x

TURE

x

x

x

!

4.11.1 Påbörjade TAK-mätningar
På maskinerna TURE, HUGO, LUTIS 1, LUTIS 2 finns det möjlighet att mäta TAK.
Hur man mäter tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte kan variera
beroende på företag och många tenderar att anpassa mätmetoderna till vad som passar
företaget. På Väderstadverken räknar man med att tillgänglig tid är 24h/dygn och av
dessa är 8h möjlig produktionstid. Utifrån den möjliga produktionstiden har man
planerade produktionsstopp, planerad FU, planerat möte samt planerad rast vilket
innebär att planerad produktionstid kan vara 7h. Det är utifrån den planerade
produktionstiden som tillgänglighet (T), anläggningsutnyttjande (A) och kvalitetsutbyte
(K) beräknas. I de enstaka fall TAK-värdet beräknas används följande tillvägagångsätt.
!"##$ä!"#$"ℎ!"!#!(!) =

!"#$%&'(#)*'($
!!!!!!!!!!(4.2)
!"#$%&#'!!"#$%&'(!"#$%&

!"#ä!!"#"!$%&"'&&()"*+&!(!) =

!"#$%&'!!"#$%&'(
!!!!!!(4.3)
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!"#$%&'&()&*+&&,#*-'&!(!)
!"#$%&'!!"#$%&'( − !!"#$%!"#$!!!"#$%&'("
=
!!!!!!!!(4.4)
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5 Empiri
I denna del beskrivs hur mätningar genomförts samt vilken data och information som
har samlats in.
!

5.1 Lacken
Vi har valt att fokusera på lacken eftersom allt flöde går genom denna och är då en
potentiell kritiskt flaskhals. Flödeshastigheten i hela produktionen beror på lackens
kapacitet. Om lacken står still måste tillverkningen stanna för att inte bygga mellanlager
och monteringen får inga färdiglackerade delar. Lacken består av flera efterföljande
moment som alla beror av varandra. En mer genomgående analys av varje moment ger
insikt om flaskhalsar och utnyttjandet inom lacken. Det är då enklare att identifiera den
svagaste länken och eliminera eller minska förluster inom respektive moment. En
förklaring med nuläge samt förslag anges för varje moment om hur TAK-mätningen bör
ske för att ett TAK-tal gemensamt för hela lacken ska fås. Med hjälp av operatörer vid
samtliga moment samt ansvarig för hela lacken har information samlats in och
analyserats. En visuell layout på alla moment i lacken finns bifogat.
!
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5.1.1

Conveyer

"

Figur 5.1 Del av transportsystemet conveyer

Förklaring och Nuläge
Ett transportsystem i form av en takmonterad räls som transporterar vagnar med dess
delar mellan samtliga moment i lacken (se figur 3). Systemet övervakar vagnarnas
innehåll och position med hjälp av ett binärt system med givare och sensorer.
Informationen i varje del överförs till en vagn vid upphängning och gör att systemet vet
vilken väg delen ska transporteras för att den ska kunna vara på rätt ställe vid rätt
tidpunkt. Informationen i vagnen nollställs vid nedhängning för att föras vidare igen till
upphängning.
TAK-mätning
I conveyern mäts TAK-värdet automatiskt.
!
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5.1.2

Hiss 7
%

Figur 5.2 (TV) Kontrollsystem hiss 7, (TH) maskering hiss 7

Förklaring och Nuläge
Första momentet i processen utgörs av en upphängningsstation där större delar såsom
ramar och liknande hängs upp på en vagn (se figur 4). Varje vagn har en binär kod som
vid upphängning sammankopplas med informationen för varje upphängd del.
Informationen innehåller exempelvis ett beslut om delen ska lackas manuellt eller med
robotar. Vid arbetsplatsen ges även upphängnings- samt maskeringsinstruktioner för
varje enskild del som är till för operatören. Innan delen hängs upp på en vagn måste
maskeringsarbetet vara klart. Detta sker i allmänhet manuellt. Hiss 7 förses av
ställningar innehållande de olika delarna med hjälp av en truck som hämtar delarna från
produktionen. Tre operatörer arbetar vid hiss 7 varav två med upphängning och en med
maskering. Stegen för hiss 7:
1. Delar kommer inkörandes på ställningar från produktionen med hjälp av en
truck.
2. Information om maskering hämtas på dataskärmen
3. Maskeringsarbetet utförs manuellt
4. Information om upphängning hämtas på dataskärmen
5. Upphängning på vagn sker och information om delen blir sammankopplad med
vagnens binära kod
6. Vagnen förs vidare till nästa steg med hjälp av en conveyer
TAK-mätning
Ingen form av TAK-mätning sker vid hiss 7.
Operatörernas uppfattning om TAK-mätning
Ett frågeformulär (se bilaga) skapades för att få information om operatörernas
uppfattning av TAK-mätning. Tre operatörer svarade på frågeformuläret vid hiss 7 men
eftersom ingen form av TAK-mätning sker eller har skett var det ingen som hade någon
inblick i systemet. Om en blå låda där stopptider registreras av operatören skulle

!
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installeras skulle endast en av operatörerna vara intresserade av användarinformation.
Däremot var alla tre intresserade av att få mer kunskap inom TAK.
!
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5.1.3

Hiss 3

!

Figur 5.3 Olika moment vid hiss 3
!

Förklaring och Nuläge
Hiss 3 (figur 5) är en upphängningsstation som fungerar liknande hiss 7. I hiss 3
behandlas mindre detaljer samt så kallade ”lätta häng” som redan är upphängda på en
hängram från produktion. Dessa hängramar hängs sedan upp på vagnarna på convayern
med samma informationsutbyte som vid hiss 7. Innan hängramarna hängs upp sker
maskering manuellt om det är nödvändigt. Hiss 3 är även en neghängningsplats där
mindre detaljer plockas ner från vagnarna och hängställningarna som till största delen
placeras i pallar. Stationen förses av material innehållande de olika delarna med hjälp av
en truck som hämtar delarna från produktionen. Två operatörer arbetar vid hiss tre,
ibland tre för att få hjälp med maskeringen. Stegen för hiss 3:

1.
2.
3.
4.

Stationen förses med material från produktion med hjälp av en truck
Information om maskering hämtas på dataskärmen
Maskering sker vid behov manuellt
Information om upphängning tas fram på dataskärmen

!
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5. Upphängning på vagn sker och information om delen blir sammankopplad med
vagnens binära kod
6. Vagnen förs vidare till nästa steg med hjälp av en conveyer

TAK-mätning
Ingen form av TAK-mätning sker vid hiss 3.

Operatörernas uppfattning om TAK-mätning
Vid hiss 3 finns ingen blå låda där operatörerna kan registrera oplanerade stopp så att
TAK-mätning kan utföras. Två av tre operatörer kände ändå till mätsystemet TAK och
visste ungefärligt varför och hur det användes. Två operatörer tyckte att systemet, som
de testat vid andra stationer, var användarvänligt men visste inte huruvida det tog upp
för mycket av arbetstiden eller inte. De ville båda ha mer information om hur systemet
kan användas. Alla tre som svarat på frågeformuläret ville ha mer information om TAKmätning i allmänhet.
!
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5.1.4

Bläster

!

Figur 5.4 Delar på väg in i blästern

Förklaring och Nuläge
Efter upphängning transporteras vagnarna till en bläster (se figur 6) där stålkulor
slungas mot detaljerna för att rengöra stålets yta och förbereda inför målning.
Stålkulorna slungas med hjälp av skovlar mot delen för att avlägsna slagg och andra
orenligheter på ståldetaljerna. Detaljen förs sedan vidare på conveyern till blåsning.
TAK-mätning
TAK-mätning sker automatiskt i blästern.
!

!
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5.1.5

Avblåsning

!

Figur 5.5 Robotar tillhörande avblåsningen
!

Förklaring och Nuläge
Efter blästringen transporteras vagnarna in i avblåsningen (figur 7) där detaljerna
rengörs från damm och blästerkulor med hjälp av lufttryck. I avblåsningen används fyra
robotar, två på varje sida om detaljen.
TAK-mätning
Robotarna är inte anslutna till det automatiska TAK-mätning systemet. TAK mäts alltså
inte på avblåsningen.
!
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5.1.6

Manuell målning

!

Figur 5.6 Manuella målningen in- och utifrån
!

Förklaring och Nuläge
De delar som är avsedda att målas manuellt transporteras in i målarcell 1 (se figur 8)
efter avblåsningen. Vid behov används även målarcell 2. I en målarcell arbetar en
person som börjar med att måla en sida med hjälp av en hiss som för målaren upp och
ner i cellen. Målaren kvitterar när ena sidan är färdigmålad för att övergå till nästa sida
där samma procedur sker. När målaren kvitterat två gånger öppnas porten och vagnen
taktas ut och åker vidare.
TAK-mätning
Ingen TAK-mätning sker i den manuella målningen.
Operatörernas uppfattning om TAK-mätning
Målarna hade varken kunskap eller uppfattning om TAK-mätning.
!

!
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5.1.7

Robotmålning

!

Figur 5.7 Robot 1 & 2
!

Förklaring och Nuläge
Robotmålningen består av två robotar (figur 9) i två olika efterföljande celler där de
målar varsin sida av hänget. Informationen från vagnarna anger vilket
färdigprogrammerat målningsprogram robotarna ska använda för varje specifik detalj.

1.
2.
3.
4.
5.

En vagn transporteras in i första robotcellen
Informationen från vagnen aktiverar roboten som målar ena sidan av detaljen
Vagner transporteras vidare in i nästa robotcell
En robot målar andra sida av detaljen
Vagnen transporteras vidare till nästa moment

TAK-mätning
TAK-mätning sker automatiskt i robotmålningen.

!
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5.1.8

Ugn

!

Figur 5.8 Färdigmålade delar på väg in i ugn
!

Förklaring och Nuläge
Efter detaljen blivit målad i robotcellerna alternativt av den manuella målningen
transporteras den vidare in i ugnen (figur 10) där detaljen stegvis hettas upp till cirka
110 grader Celsius. Upphettningen sker för att lacken ska härdas och för snabbare
vidarehantering av detaljerna. Detaljerna får inte upphettas till mer än 120 grader då
UV-skyddet förstörs. Det är därför viktigt att det inte blir kö på conveyern så att någon
detalj blir kvar i ugnen en längre tid. Efter härdningen i ugnen transporteras detaljerna
vidare till kylning.
TAK-mätning
TAK-mätning sker automatiskt vid ugnen.

!

!
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5.1.9

Kylning

"

Figur 5.9 Del på väg in i första kylanläggningen

Förklaring och Nuläge
Efter härdningen i ugnen förs detaljerna vidare in i den första av två
nedkylningsanläggningar (figur 11) där detaljerna kyls ner till hanterbara temperaturer.
Om detaljerna är stora med grova stuckaturer där extra kylning krävs åker de vidare in
en andra kyl alternativt får de hänga fritt i fabriken innan nedhängning. Dessa får hänga
på ett sidospår på conveyern för att inte störa resten av produktionen. De mindre
detaljerna åker direkt efter första kylningen vidare till hiss 3 och nehängning. Luften tas
direkt från frisk luft utifrån vilket innebär att kylningen ger högre effekt vintertid.
1.
2.
3.
4.

Vagnar transporteras på conveyern in i första kylanläggingen
Beroende på storlek på detaljerna åker de vidare till hiss 3 eller in i nästa kyl
Små detaljer plockas ned vid hiss 3
Stora detaljer plockas ned efter en andra kylning vid hiss 7

TAK-mätning
TAK-mätningen sker automatiskt i kylningen.
!
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5.1.10 Nedhäng
!

!

Figur 5.10 (TV) Avhängning vagn (röd) och ställning (gul), (TH) kontrollsystem
!

Förklaring och Nuläge
En station där de färdiglackerade delarna hängs av från vagnarna och placeras på
ställningar för distribution till montering. I samband med nehängning och placering på
ställningar sker avmaskering. I och med nedhängningen nollställs även vagnens binära
kod och går vidare för ett nytt upphäng med ny information. Endast en operatör arbetar
vid nehängningen.
1.
2.
3.
4.

Vagnen kommer ut från första eller andra kylningen
Nedhängning sker och delen placeras på ställning
Avmaskering vid behov
Ställning körs vidare till montering

TAK-mätning
Ingen TAK-mätning sker vid nedhäng.

Operatörernas uppfattning om TAK-mätning
Genom intervju med operatören fick vi information om att ingen kunskap eller
uppfattning fanns om TAK-mätning.
!

!
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5.2 Kommunikation
I lacken har man morgonmöte med första skiftet varje dag där laget och
produktionsledaren medverkar. Detta följs av ett lagmöte en gång i veckan där alla i
lacken är med. Alla avdelningars lagkaptener har även kontinuerliga veckomöten.
Ledningsgruppen innehållande produktionsledare, tekniker, kvalitetssamordnare och
förbättringssamordnare går vidare med viktig information och förändringsarbete från
lagmöten vid behov. Alla i lacken har även individuella utvecklingssamtal en gång per
år med produktionsledaren, även om de har kontinuerlig kontakt under hela året.
!

5.3 Förbättringsarbete
I lacken användes förslagsverksamheten VIKKIS med en belöning på 300kr per förslag
som gick till en gemensam lagkassa. Hela lacken bestod av ett lag och den
gemensamma kassan gick sedan till studiebesök runt om i världen. Operatörerna fick slå
sitt förbättringsförslag i datorn som sedan togs upp i ledningsgruppen. Små
förbättringsförslag vara lika mycket värda i belöning som de stora. Besparingarna som
förbättringarna medförde följdes inte upp vilket leder till en ovisshet i hur mycket som
sparades på förbättringsförslagen. På grund av den stora belöningssumman och att
besparingarna inte kunde följas upp slutade VIKKIS att användas. När det inte längre
fanns något belöningssystem slutade operatörerna med förbättringsförslagen i brist på
motivation. Det är i dagsläget svårt att följa upp de få förslag som kommer in eftersom
det inte finns något tydligt och användbart system och vägen till att förbättringen ska
genomföras är lång enligt Matthias Östfält.
!
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6 Resultat
I den här delen redovisas resultat vi har kommit fram till med förslag på förbättringar.
!

6.1 Förslag
Efter intervjuer, enkäter och observationer har vi kommit fram till att ett enkelt och
effektivt mätsystem är nödvändigt. Hela lacken är ett komplext system med flera olika
delar och delmoment som sammanlänkas med hjälp av en conveyer. Alla delmoment är
på något sätt beroende av varandra för att få en fungerande process och flöde. De olika
delmomenten har stor variation i dess arbetsuppgifter och utförande och kan innehålla
allt ifrån maskering till robotlackering.
!

6.2 Mätstationer
För att kunna få ett kvalitativt och representativt värde på TAK i lacken bör alla
moment mätas var för sig. Det blir även enklare att lokalisera exakt vart slöseri sker.
Alla robotar bör mätas automatiskt så vi föreslår att avblåsningen, som nu inte mäts alls,
även ska mätas automatiskt. Vi har även gett förslag på att de manuella momenten, hiss
3, hiss 7, manuella målningen samt nedhänget ska mätas. Vid dessa moment ska en ”blå
låda” placeras där operatörerna enkelt och effektivt kan dokumentera oplanerade stopp
och väntetider. Den blå lådan beräknar sedan TAK-värden som förs in i det redan
befintliga datasystemet EXORO. Vid den ”blå lådan” kommer stopp och väntetider
finnas beskrivet så att operatörerna enkelt kan slå in rätt kod för att TAK-värdet ska bli
så exakt som möjligt. Operatören skriver in den kod som stoppet eller väntetiden berör
samt tid. Beskrivningarna följer nedan under respektive moment.
!

6.3 TAK-mätning
I EXORO kommer tillgängligheten (T), anläggningsutnyttjandet (A) och
kvalitetsutbytet (K) beräknas på följande vis (ekvation (6.1), (6.2) och (6.3)).

!=

!"#$%&#'!!"#$%&'(#)*'($ − !!"#$$%!"å!"#$%"
!!!!(6.1)
!"#$%&#'!!"#$%&'(#)*'($

!=

!"#$"%&'(!!"#$%&'( ∗ !"#$%&&'(!!ä!"#
!!!!!!!!!!!!!!(6.2)
!"##$ä!"#$"!!"#$%&'(!!"#
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!=

!"#$%&&'(!!"#!$! − !!"#$%&'(&!!"#!$
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(6.3)
!"#$%&&'(!!"#!$

Mätningen öppnar upp möjligheter för jämförelser och förbättringar och EXORO
visualiserar resultatet. I EXORO får man ut ett stapeldiagram som exempelvis kan se ut
som följande. Det finns även möjlighet att få ut T, A och K separat och jämföra med
samtliga moment i lacken. Vid mätning av tillgänglighet och anläggningsutnyttjande
vid de manuella delarna kommer veckomålet utgöra den teoretiska cykeltiden.

!

Figur 6.1 TAK-värden i programmet EXORO
!
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6.3.1 Hiss 3
I hiss 3 bör en ”blå låda” placeras vid kontrollsystemet centralt i stationen. Eftersom det
sker både upphängning och nedhängning blir det något fler stopp- och väntetids orsaker
än vid övriga manuella stationer. För att det ska bli enkelt och effektivt för operatörerna
har vi tillsammans utformat ett kodsystem med tydliga hänvisningar. De möjliga stopp
och väntetider som påverkar tillgängligheterna är Stopp på grund av datafel och Stopp
på grund av hissfel. De som påverkar anläggningsutnyttjandet är Reducerad hastighet på
grund av personalbrist häng, Reducerad hastighet på grund av personalbrist maskering,
Stopp på grund av materialbrist, Stopp på grund av väntan på vagn, Reducerad hastighet
på grund av personalbrist nedhäng, Reducerad hastighet på grund av personalbrist
avmaskering, Reducerad hastighet på grund av brist på ställningar och Stopp på grund
av pallbrist. Det som påverkar kvalitetsutbytet är fel på upphäng eller maskering. Dessa
är sammanställda i en felkodslista som följer nedan. Felkodslistan ska sitta synligt på
den ”blåa lådan” så det ska gå snabbt och enkelt för operatörerna att dokumentera.
Tabell 6.1 Felkodslista för Hiss 3
TAK
Tillgänglighet

Anläggningsutnyttjande

ORSAK
Maskinfel och
oplanerade
stopp, ställtid
och justeringar

Tomgång och
småstopp,
reducerad
hastighet

KOD FÖRTYDLIGANDE
xxx
Stopp på grund av
datafel

xxx

Stopp på grund av
hissfel

xxx

Reducerad hastighet
på grund av
personalbrist häng

xxx

Reducerad hastighet
på grund av
personalbrist
maskering

xxx

Stopp på grund av
materialbrist

xxx

Stopp på grund av
väntan på vagn

!
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Kvalitetsutbyte

!
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Kassationer
omarbetningar

xxx

Reducerad hastighet
på grund av
personalbrist nedhäng

xxx

Reducerad hastighet
på grund av
personalbrist
avmaskering

xxx

Reducerad hastighet
på grund av brist på
ställningar

xxx

Stopp på grund av
pallbrist

xxx

Fel upphäng

xxx

Fel maskering

Kapitel 6: Resultat

6.3.2 Hiss 7
I hiss 7 bör en ”blå låda” placeras vid kontrollsystemet centralt i stationen precis som
vid hiss 3. Skillnaden är att vid hiss 7 sker enbart upphäng vilket medför att koderna blir
något färre. Även vid hiss 7 har vi tillsammans med operatörerna utformat ett
kodsystem med tydliga hänvisningar. De möjliga stopp och väntetider som påverkar
tillgängligheterna är Stopp på grund av datafel och Stopp på grund av hissfel. De som
påverkar anläggningsutnyttjandet är Reducerad hastighet på grund av personalbrist
häng, Reducerad hastighet på grund av personalbrist maskering, Stopp på grund av
materialbrist, Stopp på grund av väntan på vagn. Det som påverkar kvalitetsutbytet är
fel på upphäng eller maskering. Dessa är sammanställda i en felkodslista som följer
nedan. Felkodslistan ska sitta synligt på den ”blåa lådan” så det ska gå snabbt och enkelt
för operatörerna att dokumentera.
Tabell 6.2 Felkodslista för Hiss 7
TAK
Tillgänglighet

Anläggningsutnyttjande

Kvalitetsutbyte

ORSAK
Maskinfel och
oplanerade
stopp, ställtid
och justeringar

Tomgång och
småstopp,
reducerad
hastighet

Kassationer
omarbetningar

KOD FÖRTYDLIGANDE
xxx
Stopp på grund av
datafel

xxx

Stopp på grund av
hissfel

xxx

Reducerad hastighet
på grund av
personalbrist häng

xxx

Reducerad hastighet
på grund av
personalbrist
maskering

xxx

Stopp på grund av
materialbrist

xxx

Stopp på grund av
väntan på vagn

xxx

Fel upphäng

!
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xxx

Fel maskering

!

6.3.3 Avblåsning
I avblåsningen bör TAK-värdena automatiseras som vid de andra robotarna för att inte
utelämna något moment i processen.
!

6.3.4 Manuell målning
I den manuella målningen bör det placeras en ”blå låda” mellan målningscellerna för att
den ska bli lättåtkomlig för samtliga målare. Intervjuer med målarna gav resultaten att
luft- eller färgläckage i slangen var det ända som påverkade tillgängligheten. Det som
kunde påverka anläggningsutnyttjandet var väntan på vagn eller personalbrist och det
som påverkade kvalitetsutbyte var fellackering. Om operatören inser att en detalj har
blivit fellackerad efter den slussats vidare genom portarna måste den gå ett helt varv i
conveyern för att kunna målas om. Målarna förutspår inga tidsproblem med att
dokumentera stopp- och väntetider i en ”blå låda”. Nedan följer felkodsschemat för den
manuella målningen.
Tabell 6.3 Felkodslista för den Manuella målningen
TAK
Tillgänglighet

ORSAK
Maskinfel och
oplanerade
stopp, ställtid
och justeringar

KOD FÖRTYDLIGANDE
xxx
Läckage i slang
luft/färg

Anläggningsutnyttjande

Tomgång och
småstopp,
reducerad
hastighet

xxx

Väntan på vagn

xxx

Personalbrist

xxx

Fel lackering

Kvalitetsutbyte
!
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Kassationer
omarbetningar
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6.3.5 Nedhäng
Det bör placeras en ”blå låda” lättåtkomligt vid kontrollstationen i nedhänget. Eftersom
detta är det sista momentet i lacken innan delarna transporteras vidare till montering är
det viktigt att kvalitetsutbytet mäts på rätt sätt för att undvika felaktiga detaljer i
monteringen. De stopp- och väntetider som påverkar tillgängligheten i nedhänget är
Stopp på grund av datafel och Stopp på grund av hissfel. Det som påverkar
anläggningsutnyttjandet är Reducerad hastighet på grund av personalbrist nedhäng,
Reducerad hastighet på grund av personalbrist avmaskering, Stopp på grund av väntan
på vagn samt Stopp på grund av brist på ställningar. Det som påverkar kvalitetsutbytet
är fel i lackeringen eller maskeringen. Felkodschemat som ska underlätta och
effektivisera operatörernas dokumentationsarbete följer nedan.
Tabell 6.4 Felkodslista för Nedhäng
TAK
Tillgänglighet

Anläggningsutnyttjande

Kvalitetsutbyte

ORSAK
Maskinfel och
oplanerade
stopp, ställtid
och justeringar

Tomgång och
småstopp,
reducerad
hastighet

Kassationer
omarbetningar

KOD FÖRTYDLIGANDE
xxx
Stopp på grund av
datafel

xxx

Stopp på grund av
hissfel

xxx

Reducerad hastighet
på grund av
personalbrist nedhäng

xxx

Reducerad hastighet
på grund av
personalbrist
avmaskering

xxx

Stopp på grund av
väntan på vagn

xxx

Stopp på grund av
brist på ställningar

xxx

Fel på lack

!
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Fel maskering

7 Analys och Diskussion
I den här delen beskrivs en kort analys av rapportens olika delar samt olika problem
och begräsningar som har uppstått under arbetets gång.
!

7.1 TAK-mätning
I den nulägesanalys som genomfördes hämtades information om befintligt mätsystem
genom intervjuer och observationer. Det visade sig att en TAK-mätning har påbörjats på
flera av maskinerna i produktionen men att den var långt ifrån fullständig. Operatörerna
hade ingen kunskap TAK-mätning eller om hur den bör genomföras utan flera
intervjuer med chefer och ledare var nödvändigt för att förstå hur det verkligen
fungerade. Det framgick att samtliga operatörer hade viljan att lära sig mer inom TAK
men saknade motivation i dagsläget.
Mätningen sker endast på de automatiserade delarna i lacken vilket gör det svårt att hitta
vart effektivitetsförlusterna sker. Vid intervjuer med operatörer i de manuella momenten
framgick det att förluster och slöserier sker men att dessa inte dokumenteras.
Operatörerna tyckte även att det var personalbrist vid vissa tillfällen vilket leder till
bland annat hastighetsförluster. Hade dessa förluster dokumenterats hade ledningen fått
chansen att ta tag i problemet om nödvändigt. Det hade då funnits en möjlighet att hitta
grundorsaken till problemet med hjälp av befintliga verktyg, se exempelvis ”de sju
förbättringsverktygen” i teoridelen.
Dokumentation, data, strukturering av data samt analys av dess data krävs för att kunna
genomföra förbättringar. Det krävs även att alla i företaget deltar i förbättringsarbetet
och därför måste alla verktyg som används vara enkla och effektiva. Det något vi har
lagt fokus på vid utformningen av felkodslistor. Dessa bör vara så enkla och
tidseffektiva som möjligt eftersom de inte får ta för mycket tid från arbetstiden. Listorna
ska ha enkla och lättförståeliga förklaringar på varje orsak för att operatörerna snabbt
kan identifiera felorsaken. Därför har flera intervjuer med operatörerna genomförts för
att få reda på vilka stopp och hastighetsförluster som kan ske och hur de enkelt ska
sammanfattas på felkodslistorna.
För att få ett bättre statistiskt resultat hade fler frågeformulär behövts från operatörerna.
Eftersom de arbetade i skift hade vi mest kontakt med det första skiftet. Fler intervjuer
kunde ha gett oss större förståelse om operatörernas uppfattningar.
En ytterligare intervju med grundaren av dataprogrammet EXORO i ett tidigare skede
hade varit hjälpsam för genomförandet och resultatet. Vi hade behövt en större inblick i
hur programmet fungerade samt hur och var det användes. Den informationen hade varit
användbar vid intervjuer och frågeformulär med operatörerna.
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För att utnyttja tidsramen bättre skulle fler intervjuer med chefer som hade anknytning
till TAK i produktionen varit behövlig i ett tidigare skede. Dessa intervjuer skedde
istället under arbetets gång och ny information kom flera gånger att ändra rapportens
utformande. Hade all information funnits från början kunde mer fokus ha legat på
resultatdelen. Då hade en TAK-mätning kunnat genomföras på ett av de manuella
momenten i lacken för att se om något i felkodslistorna behöver formuleras om.
!
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8 Slutsats och rekommendationer
I den här delen redovisas rapportens slutsats med tillhörande rekommendationer.
!

8.1 TAK-mätning
Syftet med studien var att ta fram ett jämförbart mätsystem för olika avdelningar och
dess tillhörande maskiner. Detta mätsystem krävs för att avdelningarna ska få möjlighet
att jämföra produktionen och förbättra effektiviteten i hela fabriken. Målet var att skapa
ett mätsystem och en modell för mätning av utrustningsutnyttjande på fabrikens
maskiner och robotar. Denna modell ska kunna användas av berörd operativ personal
och vara gjord av sådant slag att den är generell för alla maskiner vilket möjliggör
relevanta jämförelser. Eftersom fabriken innehåller många olika avdelningar med
tillhörande maskiner och robotar avgränsade vi oss till lacken, en potentiell flaskhals,
där allt flöde går igenom innan monteringen.
Slutsatsen är att alla moment i lacken bör mäta TAK-värden var för sig. Det leder till
enklare identifikation och eliminering av förluster och slöserier. Robotarna har ett
automatiskt TAK-mätsystem där värdena samlas i dataprogrammet EXORO. Vi
rekommenderar att även de manuella momenten i lacken ska ha tillgång till en ”blå
låda” med tillhörande felkodslistor där operatörerna enkelt och effektivt kan
dokumentera stopptider och hastighetsförluster (se delen ”resultat”). På så sätt kan man
få ut ett TAK-värde för varje moment för att enklare identifiera och eliminera slöserier
och förluster för att hela tiden arbeta mot en effektivare produktion. För att operatörerna
inte ska sluta använda systemet i brist på engagemang och motivation ska en grundlig
genomgång av TAK-mätning ges så att alla blir medvetna om varför man mäter och
vilka mål som eftersträvas.
!

8.2 Kommunikation
För att förändringar och förbättringar ska ske måste kommunikationen mellan
involverade i lacken fungera. Det är viktigt att ge kontinuerlig feedback och
uppmuntran för att motivation och engagemang ska skapas hos medarbetarna.
Operatörerna måste ha ständig kontakt med varandra och även med sina ledare för att
dela åsikter, erfarenheter och information som kan leda till förbättringar. De
individuella utvecklingssamtalen bör fortsätta på samma vis med extra kommunikation
om så är nödvändigt. Det är även viktigt att den visuella kommunikationen sker på rätt
och förståeligt vis. De skyltar och målningar som finns i produktionen bör vara enkelt
utformade för att undvika missförstånd som leder till minskad effektivitet.
!
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8.3 Förbättringsarbete
För att ta vara på personalens erfarenhet och kunskap bör en förslagsverksamhet
återigen införskaffas som går ut på att varje enskild anställd får komma med egna
förslag på förbättringar. Det är viktigt att dessa tas på allvar och snabbt följs upp och
om möjligt genomförs för att hålla uppe engagemanget hos anställda. Tidigare system i
VIKKIS ledde till för höga kostnader och dålig uppföljning vilket nu undviks. För att
operatörerna ska känna motivation bör man arbeta med belöningssystem där istället det
bästa förbättringsförslaget får en medalj eller liknande för sin insats. På så sätt slipper
man de höga kostnaderna.
!

8.4 Utveckling
För att nå förbättringar måste utveckling ske kontinuerligt. Det är viktigt att hela tiden
sätta mål och milstolpar för att inte förbättringsarbetet ska stanna upp. För att utvecklas
krävs motivation och rätt kompetens hos medarbetarna.
!

8.4.1 Motivation
Vid TAK-mätning av de manuella delarna av lacken krävs det att operatörerna är
motiverade att använda rapporteringssystemet. Vid intervjuer och observationer i
fabriken märktes tydligt att många gärna ville ha större förståelse för vad denna mätning
är för något och vad den används till. När ett infört mätsystem är igång kan operatörerna
se detta i sig självt som motivation för att utföra sitt arbete och nå de mål som krävs.
Känner ett arbetslag att de har för mycket att göra och inte hinner med, så ska de kunna
hänvisa till mätningar och på så vis kunna påvisa att förändringar krävs för att nå målen.
!

8.4.2 Kompetens
Kompetens som handlar om kunnande, vilja och förutsättningar är viktigt att företaget
tar vara på och utvecklar internt och externt. Det handlar inte bara om att ha bred
kompetens utan även om rätt kompetens. Det finns ett ständigt behov av
kompetensutveckling för ledare, medarbetare och andra partners som har koppling till
företaget för att organisationen ska kunna hantera förbättringar. För att täcka
kompetensbehovet bör de gå igenom följande alternativ:
•
•
•
•

Utveckla kompetensen hos befintliga medarbetare
Rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens
Köpa tjänsten externt
Outsourcing

Man bör inte enbart tala om den individuella kompetensen utan hela organisationens
sammanlagda kompetens där det är viktigt med rätt teknisk kompetens som såväl social
kompetens. Den sociala kompetensen utgör egenskaper som samarbetsförmåga och en
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mer generell social förmåga. Väljer man att utbilda befintliga medarbetare bör man
säkerhetsställa att medarbetaren inte lämnar företaget efter utbildningen. Det går att
undvika med hjälp av olika regelverk som företaget kan utnyttja om man satsar på dyr
kompetensutveckling.

8.5 Benchmarking
När systemet är infört kan man börja med jämförelser i form av intern,
konkurrensinriktad och funktionsinriktad benchmarking för att utvärdera verksamheten.
Vi rekommenderar att alla tre sorterna genomförs för bästa resultat.
Den interna benchmarkingen innebär att man genomför jämförelser mellan olika
avdelningar eller enheter inom det egna företaget eller organisationen och kan på så sätt
göra stora kostnadsbesparingar.
Konkurrensinriktad benchmarking innebär istället att man försöker ta reda på hur
konkurrenterna gör. Man brukar jämföra sig med det företag man anser vara bäst inom
området. Den här typen av benchmarking innebär stora möjligheter att överföra
prestationer och identifiera olikheter (performance gaps).
Funktionsinriktad benchmarking innebär att man studerar andra, icke konkurrerande,
företag eller organisationer med motsvarande funktioner. Det ger goda förutsättningar
till informationsbyte och att identifiera ”best practice”. Det gynnar även samarbetet
mellan organisationerna och underlättar identifikation av framgångskoncept från andra
branscher.

!
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9 Vidare forskning
Eftersom rapporten är avgränsad till lacken hade det varit intressant att fortsätta arbetet
på resterande maskiner och moment i hela produktionen. Det hade då möjliggjort
interna jämförelser mellan maskiner i den egna produktionen. Även konkurrens
benchmarking mot bättre företag inom TAK-mätning i liknande områden hade blivit
möjligt. Detta kan leda till ytterligare effektivisering och förbättringar.
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Figur 11.1 Layout lacken
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Layout produktionen

!

Figur 11.2 Layout hela produktionen

!

67!

Examensarbete: Mätning av TAK och hur en metod för rapportering av data implementeras.

!
!

Bilaga 3
Frågeformulär 1

!

68! !

Kapitel 11: Bilagor

Bilaga 4
Resultat från frågeformulär 1, hiss 7

!

69!

Examensarbete: Mätning av TAK och hur en metod för rapportering av data implementeras.

!

Bilaga 5
Resultat från frågeformulär 1, hiss 3

!
!
!
!

70! !

