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Abstract

Proposals for an effective production process

William Sonesson

The company were the work was carried out cannot be named due to privacy laws.
The company wished to gain a better understanding of what happened when a
diagnostic kit was produced and examine the process improvement opportunities. To
be able to deliver their products with good in promised time.
The objective of this report is to give an indication on what acts are inhibiting the
production, packing and warehouse management and propose suggestions on how the
problems can be improved.
This shall serve as a basis for the company to work according to the theoretical
improvement suggestions. The company will also be able to use the mapping of
current processes as a basis for locating their own points which are considered to be
in need of improvement.
The report is based on the results of the mapping of the current processes that
occurred through the active participation as many elements in the processes that
were allowed due to the lack of training requirements.
Through the mapping of current processes several points that were acting inhibitory
were located through the use of, among other things, flowcharts.
Through the use of cause-and-effect diagrams and with the knowledgeable staffs help
to prioritize the points after how much they thought the points contributed to a
waste of resources and for being hazardous.
Priority determined the order in which the improvement work was done and how
much weight to put on the solutions. Improvement for the localized and weighted
points are based on the LEAN-philosophy and its tools such as 5S standardization and
planning boards were used throughout the work.
The weight of the thesis is at the end result obtained by the theoretical
implementations of the solution proposals. The proposals where those who were
considered to give a good result compared to the potential investment. The
improvement achieved by theoretically implemented improvement resulted in over
60% faster handling of the points concerned with a safer workspace and a higher
poka-yoke
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Sammanfattning 
Det företag som arbetet genomfördes hos nämns i rapporten som Företaget på grund av 

sekretess.  

Företaget önskade att få bättre förståelse för vad som skedde när ett diagnostisk-kit 

tillverkades och undersöka processernas förbättringsmöjligheter. Allt för att leverera sina 

produkter med god kvalitet under lovad tid.  

Målet med rapporten är att ge en rekommendation på vad som agerar hämmande i 

tillverkningen, packningen och lagerhanteringen samt föreslå förslag för hur problemen kan 

lösas.  

Detta skall fungera som en grund för Företaget att jobba utefter för att själva implementera 

förbättringsförslag. Företaget skall även använda kartläggningen av nuvarande process som en 

grund för att lokalisera egna punkter som anses vara vid behov av förbättringar. 

Rapporten bygger resultaten på den kartläggning av nuvarande process som skett genom ett 

aktivt deltagande i så många delmoment inom processerna som var tillåtet på grund av 

utbildningskrav. Genom kartläggningen av nuvarande processer lokaliserades flertalet punkter 

som bidrog till slöseri genom användningen av bland annat flödesscheman.  

Genom användandet av orsak-verkan diagram och med den kunniga personalens hjälp, 

prioriterades de lokaliserade problempunkterna efter hur mycket de ansåg punkterna bidrog 

till slöseri med resurser och var hälsofarliga. Prioriteringen bestämde i vilken ordning 

förbättringsarbetet skedde och hur mycket vikt som lades på punkternas lösningsförslag. 

Förbättringsåtgärderna för de lokaliserade och vägda punkterna baseras på filosofin LEAN 

och flertalet av dess verktyg som exempel 5S standardisering och planeringstavlor användes 

genomgående i arbetet. 

Tyngden i rapporten lades i slutet på lösningsförslagen där flertalet lösningsförslag togs fram 

för alla punkter som ansågs kunna ge ett gott resultat jämfört med den eventuella 

investeringen. Den effektiviseringen som uppnås av teoretiskt genomförda 

förbättringsåtgärder resulterade i över 60% snabbare hantering av de berörda punkterna med 

bättre personalsäkerhet och högre felsäkring. 

 

Nyckelord: Förbättringsförslag, LEAN, 5S, Orsak-Verkan diagram, Flödesschema, Process  
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 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Företaget jobbar inom diagnostik branschen med utveckling och tillverkning av 

veterinärmedicinska tester i deras produktionslokaler i Uppsala. 

Testerna användes framför allt för att påvisa antikroppar mot sjukdomar hos 

produktionsdjur(framför allt idisslare och svin).  

Testerna baserades på så kallad ELISA (Ezyme Linked Immuosorbent Assay)1 där 

mikrotiterplattor2 täcktes med proteiner ifrån sjukdomsframkallande mikroorganismer.  

Tillverkningsprocessen för de olika testen som Företaget levererar skiljde sig dock åt. 

Produkterna levererades i form av kit bestående av mikrotiterplattor samt olika ämnen så som 

reagens och buffertar. 

Likt många andra företag hade Företaget hård konkurrens på marknaden och för att leva upp 

till kunden förväntningar ställdes hårda krav på kvalitet och leveranstid.  

Ett tydligt problemområde var främst de flöden på material/personal som involverade långa 

transportsträckor och flertalet ombyten från/till laborationsutrustning för personalen. Det 

berodde främst på att lagerhållningen som har valts fungerar utan mellanlager utan endast ett 

centralt lager sörjer produktionen. Även otydliga dokument var ett problemområde som 

påverkade kvaliteten negativt genom att det gavs rum för egen tolkning av tex 

tillvägagångssätt vid tillverkning. Detta varvat med implementeringen utav affärssystemet 

SAP har lagt grunden till de problem som upplevdes. 

1.2 Problembeskrivning 
Företaget hade en tillverkning som upplevde problem med ökade kassationer p.g.a. produkter 

som inte nådde upp till kvalitetskraven som ställts och leveranserna inte når kunden vid 

utlovat datum.  

Det berodde på en o-optimerad arbetsgång som skapade en hög arbetsbörda för personalen 

och en tidsåtgång per produkt som var för hög vilket skapade en negativ syn på Företaget hos 

deras kunder. 

Behovet hos företaget låg således i att få grepp på vad som skedde i avdelningarna och hur det 

kan förbättras för att kunna leverera produkter med god kvalitet under lovad tid. 

1.3 Syfte och Mål 
Syftet med detta examensarbete var således att genomföra en kartläggning av nuvarande 

processer inom tillverkning, packning och lagring för att identifiera punkter som bidrog till 

slöseri med resurser och dålig kvalitet. 

                                                           
1 Elisa. ”ELISA-Introducton”. Hämtad 2016-04-11 från: 

http://www.elisa-antibody.com/ELISA-Introduction  

2 LabCompare. “Microplates” Hämtad 2016-05-11 från: 

http://www.labcompare.com/Clinical-Diagnostics/5212-Microplates/ 

 

http://www.elisa-antibody.com/ELISA-Introduction
http://www.labcompare.com/Clinical-Diagnostics/5212-Microplates/
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Det huvudsakliga målet var att genom kartläggningen av nuvarande processer föreslå 

förbättringar att genomföra för att kunna säkerställa att kvaliteten och leveranserna verkligen 

lever upp till den nivå som kunderna önskar genom användandet av LEAN principen.  

 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet behandlar ej arbetet på keminivå t.e.x. hur blandningar av ämnen genomförs, i vilken 

koncentration osv. 

De processer som sker utanför företages väggar kommer ej att behandlas i detta arbete.  

Inga implementeringar av förbättringsförslag kommer att genomföras. 

På grund av Företagets vida produktutbud kommer ej alla deras produkters processer att 

beröras av arbetet och även ej alla beståndsdelar inom ett kit. 
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 Metod 
Arbetet genomfördes främst inom tillverkningen på Företagets kontor i Uppsala.  

Genom att hjälpa till så mycket som möjligt i alla moment skapades en förståelse för vad som 

skedde och varför. Vissa moment krävde dock en behörig anställd med utbildning, dessa 

moment bevakades endast. De olika processer som skedde antecknades för att till exempel se 

vilka rörelsemönster som uppstod och hur lång tid de tog.  

Utifrån kartläggningen genomfördes en sammanställning och vägning av de punkter i 

processerna som ansågs ha förbättringspotential. Punkterna redovisades i ett orsak-verkan 

diagram. 

Eftersom personalen besatte tidigare erfarenhet av processerna lades vikt på att involvera dem 

i arbetet med prioriteringen av punkterna för att främja medskapande och medarbetarskap 

genom användandet av förslagsverksamhet. Detta för att få deras syn på vad som ansågs vara 

bidragande till slöseri. Punkterna vägdes även efter hur pass genomförbara eventuella 

lösningar var med tanke på bl.a. rådande regler i laboratoriemiljö, tidsåtgång och investering 

jämfört med teoretiskt förbättringsresultat. 

 

Genom användandet av bland annat flödesdiagram för personal, material och genomförda 

experiment resulteras rapporten i en jämförande studie för hur tidsåtgången för varje punkt 

skilde sig före och efter teoretiska förbättringar är genomförda.  

För att nå resultatet krävdes litteraturstudier kring grunden till förbättringspunkterna. Som 

exempel grundläggande studier hur arbetet med produkten på mikrobiologinivå skedde och 

hur rådande regler påverkade förbättringsarbetet. 
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 Teori  
Medskapande och medarbetarskap 

 Medskapande innebär att man tillsammans med andra är aktivt skapande i sitt 

förhållningssätt. Medskapande är ett engagerat, aktivt bidragande och understödjande 

sätt att vara delaktig. 

 Medarbetarskap syftar på en önskvärd form av delaktighet, som handlar om att skapa 

möjligheter till och underlätta för alla som aktivt bidrar till utvecklingen. 3 

Kvalitetsdimensioner på en vara 

En produkt har många egenskaper som uppfattas och bedöms av dess kunder och därför 

påverkar deras uppfattning av produkten. 4 

 Prestanda, så produkten når upp till det satta målet hos marknaden, s som hastighet, 

effekt osv. 

 Felfrihet, så att produkten ej är felaktigt när kunden köper den. 

 Säkerhet, så varan ej orsakar skada på person eller egendom. 

 Hållbarhet, så produkten kan användas, lagras och transporteras utan att försämras. 

Arbete inom laboratorium 

 Personalen måste bära laboratorierock, speciella skor/överdrag och hårnät.  

 Vid hantering av serum, vätskor osv krävs användning av spritade plasthandskar. 

 De instrument och maskiner som används inom laboratoriet måste kunna genomgå en 

sterilisering. Steriliseringen sker i en trycksatt och uppvärmd miljö på minst 120 

grader. 

 Undvikande av lager(kartong, plast osv) inom laboratoriemiljö då damm samlas pga. 

risken för växande bakterier. 

Coating 

Mikrotiterplattornas kärl täcktes med berört ämne som lämnade en yta/hinna på kärlen. 

Aspirering 

Mikrotiterplattornas kärl sögs ur ifrån vätska. 

Blocking 

Mikrotiterplattornas coatade(täckta) kärl fylldes på med berört ämne. 

Dosering 

Mikrotiterplattornas kärl vart ifyllda med berört ämne. 

Vortex 

Blandningen av berört ämne i en maskin som hade ett rörelsemönster som en virvel. 

Journal 

Journalen som personalen har till handa beskriver hur berörda ämnen skall användas. Om de 

skall spädas eller liknande. 

                                                           
3 Bergman, Klefsjö. 2012. S 368 
4 Bergman, Klefsjö. 2012. S 31 
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Metod 

Beskriver hur arbetet skall gå till inom tillverkningen. Vad som skall göras och hur personalen 

genomför det. 

Orsak verkan diagram 

I diagrammet lokaliseras grunden till problem genom att beskriva vilka orsaker som kan 

tänkas resultera det observerade problemet5. Därefter läggs fokus på en av dessa beskrivna 

orsaker och försöker hitta roten till problemet.  

Mognadsmodellen 

En utvärderingsmodell som underlättar genomförandet av ett kvalitetsutvecklingsprogram. 6   

Modellen bygger på fem olika utvecklingsstadier, eller nivåer där man i princip alltid måste 

gå från lägre stadium till ett högre. Delas in i 5 olika utvecklingsstadier. 

 Nivå.1 Omogen. Företaget lär sig ingenting av tidigare problem utan släcker endast de 

mest brådskande bränderna. 

 Nivå.2 Upprepbar. Företaget har lärt sig av tidigare processer och kan därför uppnå 

bland annat spårbarhet inom projekt 

 Nivå.3 Definierad. Väl dokumenterad process för utveckling och har väldefinierade 

ledningar och delprocesser. 

 Nivå.4 Predikterar. Stabila mätmetoder för att kunna nå mål och Företaget kan förutse 

hur produkten blir i slutändan. 

 Nivå.5 Optimerande. Ständiga förbättringar av den ny väldefinierade processen. 

Indelning av processer 

De flesta arbetsmomenten är uppbyggda av processer och dessa delas in likt nedanstående.7 

 Huvudprocesser: uppgift att uppfylla den externa kundens behov och förädla de 

produkter som organisationen erbjuder.  

 Stödprocesser: Tillhandahålla resurser till huvudprocessen. 

 Ledningsprocesser: besluta om organisationens mål och strategier samt stödja 

förbättringar av organisationens övriga processer. 

Flödesdiagram 

Ett diagram  över planlösningen hur flödet av material och personal mellan de olika 

delprocesserna sker inom huvudprocessen8. Involverar lokalens planlösning och 

omkringliggande områden som omfattas av processen. 

 Spagettidiagram/funktionsbaserat, en plottning som ser ut som spagetti med 

delprocesser som är uppdelade efter vilken funktion som befinner sig där. 

 Flödesdiagram, en plottning som bättre följer produktens flöde från början av 

tillverkningen till slutet. 

                                                           
5 Bergman, Klefsjö. 2012. S 242 
6 Bergman, Klefsjö. 2012. S 480 
7 Bergman, Klefsjö. 2012. S 458 
8  EAH-Jena. ”Flowcharting Techniques” Hämtad 2016-05-11 från: 

http://www.eah-jena.de/~kleine/history/software/IBM-FlowchartingTechniques-GC20-8152-1.pdf  

 

http://www.eah-jena.de/~kleine/history/software/IBM-FlowchartingTechniques-GC20-8152-1.pdf
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Kvalitetsbristkostnader 

Tre slags ”kostnader” för att uppnå en bättre kvalitet9. 

 Interna felkostnader är kostnaden för att rätta till det som vart fel internt, innan kunden 

har fått produkten levererad. Kostnaden kan vara att en batch måste göras om. 

 Externa felkostnader, är när kunden har fått en felande vara som reklamationer och 

garantier 

 Kontrollkostnader, är kostnader som är förknippade med att kontrollera att 

produkterna uppfyller kraven som ställs på dem. 

Förebyggande kostnader, är kostnader som främjar kvaliteten som exempel ett 

kvalitetledingssystem. 

Kanban 

Bygger på användandet av så kallade Kanbankort som fungerade som en signal för att beordra 

bland annat tillverkning eller transport10. Kanban-korten utgör då en signal till den för att 

beställa förflyttning eller transport. Det indikerar att material kan tas ut ifrån lager och 

transporteras till en förutbestämd destination dvs en förbrukande enhet. Korten cirkulerar i ett 

slutet flöde mellan lager och förbrukare.  

Grundprincipen för ett kanbansystem är att när en lastbärare blir tom på en förbrukande enhet 

frigörs ett Kanban-kort som skickas till den försörjande enheten som auktoriserar att 

transportera en full standardlastbärare till den förbrukande enheten. 

Flaskhalsar 

Finns inom varje produktion och det är den maskinen eller momentet som påverkar den totala 

genomloppstiden negativt11. 

5S 

En metod för att ha allt i ordning och är en förutsättning för produktion utan slöseri12. 

5 stycken pelare: 

 

 Snyggt och prydligt, tar bort allt som inte har med jobbet att göra,  

 Strukturera/organisera, hava allt på avsedd plats så sökandet blir lättare 

 Städning, ha snyggt och prydligt på arbetsbänken 

 Standardisera, standardisera genom tex färgmärkning. 

 Disciplin, att minska de dåliga vanorna och lyfta fram de bra. 

  

                                                           
9 Bergman, Klefsjö. 2012. S 70 
10 Mattson, Jonsson. 2013 S 192-193 
11 Bergman, Klefsjö. 2012. S 589 
12 Bergman, Klefsjö. 2012. S 591 
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LEAN 

En filosofi om fokuserar på att minska slöseriet mellan kundens order och leveransdatumet. 

Det försäkrar att varje aktivitet och processteg förädlar produkten13. LEAN:s metodologi 

definierar slöseri som någon aktivitet som adderar tid och kostar men förbättrar inte 

passformen, designen eller funktionen på produkten som skall levereras till kunden.  

Inom LEAN finns det sju typer av slöseri. 

Tabell 1 Sju typer av slöseri 

Typ av slöseri Förklaring 

Defekter Någonting som sticker utanför 

kravspecifikationen som leder till kostnader 

för att göra om och göra rätt. 

Väntan Tiden som jobbet på kundens produkt ej 

genomförs, som exempel vänta på 

godkännande från ledningen. 

Överproduktion Att producera mer än vad som behövs ökar 

endast lagret. 

Onödig transport Vid varje transport mellan folk eller platser 

finns det en risk att data går förlorat. 

Lager Work-in-progress, representerar 

oigenkännlig vinst då lager endast kostar 

tjänar inte in pengar till företaget. 

Övertillverkar Att göra tillverkningen svårare än vad som 

uppskattas av kunden. 

Rörelse Rörelsen att transportera data eller material. 

 

Förslagsverksamhet 

Tar tillvara på personalens erfarenhet och kunskap som finns hos företagets medarbetare för 

att stimulera förbättringsförslag. 14  Detta görs genom att ha lappar/tavlor som personalen lätt 

kan komma åt och skriva sina förslag på som under en kortare tid blir hanterade. 

Misstagssäkring/Poka-Yoke 

En teknik för att eliminera fel genom att göra det omöjligt för fel att uppstå. Tekniken 

fungerar genom användandet av 5 principer. 15 

 Respektera intelligensen hos de anställda, felen beror på processerna, ej människorna 

 Eliminera hög-volyms repetitiva uppgifter där personalen ständigt måste vara på tå 

 Frigör personalens tid och sinne för att uppnå mer kreativa och förädlande aktiviteter.  

 Det är inte acceptabelt att producera trasiga produkter, vare sig i små eller stora skalor. 

 Målet är att nå total kvalitet med inga fel. 

                                                           
13 Shaffie, Shahbaz. 2012. S 17-18 
14 Bergman, Klefsjö. 2012. S 571 
15 Shaffie, Shahbaz. 2012. S 188 
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Kopplingen mellan kvalitet och lönsamhet 

Påvisar att högre kvalitet både interna och externa förbättringar som i slutändan resulterar i 

förbättrad lönsamhet för företaget genom färre reklamationer och kortare ledtider. 16 

Funktionella system 

En typ av produktionssystem som karakteriseras av att produktionsresurserna är organiserade 

efter tillverkningsfunktion och att flödet av material under produktionens gång måste anpassas 

till denna produktionsuppläggning. 17 Produktionssystemet är generell och därmed mer 

användbar för tillverkning av många olika slags halvfabrikat och slutprodukter. 

Materialflödena får anpassas till produktionssystemets villkor. 

Tabell 2 Karakteristik av Funktionellt system 

Egenskap Funktionellt 

system 

Produktvariation Hög 

Kundorderstorlek Liten 

Kapitalintensitet Låg 

Flexibilitet Hög 

Kapitalbindning Produkter i 

Arbete 

Hög 

Kapitalbindning i Lager Låg 
 

Murphys law 

Formuleras ungefär som om något kan gå fel kommer det förr eller senare göra det.18 

  

                                                           
16 Bergman, Klefsjö. 2012. S 58 
17 Mattson, Jonsson 2013. S 29 
18 Murphys-Laws. “Murphys-Law” Hämtad 2016-05-02 från: 

www.murphys-laws.com 
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 Nulägesanalys och kartläggning av 

företagets arbete 
Företagets tillverkning beskrivs i processer. Alla processer delas upp i en huvudprocess 

stödprocess och ledningsprocess. Företaget hade främst fokuserat på att definiera en okej 

fungerande huvudprocess men de andra typerna av processer som berör huvudprocessen var 

ej definierade till samma nivå som huvudprocessen.  

För att fortsätta vara ett ledande företag inom veterinärmedicin krävs det att kvaliteten på 

deras produkter lever upp till kundernas förväntningar. Produkterna skall uppnå rätt prestanda, 

nog bra felfrihet så kunden alltid kan lita på att produkten fungerar, hög säkerhet så att 

obehöriga ej kan få tag i produkten och att ha en hög hållbarhet så kunder ifrån när och fjärran 

kan lita på att deras produkt kommer fungera vid leverans. 

De infann sig i en ond cirkel i och med de rådande problemen och implementeringen utav 

SAP. Detta gjorde att tillverkningen av kiten blivit försenade pga. flertalet problem så 

Företaget började godkänna kiten med dispens på kvaliteten för att komma ikapp. Problemet 

var att det bidrog till kvalitetsbristkostnader. 

Ansåg kunden eller företaget att den tillverkade produkten ej nådde upp till kvalitetsgränsen 

bidrog det till kvalitetsbristkostnader. De interna felkostnaderna var kostnaderna som gick åt 

för att göra om den dåliga batchen. Skulle en dålig batch lyckas smita förbi eller godkännas på 

dispens och senare reklameras av kund bidrog det till externa felkostnader.  

Innan varje kit fick packas genomgick det en kvalitetsprövning och dessa kostnader hamnade 

under kontrollkostnader. 

Det krävdes krafttag för att satsa på förebyggande kostnader som främjade kvaliteten. 

Hanteringen av problemen som dök upp inom produktionen kan liknas med en brandkår som 

ryckte ut och släckte den omedelbara branden. Om det skulle uppstått ett problem med 

kvaliteten på batchen genomfördes det ej någon större undersökning varför kvaliteten vart 

dålig. Det resulterade i att de låg i det omogna stadiet enligt Mognadsmodellen med fokusen 

på att inte försöka tappa kontrollen om tidsplaneringen och kostnader. 
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4.1 Mikrotiterplattor 
Vid beställningen av ett kit ingår det ett antal 

mikrotiterplattor(se Figur 1). Plattorna var 

uppbyggda av 96 kärl som var fastkilade i en ram. 

Denna ram är markerad efter kärlens positioner med 

A-H på kortsidan och 1-12 på långsidan.  

Processen och dess delmoment för plattorna 

varierade beroende vilken produkt som tillverkades, 

men majoriteten av produkterna som företaget säljer 

gick igenom denna process(se Figur 2). 
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4.1.1 Dag 1, Blandning av Coating och Dosering av kärl  

Processen startades med att den berörda vätskan blandas som 

bestod av utspätt antigen. Den koncentrerade antigenen som 

användes varierade i volym men en gemensam nämnare var att 

den låg fryst från -25 till -80 grader Celsius. Antigenen återfanns 

på olika ställen i lokalerna, för de som lagerhölls på ovanvåningen(se bilaga nr 1, 

Ovanvåning, Ämnen/Serum) och det tog enligt tidsstudie hela 15 minuter för personalen att 

hämta. Dessa skulle då tinas upp innan de blandades ut. 

Personalen behövde oftast inte använda hela flaskan med koncentrerat antigen, efter 

användningen frystes den ned igen vilket tog ca 5 minuter att genomföra.  

Efter användningen markerades flaskan med ett streck som indikerade att den hade blandats 

eller tinats upp, desto fler streck desto mer hade den tinats och används. 

Ibland var personalen ej uppmärksam på dessa sträck vilket kunde resultera i en coating som 

ej kunde användas och måste göras om. 

 För att veta hur den tinade antigenen skulle spädas till en coating användes en journal. Denna 

journal var opedagogisk genom att den lämnade mycket plats för fri tolkning och otydligheter. 

Det gjorde det svårt för personalen att planera nästkommande steg på ett bra sätt. Dock 

jobbade företaget med att revidera journalen så arbetet förenklas. 

Det tog minst 10 minuter för personalen att lösa alla problem som uppkom via journalen. 

Antigenen kunde behöva genomgå en så kallad sonikering19 (se bilaga nr 1, Undervåning, 

Sonikering) innan användning. Vid sonikering skickas högfrekvent ljud mot antigenen i cirka 

5 minuter. Detta ljud kan vara väldigt skadligt mot öron och den utövades, med hörselskydd 

på operatören, öppet i lokalen där personalen utförde majoriteten av arbetsmomenten. 

Resterande personal fick söka sig till angränsande rum under tiden sonikeringen skedde. 

Antigenen beredes(se bilaga 1, Undervåning, Beredning) till 

coating med hjälp av en el-pipett och ställdes på omröring(se 

bilaga 1, Undervåning, Blandning) i ca 20 minuter. Det fanns 

endast en el-pipett och 6 personer ur personalen i labbet vilket 

gjorde att de ständigt letades efter den vilket tog ca 20 sekunder men användningen av den 

uppgick till ca 2.5 minuter. 

Mikotiterplattorna hämtades ifrån centrallagret(se bilaga 1, Undervåning, Plattor/Plast) 

utanför laboratoriet, vilket innebar att personalen klädde av sig sin skyddsklädnad och gick 

via huvudslussen(se bilaga 1, Undervåning, Sluss 1) till lagret, även om det fanns närmare 

vägar(se bilaga 1, Undervåning, Sluss 2). Eftersom kartong inne på laboratoriet var förbjudet 

packades plattorna upp (se bilaga 1, Undervåning, Uppackning) utanför laboratoriets väggar. 

Med plattorna uppackade tillträddes laboratoriet igen genom huvudslussen för att sedan ta in 

plattorna till laboratoriet genom en mindre sluss(se bilaga 1, Undervåning, Sluss 2) närmare 

                                                           
19 RSC. ”Sonikering” Hämtad 2016-05-11 från: 

http://www.rsc.org/publishing/journals/prospect/ontology.asp?id=CMO:0001708 
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uppackningen. Tiden för en anställd att hämta och packa upp 100 plattor uppgick till ca 15 

minuter. 

Doseringsmaskinen Hassan(se bilaga 1, Undervåning, Doseringsmaskinen Hassan) gjordes 

redo för coating. För att genomföra coatingen behövdes endast ett doseringshuvud monteras 

vilket tog ca 30 sekunder. Huvudet doserade coatingen i kärlen via 24 nålar som var 

uppdelade i par om 12 nålar, varje par nålar doserade A-D och E-H. Nålarna var individuellt 

kopplade via varsin slang till 24 fullt justerbara pumpar bredvid maskinen. 

Efter att coatingen var färdigblandad transporterades den till produktionsrummet(se bilaga 1, 

Undervåning, Produktionsrum) där det tunga kärlet lyftes upp på ett bord bredvid Hassan och 

cirkulerades i 15 minuter för att vänja in slangarna. Kalibreringen, som innehöll bland annat 

luftning av system och val utan referens-rad på plattorna, för att göra Hassan redo för 

produktion tog ca 5 minuter. 

Maskinen Hassan genomförde förädlingen i 14 steg. 

Första steget var matningen, där ställde personalen dit en trave 

med plattor som matades in till steg 2  där det tryckes en 

streckkod med tillhörande art-nummer. 

Mellan stegen 2-11 och steg 12 upplevde plattorna ej förädlande moment. Vid steg 11 

doserades coatingen och vid steg 13 huserade en avståndsmätare som kände av så att rätt 

mängd coating hade doserats i kärlen. Vid steg 14 matades plattorna ut till 

produktionspersonalen och lastades av. 

I dagsläget uppnådde Hassan en kapacitet på ca 700 plattor i timmen. Detta främst beroende 

på hanteringshastigheten av avståndsmätaren som inte nådde upp till hastigheten av 

doseringen, den agerade flaskhals. Eventuella förbättringar hämmades dock på grund av 

torktiden på bläcket och att maskinen användes till många olika typer av processer vilka 

kräver avstånd ifrån bläck och liknande kontamineringsrisker. 

Vid doseringen av coatingen kunde det uppstå luft i slangarna som matade doseringshuvudet 

när flaskan med coating började ta slut. Det gjorde så att mängden coating blev fel i kärlen 

och då skall avståndskännaren larma pga. fel avstånd till vätskan i kärlen. Fanns det 

misstankar om att luft kunde har sugits in i maskinen och avståndsmätaren ej larmat vägdes 

plattorna som en felsäkring för att se att viktspannet låg inom ramarna för den produkten. 

Detta berodde på att när flaskan nästan var tom kunde ej slangen dränkas helt i coatingen, då 

var personalen tvungen att vinkla flaskan så att slangen täcktes helt. Sögs det luft så att en 

betydande del av plattorna vart kasserade måste processen göras om. 
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En trend som syntes är att avstånden mellan avkännaren och kärlen linjärt ökade mellan rad 1 

och 12(se Figur 3 och Tabell 3).  

Tabell 3 Påvisande av ojämnheter i doseringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Påvisande av ojämnheter i doseringen. 

Plattorna matades ur Hassan och staplades med en 

förseglande bit tejp på den översta plattan för att sedan 

lämna plattorna under natten i rumstemperatur. 

Vid genomförd coating skulle Hassan sköljas ren i ca 30 minuter ifrån rester inför 

nästkommande batch. Genom att pumpa igenom 20-35 liter vätska ur två dunkar som hämtats 

och fyllts på vid den intilliggande diskhon(se bilaga 1, Undervåning, 

Påfyllnad/Tömning/Sköljning). Den första dunken bestod av 50% vatten och 50% 

PBS(Phosphate-buffered saline) följt av en dunk med destillerat vatten och resterna hälldes ut 

i diskhon.  
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4.1.2 Dag 2 Blocking av plattor med coating. 

Hassan byggdes om för ackompanjerandet av 5 andra doseringshuvuden, ett för dosering och 

4 stycken för aspirering. Det doseringshuvudet som användes vid coatingen monterades av 

och likaså avståndsavkännaren. 

Omställningen för blocking tog längre tid än vid coating eftersom det innehöll flera moment, 

tiden uppgick till ca 10 minuter. 

Blandningen av blockingen skedde på liknande sätt som 

coatingen med en tidsåtgång på ca 60 minuter. 

Vid färdigblandad blocking kopplades Hassan på och 

kalibrerades vilket tog ca 5 minuter pga. luftningen av systemet 

innebar svårigheter och koordination mellan 2 anställda. 

Likt Dag 1 matades de coatade plattorna till Hassan av 

personalen. Det fanns nu 5 stycken arbetshuvuden för både 

dosering och aspirering mellan steg 5-9 vilket gjorde att 

förädlingen skedde i alla steg förutom 6 stycken. 

Luft i slangarna som matade doseringshuvudet uppstod även här 

när flaskan med blocking började ta slut. Det resulterade i att 

mängden vätska blev fel i plattorna, enligt riktlinjerna skulle 

stickprov för kontrollvägning tas under produktionens gång men 

detta skedde ej så hade personalen inte uppsikt kunde en hel 

batch bli feltillverkad. Resulterade feltillverkningen i kasserade 

plattor tappades det ca 2 dagar produktion på grund av att hela 

tillverkningsprocessen måste göras om från början. 

Eftersom det inte användes någon avkännare som agerade hämmande under blocking-stadiet 

kunde Hassan producera ca 900-960stycken plattor per timme. Det fanns kapacitet för fler 

plattor men det var ej validerat hos kvalitetsavdelningen. 

När batchen med blockingen var slutförd placerades plattorna i 

en torkställning som rullades till ett värmerum(se bilaga 1, 

Undervåningen, Torkning) på 37 grader i ca 2 timmar för att 

torka.  

Hassan plockas isär och återställas till sitt ursprungliga skick efter blocking-stadiet. Det 

innebar tvättning av huvudena genom att, likt vid coatingen, spola igenom i 10 liter 

PBS(Phosphate-buffered saline) och 10 liter destillerat vatten i ca 10 minuter och monteras 

av.  
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4.1.3 Förslutningsmaskinen Magda 

Sista steget i plattornas tillverkningsprocess var förslutningen(se Figur 4). För förslutningen 

användes en maskin kallad Magda(se bilaga 1, Undervåning, Förslutningsmaskinen Magda). 
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                              Materiellt flöde 

Figur 4 Processträd Förslutningsmaskinen Magda 

Processen startade med att göra den huvudsakliga omställningen. Omställningen involverade 

kalibreringen av innehållsförteckningen, dess position och spänning på förslutningsplasten 

vilket uppgift till ca 10 minuter utan manual tillhanda.  

Om förslutningsplasten behövdes bytas tog det ca 15 minuter inklusive kalibrering och 

hämtning av rullen på centrallagret(se bilaga 1, Undervåning, Plattor/Plast). 

En tydlig manual för hur maskinen Magda fungerade och hur kalibreringen skulle ske fanns ej 

utan personalen förlitade sig på tidigare kunskap. En baksida med detta var att 

kommunikationen till ny personal inom tillverkningen ej täckte alla plan, tex att Magda hade 

en tendens till att ge elektriska stötar som gjorde att personalen var tvungna att ha på sig ett 

antistat-band vid användning. 

På ett transportband tillsammans med avfuktande påsar matades 

plattorna in till Magda. Vid slutet av bandet veks 

förslutningsplasten runt plattorna så plastens friktion greppade 

plattorna genom resterande moment.  

Kvaliteten på plasten var en viktig punkt vid resterande moment. 

Var plasten för glatt(för låg friktionskoefficient), kunde plasten 

ej greppa plattorna vilket gjorde att plast och platta blev 

osynkroniserade. Om synkroniseringen blev fel applicerades 

tryck och hetta på plattan vilket snabbt förstörde den. Skedde detta måste den använda plasten 

avlägsnas vilket tog ca 4 minuter. Om plattan blev kasserad måste batchen göras om som tog 

2 dagar. Det gällde för personalen att ha hökögon så att kunna stoppa processen och 

synkronisera plattan och förslutningsplasten igen. Hann personalen stoppa processen innan 

plattan förstördes krävdes det endast en liten justering för att återställa synkningen, denna tid 

uppgick till ca 5 minuter för 100 plattor på grund av frekvensen av problemet. 

Fungerade allt som det skulle hade Magda en kapacitet på en bit 

över 1000 plattor per timme. Plattorna matades ur maskinen på 

ett transportband som plockades av av personal och packades i 

större lådor.  

Vid personalbrist fanns det ej någon som kunde packa ned plattorna i lådorna på ett ordnat 

sätt, utan plattorna åkte ned i lådorna på måfå. 
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4.2 Kitkontroller, Konjugat, Buffertar och Lösningar 
Kitten levererades inte endast med mikrotiterplattor utan även flertalet andra vätskor beroende 

på produkt, dock är tillverkningsprocessen ungefär de samma för alla(se Figur 5). 
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Figur 5 Processträd Kitkontroll 

Som exempel har kartläggningen skett på kitkontroller.  

Processen startade vid kylarna med att hämta serum/mjölk och 

tina upp det. Serumet/mjölken var lagerförda på ovanvåningen 

(se bilaga 1, Ovanvåning, Ämnen/Serum) och tog mellan 2-6 

minuter att hämta. Variationen berodde främst på att det kunde 

uppstå oklarheter i serumet/mjölkens tidigare hantering som 

försenade. Efter tinandet av serumet/mjölken genomgick det en 

vortex i 3x10 sekunder eller omröring i minst 5 minuter. 

Det tinade och omrörda serumet/mjölken var redo för dosering i 

flaskor av varierande storlek. Antalet flaskor skulle 

överensstämma med den mängd serum som hade tinats så 

personalen räknade noga upp flaskorna ifrån centrallagret(se 

bilaga 2, Flaskor) under ca 2 minuter. 

Doseringen av flaskorna skedde på två olika sätt. Vid mindre antal flaskor doserades de 

genom användningen av pipetter i ett dragskåp(se bilaga 2, Dosering). En erfaren anställd 

kunde fylla 100 flaskor på ca 30 sekunder med en total tid på ungefär 10 minuter med 

uppackning och räknande. Vid större antalet flaskor användes den automatiska 

doseringsmaskinen Fyllking. 

Vid färdig dosering skulle flaskorna korkas. Beroende på 

storleken på batchen användes två metoder. Vid större batcher 

användes den automatiska doseringsmaskinen Fyllking(se bilaga 

2 Korkning), fast omställd för korkning. 
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Vid en mindre batcher handskruvades korkarna på av personal därför att omställningen av 

maskinen tog längre tid än att utföra arbetet manuellt. 

Vid användningen av den automatiska korkningsmaskinen Fyllking var att genomföra en 

omställning för att ackommodera den typ av korkar som behövdes. Den anställd som tog på 

sig ansvaret för detta är tyvärr sjukskriven och nuvarande personal hade stora problem att 

genomföra bytet på ett enkelt och snabbt sätt. 

Hade personalen tur(att flasktypen var av samma modell som vid batchen innan) räckte det 

med att endast byta korkar vilket tog ca 2 minuter, annars genomfördes en total omställning. 

Det fanns vaga instruktioner för hur omställningen skulle gå till i form av sprängskisser och 

bilder, så personalen fick förlita sig på hur bra bilderna på sprängskissen var och på sitt minne 

för att kunna genomföra omställningen. Det medförde problem att veta när de olika 

momenten i omställningen var genomförda, vad som skulle göras näst och hur. Det gick åt ca 

5 minuter att bara fundera på vad som skulle göras näst. 

Med problemen och eventuella frågor klarlagda hämtades delarna för omställningen i ett 

komponentskåp nära Fyllking(se bilaga 2, Komponentskåp). 

Det relationsdiagram som fanns till hands var uppdelat i olika kategorier, som exempel, skena 

för Konisk Kork nr 18 skulle paras ihop med Kolv av C1-typ(se Tabell 4), osv. Delarna låg 

fördelade efter sina C numreringar. 

Tabell 4 Exempel på Relationsdiagram vid omställning 

Formatdelar för skruvkapsyl 

Skena C1 C2 C2 

Sväng C1 C2 C3 

Kolv C1 C2 C2 

 

Verktygen som fanns till hands var enklare varianter som ett hopfällbart verktyg för in-sexor 

och en skiftnyckel. Hanteringen av dem skapade mycket pill. Nästan 2 minuter gick åt under 

omställningen till att försöka få verktygen att fungera vilket bidrog till en total omställningstid 

på ca 16 minuter. 

Första momentet för flaskorna i Fyllking var ett roterande hjul som hade som uppgift att mata 

in flaskorna i på ett ordnat sätt i en linje inför nästkommande steg. Det uppdagades snabbt att 

de mindre flaskorna hade en tendens till att välta och spilla ut sitt innehåll vid introduceringen 

till det roterande bordet. Problemet var att de flaskor som välter måste göras om plus att det 

roterande bordet måste torkas av. Det kunde ta upp emot 10 minuter. 

Nästa steg var ett rullband som transporterade flaskorna på led till ett kugghjul som knep åt 

flaskorna inför korkningen. På detta rullband satt det en fotosensor som indikerar att batchen 

inte är slut och tillåter fortsatt korkning. Men eftersom att sensorn satt monterad på mitten av 

transportbandet stängdes maskinen av även fast det fanns flertalet flaskor som ej hade fått 

kork. För att göra klart batchen var personalen tvungna att stega fram(klicka fram maskinen 

en kork i taget) Fyllkings produktion vilket kunde ta upp till 2 minuter. 
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Ibland fastnade en liten portion flaskor(oftast ca 5-6 stycken små flaskor) innan 

transportbandet. Detta berodde på att transportbandet ej tangerade med det roterande 

matarbordet, vilket skapade ett litet glapp med fast mark. Om personalen ej kom ihåg att putta 

fram de kvarvarande flaskorna skapade det en tom ficka på transportbandet och fotosensorn 

triggades och stänge av maskinen. 

Vid varje rotationssteg av kugghjulet sattes en kork på en flaska genom ett gummerat huvud 

som via tryckluft sög tag i korkarna och skruvade åt dem. 

Vid monterad kork matades flaskorna ut på en avsats där 

personalen packade ned dem i kartonger. Flaskorna etiketterades 

ej eftersom deras etikettmaskin var under service och 

kartongerna som användes hämtades på 

packningsavdelningen(se bilaga 2, Kartonger) utanför labbet vilket tog ca 2 minuter. 

Sedan lades kartongerna in i kylrummet(se bilaga 2, Kylrum) för inväntande på nästa steg i 

processen. 

4.3 Packningen 
Alla delar för ett kit har blivit tillverkat. Den sista avdelningen har processtegen(se Figur 6) 

att pussla ihop produkterna för att skapa ett kit som skickas till kund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Process 

                     

               Materiellt flöde 

  

Figur 6 Processträd Packning 

Processen startade med att utskrivandet av etiketter som 

placerades manuellt på kartongens och flaskans framsida(se 

bilaga 3, Etiketter). På kartongerna placerades även etiketter  

locket och sida. Även etiketter till de flaskor som kitet bestod 

utav etiketterades. 

Vid ett stort antal kit tog detta lång tid. Att skriva ut etiketter och klistra på 100 stycken 

Packning 

Hämtning av material 

Kit 

Packning av 

kitkontroll, lösning, 

plattor m.fl. 

 

Vikning av kartonger 

Etikettering av 

kartonger och flaskor 

Etikettering av 

kartonger och flaskor 
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kartonger tog ca 45 minuter och flaskorna tog ca 25 minuter att etikettera (se bilaga 3, 

Montera Etiketter). 

Kartongerna ifrån centrallagret(se bilaga 3, Kartonger) veks för 

hand genom en relativt enkel men arbetskrävande vikning. En 

erfaren anställd vek 100 lådor på cirka 10 minuter det var större 

kit var kartongerna i dess utvikta form större än borden vilket 

gjorde att de lätt kunde ramla ned och tog längre tid att vika. 

Personalen hämtade all nödvändigt material ur det intilliggande 

kylrummet, (se bilaga 3, Kylrum). Hämtningen skedde så sent 

som möjligt i processens genomförande eftersom materialet var 

känsliga för utsättandet av värme under längre tid. Flaskorna 

placerades i skumformer efter en mall och placerades i kartongerna tillsammans med ett antal 

plattor(Se bilaga 3, Packning). Det slösades ca 4 minuter när 100 kit packades på att hitta 

plats för varje moment och sedan springa mellan de valda platserna.  

I antalet plattor i varje kit varierar mellan produkterna men räkningen av plattorna var relativt 

enkelt och tog endast 8 minuter för 100 stycken kit förutsatt att de var packade på ett ordnat 

sätt ifrån förslutningsmaskinen Magdas process. 

Kit som var i mindre storlek packas ned i större kartonglådor för att minska kolliantalet(se 

bilaga 3, Minska kolliantal). Detta gjordes på två stycken paketeringsbord i en smal korridor 

emot godsavdelningen och var ca 1.5 minut bort för att hämta material.  

Eftersom att kiten var känsliga för värme placerades alla 

färdigpackade kit i ett kylrum för att invänta leverans. 

 

  

Vikning av kartonger 

Hämtning av material 

Kit 
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4.4 Sammanfattning av Nulägesanalys och Kartläggning 
Vägen för ett förenklat kit har följts från början till slut.  

Sammanfattningsvis påvisas det att det främst är tid som slösas inom produktionen.  

Största tidsbovarna var kopplade till lagerhållningen och outbildad personal utan effektiva 

hjälpmedel.  

När nödvändigt material transporteras in och ur laboratoriet vilket krävde långa gångvägar 

och ombyten som bidrar till en smutsigare miljö inom laboratoriet. Personal utan riktig 

utbildning kan ej förlita sig på bra och uppdaterade metoder eller riktlinjer för att göra jobbet 

rätt. Vilket lokaliserades genom problem med omställningar och hantering av både ämnen och 

maskiner. 

Enligt flödesschemana(se bilaga 1, 2 och 3) har kartläggningen påvisat att flödena in och ut ur 

produktionen ej var optimerade. Det mest påtagliga slöseriet var de långa avstånden som 

personal och material färdades. Det involverade gångvägar till ovanvåningen för hämtningar 

av ämnen och hämtningen/uppackningen av plattor från deras centrallager. Dessutom utgick 

personalen från laboratoriet för att sedan direkt gå ut igen för att hämta nödvändigt material, 

främst genom Sluss 1. 

Packningens flöde var ej lika utspritt i lokalerna som tillverkningen av bland annat 

mikrotiterplattorna. Vid tillverkningen hade gångvägarna tydliga mål och tillvägagångssätt 

men under packningen fanns ej tydliga tillvägagångssätt för bland annat vart vikningen av 

kartonger och etiketteringen skedde. Detta resulterade i att personal spred ut delmomenten till 

flertalet platser som bidrog till ovisshet, förvirring och förlorad tid. 
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 Vägning mellan förbättringsmöjligheter 
Kartläggningen påvisade flertalet punkter som var vid behov av förbättring. För att skapa en 

bättre förståelse för hur mycket de bidrar till slöseri vägs de i ett Orsak Verkan diagram. 

Flertalet punkter visar på två olika värden inom tidssättningen, en markerad B och en annan 

V.  

 B representerar Bästa möjliga tid, det var om problemet uppdagades innan det började 

påverka resterande process.  

 V representerar Värsta möjliga tid, det var när Murphy’s lag20 råder och problemet ej 

uppdagads först när kundens levererade kit ej fungerar som önskat. 
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5.1 Mikrotiterplattor 
5.1.1 Doseringsmaskinen 

Hassan 

Vägningen visas i ett Orsak-

verkan diagram(se Figur 7). Det 

finns punkter uppmärkta efter 

hur mycket de bidrog till slöseri 

i form av tidsspill. 

Punkter som är markerade i 

Grå/Blå var problem som 

främst bidrog till slöseri i form 

av långa gångvägar och 

tidsspill. 

De punkter som är markerade 

Gula var punkter som enligt 

personalen ej upplevdes som ett 

tydligt problem eller ej bidrog 

till någon reell tidsförlust, dock 

kan jobbet uppfattas enklare 

genom förbättringar. 

Den punkt som är markerad Blå 

bidrog på grund av den rådande 

hanteringen. 

Eftersom tillverkningen skedde 

i laboratoriemiljö skulle strikta 

regler följas, dessa regler 

upplevdes ej på grund av 

hanteringen. 

Tunga lyft, som är markerad i 

Grått, bidrog inte direkt till 

slöseri i form av tid, men 

utslitningsskador på personal 

som lyfter tungt på fel sätt var 

en bidragande faktor. 

Figur 7 Orsak Verkan Mikrotiterplattorna 
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5.1.2 Förslutningsmaskinen Magda 

Vägningen visas i ett Orsak-verkan 

diagram(se Figur 8). Det finns punkter 

uppmärkta efter hur mycket de bidrog 

till slöseri i form av tidsspill. 

Punkter som är markerade i Grå/Blå 

var problem som främst bidrog till 

slöseri i form av tidsspill. Stor tyngd 

lades på kvaliteten på plasten eftersom 

den hade störst potential att vara 

kraftigt bidragande till slöseri. 

Likt tunga lyft bidrar inte stötar ifrån 

maskinen, markerad i Grått, till slöseri 

kopplat till tid, men det bidrog till 

personalskador vilket var starkt kopplat 

till slöseri och främst säkerhet. 

Figur 8 Orsak Verkan Förslutningmaskinen Magda 

 

5.2 Kitkontroller 
Vägningen visas i ett Orsak-

verkan diagram(se Figur 9). Det 

finns punkter uppmärkta efter 

hur mycket de bidrog till slöseri i 

form av tidsspill. 

Punkter som är markerade i 

Grå/Blå var problem som främst 

bidrog till slöseri i form av långa 

gångvägar och tidsspill. 

Den Gula punkten Etiketterar 

manuellt upplevdes enligt 

personalen inte som ett problem 

eller bidragande till någon reell 

tidsförlust. Personalen etiketterar 

ej flaskor i dagsläget och det 

bidrog till slöseri eftersom att det 

kan höja anseendet på Företaget 

genom att erbjuda kunden en 

mycket mer komplett produkt. 

Figur 9 Orsak Verkan Kitkontroll 
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5.3 Packning 
Vägningen visas i ett Orsak-verkan 

diagram(se Figur 10). Det finns 

punkter uppmärkta hur de bidrar till 

produktionsbortfall och hur mycket 

tid de bidrar med. 

Vikten läggs på den manuella 

etikettering som i dagsläget bidrar 

till en väldigt stor del 

produktionsbortfall. 

Den orange punkten upplevs ej som 

ett tydligt problem och bidrar ej till 

någon reell tidsförlust enligt 

personalen. Dock kan jobbet 

uppfattas enklare/snabbare genom 

förbättringar.  

 

Figur 10 Orsak Verkan Packning 
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5.4 Vinning och genomförbarhet 
Punkterna prioriteras efter hur mycket de bidrog till slöseri. Punkter numrerade 5 bidrog lite 

och punkter numrerade 1 var högst bidragande. Punkter som anses ha direkt koppling till 

skador/feltillverkning på produkter och var hälsofarliga/utslitande på personal tilldelas högsta 

prioritet. 

Punkterna är sedan uppdelade i två klasser, ena är genomförbara lösningar med gott resultat 

gentemot eventuell investering och den andra klassen innehåller punkter som är genomförbara 

men med tvivelaktigt resultat eller som ligger utanför arbetets avgränsningar. 

De punkter som anses vara tvivelaktiga har ej lösningar som kan genomföras på lätt sätt med 

tanke på rådande regler och/eller att investeringen överstiger den eventuella vinningen och 

kommer således ej att beröras av förbättringsarbetet.  

Punkterna har kategoriserats och prioriterats tillsammans med berörd personal genom att dela 

ut Orsak-verkan diagrammen. Personalens prioriteringar har vägts emot hur mycket ett enskilt 

problem bidragit till slöseri och resulterat i följande ordning. 

5.4.1 Prioritet och genomförbarhet Mikrotiterplattorna 

Genomgående vid tillverkningen av plattorna utstod personalen tunga lyft av vätskefyllda kärl 

och flaskor. Detta är en punkt som fick hög prioritet under förbättringsförslagen då 

personalhälsan är viktig. 

Prioritet: 1 

5.4.1.1 Blandningen och Doseringen 

Genomförbara punkter där eventuell investering ger mycket goda resultat.  

Hämtning/lämning av antigen i frysarna.  

Bidragande till produktionsbortfall i och med tidsåtgången men bidrog ej till feltillverkande 

av produkt.  

Tilldelad prioritet: 3 

Hämta plattor på centrallagret.  

Bidragande till produktionsbortfall i och med tidsåtgången men bidrog ej till feltillverkande 

av produkt. 

Tilldelad prioritet: 3 

Tydningen av tidigare använt ämne.  

Direkt bidragande till feltillverkande av produkt då förvirring och rum för tolkning skapades. 

Vilket ledde till produktionsbortfall i högsta graden. 

Tilldelad prioritet: 1 

Tyda Journalen.  

Bidrog genom ökad tidsåtgång och lämnade personalen med funderingar och rum för  

tolkningar vilket öppnade upp möjligheterna för fel.  

Tilldelad prioritet: 3 

Sonikering sker öppet.  

Personalen kunde inte vara i inne i labbet om maskinen användes vilket hämmade andras 

arbete. Ej bidragande till produktionsbortfall i hög grad då sonikeringen endast skedde i en 

kort stund.  

Prioritet: 4 
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Luft i doseringssystemet. 

Direkt bidragande till feltillverkande av produkt då en hel batch riskerades att bli feldoserad 

och därmed kasserad vilket ledde till produktionsbortfall i högsta graden. 

Prioritet: 1 

Ej jämn dosering/avkänning 

Kvalitetsmässigt viktigt, bidrog ej till produktionsbortfall då avläsnings-värdena var väl inom 

felramarna. 

Prioritet: 5 

Förseglar plattor med tejp. 

Följde ej laboratoriet regler kring renlighet eftersom att användandet av plasthandskar vid 

hanteringen ej fungerade. 

Direkt bidragande till feltillverkande av produkt vilket ledde till produktionsbortfall i högsta 

graden. 

Prioritet: 1 

Tvättning efter coating. 

Bidragande till produktionsbortfall i och med den långa tidsåtgången men tvättningen var 

volymmässigt styrd. 

Prioritet: 2 

Ingen kontrollvägning vid blocking. 

Batchen riskerades att bli feltillverkad vilket skapade back jobb på tillverkningen på 2 dagar. 

Direkt bidragande till feltillverkande av produkt vilket ledde till produktionsbortfall i högsta 

graden. 

Prioritet: 1 

Kalibrering vid blocking. 

Genomfördes på en erfaren anställds känsla och tar lång tid för ny personal. Blir resultatet av 

kalibreringen inte bra kan batchen bli försenad/delvis kasserad.  

Prioritet: 2 

Tvätta efter blocking.  

Bidragande till produktionsbortfall i och med den långa tidsåtgången men tvättningen var 

volymmässigt styrd. 

Prioritet: 3 

Tveksamma punkter där det finns en risk att investeringen blir större än vinningen eller ligger 

utanför arbetets avgränsningar: 

Endast en El-pipett. 

Bidrog till produktionsbortfall dock relativt kort användning/väntan. 

Prioritet: 5 

Cirkulation av nytt antigen.  

Bidrog eventuellt till produktionsbortfall. Slangarna var tvungna att vänja sig med det nya 

ämnet. Experiment krävdes för att se om eventuella förbättringar var genomförbara med gott 

resultat.  

Prioritet: 3 
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Avståndskännarens arbetshastighet.  

Bidrog till produktionsbortfall genom att den agerade flaskhals i doseringsmaskinen genom 

att doseringen arbetade snabbare än avkänningen. 

Kontakt med tillverkaren krävdes om det fanns kapacitet att höja hastigheten och till vilken 

grad.  

Prioritet: 3 

Doseringshuvuden ej validerat för högre tillverkningshastighet.  

Bidrog till produktionsbortfall genom att det fanns outnyttjad kapacitet. Experiment krävdes 

för att validera kvaliteten. 

Prioritet: 3 

Torkställningen för plattorna.  

Bidrog till produktionsbortfall genom att hanteringen upplevdes svår. Plattorna var tvungna 

att ha luft mellan varandra. 

Prioritet: 5 

Torkningen av plattorna är klar.  

Bidrog till produktionsbortfall för att om torkningen ej genomfördes riktigt blir testerna på 

plattorna ej tillräckligt bra. 

Prioritet: 2 

5.4.1.2 Förslutningsmaskinen Magda 

Genomförbara punkter där eventuell investering ger mycket goda resultat. 

Magda hade en tendens till att ge personalen stötar som orsakar ömka. Detta tärde och 

skapade en rädsla för att röra vid maskinen.  

Prioritet: 1 

Kalibreringen. 

Bidrog till produktionsbortfall då om det ej genomfördes på rätt sätt blev resultatet ej bra. 

Prioritet: 2 

Förseglingsplasten.  

Direkt bidragande genom att plastens ojämna friktion fick maskinen ur synk och därmed 

tvingade personalen att ha hökögon för att eliminera kasserandet av plattor.  

Prioritet: 1 

Sanering av trasig plast.  

Bidrog till produktionsbortfall eftersom tidsåtgången var lång.  

Prioritet: 3 

5.4.2 Prioritet och genomförbarhet Kitkontroller 

Genomförbara punkter där eventuell investering ger mycket goda resultat. 

Hämta serum ur kyl.  

Bidragande till produktionsbortfall i och med den långa tidsåtgången men bidrog ej till 

feltillverkande av produkt. 

Prioritet: 2 

Hämta flaskor.  

Bidragande till produktionsbortfall i och med den långa tidsåtgången men bidrog ej till 
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feltillverkande av produkt. 

Prioritet: 3 

Inga instruktioner vid omställning.  

Bidrog till slarv och förvirring vilket resulterde i slösad tid. 

Prioritet: 2 

Undermåliga verktyg.  

Svårhanterliga och gamla vilket kunde förstöra en komponent. 

Prioritet: 5 

Vältande flaskor.  

Bidragande till produktionsbortfall i och med tidsåtgången och även risken för back jobb då 

processen att göra en ny flaska ledde till produktionsbortfall i högsta graden. 

Prioritet: 1 

Hämta emballage.  

Bidragande till produktionsbortfall i och med tidsåtgången men bidrog ej till skador på 

produkt. 

Prioritet: 3 

Etiketterar manuellt. 

Bidragande till produktionsbortfall i och med tidsåtgången men bidrog ej till skador på 

produkt. Flaskorna etiketterades ej vilket ledde till produktionsbortfall i högsta graden. 

Prioritet: 1 

Fastnar flaskor/slut på flaskor. 

Bidragande till produktionsbortfall i och med tidsåtgången som krävdes för att putta fram 

flaskorna men bidrog ej till skador på produkt. 

Prioritet: 3 

Tveksamma punkter där det finns en risk att investeringen blir större än vinningen eller ligger 

utanför arbetets avgränsningar: 

Stega fram korkmaskinen. 

Bidrog till produktionsbortfall genom att det fanns flaskor kvar som måste stegas igenom 

maskinen. Problemet låg hos tillverkaren vilket gjorde att lösningarna kan kräva större 

investeringar. 

Prioritet: 5 
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5.4.3 Prioritet och genomförbarhet Packningen 

Genomförbara punkter där eventuell investering ger mycket goda resultat.  

Kartongens storlek större än bordet.  

Bidragande till produktionsbortfall i och med tidsåtgången som krävdes för anpassningen till 

det lilla utrymmet. 

Prioritet: 5 

Etiketterar manuellt. 

Bidragande till produktionsbortfall i och med tidsåtgången som krävdes för att etikettera 

manuellt vilket ledde till produktionsbortfall i högsta graden.  

Prioritet: 1 

Flytta till paketeringsbord. 

Bidragande till produktionsbortfall i och med tidsåtgången som krävdes för att flytta kiten 

mellan platserna och hantera packningen på ett litet utrymme. 

Prioritet: 4 

Letande efter plats. 

Bidragande till produktionsbortfall i och med tidsåtgången av letandet efter plats för 

packning. 

Prioritet: 2 

Tveksamma punkter där det finns en risk att investeringen blir större än vinningen eller ligger 

utanför arbetets avgränsningar: 

Packningen ifrån förslutningsmaskinen. 

Bidrog till produktionsbortfall genom att det blev svårare för personalen att räkna upp rätt 

antal mikrotiterplattor. Problemet låg i att det ej finns personal som kunde packa lådorna på 

ett ordnat sätt vilket gjorde att lösningarna krävde större investeringar. 

Prioritet: 1 
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 Förbättringsförslag 
Förslagen redovisas efter den tilldelade prioriteringen som punkten har tilldelats, vilka förslag 

som har redovisats och de eventuella följdproblemen som tillkom lösningen. Slutligen 

resulteras det i att den valda lösningen redovisas och hur mycket slöseri som minskas.  

Den nya tiden efter teoretiskt genomförda förbättringar och elimineringar av felkällor 

grundades på simuleringar av det nya arbetssättet efter förbättringarna. 

6.1 Mikrotiterplattorna 
6.1.1 Blandning och dosering 

6.1.1.1 Prioritet 1  

Tunga lyft av vätskefyllda kärl och flaskor. 

Lösningsförslag:  

 Höj och sänkbara vagnar som eliminerar de tunga lyften.  

o Problem: Storleken på lyftplattorna måste kunna hantera det största och minska 

kärlet i produktionen, ha kapacitet nog för att lyfta tungt och ha lyfthöjden hög 

nog så att kärlet kan iakttagas bakom Hassan. 

 Slangar vid påfyllningsstation som är längre så kärlet ej behövs lyftas upp och ned 

från bänkhöjd för påfyllning. 

 Att uthällningen av vätskor sker i en golvbrunn istället för i en diskho. 

Slutsats:  

Tunga kärl skall placeras på lyftvagnar och sedan fyllas på med de längre 

påfyllningsslangarna. När uttömningen skall ske sker det i en golvbrunn i produktionslokalen. 

Personalens hantering av tunga och otympliga föremål blir lättare vilket bidrar till en sundare 

arbetsmiljö för personalen. 

Tydningen av tidigare använt ämne.  

Lösningsförslag: 

Istället för användningen av ditmålade sträck föreslås det användning av 5S 

standardiseringsverktyg. Som med användandet av tydliga färger påvisar tex hur många 

gånger ett antigen varit upptinat eller använt. Detta möjliggör för en enklare tolkning och 

därmed en misstagssäkring/poka-yoke.  

Slutsats: 

Felen och chanserna för en försening på 2 dagar minskar och förvirringen kan elimineras för 

en enklare hantering på cirka 30 sekunder. 

Luft i doseringssystemet. 

Lösningsförslag:  

Luften kom in i systemet genom att slangen till pumpen var för lätt vilket gör att den flöt upp 

till ytan. Även när kärlet var nästintill tomt lade sig resterande vätska som en tun film på 

botten vilket gjorde att personalen var tvungna att vicka upp flaskan så resterande vätska sögs 

upp. 

 Flytande slangen  
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o Skapa en mer permanent lösning för slangen i rostfritt stål så de tål 

sterilisering. Det kan vara ett munstycke som trycks på slangen så den ej kan 

flyta upp till ytan.  

o Alternativt att ersätta större delen av slangen med ett rostfritt rör med 

munstycke som på ett enklare sätt kan riktas till lägsta delen på kärlet och 

minska chansen för att suga in luft även vid låg volym. 

 För kärlet kan möjliga lösningar vara  

o En flottör som sänks ned i vätskan som varnar när vätskan når en viss nivå 

Problem: Den kan vara svår att få steril, måste komma igenom det minska 

kärlets hals vilket uppmäter sig till 4,5cm i diameter. 

o Via induktans genom två plattor som har kontakt när de är nedsänka i vätskan 

men när vätskan sjunker ned så tappar den kontakten och ljuder en varning. 

Problem: Storleken, möjligheten till att sterilisera och värmeutvecklingen är ej 

önskvärd. 

o Rörelsesensor/gyro/Stegräknare  

Som känner av när maskinen suger upp vätskan. Efter x antal rörelser så piper 

den till som påminner personalen om att vicka kärlet.  

o Volymen som sugs upp varje gång är känd och även hastigheten så ställer 

personal in den efter önskad volym. Sitter utanpå röret så ingen sterilisering. 

Den gör tydliga stötar när den suger. 

Problem: Känner sensorn av att den tar ett ”steg”? Inställningen att det skall 

pipa när den uppnått sina steg. Möjligheten att suga luft genom ett flytande rör 

finns fortfarande. 

o En ställning som ständigt ställer flaskan i lutande läge. Då slipper personalen 

luta flaskan under körning och slutföra körningen utan risken för luft i 

systemet. Ställningen skall kunna ackompanjera alla olika storlekar på flaskor 

och kärl. 

Problem: Plats nog på ett höj och sänkbart bord för ställningen? 

o Höja upp flaskan så den syns bakom maskinen med ett höj och sänkbart bord. 

Tillåter personalen att hålla koll även fast de står på andra sidan maskinen. 

Slutsats:  

En slang som delvis byts ut mot ett rostfritt rör som underlättar positioneringen av munstycket 

och en ställning som ständigt ställer flaskan i lutande läge, så slipper personalen luta flaskan 

under körning.  

Att även höja upp flaskan så den syns bakom maskinen underlättar att hålla koll på 

vätskenivån. Elimineringen av feldoseringar sker och sannolikheten att se luften i slangen 

innan det doseras ökar så problemet kan avhjälpas med en tidsåtgång på 30 sekunder. 

Förseglar plattor med tejp. 

Lösningsförslag:  

 Använda en annan slags tejp som möjliggör användandet av handskar.  

o Problem: Fortfarande onödig tidsåtgång.  

 Att sätta på lock på plattorna, ett lock i passande material som antingen går att sterilisera 

och använda flera gånger eller engångslock. Det gör hanteringen kortare, enklare och 

bättre passande i laboratoriet miljö. 
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Slutsats: 

Ett lock som passar plattorna underlättar för personalen vid hanteringen och passar bättre in i 

den rådande miljön i ett laboratorium. 

För att implementera lösningarna för en bättre hygienhållning som förbättrar kvaliteten är det 

viktigt att förstå varför resultatet blir bättre med bättre hygien. Förbättringarna påverkar 

främst kvalitetsbristkostnaderna positivt, eftersom att vid en bättre renhållning kring 

hanteringen av produkterna minimeras anledningarna till att det skapas problem internt, 

externt och hos kvalitetkollen. Det är en relativt liten kostnad för att förebygga eventuella 

problem i framtiden. 

Ingen kontrollvägning vid blocking. 

Lösningsförslag:  

Det fanns riktlinjer som sade att var 500platta skulle vägas under blocking-stadiet, dock är 

inte varje batch över 500 plattor. Dessa riktlinjer följdes ej av personalen då metoden var 

otydlig för hur vägningen gick till och varför den gjordes. 

Att skriva en tydlig metod för hur vägningen skall gå till, varför den görs och inom vilka 

riktlinjer som den bör finna sig inom råder bot på problemet. 

Slutsats: 

Att skriva en tydlig metod riktad till personalen inom produktionen för hur vägningen skall gå 

till skulle eliminera möjligheterna till eventuella feltillverkade batcher som sätter bak 

produktionen 2 dagar. 

6.1.1.2 Prioritet 2 

Tvättning efter coating. 

Lösningsförslag:  

Eftersom att tvättningen var baserad på att en viss volym som sköljde systemet kan 

pumphastigheten ökas. 

Problem: Måste verifieras om kvaliteten fortfarande kan hållas hög med denna lösning. 

Slutsats: 

Om förslaget verifieras kan hastigheten på pumpen ökas till det dubbla jämfört med dagens. 

Då halveras den tid som sköljningen sker på idag. Tidsåtgången går ifrån 30 minuter till ca 15 

minuter. 

Kalibrering vid blocking. 

Lösningsförslag:  

Att skriva en tydlig metod för hur kalibreringen skall genomföras på rätt sätt och även hur 

personalen vet att den är genomförd. 

Slutsats: 

Metoden skulle underlätta kalibreringen för personalen och kunna försäkra sig om att det ej är 

en eventuell problemkälla. Tidsåtgången skulle minska ned från 5 minuter med någon enstaka 

minut på grund av den klara metoden. 

6.1.1.3 Prioritet 3 

Hämtning/lämning av antigen i frysarna.  

Lösningsförslag:  

Företaget hade tidigare lager inne i produktionsrummet och på ovanvåningen i lokalen, men 
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efter problem vid inventering omplacerades till ett lager på ovanvåningen. 

Tiden gick främst åt när personalen gick in och ur laboratoriet och byta om.  

 Dela upp lagret igen men införa ett bättre system för lagerhållningen, med 

utcheckningar och inställningar för hur mycket av ämnet som användes. 

o Problem: Dyrt system om det skall göras datoriserat, är det ej datoriserat kan 

det vara svårt att tyda och skapa förvirring. 

 Bättre planering. Att planera att hämta berört ämne innan personalen har stigit in i 

laboratoriet. Detta skulle ta bort tiden som personalen byter om och ha kvar den 

fungerande lagerhållningen.  

o Problem: Att lämna antigenen involverar fortfarande ombyten och långa 

gångvägar.  

 Lämningen av antigen sker efter genomförd batch. När personal är färdig med batchen 

och skall gå ur laboratoriet återlämnas ämnet till lagret. Under tiden som batchen 

tillverkas kan ämnet vara fryst i en av de frysar som finns inne på laboratoriet.  

o Problem: Risk för att ämnet blir kvar nere i frysarna.  

 Flytta ned lagret till produktionsrummet. Då kan produktion ha fri tillgång till ämnena 

utan långa gångvägar, ombyten och lagerhållningen blir densamma som rådande. 

o Problem: De som jobbar med utveckling på ovanvåningen måste istället då gå 

ur sitt laboratorium och gå ned till produktionsavdelningen. 

Slutsats: 

Att förbättra planeringen genom att skriva en metod med tydliga beskrivningar för vilka steg 

som skall tas och vart personalen skall vara innan produktionen börjar. Då kommer ämnet att 

hämtas på ovanvåningen innan personalen klivit in i produktionsrummet. Under tiden som 

resterande förberedelser sker hålls ämne fryst i produktionsrummets frysar. Lämningen 

kommer att ske när batchen är färdig och för att undvika att ämnet blir kvar i frysen skall det 

stå tydligt i metoden när återlämningen skall ske. 

Det bäddar för en ny tidsåtgång på ca 10 minuter istället för 20 minuter. 

Hämta plattor på centrallagret.  

Lösningsförslag: 

 Ställa plattorna utanför Sluss 2 vid paketeringsbordet så personalen endast behöver gå 

en kort bit för att packa upp den mängd som önskas. Det skulle kunna fyllas på i och 

med produktionsstart innan tillverkningen inom laboratoriet har börjat, kräver att det 

läggs till i metoden så personalen har tydliga steg att följa. 

 Ha ett mellanlager uppackade plattor inne i produktionsrummet som kan fyllas på 

efterhand. Detta skulle minska tiden som personalen behöver för att hämta plattorna 

drastiskt. Att komplimentera detta med ett KanBan system som på ett enkelt sätt håller 

reda på när påfyllning av mellanlagret behövs. 

Slutsats: 

Att ha ett mindre lager med uppackade plattor inom produktionen eliminerar nästintill den 

tidsåtgång som bestod av uppackande och hämtandet av plattorna, endast ca 2 minuter 

kvarstår. För att veta när plattor skall hämtas implementeras ett KanBan system som hjälper 

personalen med planeringen inför tillverkningen av nya batcher. Att komplettera det 

uppackade lagret med ett litet ouppackat utanför Sluss 2 minskar även gångvägarna när det 
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uppackade lagret skall fyllas på. Uppackningen av plattorna som förs in i mellanlagret sker 

utanför produktionstid och kan därför försummas. 

Tyda Journalen.  

Lösningsförslag: 

Skriva en tydligare journal som innehåller till punkt och pricka det som skall blandas och hur.  

Slutsats: 

Minskar tidsåtgången, risken för misstag som journalen skapade. Det kommer minska antalen 

och främst chanserna för att göra fel för en tidsåtgång på 5 minuter. 

Tvätta efter blocking.  

Lösningsförslag: 

Tvättningen var kopplad till en viss volym vätska som skall spolas igenom. Pumphastigheten 

kan därför ställas upp och minska den tiden som går åt. 

Slutsats: 

Det är en lätt åtgärd genom en insättning av data i Hassan och då  minskas tidsåtgången desto 

snabbare pumphastigheten går. Skulle pumphastigheten dubblas jämfört med dagens skulle 

tidsåtgången halveras till 2 minuter och 30 sekunder. 

6.1.1.4 Prioritet 4 

Sonikeringen sker öppet. 

Lösningsförslag: 

 Flytta sonikeringen till en plats där den kan stängas in så resterande personal kan röra 

sig fritt inom produktionsområdet.  

o Problem: Platsen måste vara fri ifrån andra ämnen som kan påverkas av 

sonikeringen och behöver ha 3 fas uttag tillgängligt. Avståndet till den nya 

platsen ifrån beredningen kan ej bli för lång och helst inte utanför laboratoriet. 

 Inkapsla den i ett eget rum som eliminerar de skadliga ljudet för de utanför kapseln. 

o Problem: Kostar mer pengar än eventuella vinsten och att bygga inom 

laboratoriet är ej önskat på grund av kontamineringsrisken. 

 Skärma in sonikeringen i ett dämpande material som möjliggör för en säker hantering 

men till mindre investering. 

o Problem: Absorberas allt ljud? Är det godkänt inom laboratoriets regler? 

Slutsats: 

Skall lösningen på problemet vara permanent föreslås det att bygga in sonikeringen i ett eget 

rum. Detta för att försäkra sig om att hanteringen är så säker som möjligt och alla de 

nödvändiga eluttagen redan finns installerade. 

En snabbare och enklare lösning vore att flytta sonikeringen till en plats där det ej rör sig 

personal och installera de nödvändiga eluttagen som krävs. Den kan dock ej närvara vid 

frysarna vid resterande ämnen då de är känsliga för denna typ av ljud. 

Tidsåtgången för att vänta på en genomförande sonikering skulle elimineras. 

6.1.1.5 Prioritet 5 

Ej jämn dosering/avkänning 

Lösningsförslag: 

Det fanns två stycken anledningar till att det skedde. 
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Möjliga fel kunde vara att kalibreringen av pumparna ej genomförts på ett korrekt sätt, eller 

att avståndsavkännaren var snedmonterad.  

Ett experiment kommer låta en mikrotiterplatta doseras och läsas av av avkännaren. De 

avståndsvärden som fås sparas ned som referensvärden. Plattan vänds 180 grader och blir 

avläst av avkännaren igen. Resulterar den andra avläsningen i en likadan trend som första 

körningen fast 180 grader roterat påvisar det att kalibreringen av pumparna är problemet. 

Visar avståndskännaren fortfarande en ökning av avståndet på samma sätt som i första 

körningen finns det ett problem med avståndsavkännaren. 

Om avkännaren sitter snett skall tekniker ringas och avkännaren ställas in så att funktionen 

upprätthålls. Om pumparna är felkalibrerade skall användandet av en manual av berörd 

personal alternativt tekniker kalibrera pumparna. 

Slutsats: 

Efter genomfört experiment (se bilaga 4) påvisades det att är avkännaren som bidrar till att det 

ej blev en jämn avkänning. En tekniker förslås att ringas så att problemet löses.  

Dock påvisas det ej en lika tydlig trend med ökningen av avståndet som i första körningen. 

Det kan bero på att problemet även är ackompanjerat med en ej godtycklig kalibrering av 

pumparna. Därför föreslås även en kalibrering av pumparna för att försäkra att kvaliteten på 

produkten uppehålls. 

6.1.2 Förslutning Magda 

6.1.2.1 Prioritet 1 

Stötar ifrån Magda 
Magda hade en tendens till att ge personalen stötar. Det tärde på personalen och gav dem en 

rädsla för att röra vid maskinen. 

Lösningsförslag:  

 Att tillgodose personalen med anti-statarmband21 som kopplas ihop på maskinen som 

eliminerar chanserna för stötar vid vidröring.  

o Problem: Grundproblemet är fortfarande kvar. Personal som glömmer ha på sig 

armbandet står i riskzonen för stötar. Armbandet hämmar rörelse i lokalen. 

 Jorda Magda bättre genom en kabel som fästs i lämpligt valt ställe innanför 

undertaket. 

Slutsats: 

Att lösa problemet som finns innebär att montera en extra kabel som jordar maskinen så 

personalen på ett säkert och fritt sätt kan arbeta kring och med Magda. 

Förseglingsplasten.  

Lösningsförslag:  

 Att bygga om Magda så att plastens friktion ej har någon betydelse för 

synkroniseringen. 

                                                           
21 Computer Hope. “Antistatic device”. Hämtad 2016-06-04 från: 

http://www.computerhope.com/jargon/a/asd.htm  
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o Problem: Blir mycket dyrt och komplicerad lösning. 

 Att bestämma den rätta friktionen för plasten och påpeka detta till tillverkaren så rätt 

plast levereras. 

Slutsats: 

Genom att specificeras vilken friktionskoefficient som plasten skall ha för att fungera i 

maskinen kan det påvisas till leverantören och problemet lösas. Det kommer medföra att 

plattorna ej kommer komma ur synk och eliminera de fel som kan sätta bak produktionen. Det 

ökar misstagssäkringen genom att minska tiden som personalen måste vara på tå under 

förslutningen. 

6.1.2.2 Prioritet: 2 

Kalibreringen. 

Lösningsförslag: 

Förse personalen med en väl fungerande manual för hur kalibreringen skall gå till på rätt sätt, 

i vilken ordning och hur maskinen skall prestera vid färdig kalibrering. Chanserna för att 

slöseri med tid uppstår minskar. 

Slutsats: 

En kalibrering som sker på bättre sätt utan förvirring och frågor om resultatet är bra. 

Tidsåtgången kommer att uppgå till ca 10 minuter. 

6.1.2.3 Prioritet: 3 

Sanering av trasig plast.  

Lösningsförslag:  

Tydlig manual som visar hur borttagandet av den trasiga plasten skall genomföras på det 

snabbaste och effektivaste sättet. 

Slutsats: 

En snabbare hantering av produktionsstopp med en tidsåtgång på 3 minuter. 

6.2 Kitkontroller 

6.2.1 Prioritet 1 

Vältande flaskor.  

Lösningsförslag:  

 En form som passar flertalet flaskor som kan användas under tiden doseringen sker 

och vid introduktionen till det roterande matarbordet så dras botten bort och ramen 

lyfts av. Flaskorna får stöd av ramen tills hela botten är borta och kan ej ramla. Den 

kan rymma olika storlekar och behöver ej vara fylld för att fungera. 

Slutsats: 

Problemet med vältande flaskor som måste göras om och maskineri som måste tvättas 

elimineras och 10 minuter sparas i produktionen. 

Etiketterar manuellt/ej. 

Lösningsförslag: 

Göra den automatiska etiketteringsmaskin funktionsduglig. 

Slutsats: 

Etiketteringen av flaskorna kan fortsätta. Ingen tidsparande åtgärd under tillverkningen utav 

kitkontrollerna utan kommer bidra till en högre tidsåtgång. Dock kommer förbättringen 

märkas när flaskorna etiketteras manuellt senare under processen under packningen. 
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6.2.2 Prioritet: 2 

Hämta serum ur kyl.  

Lösningsförslag: 

 Lagerföra serum/mjölk i laboratoriets frysar så personalen i produktionen enkelt kan 

använda sig av det. 

o Problem: Personalen som arbetar i laboratoriet på ovanvåningen måste då gå 

ned in till produktionslokalerna för att hämta nödvändigt material. 

 Dela på lagret. Halva lagret på undervåningen och andra halvan på ovanvåningen. 

Personal på båda plan kan då enkelt komma åt ämnena. 

o Problem: Inventeringsproblem p.g.a. kvarstående slattar i lagren då personalen 

istället hämtar nya ämnen i det andra lagret. 

 Förbättra planeringen så personalen i produktionen ej stiger in i laboratoriet innan de 

nödvändiga ämnena är hämtade. 

o Problem: Grundproblemet med långa gångvägar är fortfarande kvar. 

Slutsats: 

Att förbättra den planering som sker i dagsläget genom att utföra startpunkten för processen 

utanför laboratoriets väggar minskar den tid som krävs för personalen att behöva byta om 

flertalet gånger. 

Tillsammans med implementeringen av ett tydligare system för hur serumet/mjölken tidigare 

har varit använd innebär det att tidsåtgången ej varierar lika kraftigt och kan minskas till ca 1 

minut. 

Inga instruktioner vid omställning.  

Lösningsförslag: 

Manualer som ersätter dagens relationsdiagram och sprängskisser. En manual med tydliga 

bilder och förklarande texter. Även användande av 5S systematiseringen med färger för att 

enkelt kunna förstå vad som passar på vilket ställe. 

Slutsats: 

En snabbare och enklare genomförd omställning med högre misstagssäkring från en typ kork 

till en annan. Det skulle korta ned tiden funderandes över vad som skall göras från 5 minuter 

till ca 30 sek. 

6.2.3 Prioritet: 3 

Hämta flaskor.  

Lösningsförslag: 

 Ett mindre lager utanför Sluss 2 som är enkelt att komma åt för personalen 

o Problem: Måste fortfarande byta om för att gå utanför slussen och hämta 

flaskorna 

 Ett mindre lager inne i produktionen så personalen ej behöver byta om varje gång 

flaskor skall hämtas. Att implementera ett KanBan system får personalen en tydlig 

signal när det är dags för påfyllning vilken förenklar planeringen inför varje batch. 

Slutsats: 

Att kombinera de två förslagen med ett mindre lager inne i produktionslokalen och ett större 

utanför Sluss 2 underlättar personalens arbete genom att tidsåtgången minskas från 2 minuter 
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till 10 sekunder och ökar effektiviteten. För att underlätta planeringen med hämtning av nya 

flaskor implementeras ett KanBan system. 

Hämta emballage.  

Lösningsförslag: 

 Ett mellanlager med emballage i labbet.  

o Problem: Går det emot deras regler med inga kartonger i labbet. 

 Lagret i Sluss 2. Emballaget skulle lämnas där av personalen på 

paketeringsavdelningen när packningen är färdig. 

o Problem: Sluss 2 lyder under laboratoriets regler med kartongförbud. 

 Lagerföra emballaget i korridoren utanför Sluss 2 som minimerar gångvägarna och 

faller inom de rådande miljöreglerna. 

Slutsats: 

Föra lagret i korridoren utanför Sluss 2 måste personalen byta om vid hämtningen av 

emmaballaget men det ligger inom rådande laboratorieregler. Dock kommer vägen till 

emballaget minimeras vilket bidrar till en tidsåtgång för hämtningen på ca 1 minut. 

Fastnar/slut på flaskor. 

Lösningsförslag: 

 En arm som puttar på flaskorna så de ej upplever stoppet innan transportbandet. 

o Problem: Dyr lösning på ett litet problem med relativt liten tidsåtgång. 

 Vinkla intaget på transportbandet så flaskorna får mer kraft i rätt riktning. Lika många 

fastnar ej.  

o Problem: Löser ej hela problemet. 

Slutsats: 

Att vinkla på intaget till transportbandet råder ej bot på det problem som fanns men det 

avhjälper problemet och minskar tiden ifrån 2 minuter till 1 minut och 30 sekunder då det inte 

är lika många flaskor som aktivt måste stegas fram av operatören. 

6.2.4 Prioritet: 5 

Undermåliga verktyg.  

Lösningsförslag: 

Skaffa in flertalet verktyg som är gjorda för att fungera inom labbmiljöer. 

De kommer märkas upp med färger enligt 5S standardisering som gör det enkelt för personal 

att matchar rätt storlek på verktyg till rätt skruv. 

Slutsats: 

Förenklar processen vid omställning eller service av maskiner och bidrar till 

misstagssäkringen.  

Vilket eliminerar tidsåtgången för problem med ej fungerande verktyg och klarar upp 

förvirringar. 

6.3 Packningen 

6.3.1 Prioritet 1 

Etiketterar manuellt. 

Lösningsförslag: 
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 Göra deras automatiska etiketteringsmaskin för flaskor funktionsduglig.  

 Handhållen etiketteringsmaskin som förenklar påläggandet av etiketterna på 

kartongerna. Kan fungera genom att klistra på etiketter eller trycka informationen på 

kartongen. 

o Problem: Samma skrivare som förut kan ej användas. Storlekarna på 

etiketterna varierar och är för stora för en handhållen apparat. En avancerad 

apparat kräver en stor investering. 

 Minska antalet etiketter ifrån 3 per kartong till 1. Detta minskar den tid som 

personalen lägger på att skriva ut flertalet etiketter och klipper och klistrar.  

 Trycka basinformation på kartongen som är gemensamt för alla kit så mindre etiketter 

kan tillhandahållas. Etiketterna blir mer lätthanterade och samma skrivare som 

används i dagsläget kan användas. 

 Automatisk etiketteringsmaskin för som kalibreras och ställs in som kan trycka eller 

klistra etiketter på kartongerna. En fördel att det går att hantera en framtida ökning i 

efterfrågan. 

o Problem: Större investering. Kan ej använda samma skrivare som i dagsläget.   

Slutsats: 

Genom att sätta deras etiketteringsmaskin för flaskor i bruk igen minimeras tidsåtgången för 

att manuellt montera etiketter på flaskorna. Tiden sparad för detta var svårberäknad då 

maskinen ej varit i funktion på länge och kapaciteten på maskinen fanns ej tillhanda. 

Att försöka minimera storleken på och antalet etiketter på kartongerna är en lösning som 

kommer minska tiden men ej helt eliminera slöseriet. 

Detta skall paras ihop med andra lösningar, vill företaget satsa för att kunna hantera ett 

framtida uppsving i efterfrågan är det den helautomatiska etiketteringsmaskinen lösningen. 

Anses det ej önskat kan färre och mindre etiketterna paras ihop med en enklare variant av 

handhållen etiketteringsmaskin. 

Vid en minimering av etiketter och förenkling kan manuella etiketteringsmaskiner användas 

enklare och då ses en tidsåtgång på ca 15 minuter för att etikettera 100 kartonger. 

6.3.2 Prioritet 2 

Letande efter plats. 

Lösningsförslag: 

Dagens uppställning av lokalen är ej fokuserad på det flöde som packningen har. 

Att omorganisera packningen efter det önskade flödet, från ingången mot utgången, med 

platser för delmomenten.  

Slutsats: 

Med denna uppställning kommer flödet att bli mycket friare, tydligare och därför eliminera 

tiden när personalen letar efter plats. Uppställningen kommer bidra med en tydligare väg för 

packningen med start och slut stationer så ny personal enklare kan sättas på arbetsuppgifter. 

Implementeringen kommer att medföra andra fördelar än bara eliminering av tiden som 

personalen letar efter plats för sina delmoment. Effektivisering sker samtidigt vilket bäddar 

för att ytterligare tidsminskning sker. 
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6.3.3 Prioritet 4 

Flytta till paketeringsbord/minskning av kolliantal. 

Lösningsförslag: 

Flytta paketeringsbordet från den trånga korridoren till centrallagret där mer plats (se bilaga 7, 

Minska kolliantal), fås och blir närmare för personal att gå. 

Slutsats: 

Mer plats för personal och kortare gångvägar när material skall hämtas och lämnas. Vilket 

skulle minska den nuvarande tiden på 1,5 minuter till ca 30 sekunder och hämtande av nytt 

material till packningen till 10 sekunder. 

6.3.4 Prioritet 5 

Kartongens storlek större än bordet.  

Lösningsförslag: 

 Köpa större bord som kan husera den storleken på kartonger som används.  

o Problem: Investering på höj och sänkbara bord i rätt storlek. 

 Skjuta ut bordet en bit ifrån väggarna så att de större kartongerna ej sticker ut i 

framkant fullt lika mycket. Detta kommer att minska chansen för att ha kartonger som 

ramlar ned och det förenklar vikningen som idag görs utanför bordskanten utan stöd. 

o Problem: Löser ej grundproblemet. 

Slutsats: 

Att införskaffa större bord som är elektiskt inställbara för ett relativt litet problem är ej 

hållbart. Att skjuta ut bordet ifrån väggen så större kartonger inte sticker ut lika mycket är det 

bättre alternativet som förbättrar problemet men löser det ej. 

Eftersom det inte är ett uttalat problem som bidrar nämnvärt till produktionsbortfall i och med 

den extra tidsåtgången ses det ej någon större vinning i tid utan i behändighet. 
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 Resultat 
Kartläggningen påvisade att det existerade flertalet punkter som lämnade möjligheter till 

förbättring. Det påvisades möjligheter på grund av tunga lyft i produktionen, slösad tid i from 

av långa gångvägar med ombyten och otydliga dokument. 

Vägen som tas när mikrotiterplattorna och kitkontrollerna(se bilaga 5 och 6) tillverkas efter 

teoretiskt genomföra förbättringar blir främst förbättrad på grund av förändrandet av 

lagerhållningen som innan förbättringar placerade nödvändigt material långt ifrån laboratoriet. 

Efter teoretiskt genomförda förbättringar placerades nödvändigt material inuti laboratoriet 

vilket gjorde vägen att gå kortare och färre antal ombyten.  

Packningen(se bilaga 7) påverkades ej lika mycket av den rådande lagerhanteringen, dock kan 

det efter förbättringar uppnås ett tydligare flöde med tydliga stationer för varje delmoment 

som eliminerade moment som ej skapade värde. Främsta tidssparningen åstadkoms genom 

åtgärderna på den manuella etiketteringen av kartongerna. 

Följande tider är baserade på de punkter som ansågs ha goda resultat jämfört med 

investeringen och för tillverkningen av 100 stycken produkter ifrån varje område. 

Tabell 5 Tidsåtgång innan förbättring Mikrotiterplattor 

Mikrotiterplattor 

Bästa fall 2 timmar, 1 minut och 30 sekunder 

Murphys lag. 8 dagar, 1 timme och 49 minuter 

 

Tabell 6 Tidsåtgång innan förbättring Kitkontroller 

Kitkontroller 

Bästa fall 25 minuter 

Murphys lag. 29 minuter 

 

Tabell 7 Tidsåtgång innan förbättring Packning 

Packning 

Bästa fall 50 minuter och 30 sekunder 

 

Efter att förbättringsförslagen var teoretiskt genomförda på de berörda punkterna kommer de 

nya tabellerna för tillverkningen av 100 produkter. 

Tabell 8 Tidsåtgång efter teoretisk förbättring Mikrotiterplattor 

Mikrotiterplattor 

Bästa fall 52 minuter och 30 sekunder + 

personalsäkerhet 

Tidsbesparing efter effektiviseringar 1 timme 9 minuter 
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Tabell 9 Tidsåtgång efter teorietisk förbättring Kitkontroller 

Kitkontroller 

Bästa fall Ca 4 minuter + X minuter 

Tidsbesparing efter effektiviseringar Ca 23 minuter – X minuter 

 

Tabell 10 Tidsåtgång efter teoretisk förbättring Packning 

Packning 

Bästa fall Ca 15 minuter och 30 sekunder -X 

Tidsbesparing efter effektiviseringar Ca 35 minuter sparad tid +X 

 

Tidsåtgången är endast beräknad på de punkter som ger en tydlig förbättring och eliminering.  

De punkter som adderar tid(se tabell 9, 10) är ej medräknade därför att adderingen av tiden är 

ej är teoretisk mätbar. 

Efter teoretiskt genomförda förslag kan tillverkningens och packningens slöseri minska med 

ca 62% och ca 69% respektive. Detta medför att deras kostnader på grund av feltillverkning 

och ineffektiva processer kommer att minskas drastiskt. 

Det beror främst på de flödesdiagram som sedan tidigare ej var optimerade utefter vad som 

skulle tillverkas. Efter implementeringen av förbättringsförslagen har flödena på personal och 

material blivit tydligare för att klassas som ett funktionellt system och vägarna optimerade 

med tanke på miljöreglerna som gäller i laboratoriet. Bidragande faktor till förbättringarna har 

varit att startpunkten för processerna har flyttats från laboratoriet till en planeringstavla i 

korridoren utanför laboratoriet som möjliggör för enkel planering för personal och resulterar i 

en produktion med bättre flöde och mindre slöseri.  

Viktigt att fokusera på är att den sparade 

tidsåtgången ej skulle vara värt någonting om 

personalens välbefinnande ej ökade. Genom 

elimineringen av tunga lyft med anpassade 

lyftvagnar, säkrande ifrån stötar under arbete och 

orosmoment genom förtydligandet i 

metoder/journaler har personalen nu erbjudits en 

arbetsplats som ej bidrar till överarbetande på 

grund av personalskador och förvirring. 

 

Allt detta för att kunna erbjuda kunderna en 

produkt som levereras i tid med en bättre kvalitet 

än förut och kan därför njuta av sviterna i form 

av förbättrad lönsamhet i företaget(se Figur 11). 

  
Figur 11 Koppling mellan kvalitet och 

lönsamhet 
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 Diskussion 
Resultaten påvisade att det under kartläggningen fanns flertalet punkter som bidrog till slöseri, 

främst i och med de långa gångvägarna för att hämta olika ämnen och annat material. Detta 

visade sig främst kring arbetet inom laboratoriet, då personalen måste göra ombyten vid in 

och utgång. Men även vid packningen påvisades det brister i from av oordning och 

avsaknaden av tydliga stationer för varje delmoment. Största bristerna var att personalens 

säkerhet och hälsa var i riskzonen med bland annat tunga lyft och stötar. 

Varje enskild förbättringspunkt som ansågs värd att förbättra och ge gott resultat med tanke 

på investeringen har redovisats separat. Deras resultat påvisar hur stor skillnad i tid eller i 

personalsäkerhet som teoretiskt uppnås efter ett genomförande av berörd punkt. 

Dessa enskilda resultat är sammanställda för att kunna redovisa den totala tidsvinsten för 

avdelningarna tillverkning och packning. Resultatet visar på att avdelningen som täcker 

tillverkningen och förseglingen av mikrotiterplattorna och tillverkningen av kitkontrollerna 

kommer att uppleva en teoretisk förbättring på de berörda punkterna med ca 62%.  

De berörda punkterna inom Packningen kommer att uppleva en teoretisk förbättring på ca 

69%.  

Förbättringarna möjliggör flertalet scenarion. Det visar att det bland annat finns kapacitet för 

en snabbare tillverkning, möjligheten för att sänka sina tillverkningskostnader och därmed 

tjäna mer pengar på varje sålt kit. 

Resultaten påvisar ej endast förbättringar för en snabbare process, utan även för en säkrare  

arbetsmiljö. Införande av lyftvagnar som eliminerar tunga lyft som personalen utstår skonar 

ryggar. Som exempel ger förslutningsmaskinen personalen stötar om de ej bär ett Anti-stat 

armband eller har ständigt beröring med ett bordsben. Detta kan nu avvärjas och öka 

säkerheten och arbetsmoralen vid arbetet. 

Att få chansen att delta aktivt i tillverkningen har påverkat resultaten positivt då det har gett 

en större förståelse för hur arbete inom ett laboratorium fungerar och i utsträckningen vilka 

förbättringar som kan och inte kan genomföras på grund av arbetsmiljöregler inne i 

laboratoriet.  

Felkällorna har varit avsaknaden av behörig utbildning inom mikrobiologi som hindrat för att 

kunna delta aktivt i alla delmoment och främst att få förståelsen för vad som kan bidra till tex 

kvalitetsproblem i produkten.  

Det ackompanjerat med det korta tidsspannet har resulterat i att avgränsningarna har blivit 

snäva och gjort att ett komplett kit ej kunnat täckas av arbetet. Detta berodde främst på att 

arbetet omfattning blev stort med många olika moment att förbättra, detta har resulterat i att 

ingen process har blivit förbättrad på djupet.  

Det kunde avhjälpas med snävare avgränsningar som möjliggör för förbättringsarbete på 

djupet. Dock har förbättringsarbetet inom Företaget ej varit fortlöpande sedan tidigare och ett 

bättre övergripande resultat nås om de största felkällorna inom varje avdelning förbättras 

innan djupgående undersökningar genomförs. 
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 Slutsatser 
Företaget upplevde mycket problem med kvalitetsproblem och har hamnat i en ond spiral 

gällande dispenser på kvaliteten och ökade kassationer på grund utav högre kvalitetskrav 

vilket resulterade i en längre leveranstid till kund. Syftet med detta examensarbete var att 

identifiera punkter inom deras tillverkning, packning och lagerhantering som bidrar med 

slöseri för att på så sätt kunna minska slöseriet med resurser enligt LEAN principen. Det 

huvudsakliga målet inom arbetet var att föreslå vilka förbättringar som genomfördes för att 

kunna säkerställa att deras kvalitets/leverans-mål verkligen nås.  

Genom utförandet av en grundlig kartläggning av processerna inom tillverkningen av 

mikrotiterplattor, kitkontroller och packningen har flertalet punkter som kan förbättras för att 

effektivisera företagets produktion lokaliserats. 

Potentialen för effektiviseringen var främst att åtgärda de långa gångvägarna för personal och 

material. Dessa minskades relativt enkelt med tanke på de strikta miljöreglerna för arbete 

inom laboratorium. Centrallagret delades teoretiskt upp till mindre lager inom laboratoriet för 

att förbättra flödet och minska gångvägarna. 

Problemet som Företaget upplevde med dålig kvalitet på deras produkter var tydligt och 

kunde bero på mycket, några punkter som lokaliserades var bristen på utbildning hos 

personalen i hanteringen av maskinerna i produktionen. Personalen kunde förut förlita sig på 

en anställd som var sjukskriven och var tvungna att utföra omställningarna och 

problemlösningen själva, utan några tillvägagångssätt för hur arbetet gick till. Det visade hur 

mycket företaget förlitade sig på en person inom tillverkningen. Utbildningen av resterande 

personal hade därför blivit undermåligt och resulterat i stora problem. Teoretiska införandet 

av metoder för hur omställningarna skulle gå till med färgmärkning enligt 5S 

standardiseringar och tydliga bilder med förklaringar kommer öka förståelsen för maskinerna, 

minska tidsåtgången för omställningarna och eliminera kvalitetsbrister inom detta steg.  

Inom tillverkningsprocessen för mikrotiterplattorna innebar flera delmoment överdriven 

hantering av mikrotiterplattorna just efter att coating eller blocking blivit doserat. Detta var en 

starkt bidragande faktor till att kvalitetsproblem uppstår. Hanteringen av plattor med öppna 

brunnar blir då utsatta för de bakterier som personalen har på sig och i omgivningen. 

Införandet av lätthanterade lock till mikrotiterplattorna minskar hanteringen och därmed kan 

kvaliteten i det delmomentet säkras. 

Det skall tilläggas att flertalet utav lokaliserade förbättringspunkter har implementerats under 

projektarbetets gång.  
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 Bilageförteckning 
Tabell 11 Bilageförteckning 

Bilaga 1 Flödesschema Mikrotiterplattorna enligt 

kartläggning 

Bilaga 2 Flödesschema Kitkontroller enligt 

kartläggning 

Bilaga 3 Flödesschema Packning enligt kartläggning  

Bilaga 4 Experiment. Mikrotiterplattornas olika 

visande av data 

Bilaga 5 Flödesschema Mikrotiterplattorna efter 

teoretiskt genomförda förbättringar 

Bilaga 6 Flödesschema Kitkontroller efter teoretiskt 

genomförda förbättringar 

Bilaga 7 Flödesschema Packningen efter teoretiskt 

genomförda förbättringar 

 













Bilaga 4 

Experiment. Mikrotiterplattornas olika visade utav data. 

En tydlig trend som gjorde sig synlig var att doseringsmaskinen Hassan ej producerade plattor 

med jämt ifyllda kärl. 

Det kunde antingen bero på kalibreringen utav de pumpar som doserar kärlen ej var 

genomfört rätt.  

Eller så kunde problemet uppstå på grund utav att avkännaren som läste av avståndet ifrån 

vätskenivån i kärlen satt snett. 

För experimentet togs det fram data på vad avkännarens avläsningar har fått för resultat. 

 

Först läts en platta bli doserad med coating 

och avläst utav avståndsavkännaren. Då 

visades följande data upp enligt Figur 1. 

Utav presenterad data kunde slutsatsen 

dras att doseringen/avståndet ifrån 

avkännaren ständigt ökar från rad 1 till 12 

(y-axel) under vardera rad A-H (x-axel). 

För att undersöka om det var kalibreringen 

utav pumparna eller avkännaren som 

felade togs den doserade plattan som 

användes i Figur 1 och vändes 180 grader 

och lästes av igen utav 

avståndsavkännaren. 

I och med roteringen utav plattan hamnade 

kärl A1 på plats H12 

 

 

Uppvisades samma trend som Figur 1 efter 

rotationen med ökningar ifrån rad 1 till 12 i y-axeln var det avståndsavkännaren som har en 

sned montering och bidrar till felande avläsningar. 

Uppvisades däremot samma trend som Figur 1 fast ökningen skedde mellan rad 12 till 1 på y-

axeln visar det att kalibreringen utav pumparna är felande. 

 

Figur 1 Första körningen Experiment 



Resultatet var att plattan som vänts 180 

grader och avlästs en gång till enligt Figur 

2.  

Jämnare data framkom denna gång utan 

lika tydliga tendenser till ökningar mellan 

kärlen. 

Dock kunde det avläsas liknande tendenser 

som påvisades under tidigare körning(se 

Figur 1) fortfarande finns kvar i och med 

ökningen ifrån rad 1 till 12 i y-axeln. 

 

 

 

 

Resultat 

Eftersom liknande trend åt samma håll 

påvisades under båda körningarna kan slutsatsen dras att avståndsavkännaren sitter snett 

monterad och bidrar till felande data. Dock föreslås även en kalibrering utav pumparna för att 

utesluta möjligheterna för feldosering. 

Figur 2 Andra körningen, 180 grader platta 












