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Sammanfattning 
 
Mälarplast är ett företag som tillverkar plastprodukter till olika kunder. De har 
tillverkning i både termo- och härdplast. De har en relativt stor maskinpark med stor 
variation i möjlighet att tillverka både stora och små detaljer.  
 
Företaget är ett familjeföretag som tills för en tids sedan har drivits enbart av 
grundaren. Men för en tid sedan tog sonen över VD-posten och försöker standardisera 
och effektivisera företaget och tillverkningen. 
 
Uppgiften för examensarbetet har varit att till en början göra en nulägesanalys för 
ordergången och produktionen med inriktningen på termoplast-sidan. Efter att nuläget 
var kartlagt så började arbetet med att se till vilka förbättringar som var möjliga. 
 
Arbetet med förbättringsförslag börjar med en litteraturstudie på olika verktyg och 
metoder som är grunder i förbättring och effektivisering. För att sedan se till vilka 
Mälarplast skulle kunna använda sig av. 
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Förord 
 

Vi är två studenter från Mälardalens högskola i Eskilstuna som läser ett program som 
heter Innovativt företagande och � Processutveckling, åk 4. Ett exjobb har skrivits 
och vi vill i denna del tacka några som har varit delaktiga. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till Peter Wall, VD på AB Mälarplast för stor hjälp och 
deltagande samt hjälp med utformningen av själva rapporten. Stort tack även till alla 
anställda på Mälarplast som har tagit hand om oss bra.  Sist men inte minst ett tack 
till vår handledare Mart Öhr som har hjälp med tips och idéer och utformningen av 
rapporten. 
 
 
 
 

Jonas Eriksson            Johan Bernhardsson 
 

 
TACK! 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Anledningen till arbetet bottnar i att Mälarplasts förra VD ska sluta och gå i pension. 
Det gamla genuina familjeföretaget måste börja arbeta fram bättre kontroll på 
processerna samt få bättre översikt på produktion och orderhantering. De har nyligen 
anställt ny produktionschef med bra värderingar som kommer att ta dem framåt. Vårt 
ex-jobb är tänkt att bli en kartläggning av arbetet idag och ta fram förslag på 
förbättringar att jobba med i framtiden. 
 
 

1.2 Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att utreda Mälarplasts rutiner för orderhantering 
och komma med förslag för en internhanteringsstandard. Detta innefattar också 
hanteringen av material i lager, färdiga produkter, råmaterial alltså hur hanteringen 
blir bättre med orderingång och tillgången på material. 
 
 

1.3 Direktiv 
 
Mälarplasts direktiv var att ta fram en förbättrad ordergång samt att utreda flaskhalsar 
i arbetsgången i produktion. 
 
 

1.4 Frågeställningar 
 
De frågeställningar vi arbetat efter är: 

- Hur kan Mälarplast förenkla och effektivisera sin interna orderhantering? 
- Hur kan Mälarplast effektivisera produktionen för att möta kommande krav? 
- Hur kan den totala processen effektiviseras och skapa mera värde? 
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1.5 Avgränsningar  
 
Arbetet kommer att löpa under 10 veckor och kommer att koncentreras till 
ordergången och produktionen på sprutplast- delen. Arbetet kommer också att 
innefatta inleveranser och lagerhantering. 
 

1.6 Företagsbeskrivning 
 
I detta avsnitt kommer en beskrivning av företaget Mälarplast. För att läsaren ska få 
större insikt i företaget och kunna ta del av rapporten.  
 
 
1.6.1 Företagspresentation 
 
Mälarplast är moderbolag i en familjeägd koncern med produktion i Vilsta 
industriområde i Eskilstuna.  
 
Mälarplast bedriver bearbetning av termo- och härdplaster med inriktning mot 
legotillverkning. Termoplastavdelningen består av ett tiotal moderna formsprutor från 
25 till 775 tons låstryck, härdplastavdelningen av 4 formpressar med 100 till 300 tons 
låstryck samt en formspruta på 180 ton. 
 
I koncernen ingår också Lundhs Metallfabrik som grundades redan på 1910-talet. 
Bolaget har sedan dess tillverkat kvalitetskärl enligt gammal hantverkartradition. År 
2001 köptes bolaget av Mälarplast och är nu ett helägt dotterbolag. Verksamheten 
flyttades samma år in i Mälarplasts lokaler. 
 
Mälarplast har speciella möjligheter i att de har stor variation i sin maskinpark med 
både stora och små formsprutare som kan göra detaljer i många olika storlekar. 
 
 
1.6.2 Historik 
 
Mälarplast startades 1972 genom övertagandet av Peroplasts termoplastavdelning. 
Senare flyttades företaget till Björksgatan, där även härdplasttillverkning påbörjades. 
Företagets nuvarande ägare, Bengt Wall, förvärvade bolaget 1986. År 1993 köpte 
bolaget en fastighet på Hejargatan i Vilsta Industriområde om ca 2 000 kvm och 
verksamheten kunde därmed flytta in i bättre och nyare lokaler. Under slutet av 2002 
utökades fastigheten med ytterligare lageryta om ca 300 kvm. Våren 2005 
förvärvades WETA-Plasts formsprutningsavdelning och i augusti samma år Gelles 
Plast som därefter flyttades över till befintliga lokaler i Vilsta.  
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1.6.3 Affärsidé 
 
Mälarplast formsprutar och formpressar på lego små och stora detaljer i termo- och 
härdplast. De bistår också sina kunder med hjälp från idé till färdig produkt.  
 
Dotterbolag Aug. Lundhs Metallfabrik tillverkar och säljer aluminiumkärl.  
 
Tjänster och konkurrenskraft baseras på rätt kvalitet, hög flexibilitet och servicegrad 
samt leverans i rätt tid. Genom ständiga förbättringar i verksamheten strävar de mot 
att alltid uppnå eller överträffa kundens krav avseende produktkvalitet och 
leveranssäkerhet. 
 
Mälarplast kommunicerar sin affärsidé samt kvalitets- och miljö policys gentemot 
leverantörer, kunder, medarbetare och övriga externa intressenter genom bland annat: 

• Hemsida 
• Visst tryckt marknadsföringsmaterial 
• I säljpresentationer och muntliga kontakter med kunder och leverantörer 
• Information på personalgenomgångar 
• Informationstavlor 

 
 
1.6.4 Omsättning 
 
År 2005 omsatte Företaget omkring 11 MSEK men har kapacitet att öka 
omsättningen till 25-30 miljoner. Vd:n Peter Wall anser att detta är möjligt inom en 
överskådlig framtid. 
 
 
1.6.5 Koncernen 
 
Anders Wahlström, civ. ek, 60 år  
Styrelsens ordförande (sedan 2001) 
 
Bengt Wall, civ. ing., 64 år  
Produktionschef, styrelseledamot och huvudägare  
Tidigare VD för Mälarplast (1986-2004) och Aug. Lundhs Metallfabrik (2001-04) 
 
Peter Wall, civ. ing, 34 år  
Styrelseledamot (sedan 2001) och VD (sedan 2004) 
 
Företagsledningen har definierat och dokumenterat företagets kvalitets- och 
miljöpolicy, övergripande mål samt åtagande mot företagets kunder. Det är 
verkställande direktörens ansvar att arbetet upprätthålls på en hög nivå. 
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1.6.6 Personal 
 
Antal anställda i koncernen är för närvarande 12, varav 5 är kvinnor. 
Kompetensnivån är hög och personalomsättningen mycket låg. 
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2. Teoristudie 
 
I detta avsnitt kommer vi att behandla teorin. Vi kommer att behandla teori för vilka 
verktyg vi använt oss av när vi gjort vårt arbete men också teorin bakom de olika 
förbättringar som vi kommer att lägga fram. 
 

2.1 5s systemet 
 
 
2.1.1 S1 � Sortera 
 
Den första principen av visuella orders är att sortera ut det som inte behövs. 
Arbetsplatsen kan bli överöst med saker, delar, skräp, lagerhyllor, dokumentskåp, 
soptunnor, dokument, skrivbord, stolar, olika rack, telefoner, paketeringsmaterial, fel 
verktyg osv. Några av dessa saker är behövda för att kunna slutföra objektiven, men 
mycket är felplacerat och behövs inte. Högar med saker lagras och hindrar 
smidigheten i arbetet. Krångel ökar och långa ledtider blir permanenta.  
 
Just-In-Case Management 
 
Mycket av det som har blivit ålderstiget sparas ifall att det skulle behövas. Det kan bli 
en farlig arbetscykel som sker fortskridande. Bara för att nästan allt samlas så blir det 
svårare att finna det som verkligen behövs. Det blir slöseri med tid för att försöka 
hitta det man ska, bland de olika hyllorna och lagerplatserna. Gamla produkter som 
sparas tar upp mer och mer hyllplats och golvyta. Tillslut så måste man få fram mera 
lagerplats, fler truckar för att få plats och för att klara ett större lager så blir man 
eventuellt tvungen att anställa mer personal. Röran som skapas blir också en farligare 
miljö att jobba i. 
 
Röd märkning 
 
Definiera vad som behövs för att kunna uppnå de målsättningar som finns, städa 
undan allt som inte behövs för att nå målsättningarna. 
Röda märkningarna ska innehålla följande: 
 

• Sak klassificering 
• Sak ID och kvantitet 
• Varför rödmarkerad 
• Arbetssektion 
• Datum när borttagen 

 
Röda märkningar sätts på de saker som inte anses behövas i S1 
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Följande är nycklar för att lyckas med märkningen i S1: 
 

1. Sätt upp rödmärkningsområde. Det kan till exempel vara några hyllplan eller 
ett uppmärkt område på arbetsgolvet. 

2. Sätt upp ett schema för märkningspaus. Denna period är till för att arbetarna 
skall hinna plocka bort och märka de saker som inte kan tänkas behövas på 
arbetsplatsen. Det ger också chefer och ledare chansen att gå igenom vad som 
skall slängas. 

3. Utforska återvinningsmöjligheter. Mycket saker som plockats bort kanske inte 
är skräp för andra. Sälj det vidare eller använd det på någon annan plats i 
fabriken. 

4. Mät yta. Mät den ytan som kan frigöras av att plocka bort allt detta som är 
rödmärkt och se om det blir en förbättring. 

5. Ständigt nya märkningar. Försök skapa någon dag eller vecka om året då 
denna märkningsprocedur görs om. 

 
Det gäller när man jobbar med markeringarna att alla är överens om vad som inte 
borde vara i produktionen.  
 
 
2.1.2 S2 � Strukturera 
 
I detta steg skall allt organiseras och ställas på rätt plats av det som finns kvar efter 
S1, detta för att minska all onödig transport runt om i lokalen/fabriken.  
 
 
Rationalisera platser 
 
Plocka ut någon liten del i produktionen, ta sedan 2 papper och rita upp hur det ser ut 
nu och hur det skulle kunna se ut. Försök att beskriva vad är och vad kan vara. 
 
Rita upp begränsningarna och försök hitta ett materialflöde för hur det är vid detta 
tillfälle. Vart alla produkter rör sig och vart de tar vägen när det är klart osv. Lämna 
sedan kartan till anställda som får ge feedback på vad de anser vara jobbigt eller inte 
bra.  
 
Efter att den nuvarande kartan på produktionen har gått runt försöker man göra en ny 
där man tittar på vad alla har sagt och hur de tycker. Man tar hänsyn till allas åsikter 
för att få ut det maximala. Genom att ha två olika kartprocesser ser man lättare vad 
som är onödigt och vad som inte skulle behöva vara där. Med denna hjälp blir det 
lättare att tänka i nya banor och utanför arean av det normala.  
 
 
Organisera och Applicera färg 
 
Nu börjar steget med att märka upp allt som är kvar efter de första två stegen och 
börja sätta olika färger på varje arbetsstation. Tre nycklar som ska följas är: 
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• Var? 
• Vad? 
• Hur många? 

 
För att skapa kontroll över alla verktyg måste allt bli synligt på de olika platserna. 
Skaffa stora verktygstavlor för att lättare kunna återfinna verktygen.  För att fixera 
positionen på delar och material skall ett rutnät system till (liknande trafiktecknen i 
gatan) för att enkelt ge allt en hemadress. Skapa olika visuella medel för vart 
material, verktyg och olika delar finns i fabriken. Placera ut de olika skyltarna och 
pilarna så att alla kan hitta till de olika delarna i fabriken. Det skall också målas eller 
tejpas ut i golvet vart det får stå saker och vart de olika färdvägarna är. Skapa också 
en färgstandard för de olika arbetsplatserna så det inte blir flera olika färger på ett 
ställe. Färgerna är till för att kunna lokalisera verktyg och annat. Färgerna på 
verktygen ska vara samma som på det ställe där de skall återfinnas på arbetsytan. 
Lista alla färger och vad som skall finnas på varje arbetsplats och kvantiteten av allt. 
Listorna skall kollas av med jämna mellanrum så att allt finns på sin plats och om 
något ska läggas till eller tas bort helt. 
 
 
Visuella system  
 
Ett visuellt system är en grupp av visuella anordningar designade för att dela 
information inom ett kort ögonblick. Det finns 4 olika system som är bra att ta upp. 
 

1. Visuella indikatorer. Berättar endast, ex vägskyltar. 
2. Visuella signaler. Drar till sig uppmärksamhet, ex trafiklysen. 
3. Visuella kontroller. Begränsar olika beteenden, ex parkeringlinjer. 
4. Garantier. Tillåter enbart direkt respons, ex automatisk pumpavstängning på 

bensinstationen. 
 
Skapa visuella system på företaget så arbetsplatsen �pratar med er�  
 
 
2.1.3 S3 - Städa och inspektera 
 
Inget höjer moralen hos de anställda mer än en ren och behaglig arbetsplats. S1 och 
S2 måste ha gett mera golvplats och hyllplats därför kommer nu rengörningen att bli 
mycket enklare. Vad ska då vara standarden på maskinerna och allt? Det måste alla 
komma överens om och bestämma, några av dessa är: 
 

• Vad som ska rengöras? 
• Hur det ska rengöras? 
• Vem ska göra rengörningen? 
• Hur rent ska då rent vara? 
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Det som skall ingå i en rengörningsprocess är lagerplatser, verktyg och maskiner. 
Dessutom ska alla biytor rengöras för att allt ska få en mer ren känsla på hela 
arbetsplatsen. Till biytor räknas fönster, mötesrum, fikarum, kontoren osv.  
Skapa checklistor för vad som skall göras och när. Var så specifik som möjlig för att 
alla ska kunna förstå och göra som dig.  
Metoden för städningen skall också tas fram, rätt utrustning skall också finnas 
centralt lokaliserat för att lätt kommas åt. Denna 5S station ska vara utrustad med 
kvast, �dammvippa�, rengöringsmedel avsett för industri, hink, mopp, trasor och en 
stor papperskorg. Rengörningsansvar och schemaläggning ska vara framme för att se 
på. Alla som är med i denna del och städar ska skriva upp vad de gjort och när och 
checka av en lista som finns väl synlig. Gör så att en enkel �5S-minut städning� blir 
en del av arbetet. Detta ökar oftast ägarskapet samt den gemensamma respekten kring 
arbetarna. Det som man vill ska infinna sig hos alla arbetarna är att �detta är min 
arbetsplats och min maskin och jag tar hand om den� 
 
S3 har också en inspektions- del. Alla produktionsmedlemmar måste få som standard 
att alltid rapportera konditionen på sina maskiner och underhåll som måste 
genomföras. Det som skall försökas tränas upp bland dem som jobbar med 
maskinerna är ljudet av maskinerna, lukten, vibrationerna samt temperatur. Med hjälp 
av dessa simpla saker blir det lättare att återfinna felet. Skapa inspektionspapper för 
maskinerna där man bockar av det som står. Alla ska lära sig att försöka hitta roten 
till problemet istället för att avhjälpa symtomen med tillfälliga lagningar. Ex vad 
skapar denna läcka på hydraulsystemet? Eller hur kan vi motverka allt damm 
överallt? 
  
 
2.1.4 S4 Standardisera 
 
Nu har processerna genom de 3 första stegen gett en bra arbetsplats där allt skräp är 
borta och en välstädad och välordnad arbetsplats har kommit fram.  
 
Vi har alltså: 
 

• Tagit bort allt skräp och organiserat det som fanns kvar efter de 3 första 
dimensionerna. 

• Givit klara adresser på allt, hempositioner, både i produktion och i 
orderförfarandeprocessen. 

• Färgkodat arbetsplatserna på arbetsgolvet. 
• Gjort allt rent och snyggt genom en 5S- rengörning och skapat ett schema för 

detta. 
• Förbättrat maskinernas prestationskapacitet genom vanlig rengörning och 

inspektion. 
 
Vi har då kommit till det stadiet när vi har en bra kondition på hela produktionen, en 
välordnad arbetsplats som pratar med oss om vad som behövs. Hur ska vi då försöka 
att bibehålla detta? 
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Standarder för alla system i S1-S3 måste införas för att det skall kunna bibehållas så 
att man inte ramlar tillbaka i det gamla vanliga. Sen ska standarder skapas för hur 
man jobbar med det vanliga arbetet kring produkterna. Det som skall vara baktanken 
med standarder är att de ska vara enkla, klara att förstå och visuella för lättare 
åtkomst.  
 
Det är viktigt att alla följekort finns lätt tillgängliga i produktionen och visuella för att 
kunna se om produktionen kommer att överösas med ordrar eller om det finns 
utrymme för annat.  
 
 
Standard för S1 till S3 
 
� enligt Pascal. (2002) 
 
S1 Sortera  

• Vad behövs och vad behövs inte. 
• Rödmärkningsföremål och ansvar kring detta. 
• Sopphantering och skräpet. 

 
S2 Strukturera 

• Var de visuella systemtavlorna skall finnas och hur de ska fungera och till 
vad. 

• Vad olika färger betyder och var de ska vara. 
• Var man kan köra med truck och var man kan gå (märkning på golvet). 
• Vilka typer av kläder som tillåts. 

 
S3 Städa & inspektera 

• Vad som ska rengöras och inspekteras. 
• Hur man ska rengöra och inspektera. 
• Vem som rengör och när. 
• Vem som tar ansvar för olika områden och hur rent det skall vara i varje 

område. 
 
 
Det som skall upprättas nu är en sorts scorekort (som i golf) för att kunna mäta hur 
alla klarar de delarna i 5S. Det är viktigt att kunna mäta sina framgångar för att 
glädjas av det och få upp motivationen hos alla inblandade. 
 
 
 
2.1.5 S5 Skapa vana 
 



 17

Hur skapas då vanan för att det ska bli en vanlig vardag och att det sätter djupa rötter 
i företaget när vi jobbar med 5S? Involvering av alla anställda är första steget. 5S 
måste skapas av de anställda för att senare tillhöra dem. 
 
 
5S avancemang och kommunikation  
 
Här är några av 5S visuella idéer: 

• 5S Rapporttavla. Sätt upp en tavla där man kan rapportera av var projekten 
står i och vad som händer. Där man kan hänga upp �nu och efter� foton på de 
delar som arbetats med. Där anställd av månaden kan presenteras. 

• 5S Månadens anställd. Skapa en sporre för dem som jobbar genom att få 
något eller tillsammans jobba mot något. Ordna något speciellt varje månad 
för de anställda att jobba mot för att uppnå nya mål hela tiden. 

• 5S huvudgrupp. Detta team är sammansatt för att bibehålla 5S. Ta ut dessa 
som är mest lämpade så arbetet går framåt och inte avstannar. Skapa support 
för dem om de kör fast. 

 
5S Träning 
 
5S skall implementeras i den övriga delen av all utbildning som finns på företaget och 
i den speciella �Leanläran�. Skapa en lista av alla anställda och ta ut de mest lämpade 
för högsta utbildning och sen neråt från det. Basen i 5S är en bra träning när man 
märker resultat fort och får feedback direkt för bättre stämning. Det som investeras i 
5S får ofta en snabb �paybackperiod�. 5S introducerar alla anställda till 
Leantänkandet och gör det lättare för dem att gå vidare mot nya mål. 
 
 

2.2 SMED1- metoden 
 
Metoden kommer från Japan och går ut på att korta ner ställtider på maskiner genom 
att försöka förenkla olika moment av stället men också att dela upp stället i inre och 
yttre ställ (OED = Outside Exchange of Die och IED =Inner Exchange of Die). Det 
inre stället är sådant som bara går att utföra under tiden maskinen står stilla. Yttre 
ställ går att göra samtidigt som maskinen kör.  
 
Segerstedt (1999) skriver:  

 
• Långa ställtider leder till att det är ekonomiskt motiverat med 

stora orderstorlekar. 
 

                                                
1 Single digit-Minute Exchange of Die - snabb omställning av maskin 
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• Stora orderstorlekar leder till långa bearbetningstider där 
anläggningen blir uppbunden och inte kan producera 
alternativa produkter. 
 

• Trots stora orderstorlekar används mycket tid till omställning 
som alternativ kunde ha använts till produktion. 
 

• Låg flexibilitet till förändrad efterfrågan. 
 

• För att erhålla jämn beläggning i operationsställena behövs 
mycket produkter i arbete. 
 

• Långa kötider för order före förädlings operationsställe. 
 

• Långa ledtider för producerad artikel och order p.g.a. långa 
kötider, ställtider och rena bearbetningstider (s.81-82). 

 
Med korta ställtider kan man tillverka mindre batchar vilket påverkar, ledtider, 
produkter i arbete och flexibilitet. Detta är en förutsättning för att kunna utnyttja sin 
maskinpark och personal på bästa och mest effektiva sätt. SMED är också lite av en 
förutsättning när man kör just-in-time där man måste klara snabba omställningar för 
att tillverka direkt till kunden och inte bli liggande med stora färdigvarulager. 
 
Segerstedt (1999) menar att arbetet måste börja med att man förstår att stället består i 
antingen IED2 eller OED3. Arbetet fortsätter sedan med åtta steg som följer: 
  

1. Separera IED och OED. 
2. Omvandla IED till OED. 
3. Funktionell standardisering. 
4. Funktionella fästanordningar. 
5. Använd förhandsjusterade fixturer. 
6. Parallella operationer. 
7. Eliminera justering. 
8. Mekanisera. 

 
Att separera IED och OED innebär att man kartlägger vad som under ett ställ görs när 
maskinen står still respektive vad som görs när maskinen kör. 
 
Att omvandla IED till OED innebär att det man kartlagt som IED och var tvungen att 
göra när maskinen stod still, ska man försöka omvandla till OED och göra under 
tiden maskinen kör. 
 
Med funktionell standardisering menas att man ska försöka standardisera fästena för 
fixturerna för att få så lika ställ som möjligt. 
                                                
2 Inner Exchange of Die  
3 Outside Exchange of Die 
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Funktionella fästanordningar är olika former av snabbfästen både till fixturerna och i 
dem. 
 
Att använda förhandsjusterade fixturer är att ha flera fixturer och att fästa ämnet i ena 
fixturen undertiden den andra kör för att minimera ladd- tiden. 
 
Parallella operationer är när två personer kan ställa på en maskin som för en person 
skulle medföra långa förflyttningar. 
 
Att eliminera justering är att försöka göra fixturerna på så sätt att de inte måste 
justeras efter varje ställ med t ex styrpinnar. 
 
Mekanisera är att man gör en hydraulisk eller en pneumatisk operation så smidig och 
snabb som möjligt 
 
Segerstedt (1999) skriver: 

 
Konsulter som arbetar med SMED- metoden hävdar att de 
investeringar som det kan bli fråga om när man följer stegen 
1-8 inte innebär några finansiella påfrestningar för företaget. 
De investeringar man gör betalar sig omedelbart eller är redan 
intjänade av de aktiviteter som man gjort innan och som inte 
kostat något. (s.84) 

 
 

2.3 Visual Managment 
 
Det 5S system vi tar upp nedan är baserat på att skapa en arbetsplats som är visuell 
och �pratar tillbaka till dig� på ett bra sätt. Där arbetsplatsen lätt förbättrar och ordnar 
sig själv. På en visuell arbetsplats är det lätt för de anställda att upptäcka olika fel och 
lätt åtgärda dem. Några fallgropar i detta är att man försöker eliminera allt 
pappersarbete och ersätta det med datorer, det man skall veta när man börjar använda 
sig av datorer är att man tar bort mycket av det visuella. Diagram på väggar eller 
tavlor är att föredra än att man skaffar sig mycket datorer, detta för att försöka 
bibehålla så mycket som möjligt visuellt. Nedan visas den visuella triangeln: 
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Figur 2.1 
 
Om vi vill införa fler datorer i produktionen kring lager o.s.v. måste dessa vara väl 
anpassande för att kunna visa information på stora skärmar för överskådlighet i hela 
produktionen. Den kan också ha ett system som varnar vid låga nivåer på olika typer 
av råmaterial eller vanliga produkter. 
 
 

2.4 Poka Yoke � Felsäkrings hjälp 
 
Detta verktyg skall införas för att vara en hjälp att upptäcka fel samt att hjälpa de 
anställda att undvika att göra egna fel. Detta verktyg skall alltså förhindra felen innan 
de sker. Med "Poke Yoke" menas att det bara ska finnas ett sätt att göra på, ex 
slangarna till ett verktyg med vatten skall bara gå att koppla på ett sätt för att det inte 
skall skapa fel senare i produktionen. Detta är bra för att den kontinuerliga processen 

Ser som en grupp 
 

• Produktionsstatus 
• Lagernivåer 
• Maskintillgänglighet 

Kunskaper som grupp
 

• Leveransåtaganden  
• Mål och scheman  
• Ledningens regler 

Beter sig som en grupp
 

• Sammanstämlighet 
mellan regler och 
objektiven 

• Involvering i 
förbättringsaktiviteter 
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inte skall bli avbruten för att service på maskinen måste utföras pga. lättare 
felinstallation. Det finns flera olika typer av system för att hjälpa detta men tre av 
dess filosofier eller Poka Yokes är: 
 

1. Kontakt 
• Använder sig av form, dimensioner eller andra fysiska egenskaper 

för att upptäcka att det finns kontakt eller inte kontakt för en 
speciell egenskap. Till- exempel kan det vara att endast vissa 
föremål passar på ett sätt. 

 
2. Konstant antal/mängd 

• Om inte de fastställda aktiviteterna och dess mängd utförs finns det 
system som �flagar� direkt 

 
3. Utförande sekvenser 

• Säkerställer att alla steg är genomgångna i den utsagda processen, 
t.ex. användningen av en checklista där man enkelt och logiskt kan 
följa vilken ordning som man skall gå till- väga, liknande piloters 
checklista före start. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En metod för att �förhindra� är klart att föredra framför att �uppmärksamma� då den 
förebygger slöseri och inte är beroende av en signal om fel uppkommer. De Poka 
Yokes som oftast visar sig vara bäst enligt Lean forum (1999) är: 
 

• Billiga. 
• Enkla och lätta att bygga in och använda. 
• Specifika för behovet. 
• Utvecklade av operatörerna själva. 

 
  
 
 
 
 

EX: 
1. Ta fram verktyg för 

verktygsbytet innan stopp 
på maskin. 

2. Ta fram behövd plast. 
3. Plocka fram nästa verktyg 

innan maskinen är nere. 
4. Koppla in alla vatten- 

slangar osv. 
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Vilken hjälp kan då detta verktyg ge? 
 
Genom att använda detta verktyg är det meningen att minimera och nästan göra det 
omöjligt att göra fel och på så sätt minimera all form av waste4 
 
 

2.5 Totalt produktivt underhåll - TPU 
 
Grunden i Lean produktion enligt Lean forum (1999) innebär alltså att mellanlager 
samt olika produkter i arbete flyttas ner till minimala nivåer. På grund av att allt 
minimeras och dras ner till mindre nivåer inom mellanlager samt andra delar av 
produktion är det viktigt att maskinerna får bra underhåll och är tillförlitliga. Det 
finns mindre buffertar efter införande av Lean och därför måste allt hålla hög klass 
för att det ska fungera, det fungerar inte om man får massa oönskade stopp på 
maskiner när det inte finns några större buffertar att ta av.  
 
Totalt produktivt underhåll (TPU) innefattar en uppsättning metoder (ursprungligen 
initierat av Denso � ett företag i Toyota gruppen, Lean forum (1999)) för att kunna 
vara säker på att maskiner skall fungera som de skall och att produktionsprocessen 
skall flyta på och göra det som krävs av den. Utan TPU kan produktionen ge slöseri i 
form av mertid som är helt onödig. 
 
TPU skall säkerställa att: 
 

• Normala förhållanden bibehålls. 
• Avvikelser upptäcks tidigt. 
• Snabba åtgärder kan vidtas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
              Figur 2.2 � TPU förklaring, Lean forum (1999) 
 
 
 

                                                
4  allt som är slöseri t ex köra skrot, onödig förflyttning och väntetid mm.  

TPU = Förebyggande underhåll 
(daglig aktivitet) 

+ 
Förbättrande underhåll 

(sortera och förebygg upprepning)
+ 

Förebygg onödigt underhåll 
(genom konstruktion) 
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För att bli effektiv inom TPU krävs att tre saker uppfylls: 
 

1. Engagemang av konstruktörer, operatörer och underhållspersonal 
2. Förebyggande underhåll utförs samlat som ett produktionsslag 
3. Fortlöpande stöd och uppföljning av alla för att upprätthålla den nya 

standarden som sätts. 
 
Framgången i ett TPU-arbete kan mätas enligt måttet OEE (Utrustningens totala 
effektivitet). Denna beräknas då enligt följande som visas på bilden nedan. 
 
 
 
 OEE =  
 Tillgänglighet x Operationseffektivitet x Kvalitetsutbyte 

  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.3, Lean forum (1999) 
 
 
OEE-talet gör det lättare och mera möjligt för de inblandade att se vart de behöver 
förbättras och vad det är som ger mest slöseri. Därigenom kan man lättare prioritera 
vad som skall förbättras först för att uppnå bättre produktion. 
 
Det tillvägagångssättet man använder sig av vid TPU kan utvärderas på 5 nivåer 
enligt Lean forum (1999) för att lätt se vart man ligger till: 
 

• Nivå 1 
! Utrustningen används till den havererar. 
! Allt underhåll överlåtes till underhållspersonal. 
! Operatörer är inte utbildade i underhållsteknik. 
! Inga rutinmässiga inspektioner görs på maskiner eller utrustning. 
! Underhållsdata registreras bara sporadiskt. 
! Produktionslag vill ogärna stoppa produktionen för förebyggande 

underhåll. 
! Fabriken med sin utrustning är vanligtvis smutsig och ostädad rent 

allmänt. 
 
 

Haverier i maskiner 
och utrustningar 

+ 
Tid för omställning 
och injustering 

Tomgång 
+ 

Småstopp 
+ 

Reducerad hastighet

Kassationer och 
omarbetningar 

+ 
Reducerat utbyte 
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• Nivå 2 
! Operatörer är medvetna om underhåll och har lite möjlighet att 

hjälpa till. 
! Operatörer utför dagliga rutinkontroller. 
! Underhållspersonal utför periodiska kontroller. 
! Viktiga maskiner är identifierade för FU-aktiviteter. 
! Checklistor för FU har skapats för identifierade maskiner och 

operatörer utbildas. 
! FU utförs på den identifierade maskinparken. 
! Loggböcker för underhåll förbereds för varje maskin. 

 
• Nivå 3 

! Operatörer är de första som uppmärksammar onormala förhållanden. 
De har det primära ansvaret för att ta hand om sin utrustning. 

! De tre vanligaste orsakerna till störningar: handhavande fel, 
nedsmutsning samt smörjning, har alla eliminerats. 

! Reservdelar samt förbrukningsmaterial finns lätt- tillgängligt.  
 

• Nivå 4 
! Plötsliga haverier har eliminerats. 
! Fokuserade förbättringsåtgärder för utrustning sker fortlöpande för 

att upptäcka grundorsaker till: 
# Haverier. 
# Maskiner som producerar ostabilt. 
# Dålig repeterbarhet. 

 
 

• Nivå 5 
! Operatörerna är vältränade i FU-aktiviteter och strävar efter att 

städigt finna nya grundorsaker till fel som åtgärdas. 
! Samtliga identifierade förbättringsmöjligheter är genomförbara. 
! FU löper effektivt på samtliga maskiner i parken. 
! Så gott som inga fel uppstår under produktionen. 
! Omställningar av maskin genomförs utan att några produkter blir 

kassaktioner. 
 
Hur verktyget TPU används 
 
Att fullständigt beskriva hur det skall genomföras är av för stor del och därför 
kommer några mindre delar tas upp, det ligger inte innanför ramarna av exjobbet. 
Den process som visas nedan är en summering enligt Lean forum (1999) för att 
försöka uppnå nivå 5 på skalan ovan. 
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Figur 2.4 
 
För att bli effektiv med TPU måste det innefatta följande: 
 

• Ett planerat underhållsprogram som är integrerat med produktionsplanering 
samt dess schemaläggning. 

• Ett förutseende tillvägagångssätt för att få tillförlitliga maskiner, med hjälp av 
noggrann förd statistik och prestandamätning som grund. 

• Ett decentraliserat ansvar för löpande underhåll till produktionslag 
(vem/vad/när). 

• Att onödigt underhåll konstruerats bort. 
• En effektiv process som går framåt för att skapa säkra system vid akuta 

haverier för att så snabbt som möjligt åtgärda dessa. 
. 
 

1. Samla in data 
• Historik på utrustning 
• Nuvarande prestanda  

      
 

 
2. Sätt mål för utrustningens prestanda  

 

3. Börja med en rengöring och bedöm utrustningens nuvarande 
skick. 

 
 

 
4. Planera och genomför en renovering. 
 
 

6. Genomför, upprätthåll och förbättra underhållsrutiner och 
kontroll 

 
 
7. Utför regelbundet kontroller och analyser för att undvika problem
 
 
8. Följ upp prestationsförmågan för maskin/utrustningen 
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2.6 Typ av process och layout 

 
2.6.1 Processen 
 
För att utföra en kartläggning ges nedanstående tips av Melan (1992) om en steg för 
steg metod som innehåller följande sekvenser: 
 
1. Bestäm vilket mål analysen har � t.ex. att förkorta genomloppstider. 
2. Definiera var processen med dess aktiviteter börjar och slutar. 
3. Intervjua folk som jobbar med aktiviteterna och observera aktiviteterna. 
4. Gör en processkarta. 
5. Ta reda på mätdata, värdera dessa och hitta förbättringsmöjligheter. 
6. Föreslå och få ett godkännande av föreslagna förbättringar från ledningen. 
7. Implementera förbättringarna. 
 
2.6.2 Layout 
 
När man ska planera layouten måste man enligt Bellgran, Säfsten (2005) ta hänsyn 
till tre saker: typ av process, layout och detaljerad layout som visualiseras i bilden 
nedan. 
 

 
 
 
 
 Beslut 1 

 
 
  
 
 
 
 
 Beslut 2 
 
 
 
 
 
 
 
 Beslut 3 
 
 
 
 
 
 Fysisk placering av alla 
 Transformerade resurser 
Figur 2.5 

Volym och 
varianter 

Strategiska 
prestationsmål 

Grundlägg
ande 

Typ av process
 Enstycks 

Oregelbunden 
Kontinuerlig

Fast position 
Funktionell layout 
Flödesgrupp 
Linjebaserad layout

Detaljerad 
layout 
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Om vi börjar titta på enstycks och oregelbunden process så tillverkar denna �diskreta 
produkter�. Detta innebär att produkterna betraktas som en enhet och kan anges som 
en del. Exempel på detta kan enligt Bellgran, Säfsten (2005) vara tillverkning av en 
spis eller en bil. Dessa individuella enheter kan man senare dela in i separata grupper 
och egna små grupper av sammansatta produkter där det sistnämnda skall bestå av 
minst två delar som är sammanfogade/sammansatta till en del eller enhet.  
 
För en oregelbunden process brukar produkterna vara ganska lika varandra till 
utseende och specifikation. Exempel på detta kan enligt Bellgran, Säfsten (2005) vara 
en tillverkare av häftapparater som tillverkar en produktionsflora av olika modeller av 
häftapparater istället för en varierad produktflora. Produkterna tillverkas ofta i de 
olika steg där de kan mellanlagras mellan de olika operationerna. Detta anses av 
Bellgran, Säfsten (2005) vara det vanligaste produktionssystemet i industrin där 
produkterna kan vara bilar och andra konsumentprodukter till delsystem. De 
oregelbundna processerna kan även separeras i kopplade och okopplade flöden. I ett 
kopplat flöde följer produkterna varandra i en ström som i en monteringslina men de 
är fortfarande separerbara enheter. I de okopplade flödena finns det någon form av 
mellanlager eller buffert att ta av. 
 
Hela stycket nedan är inspirerat av Bellgran, Säfsten (2005). Vid en kontinuerlig 
process tillverkar man samma typer av produkter kontinuerligt och de pendlar eller 
flödar mellan olika processteg. Kontinuerlig tillverkning ger alltid en 
tillverkningslinje från råvara till färdig produkt. Detta gäller ofta processtillverkning 
inom t ex pappers- och massaindustrin, den kemiska industrin eller stålindustrin. Här 
skapas produktionsartiklarna därför i en mängd som mäts i vikt, volym eller längd, 
såsom ton eller liter (exempelvis ton massa). Denna typ av ickeindividuella produkter 
betecknas ofta som bulkprodukter eller dimensionella produkter. 
 
Dessa olika typer av process- typer kan förverkligas med hjälp av olika positioner av 
maskiner samt av all annan utrustning. Den mera fysiska positionering av ingående 
systemkomponenter kallas oftast enligt Bellgran, Säfsten (2005) för 
produktionssystemets layout. Layouten beskriver den fysiska placeringen av 
utrustningen i en verkstad. På samma sätt som med de olika process- typerna finns 
det olika sätt att placera sin utrustning på. 
 
Enligt Bellgran, Säfsten (2005) är de olika sätten: 
 

• Fast position � all förädling sker på ett och samma ställe. 
 

• Funktionell layout � utrustning av samma typ är samlokaliserade. 
 

• Flödesgrupp (cell) � olika utrustning och processer som behövs för att 
producera en produkt är samlokaliserad. 
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• Linjebaserad layout � den utrustningen som behövs för att producera 
en produkt är placerad på rad i den ordningen aktiviteterna ska 
genomlöpas. 

 
 
Fast position  
 
Denna är när tillverkningen är av riktigt stora produkter samt specialprodukter i små 
volymer där det krävs en produktionsuppställning som är anpassad för sådana 
specificerade förutsättningar. Istället för att transportera runt produkten så jobbar man  
runt just den istället på grund av dess speciella utformning av storlek eller 
specifikation. Man fraktar alltså material och personal till produkten, det vill säga att 
produkten har en fast position. Enligt Bellgran, Säfsten (2005) så varierar 
produktionsmetoderna och verksamheten är ofta personalintensiv liknande 
hantverksarbete. Allt inom produktion och monteringsarbete utförs av högt 
kvalificerad personal.  
 
Möjligheten till automatisering anses som svår enligt Bellgran, Säfsten (2005), på 
grund av att uppgifterna sällan är av någon standardmässig karaktär. Exempel på 
produkter som tillverkas enligt dessa metoder är fartyg, flygplan, oljeplattformar samt 
tåg. Även mindre och mera komplexa produkter kan tillverkas enligt denna metod 
t.ex. verktygsmaskiner. Enligt Bellgran, Säfsten (2005) fanns det även under några år 
monteringsfabriker med denna layout. 
 
 
Funktionell layout 
 
Några av de stora fördelarna med denna layout är enligt Segerstedt (1999) att man får 
en flexibel layout som blir anpassningsbar till skiftande produktionsförhållanden. Det 
blir också lätt med denna layout att styra om produktionen för att tillverka nya 
produkter. Den blir inte heller så känslig för störningar som vissa andra samt att 
personalen tenderar att vara kvar längre inom bolaget samt få ett bättre 
specialistkunnande. Nackdelarna enligt Segerstedt (1999) kan vara att man får högt 
bundet kapital samt att det går mycket produkter i arbete och stora mellanlager. En 
nackdel enligt Bellgran, Säfsten (2005) som uppstår i praktiken är kopplat till 
styrning och samordning, eftersom en stor del av genomloppstiderna består av väntan 
för produkter. Det skapar köer vid maskiner och väntetider för transporter mellan de 
olika maskingrupperna med omfattande planering som följd. Dock när en störning 
uppstår i en maskin, riskerar stopp även för efterföljande maskiner vilket kan leda till 
ett behov av att planera om. Detta kan medföra att leveranssäkerheten inte blir lika 
hög och att kunder kan komma att lämna dig som leverantör. 
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Inbuffert 

KompletteringsmaskinStyrande
Maskin 

Utbuffert 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.6 Funktionell layout 
 
 
Flödesgrupp 
 
I en flödesgrupp ska utplaceringen av maskiner ske så att de blir i flödesriktningen 
istället för en funktionell se figurer 2.6, 2.7. Detta ger då en mera produktorienterad 
layout istället för processorienterande, det vill säga att utrustningen är ordnad efter 
produkten istället för processtillhörigheten. Enligt Segerstedt (1999) försöker man i 
en flödesverkstad kombinera fördelar från en funktionell verkstad med fördelarna 
från en linjetillverkning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.7 
 
 
För detaljer som ska tillverkas i stort antal och kanske i många varianter är en 
flödesgrupp vanligast enligt Bellgran, Säfsten (2005). I produktionen försöker man 
hålla samman den och reducera alla onödiga korsande material. Man försöker ställa 
ihop maskiner i en flödesorienterad layout för att kunna göra en så komplett 
bearbetning av produkten på ett ställe och som tidigare har gjort på tre olika ställen i 
fabriken eller som tre separata operationer.  
 
Enligt Segerstedt (1999) är fördelarna med ett sådant produktionsupplägg så stora att 
man numera sällan stöter på en verkstad som har ett rent funktions- upplägg. Inom 
verkstadsindustrin har utvecklandet av nya maskiner gjort att de gamla maskinerna 
mer och mer valts bort helt för att fleroperationsmaskinerna kan utföra mera saker på 
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15 Min15 Min 15 Min 15 Min

Station 1 Station 2 Station 3 Station 4
4 st per 
timme 

mindre tid och med mindre manskap. Kvar efter detta blir en typ av flödesverkstad 
med fleroperationsmaskiner arrangerade efter produktionsflödet. 
 
 
Linjebaserad layout 
 
I en ren linjetillverkning �flyter� produkten genom verkstaden och bearbetas 
kontinuerligt från råmaterial till färdig produkt. Genom denna metod kan man säga att 
bearbetningsstationerna kommer till produkten till skillnad från den funktionella 
verkstaden. Utrustningen placeras ut i operationsordning ofta med materialtransport 
mellan dem. Detta visas i bilden nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.8 
 
När det gäller fördelningen till de olika operationerna så gäller det att alla är lika 
balanserade annars uppstår det störningar och olika tempon kommer att bli lidande av 
detta. Man kan se ovan i figur 2.8 att alla tempon ska ha 15 min vardera för att allt 
ska rulla och fungera utan störningar. När layouten skall göras gäller det att mäta de 
olika delarna och arbetsinnehållet i dessa så att de förblir lika.  
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4 st per  
timme 

4 st per  
timme 

30 min 30 min 

Om man vill åstadkomma en ökning på kapaciteten och öka den flexibilitet man har 
för tillfället i sin produktion skall man införa parallella flöden se figur 2.9 nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.9 
 
I detta exempel kan man se att antal produkter ut från flödet inte har ökat men att man 
med hjälp av de två parallella systemen har minskat olika typer av störningar, när 
man med två parallella system som detta ökar dock arbetsinnehållet i de olika typerna 
av stationerna. 
 
Nackdelar med linjebaserad layout enligt Bellgran, Säfsten (2005): 
 

• Störningskänslighet. 
• Oflexibel. 
• Svårt att balansera upp. 
• Monotona arbetsuppgifter. 
• Bundenhet. 
• Få sociala kontakter. 

 
Fördelar med linjebaserad layout enligt Bellgran, Säfsten (2005): 
 

• Korta genomloppstider. 
• Lite produkter i arbete (PIA). 
• Enkelt materialflöde. 
• Högt resursutnyttjande. 
• Kort upplärningstid. 
• Hög utbytbarhet. 
• Enkel styrning och kontroll. 

 
 

1-2 

1-2 

3-4 

3-4 
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2.7 Muda5 
 
Avsnittet är inspirerat av Pascal (2002) 
 
Muda är ett japanskt ord som betyder slöseri. Taiichi Ohno vid Toyota identifierade 
på 50-talet dessa 7 vanliga slöserier. Muda är allt som görs som inte tillför produkten 
något värde för kunden. Dessa är viktiga att tänka på vid användandet av Kaizen eller 
vid design av värdeflöden. 
 
 
Förflyttning 
 
Onödig förflyttning kan både vara att människa eller maskin gör onödiga 
förflyttningar. Vid mänsklig rörelse är det oftast att arbetsstationen är dåligt planerad.  
Onödig förflyttning leder i dessa fall till dålig produktivitet, sämre kvalitet, utslitning 
av personen i fråga samt säkerhet. Produktiviteten blir lidande av att man måste gå 
onödigt långt, man måste sträcka sig eller vrida på sig. Kvaliteten påverkas av att en 
person måste anstränga sin arbetsposition i arbetet. Dålig ergonomi har kanske den 
största inverkan på säkerheten både vid olyckor och vid utslitningsskador. Slöseri av 
maskinrörelse kan vara att maskinerna står långt ifrån varandra. 
 
 
Väntan 
 
Väntetid är ett slöseri som t ex uppkommer när en arbetare får vänta på att material 
ska levereras eller att en maskin ska arbeta klart. Det uppkommer också när man kör 
överdrivet stora batchar så man får mycket WIP6 eller om man får problem med 
utrustning. Med förseningar blir lead-time7 längre. 
 
 
Transporter 
 
Transportslöseri inkluderar det storskaliga slöseri som otillräckligt 
arbetsplatsplanering, onödigt stor utrustning eller traditionella batchstorlekar. 
Slöseriet uppstår t.ex. när stora batchar flyttas mellan process till process. Att göra 
mindre batchar och flytta processerna närmare varandra kan reducera transportslöseri. 
Det kan också vara att ordna ett möte istället för ett telefonsamtal eller att sätta in 
mycket papper i pärmar. 
 
 
 
 
 
                                                
5  7 former av slöseri 
6 Produkter i arbete  
7 Tiden från att kunden lägger orden tills att varan är levererad 
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Produkter med fel 
 
Tillverkning av produkter med fel eller defekter som medför omarbetning eller 
kassationer. Detta är en stor kostnad och slöseri. 
 
 
Felaktiga processer 
 
Felaktiga processer är när man har onödiga kontroller, eller att man dubbelarbetar 
eller har flaskhalsar. För att kunna minimera eller ta bort dessa slöserier måste man se 
processens hela värdeflöde och standardisera arbetsoperationer. 
 
 
Överproduktion 
 
Taiichi Ohno såg överproduktion som grunden i allt som var fel i produktion. Med 
överproduktion menas t.ex. sådant som tillverkas för att ha som reserv i lager och 
sådant som tillverkas men inte kan säljas. Slöseriet som blir är att man måste lägga 
pengar på att ha stora lagerlokaler och extra arbetare och maskiner som medför stora 
lönekostnader och stor uppbundet kapital i form av maskiner. Till det kommer alla 
driftkostnader till det som el, olja, truckar m.m. så nackdelarna är en lång lista av 
kostnader. 
 
 
Mellanlager 
 
Slöseriet med mellanlager är relaterat till att inte ha onödigt råmaterial, reservdelar 
och WIP lagrat i större mängd. Det handlar om att t ex inte tillverka för stora batchar, 
jobba närmare kunder och underleverantörer för att få mer direkta in- och 
utleveranser. 
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3. Nulägesanalys  
 
 

3.1 Leveranssäkerhet 
 
Mälarplast hade under 2005 en leveranssäkerhet på 99 %. De har kämpat för att 
uppnå den höga siffran och fortsätter jobba hårt för att nå målet på 100 %. 
 
 

3.2 Produktionsplanering 
 
Mälarplast använder sig idag av SPCS ekonomiprogram för att lägga in ordrar och ha 
koll på färdigvarulager. För tillfället har man ingen koll på råvarulagret.  För att 
planera produktionen använder man sig av Microsofts Excel. De vill ha ett system 
som klarar av allt för att slippa att hålla på i olika program  
 
 

3.3 Kvalitetscertifiering 
 
Mälarplast är certifierade enligt ISO 9001:2000. 
 
Mälarplasts övergripande kvalitetsmål är att:  
- uppnå 100 % leveranssäkerhet  
- alltid tillhandahålla rätt kvalitet och kvantitet gentemot kund (noll fel)  
- sträva efter att överträffa kundens förväntningar genom ständiga förbättringar  
- upprätthålla en kvalificerad produktionsanläggning med kompetent bemanning 
 
Mälarplast är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004. 
 
Mälarplasts övergripande miljömål är att:  
- nå 100 % återvinning eller återanvändning där så är möjligt - minimera avfallet  
- sträva efter att använda mer miljöanpassade kemikalier  
- sträva efter effektivare användning av energi och naturresurser  
- säkerställa att leverantörerna och samarbetspartners uppfyller högt ställda miljökrav  
 
Företagsledningens ansvar är att genom ständiga förbättringar samt interna revisioner 
följa, säkerställa och om möjligt förbättra systemens effektivitet. I samband med 
ändringar i systemet (införande, utveckling och underhåll) beaktas alltid företagets 
betydande miljöaspekter. 
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3.4 Produkter 
 
Mälarplast bedriver bearbetning av termo- och härdplaster med inriktning mot 
legotillverkning, men Peter Wall jobbar även på att inverstera i ett par egna 
produkter. 
 
 

3.5 Kunder 
 
Mälarplast har kundorderstyrd produktion, det är alltså kunden som bestämmer hur 
produktspecifikationen ska utformas. Det är för att kunden måste få exakt det de letar 
efter. Det är ju alltid kunden som specificerar vad han vill ha av produkten och hur 
den ska se ut. 
 
 

3.6 Orderhantering 
 
Det är skillnad i hantering mellan ny kund eller om kunden är återkommande. 
Ordermottagningen kan ske skriftligt eller genom fax eller telefon.  
 
Om det är mer än 1,5 år sedan kunden senast hade en order måste den ansvarige gå 
igenom aktuella priser. När det är en ny kund eller ny artikel från en återkommande 
kund så skickas en offert skriftligen till kunden, för ny artikel (nytt artikelnummer) 
och där det totala värdet av beställningen beräknas komma att överstiga 100 000 
kronor används en checklista för offerter. En kopia av offerten samt den ifyllda 
checklistan arkiveras därefter i därtill avsedd pärm. För att vid senare beställning av 
samma kund få en snabbare hantering. Beställningen bekräftas med en skriftlig 
orderbekräftelse. I de fall kunden explicit avböjt bekräftelse (t.ex. vid återkommande 
avrop till redan överenskommet). Orderbekräftelsen som skrivs ut när offerten är lagd 
är bolagets verktyg för att säkra att förhållandet gentemot kund är ordentligt reglerat. 
En kopia på orderbekräftelserna (i nummerordning) arkiveras därefter i därtill avsedd 
pärm. Orderbekräftelse innehåller information om överenskommen artikel (nr), 
kvantitet, pris, eventuell verktygs- eller ställkostnad, leveranstid, leveransvillkor, 
emballage, betalningsvillkor, dröjsmålsränta samt att moms tillkommer. Dessutom 
anges att allmänna bestämmelser för plastbranschen tillämpas.  
 
Ett följekort (se bilaga 2) upprättas som anger detaljens produktidentifikation och 
kontrollstatus under tillverkning och lagring. Till följekortet bifogas kopia av 
formsprutningsprotokoll (se bilaga 3). Ansvarig för att följekort utfärdas åligger 
ekonomiansvarig och hanteringen under produktion är berörd operatör. Om kunden 
kräver utfallsprov hanteras detta enligt kundens krav. När orderkortet skrivs 
kontrolleras det i SPCS om varan finns i färdigvarulagret och ansvarige går fysiskt ut 
till lagret och kontrollerar om det finns råmaterial till orden.  
 



 36

Om varan inte finns i färdigvarulagret så skickas ordern till produktionsansvarige 
som planerar in den i produktionen. För att säkerställa rätt leveranstid planeras 
produktionen löpande genom veckovisa beläggningsplaner för respektive maskin. 
Dessa uppdateras löpande och arkiveras efter avslutad produktionsvecka. Denna visar 
då faktisk produktionstid för varje maskin och order. 
 
När produktionen är slutförd går produkterna till färdigvarulagret i väntan på leverans 
till kunden. Leveransen bokas av kunden för att alla kunder använder sig av olika 
leverantörer som de har avtal med.  
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3.7 Produktion 
 
 
När en order inkommer och artikeln inte finns i färdigvarulagret så måste man 
producera och för att säkerställa rätt leveranstid planeras produktionen löpande 
genom veckovisa beläggningsplaner för respektive maskin. Dessa uppdateras 
löpande och arkiveras efter avslutad produktionsvecka. Denna visar då faktisk 
produktionstid för varje maskin och order. 
 
När en order ska till att köras i en maskin så börjar de med att hämta pallen till 
verktyget som redan sitter i maskin och plocka ner det och köra ut det till lagret. 
Sedan tar man med sig det nya verktyget till maskinen där det plockas fram och 
kontrolleras och justeras för att till sist monteras. Inställning av maskinparametrar 
sker enligt upprättat formsprutningsprotokoll. I de fall då något protokoll inte 
finns tillgängligt skall inställda parametrar dokumenteras. Följekort finns 
tillgängligt före produktionens start. 
 
När montering av verktyget är klart så måste rätt plast och eventuell färg finnas i 
maskin om så inte är fallet måste maskinen tömmas på material och fyllas på med 
rätt material och eventuell färg. 
 
Sedan är det tid för provkörning och justering.  
 
Under pågående produktion ansvarar utsedd operatör för packning, kontroll etc. i 
enlighet med följekort. Att produktion, packning, kontroller och uppmärkning 
genomförts enligt instruktion kvitteras med signatur och datum. Varje operatör 
har ett körschema (enligt mall) där genomfört arbete dokumenteras. Dessa 
körscheman arkiveras av produktionschefen. 
 
Om förändringar görs i maskininställningar ska detta markeras på kopian av 
formsprutningsprotokollet. Ansvarig för detta är produktionschefen. 
 
Vid delad eller avbruten order skall följekort kopieras och ett exemplar skall 
finnas i varje pall efter delning eller avbrott. Ansvarig för att kopiering av 
tillverkningsordern blir utförd och att kontroll och provningsstatus kan 
säkerställas är operatören. Nytt följekort tas fram av ekonomiansvarig. Det gamla 
följekortet revideras i avseende på antal. 
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3.8 Planering av konstruktion/tjänst 
 
Om framtagning av ny produkt/tjänst planeras eller större ändring beslutas ska 
lämpliga rutiner fastställas för: 
 
� att uppfylla kundens krav        -  kvalitetsmål och krav på produkten 
-  utformning av processen         -  hur mål för verifiering och validering uppfylls 
-  lagar och författningskrav       -  behov av resurser och dokumentation 
-  påverkan på miljön 
 
 

  
Figur 3.3 

     Idéer, behov 

         Prioritera 

          Planera 

     Definiera krav 

        Genomför 

         Resultat 

 Uppfylls    
kraven

 Uppfylls    
behov

 Färdig prod/tjänst 

Ja 

Ja 

     Tillämpning 

Nej 

Nej
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3.9 Processanalys 
 
Om man jämför teorin under processdelen så kan man säga att Mälarplasts processer 
är en hybrid av funktionell layout och linjebaserad layout men med ett parallellt 
flöde. Det man kan se på de små maskinerna är att när produkterna är klara i 
maskinen så behövs de inte bearbetas mer utan att endast packas men med vissa 
undantag. Om man tittar på de stora maskinerna så ser man att när produkterna är 
färdigsprutade i maskinen så behöver det ofta borras eller tas bort lite av överbliven 
plast. Exempel på detta är där man skickar in plasten i verktyget. Detta efterarbete 
sker alltid för hand och inte med några automatiserade maskiner på grund av att det 
finns så stor produktflora och att det kan vara svårt att hitta maskiner som klarar av 
detta. 
 
 

3.10 Underhåll 
 
Detta med underhåll på maskinerna är mycket eftersatt och görs sällan. Det finns 
vissa stadgar för detta men alla i produktion kan inte utföra detta. Städningen av 
maskinerna som kanske inte klassas som underhåll görs inte regelbundet, det har 
gjorts på någon av maskinerna när man börjat med 5S fasen.  
 
 

3.11 SMED 
 
När vi pratar verktygsbyten så finns det bara vissa i personalen som kan utföra dessa 
byten, det finns ingen direkt standard för hur allt skall gå till. De dokument som är 
bifogade vid ett verktygsbyte är ett följekort till ordern samt ett 
formsprutningsprotokoll. Detta finns bifogat i arbetet. Där kan man se vilket verktyg 
man skall ha samt vilken utstötare som skall användas, dock bara längden av just 
denna. Det står också vilka inställningar som skall finnas i maskinen vid körning.  
 
Vissa problem vid kontrollen av verktyget som upptäcktes när vi närvarade, var att 
det endast fanns en person i produktion som kunde kontrollera och undersöka om det 
var okej. Verktygsbyten görs oftast på den utsatta tiden även om det blir mycket 
spring för att leta efter saker. Tiderna som var satta för verktygsbyten var dock väl 
tilltagna och bytena skulle kunna göras på mycket kortare tid med bättre rutiner och 
träning. Tiderna klarades dock inte om verktyget behövde kontrolleras då endast en 
person klarade detta.  
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3.12 5S, Var är Mälarplast? 
 
När vi var på första besöket på Mälarplast fick vi lite saker förklarade och en var att 
de börjat med att införa 5S i produktionen. Detta var en av de stora sakerna som 
Mälarplast ville arbeta med och försökte arbeta med när tid fanns. De hade börjat med 
att märka upp var verktygen skulle vara vid maskinen men var inte klara. Städningen 
av produktionen var inte riktigt klar eller knappt påbörjad. När det gäller sortering har 
den gjorts på vissa delar så som vattenkopplingar samt verktyg till ställ men det är 
inte riktigt färdigställt på grund av att någon uppmärkning inte har gjorts. Det senaste 
som genomförts är linjer på golvet för att hjälpa en att se färdvägar och var saker inte 
får stå på arbetsgolvet. Detta för att göra det mera överskådligt och lättare att komma 
fram.  
 
När man pratar om att skapa vana kring detta finns det inget som är direkt inarbetat så 
det behövs stora insatser för detta. 
 
Några standarder för hur allt ska vara finns inte upprättat men är på gång enligt 
produktionschefen, han vill få fram instruktioner på allt inom en snar framtid för att 
man inte skall kunna göra fel. 
 

3.13 Lager 
 
Lagerhållningen på Mälarplast fungerar bra på vissa delar och sämre på vissa. Den 
som fungerar bra är utgående lager eller färdigvarulager där man har full kontroll 
genom SPCS8, där man ser varje enskilt artikelnummer och hur många som finns och 
är klara att levereras. Det finns problem i verktygslagret och råvarulagret där man inte 
har någon direkt kontroll på vad man har och vad som finns, detta på grund av att det 
inte finns något system för detta. I det som är kallager är det råvaror och sådana 
gamla kassaktioner av produkter som är nermalda. En del av detta lager är även uthyrt 
till kund som har vissa delar av sin verksamhet där, det finns funderingar på att köpa 
upp denna del för att kunna frigöra plats och skapa högre beläggning på sina 
maskiner genom att sälja produkten själva.  
 
I varmlagret lagras till stor del verktyg till formsprutningsdetaljer även många som 
inte används längre. Genomgång av alla gamla verktyg har gjorts men inte slutförts. I 
detta varmlager är August Lundhs Metallfabrik AB lokaliserat. 

                                                
8 Ekonomi program 
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3.14 Muda list 
 
Produkter med fel och brister: 
Vid verktygsbyte och uppstart av maskinen så blir det mycket produkter med fel. 
Dessa fel är svåra att undvika på grund av att verktyg och maskin måste justeras vid 
start. Men skrot körs också vid vanlig produktion som t ex när plasten inte går ut i 
formen tillräckligt eller när den går utanför eller vid färgavvikelser. Skroten som körs 
mals ner och kan blandas ut med ny plast och användas till nya produkter 
 
Onödiga rörelser: 
Vid verktygsbyte måste de gå långt för att leta efter rätt verktyg och maskindelar. 
Detta är som det tas upp i teorin att arbetsstationen är dåligt planerad med att 
verktygen inte finns vid varje maskin och att det är dålig ordning på delarna som 
behövs. En operatör sköter fler maskiner och i produktionsplaneringen tas ingen 
hänsyn till vilka maskiner en operatör sköter så det kan bli mycket onödig gång.  
 
Väntan: 
Den största väntetid som identifierades är väntetiden vid verktygsbyten när det blev 
mycket letande efter verktyg och material. Vid ett verktygsbyte som granskades blev 
det lång väntan på att Bengt som de ville skulle godkänna verktyget. 
 
Överproduktion: 
Mälarplast producerar ibland för att ha i färdigvarulager för kunder som är årligen 
återkommande eller kanske ett par gånger per år. De tillverkar lite extra i varje batch 
för att vara på säkra sidan. 
 
Mellanlager: 
I lager finns mycket nermald begagnad plast som kommer från t ex produkter som 
blivit skrot. Färdiga produkter lagras också till hela batchen är färdig. 
 
Transporter: 
Placeringen av inkommande, utgående och produkter i arbete är inte så bra planerad. 
På grund av detta så ställer de saker och pallar lite som det får plats och blir ofta 
tvungen att flytta en sak för att få tag i en annan. 
 
Felaktiga processer: 
De har inte ett standardiserat arbetssätt med dokumentation och instruktioner på 
arbetsmomenten  
 
 
 
 



 44

4 Förbättringsförslag 
 

4.1 5S 
 
4.1.1 S1 � Sortera 
 
Det finns mycket saker att sortera upp och det här är några av dessa. Den första är att 
sortera upp bra och dåliga utstötare för att slippa leta upp de som fungerar. De skulle 
kunna sorteras efter storlek och gängor. Vidare är att kolla upp alla vattenslangar och 
kopplingar till dessa och få dem att ligga mera uppordnade än vad de gör nu. 
Maskinspecifika verktyg skall vara uppmärkta på en egen plats vid maskinen. 
 
Vidare skall allt få sin plats och sorteras i vissa ordningar för att underlätta när man 
ska ha fram verktygen och kontorsmaterial. 
 
 
4.1.2 S2 � Strukturera 
 
När vi pratar om att strukturera upp inom produktionen skulle det vara till stor hjälp 
med olika färgkoder som angivet i teoridelen. Där man använder sig av olika färger 
på olika delar av produktionen för att få allt på plats. Även stora verktygstavlor där 
allt blir lättare att se och att se om något fattas och behövs beställas. 
Verktygsbeställningslista skall finnas uppsatt någonstans för att alla skall kunna vara 
med att hjälpa till kring detta. 
 
Det skulle behövas listor på allt som skall finnas på alla olika delarna av 
produktionen, detta för att det skall bli lättare att veta vilken mängd av allt som finns 
på olika ställen. Detta skulle speciellt implementeras på alla verktyg och utrustning. 
 
Rita upp på golvet alla begränsningar som saker inte får placeras på, detta har gjorts 
på viss del av golvet. Skulle behövas i hela byggnaden för lättare översikt. 
 
 
4.1.3 S3 � Städa och inspektera 
 
Här gäller det mest för Mälarplast att skapa lite rutiner och utföra dessa. Till att börja 
med skall man jobba efter: 
 

• Vad som ska rengöras? 
• Hur det ska rengöras? 
• Vem ska göra rengörningen? 
• Hur rent ska då rent vara? 

 
Om man får klart på dessa fyra punkter och kommit överens med alla har man 
kommit långt. Det gäller att alla är överens när man tar dessa beslut och att det finns 
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instruktioner för dessa. Utan instruktionerna kan det bli svårt att få samma nivå på 
städningen hela tiden. 
 
 
4.1.4 S4 � Standardisera  
 
När man gjort S1-S3 så skall man skriva ner olika typer av dokument för att skapa en 
standard på tillexempel verktygsbytena för att lättare kunna utföra dem senare på 
exakt samma effektiva sätt som innan. Det skall finnas bilder och instruktioner till det 
mesta vad det gäller produktionen för att alla skall kunna göra varandras jobb om 
någon är borta. 
 
 
4.1.5 5S � Skapa vana 
 
Här gäller det för Mälarplast att mest följa de anvisningar som har gjort i tidigare 
steg. De anvisningarna som skrivits blir en ny standard som följs. Det man vill är att 
de anställda skall känna sig hemma i det nya arbetssättet och inte motarbeta denna 
förändring, de anställda skall vara en del i förändringen. 
 

4.2 Lager 
 
I SPCS-programmet som används på Mälarplast skulle man behöva implementera 
råvarulagret och verktygslagret för att få bättre kontroll på vad som finns och nivåer. 
Varje pall bör vara märkt så man lättare ska hitta det man söker på lagren, när man i 
nuläget går ut på lagret finns vissa brister i ordningen och återuppställningen av 
pallarna vid användandets slut. Det borde finnas listor på alla saker som finns på 
lagret med mängden av allt och var de finns exakt. Det skulle göra att det blir mycket 
lättare att veta vad som exakt finns på verktygslagret och hur ofta vissa verktyg 
används för att kunna prioritera lättillgängligheten på dessa. Rensning och kontroll av 
vilka verktyg som har blivit gamla och föråldrade har gjorts men är inte helt klart, 
genom att skicka tillbaka eller kasta gamla verktyg kan plats frigöras och fler 
pallplatser frigörs. Genom att det blir mindre på hyllorna blir det lättare att hitta till 
saker och tar kortare tid att ta fram det man letar efter. 
 
Genom att man skulle kunna bli av med stora delar av alla verktyg på lagret skulle det 
finnas en chans att flytta det tillfälliga färglagret från produktionsgolvet till 
verktygslagret där det inte skulle vara i vägen lika mycket. Även om färglagret inte 
direkt är i vägen skulle det frigöra plats på produktionsgolvet och göra det mera 
lättframkomligt. Det skulle istället kunna vara en plats för att ordna verktyg på.  
 
Råvarulagret är en av de delarna som man skulle behöva gör något åt när man har ett 
problem vid beredning av jobben. När jobbet skall beredas går produktionschefen ut 
på lagret och kontrollerar så rätt plast finns på lagret och den mängden som skall 
användas till den rätta körningen, när detta görs så borde materialet reserverar på 
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något sätt så att det inte går att glömma bort vad som är reserverat. När detta inte görs 
så kan det hända att man står utan material för att man trott att man haft det inne i 
lager. Detta skulle kunna undvikas om man hade någon tavla eller dataprogram där 
man har alla olika material eller de vanligast som normalt används. På denna tavla 
skulle man kunna skaffa sig olika fält med reserverade material och summa av 
material för framtida användning. Det skulle också gå att använda sig av en enklare 
utformad sida av Excel. Detta skulle också kanske implementeras på färglagret även 
om den har en typ av lista där allt finns med. Men efter intervju med personal finns 
det vissa svårigheter med att förstå allt där, eller mera att få överskådligheten. 
 
 

4.3 Underhåll TPU 
 
Man borde införa flera typer av underhåll. Den första är det vanliga dagliga 
underhållet när man städar av och gör rent maskinen. I denna dagliga städning borde 
det ingå att kolla så maskinen fungerar som den ska i slutet av dagen samt städning av 
maskinen vid dagens slut.  
 
Förebyggandeunderhåll skall implementeras för att hjälpa maskinerna att fungera 
bättre. Maskinerna klarar sig bra för tillfället när beläggningen inte är så hög men om 
beläggningen skulle gå upp är det ett måste med införande av förebyggandeunderhåll 
för att maskinerna inte skall få oönskade fel och stopptid. 
 
Det upprättas protokoll för vem och när det skall utföras underhåll. Det måste göras 
för att få en jämn produktion och minska de oönskade avbrotten på maskinerna. 
Service på alla verktyg är lika viktiga, man får inte lägga tillbaka ett verktyg som är 
sönder till lagret. Detta på grund av att det blir svårt att upptäcka detta fel innan det 
sitter i en maskin igen och ska köras. Alla verktyg som ligger i lager skall vara 
fungerande eller välmärkta med �ej fungerande�. 
 
 

4.4 Muda list 
 
Produkter med fel och brister: 
Att helt bli av med skrot vid verktygsbyte eller uppstart är nog i det närmaste omöjlig 
för det måste justeras och provas. Men det kan minimeras genom bra rutiner och 
förberedelser. Man måste bli noggrann med att notera alla inställningar och 
kopplingar för att minimera justeringar och bli tvungen att prova så lite som möjligt.  
 
Onödiga rörelser: 
De onödiga rörelserna vid verktygsbytena skulle nästan helt elimineras om man hade 
bättre ordning på verktyg och ännu hellre ha verktygen för verktygsbyte uppsatta och 
märkta på en verktygstavla vid varje maskin. Att planera in så att samma operatör kör 



 47

maskinerna som står i samband till varandra skulle också ta bort mycket onödiga 
rörelser. 
 
Väntan: 
Väntetiden vid verktygsbyten kan minimeras om man skulle strukturera upp 
materialet som behövs på det sätt som skrevs ovan i Onödiga rörelser. 
 
Överproduktion: 
Att producera för att ha i reserv till kunder som beställer en eller kanske två gånger 
per år är ett riktigt slöseri på både lager plats, maskin, personalens tid och uppbundet 
kapital. Att planera produktionen och bli snabbare på verktygsbyten så skulle de inte 
behöva tillverka så väl tilltagna batchar även om man får mer beläggning i 
maskinerna.  
 
Mellanlager: 
Den nermalda plasten på lagret används i ganska stor utsträckning men man skulle 
kunna bli ännu bättre på att använda den begagnade plasten. Men det blir i dagens 
läge mer begagnad plast än vad man kan använda så man behöver antingen se över 
och slänga den, eller om det går att sälja den. De kan bli snabbare på att planera in 
transporter när en batch är klar eller om det är en stor batch stycka upp den och skicka 
i lagom stora omgångar för att slippa att lagra färdigt material. Det skulle behöva 
skapas och dokumenteras rutiner för var och hur färdiga produkter ska så och lagras. 
 
Transporter: 
De skulle behöva rita upp platser för de pallar vid maskinerna som är för 
inkommande material, färdiga produkter och produkter i arbete. På detta sätt så är de 
platserna alltid tillgängliga för dessa ändamål och inte upptagna av annat. 
 
Felaktiga processer: 
De skulle standardisera arbetsmomenten och dokumentera och skriva instruktioner 
och anvisningar på alla olika arbetsmoment. Detta för att befintlig personal kan ta 
reda på information om de är osäkra. Det skulle underlätta och man skulle inte 
behöva vara beroende av att en speciell person kommer och kontrollerar t.ex. ett 
verktygsbyte. Detta skulle också medföra att ny personal lättare skulle kunna lära sig 
och ta till sig de olika arbetsmomenten. 
 

4.5 SMED 
 
På Mälarplast finns mycket att förbättra vid verktygsbyten. De skulle börja med att 
märka upp och sortera alla vattenslangar och utskjutare. De skulle också arbeta fram 
rutiner på att direkt upptäcka, justera eller slänga delar som inte fungerar. Det kanske 
skulle bli bättre att ha en färdig utskjutare till varje verktyg. De skulle också 
ordentligt märka vattenflödet på varje verktyg med in och utgångar. Så det första är i 
detta läge att verkligen sortera upp och få ordning på all utrustning innan man kan gå 
vidare och titta mer på vad smed -metoden innebär med allt som står i teoridelen. 
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Men bara med dessa enkla förbättringar så skulle de kanske halvera tiden för 
verktygsbyten. I nuläget fungerar det ostrukturerade sätt som de arbetar på, men detta 
mest på grund av att maskinerna inte har så stor arbetsbeläggning. Om man 
expanderar i den takt och till den grad som är målet för ledningen så kommer de att 
märka av dessa långsamma byten. Detta är viktigt att förbättra och är en av grunderna 
för att få en effektiv process. 
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5 Diskussion 
 
 
Som vårt arbete visar så kan Mälarplast förbättra en hel del. Med den beläggningen 
de har idag så klarar de sig. Ledningen jobbar i dagsläget för att företaget ska 
expandera och med mer beläggning på maskiner och personal så blir också kraven 
högre på en effektivare verkstad.  
 
Det som skulle göras först och främst är att sortera upp och se vad som finns i 
verkstaden, titta på vad som går att använda och slänga eller justera det som för 
tillfället är trasigt. För att sedan sortera in allt på verkstaden med var sak på sin plats. 
Det arbetet har påbörjats men är långt ifrån klart. Detta arbete har bemötts med ett 
visst motstånd hos personalen som tycker att det har fungerat som det har varit och att 
detta innebär merjobb. Vi tror inte att personalen förstår hela bilden och att dessa 
förändringar på lite längre sikt innebär att det blir lättare att jobba med mindre 
ansträngning. Ett bra sätt att engagera personalen i detta är att dela in olika 
ansvarsområden. På detta sätt vet man vad som var och en har ansvar för och det blir 
lättare att se vad man ska göra. 
 
En standardisering av arbetet med uppförande av instruktioner för olika 
arbetsmoment skulle förenkla en del. Vi var med på ett verktygsbyte där man 
hämtade verktyget och gjorde klart men han som gjorde detta ville inte sätta upp det 
utan att fråga chefen, på grund av detta så tog det två timmar längre än utsatt tid. Efter 
att frågat Peter så förstod vi att de inte ska behöva fråga om något och att maskin 
hade stått i två timmar helt i onödan. Sådana problem tror vi kan avhjälpas med noga 
dokumenterade instruktioner om sådana moment, som personalen kan titta i om de är 
osäkra men också användas vid nyanställningar. De borde också arbeta in en rutin att 
ändra i instruktionerna som finns direkt när man upptäcker felet. 
 
Dessa moment som vi har tagit upp är grunden till ett fortsatt förbättringsarbete. Så 
dessa är de första och grundläggande momenten man ska börja jobba med just på 
Mälarplast. De har just börjat med dessa förbättringar och det finns företag som har 
arbetat i flera år med dessa saker och ännu inte är klara. Så det man måste förstå är att 
det inte är lätt att jobba med dessa förbättringar.  
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