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SAMMANFATTNING 

Trioplanex International AB ingår i koncernen Trioplast Industrier AB som producerar 
förpackningsmaterial till film och hygienindustrin. Koncernen är verksam över hela Europa 
där större delen av tillverkningen är lokaliserad i Sverige med huvudsäte i Smålandsstenar. 
Verksamheten i Landskrona består av Trioplanex International AB och Trioplast Landskrona.  

Halvfabrikat utgörs av pappershylsor, s.k. bobiner, och ger upphov till en hög andel hylsspill 
vid all form av hylskapning. Rapporten har i syfte att kartlägga materialspillet samt belysa 
materialflödet med avseende på nuvarande layout och maskinutrustning.  

I projektets början genomfördes en analys av nuvarande process med fokus på Bobinkapen. 
En fallstudie i form av ett förbättringsarbete ägde rum för att reducera de orsaker som hade 
störst inverkan på nuvarande maskinutrustning.  

Förbättringsförslag diskuterades fram av författaren tillsammans med handledare, 
uppdragsgivare och övriga involverade parter. En av lösningarna innebar en flytt av 
maskinutrustningen med ett ändrat materialflöde som följd. Införandet av ständiga 
förbättringar är också ett av de förslag som tas upp i rapporten.  
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ABSTRACT 

Trioplanex International AB is a part of the group Trioplast Industrier AB, which produces 
packaging materials for the film and hygiene industry. The group is active throughout Europe, 
where most of the production is located in Sweden, with head office in Smålandsstenar. 
Operations in Landskrona consist of Trioplanex International AB and Trioplast Landskrona. 

Semi-finished articles consisting of paper cores, so called bobbins, give rise to a high amount 
of core waste in any form of core cutting. The objective of the report is to map out all core 
waste and illustrate the material flow with regard to present layout and equipment. 

In the beginning of the project an analysis of the current process was carried out with focus on 
the cutting equipment. A case study in the form of an improvement work took place in order 
to reduce the causes which had the biggest impact on existing machinery. 

Improvement proposals were discussed by the author together with supervisor, assigner and 
other parties involved. One of the solutions involved a relocation of industrial equipment with 
a modified material flow as a result. The introduction of continuous improvements is also one 
of the proposals outlined in the report. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Trioplanex International AB vill effektivisera hela produktionen och materialhanteringen i 
verksamheten genom att starta ett förbättringsarbete med målet att gå mot Lean production. 
De upplever att pappershylsor, i resten av rapporten kallat bobiner, som blir över på 
Bobinkapen utgör en hög kostnad. De bobiner som kapas är råbobiner, d.v.s. okapade 
bobiner. De har ett högt inköpspris per meter och företaget är därför intresserad av att minska 
andelen hylsspill av udda längder som uppstår vid kapning av bobinerna och vid 
maskininställningar. Det här projektet ska utgöra en grund för företaget att gå mot Just In 
Time senare i utvecklingsarbetet. 

Genom att kartlägga flödet av bobiner ska det bli möjligt att genomföra layoutförändringar 
som bidrar till ett effektivare flöde. Förbättringsarbetet ska leda till att finna ett bättre 
alternativ att kapa på som reducerar andelen materialspill. Kartläggningen ska även indikera 
på de maskinomflyttningar som kan komma att bli aktuella för ett effektivare flöde. Bobiner 
är halvfabrikat och ingår i alla färdiga produkter. 

1.2 SYFTE 

Syftet med uppdraget är att undersöka möjligheten till en reducering av spillkostnaderna och 
effektivisering av bobinflödet. Trioplanex vill undersöka om det är ekonomiskt försvarbart att 
investera i modernare Bobinkap som i princip inte ger något hylsspill. Nulägesbeskrivning 
och insamlad data ska analyseras för att ge indikationer på de omstruktureringar som leder till 
högre produktivitet. Det är även aktuellt att se över intern lagerhantering vad gäller rålängder 
samt färdigkapade bobiner.  

1.3 DIREKTIV 

De direktiv som gällde var att enbart undersöka de olika bobinerna och inte slutprodukten. 
Direktiv gavs också om att se över flödet av halvfabrikat i anläggningen med fokus på 
Trioplanex. Under projektets gång ska en undersökning genomföras för att få fram 
kostnaderna för manuell bobinkapning av överblivna bobinlängder kontra automatiserad 
bobinhantering av de samma. Målet är att komma fram till det mest lönsamma alternativet 
med hänseende till tid, kostnad och andelen spill. Helst ska spillbitarna inte behöva hanteras 
av en operatör vid eventuell investering i ny utrustning. I nuläget är det operatören som avgör 
vilka bobiner som ska kasseras och vilka som kan kapas till mindre längder vid ett senare 
tillfälle när en sådan order kommer. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

Ramarna för examensarbetet är att enbart följa flödet av bobiner i företaget från inleverans till 
produktionsstart och inte produktionen i sig. Projektet avgränsas ytterligare genom att 
fokusera på hanteringen av hylsor på Bobinkapen och de åtgärder som krävs för att minimera 
spillet som uppstår vid uppkapning av råbobinerna.  

 



HYLSHANTERING SAMT FLÖDESANALYS 

 SIDAN 2 

1.5 FÖRETAGSPRESENTATION  

Koncernen Trioplast Industrier AB startades 1965 i Smålandsstenar av tre personer, därav 
namnet Trio, där ägaren var Vilhelm Larsson. Idén var att tillverka emballage av det nya 
materialet polyeten som ansågs ha god tillväxtpotential. Hans söner Bo och Lars Larsson tog 
över företaget i mitten av 70-talet efter deras far. Bo Larsson har varit ensam ägare och 
innehavare av alla aktier sedan 1984. Det var under detta år som han bildade koncernens nya 
moderbolag Trioplast Industrier AB och företaget är idag näst största tillverkaren av 
polyetenfilm i Europa och har ca 1450 anställda. Det material som produkterna tillverkas av 
är polyeten, papp och andra kompletterande material.  

Koncernen har som mål att öka tillväxten både organisatoriskt och genom förvärv och 2006 
var omsättningen 3,6 miljarder SEK. Koncernen har produktion i Sverige, Danmark och 
Frankrike som tillsammans utgör 11 produktionsanläggningar, samt ett Joint Venture i Saudi 
Arabien för framställning av polyeten. Koncernen producerar 215 000 ton polyeten under ett 
år. Trioplast Industrier har en decentraliserad organisation, baserad på fyra olika 
affärssektorer enligt fig. 1.1 nedan. 

 

Fig. 1.1 Organisationsschema Trioplast Industrier AB 

1.5.1 TRIOPLANEX/ TRIOPLAST LANDSKRONA 

Trioplanex International AB och Trioplast Landskrona är egentligen ett och samma företag 
och de försöker arbeta över gränserna alltmer och har som mål att fungera som ett företag i 
framtiden. De bedriver sin verksamhet under samma tak och utnyttjar samma lokaler, men 
produktionen är uppdelad i två avdelningar. Avdelningen för tryckta förpackningar är det 
marknadsområde som Trioplast ingår i och Trioplanex område är hygienfilm. Företagen har 
varsin VD, men samma produktionschef.  

Trioplast Landskrona förvärvades 1978 och ingår i affärsområdet tryckta förpackningar. 
Företagets marknadsområde är hygien, tissue och livsmedel och är en ledande leverantör 
inom tryckta förpackningar för dagligvaruindustrin. De jobbar i projektform och anpassar sig 
efter kundspecifikationer.  
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Trioplanex är specialiserat inom produktsektorn film och laminat för hygienindustrin. De är 
en ledande leverantör av hygienfilm i Europa. Företaget förvärvades 1980 och producerar 9 
000 ton film om året. Omsättningen 2008 uppgick till 273 miljoner kr för Trioplanex.  

1.6 UPPGIFTSBESKRIVNING 

Uppgiften är huvudsakligen att belysa andelen spill som uppstår vid kapning av bobiner och 
komma underfund med vilka alternativ det finns att reducera det. Det ska även gå att 
identifiera vilka kostnader dessa kasserade bobiner utgör.  

1.6.1 PROJEKTORGANISATION 

Projektet är organiserat som så att högst upp står produktionschefen för Trioplanex/Trioplast 
Peter Anderberg som har beställt uppdraget. Som handledare har jag haft Fredric Lindman. 

1.6.2 FÖRVÄNTAT RESULTAT 

Resultatet av examensarbetet ska användas som underlag vid beslut om nyinvestering av 
modernare kaputrustning samt vid förbättringsarbete av materialflödet.  
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2 ANSATS OCH METOD 

2.1 KVALITATIV OCH KVANTITATIV METOD 

Information som förmedlas via ord kallas kvalitativ och information som förmedlas via siffror 
kallas kvantitativ. Utgångspunkten inom kvalitativ forskning är att det finns många 
verkligheter. Det är viktigt att förstå att verkligheten behöver tolkas och inte mätas. Det som 
är specifikt hos kvalitativ forskning är att tyngdpunkten läggs på processer istället för på mål, 
resultat eller produkt i och med att forskningen här är induktiv. Det som induktiv forskning 
innebär är att de relationer hittas i informationen leder till möjligheten att starta med 
insamling av data och sedan ställa upp teoretiska kategorier och påståenden med data som 
grund. Ännu en egenskap är att kvalitativ forskning alltid innehåller fältarbete (Merriam 
1994).  

Kvantitativ forskning plockar isär en företeelse för att studera dess komponenter, dessa 
komponenter blir sedan variabler som studeras. I kvalitativ forskning strävar man däremot 
efter att förstå hur alla delarna samverkar för att bilda en enhet (Merriam 1994).  

2.2 OBSERVATIONER 

Arbetsmätning syftar till att fastställa standardtider i produktionen i form av styck- och 
ställtider. Dessa används främst för kapacitets- och beläggningsplanering samt 
produktkalkylering (Olhager 2000).  

Deltagande observation sker ute på fältet och är en direkt erfarenhet. Intervjuer och samtal 
brukar kombineras med observationer. Det finns många skäl till att observationer väljs som ett 
sätt att samla in information på. Observatören har möjlighet att lägga märke till saker som 
blivit rutin för personalen. Observatören får en direkt inblick i en företeelse och får därmed 
möjlighet att tolka det som observeras på sitt sätt. Genom observationer blir det möjligt att 
registrera beteendet i stunden. Den information som inte kommer fram genom exempelvis 
samtal p.g.a. att människor helst inte pratar om eller vill delta i vissa samtalsämnen kan 
komma fram genom observationer (Merriam 1994).  

2.2.1 TIDSSTUDIER 

Tidsstudier beskrivs av Olhager (2000) som en direktanalys där arbetet analyseras direkt 
genom att studera hur det utförs. Syftet med direktanalys är att fastställa ställtid och stycktid 
för en speciell operation eller arbetsmoment för en speciell produkt. Vid tidsstudier går det att 
klocka med hjälp av ett stoppur eller använda sig av inspelningsmaterial som videoinspelning. 
Det blir därmed möjligt att mäta synligt och repetitivt arbete.  

För att använda sig av metoden krävs att arbetet redan utförs. Innan en tidsstudie utförs så 
delas arbetsmomenten upp i mindre operationssteg för en mer detaljerad beskrivning. Varje 
operationssteg klockas och studeras för att få fram mätvärden som är tillförlitliga och ger en 
rättvis bild (Olhager 2000).  
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2.2.2 FREKVENSSTUDIER 

För att kontinuerligt studera operationsstegen i ett arbetsmoment kan frekvensstudie 
genomföras. Metoden fungerar genom att man gör stickprov för det arbetsmoment som 
genomförs vid just det tillfället. Det går att studera flera objekt samtidigt. Frekvensstudier är 
särkilt användbara vid studier av kapacitetsutnyttjande av resurser och även för att ta fram 
standardtider.  

Stickproven måste ske slumpmässigt vilket innebär att tiden mellan proven är slumpmässig. 
Uppläggningen för en frekvensstudie är lik den för en tidsstudie. Bland annat ska man 
bestämma studieobjekt, uppskatta objektets andel av totala tiden och avgöra antalet 
observationer som ska göras (Olhager 2000). 

2.3 FALLSTUDIE 

Enligt Merriam (1994) är en fallstudie en metod som kan användas för att systematiskt 
studera en företeelse. Metoden innebär en plan för att samla in, organisera och sedan 
sammanställa information eller data och erhålla ett resultat. Fallstudie är enligt Yin (2004) ett 
sätt att studera nutida händelser, utan att påverka relevanta variabler. De tekniker som ingår är 
direkta observationer och systematiska intervjuer. Fallstudie kan användas när ett empiriskt 
ämne ska undersökas genom att följa en mängd förutbestämda procedurer. Fallstudie skiljer 
sig från historisk metod genom att fallstudien hanterar många olika empiriska data så som 
dokument, intervjuer och observationer. Det centrala i en fallstudie är att den belyser ett eller 
flera beslut; varför de togs, hur de implementerades och med vilket resultat (Yin 2004).  

Det som enligt Merriam (1994) avgör om en fallstudie är det som passar bäst för att 
genomföra en undersökning är vilken typ av frågor som ställs, vilken kontroll man har och 
hur önskat slutresultatet ska bli. Den fjärde och avgörande faktorn är om det går att avgränsa 
ett system för sin undersökning. Företeelser som fallstudien undersöker kan vara en person, 
ett program, en händelse, en social grupp eller en institution. 

Fallstudier är enligt Ejvegård (1996) användbara tillsammans med andra metoder. Syftet med 
en fallstudie är att undersöka en liten del av ett stort förlopp och med hjälp av den beskriva 
verkligheten. Det stora förloppet kan vara flera beslut fattade i ett styrelseorgan där 
fallbeskrivningen blir ett bestämt styrelsebeslut.  

2.3.1 GENOMFÖRANDE 

Efter att problemområdet identifierats var nästa steg att angripa det. Det alternativ som ansågs 
fungera bäst för det specifika området var en fallstudie. Undersökningen genomfördes 
tillsammans med personal på företaget i och med deras erfarenheter och mål med 
förbättringsarbetet. Det viktiga med fallstudien var framförallt att komma underfund med 
vilka störningar som fanns och anledningen till deras uppkomst. Fallstudien genomfördes 
genom direkta observationer, intervjuer samt formulär. 

Upplägget av fallstudien var genom PDCA-verktyget och 5S. Den mall som följdes baserades 
på TPM, Total Productive Management, och består av tre nivåer (se kap. 5.9).   
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2.4 INTERVJUER 

Intervjuer är en primär informationskälla under en fallundersökning. Den vanligaste formen 
av intervju är ett möte mellan två personer, där den ena är intervjuare och den andra 
respondenten. Att samla in information genom intervjuer innebär att man måste avgöra vem 
som är bäst lämpad för intervju. Ett sätt att hitta rätt personer är att observera hur den valda 
företeelsen läggs upp eller utförs (Merriam 1994). 

Anteckningar vid intervjuer får alltid göras, men det kan vara hämmande för vissa personer 
som då uttalar sig försiktigare. I vissa fall kan det vara bättre att anteckna direkt efter 
intervjun eftersom minnet bleknar för varje timma som går efter intervjun (Ejvegård 1996) 

Enligt Ohnstad (1995) beror svaret på hur frågorna ställs. Den stora utmaningen här är att 
utforma frågorna på ett sätt som ger uttömmande svar. Frågorna ska vara öppna och inte 
slutna. Inga hypoteser ska kastas fram. Intervjuaren ska fråga klienten hur denne upplever 
problemet istället för att fråga efter orsaken till problemet. 

Intervjuerna som genomfördes för denna rapport var av typen strukturerade intervjuer. 
Frågorna var förutbestämda och även ordningen var förutbestämd. Det var kopplat till att 
intervjuerna inte behövde vara långa och det var kvalitativ fallundersökning. Dock ska 
nämnas att intervjuerna var öppna och mindre strukturerade. Intervjupersonerna kunde 
komma med egen information i och med att en del frågor var öppna frågor samt att de fick 
komma med egna synpunkter och funderingar. 

2.5 VALIDITET OCH RELIABILITET 

Merriam (1994) nämner att de åtgärder som möjliggörs genom en fallundersökning beror på 
själva situationen, de tillförs inte utifrån. Validitet och reliabilitet hos ett experiment är svårt 
att undersöka, om ens möjligt, däremot är det möjligt att diskutera de processer och 
procedurer som användes i undersökningen. Reliabilitet och validitet är sammankopplade 
under forskningens gång och det går inte att bara fokusera på den ena, utan båda kräver 
uppmärksamhet. Vidare är det även så att de inte beror på varandra. 

Validiteten kan delas upp i inre och yttre validitet. Inre validitet syftar till intern validitet och 
har att göra med hur erhållna resultat stämmer överens med verkligheten. Ejvegård (1996) 
menar att validitet innebär att man tar reda på om det som mäts verkligen är rätt. Det gäller att 
ha en mätmetod som är duglig, d.v.s. valid. Det viktiga är att ange ett exakt mått.  

Reliabiliteten är ett sätt att ange tillförlitligheten och användbarheten av ett mätinstrument och 
måttenhet (Ejvegård 1996). Vidare rör det även upprepningen av resultatet, d.v.s. om samma 
resultat erhålls fler gånger. Reliabiliteten blir hög om samma resultat uppnås vid upprepade 
undersökningar (Merriam 1994).  

Den här rapporten har kunnat få en hög validitet genom kontakt med handledaren på skolan, 
samt ett nära samarbete med företaget. Därutöver har en utförlig litteraturstudie vidare stärkt 
rapportens validitet. Medarbetarna hade stor inverkan på fallstudien och bidrog med mycket 
information vilket ökar reliabiliteten. De uppgifter som samlats in har kontrollerats med 
företaget där de utryckt sin åsikt och tankar vilket ytterligare höjt reliabiliteten i rapportens 
innehåll. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

3.1 PRODUKTIONSSYSTEM 

Begreppet system fick sin nuvarande innebörd inom biologin där levande organismer sågs 
som delar i ett större system, men att de även utgjorde ett eget system. De identifierades som 
öppna enheter som hade utbytte med sin omgivning med vilken de hela tiden anpassade sig 
till. Det var första steget till systemtänkande på det sätt vi använder det idag. Man insåg tidigt 
att begreppet kunde tillämpas på många olika områden utanför biologin. Det som sker i ett 
system är att den omvandlar input till output. Oftast används begreppet i kombination med 
andra begrepp för att uttrycka komplicerade och svårförklarliga händelser (Lind 2001). 

Reglerna i ett produktionssystem är organiserade runt ett antal mål som ska uppnås. Ett mål är 
alltid aktivt under en given punkt i tiden (Anderson 1993). Ett produktionssystem kan ses som 
en omvandlare av input till output genom s.k. transformation. Transformationen utgörs av en 
svart låda vars innehåll inte går att se. Exempel på transformation kan vara bearbetning eller 
montering. Det är omvandlingen av råvaror som är input och en komponent eller färdig 
produkt som är output i ett transformationssystem (fig. 3.1). Det kräver att teknik, människa, 
energi och information organiseras och styrs upp på bästa sätt. Det tekniska och mänskliga 
systemet är i det här fallet de som gör något, d.v.s. de är utförare. Informations- och 
ledningssystemet ingår som aktiv omgivning i systemet (Bellgran & Säfsten 2005).  

Fig. 3.1 En modell av transformationssystemet (Bellgran & Säfsten, 2005) 

Wu (1994) beskriver ett system som en pågående process, vilket involverar alla processer som 
ändrar tillståndet för en eller flera objekt i systemet. I produktionen kan output från ett 
tillverkningssystem fungera som input för ett annat. Ett produktionssystem kan sägas vara den 
process där varor eller tjänster skapas genom att kombinera material, arbete och kapital. Det 
gäller allt från produktion av konsumtionsvaror och musik till energi- och tjänsteproduktion i 
konsultföretag.  

Utförande system 
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3.2 PRODUKTIONSSTYRNING 

När man diskuterar produktionsstyrning idag är det filosofin Lean production som är i fokus. 
Produktionsfilosofin blev känd för världen när James P. Womack och hans medförfattare 
undersökte bilindustrin under fem år och presenterade resultatet i boken ”The machine that 
changed the world: The story of Lean production”. Det var även de som myntade begreppet 
”Lean Production”. Det första företaget att tillämpa Lean production var det japanska 
bilföretaget Toyota Motor Company under 1950-talet.  

Toyota tillverkade ett fåtal bilar och efter besök i Detroit, USA, hos Fordfabriken Rouge insåg 
Eiji Toyoda att mycket kunde förbättras, bl.a. vad gällde slöserier som han kallade muda. 
Tillsammans med Taiichi Ohno, produktionsansvarig i Toyota, kom han fram till att 
masstillverkning inte kunde tillämpas i Japan. Det fanns många faktorer som gjorde att enda 
möjligheten för Toyota var att komma på ett nytt sätt att tillverka som var mer effektivt än 
masstillverkning. Taiichi Ohno åkte fram och tillbaka till Detroit i sin strävan att hämta 
kunskaper och effektivisera masstillverkningen och anpassa den efter de villkor som rådde 
hemma. Han gjorde otaliga experiment hemma i Japan. Det fundamentala i Lean tänkande är 
muda (Womack 1991). Lean kan illustreras med ett tempel (fig. 3.2) där de ingående delarna 
är representerade.  

 
Fig. 3.2 Lean tempel (Nicholas 2006). 

Produktionssystemet är anpassat att reducera slöserier så att företaget kan producera rätt 
produkt i rätt kvantitet och i rätt tid. Systemet fokuserar på produkt, flöde och värdeskapande. 
Toyota Production System (TPS) är Toyotas unika synsätt på tillverkning och utgör grunden 
för Lean production som har dominerat tillverkningen de senaste åren (Liker 2004). Lean 
templet modifieras ibland beroende på vilken verksamhet företaget sysslar med och företagets 
storlek. Gemensamt för alla är att alla aktiviteter, som ska effektivisera samt minska slöserier, 
tillsammans ska leda till ändrat arbetssätt och bidra till att bygga upp templet hos respektive 
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företag. På så sätt byggs ett företags Lean tempel upp som därmed kan inse vilken betydelse 
de olika ingående delarna har för helheten.  

Lean tempel brukar generellt ha pelare som innehåller bl.a. Just-in-Time, Jidoka och säkerhet. 
Själva grundstenen brukar vara ledarskap och standardiserat arbetssätt, där 5S utgör den 
viktigaste punkten. Det brukar även vara den punkt som företagen först börjar med när de ska 
börja jobba mot Lean. Målet är alltid nöjda kunder vilket uppnås genom engagemang och 
lagarbete. 

3.2.1 KAIZEN – STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR 

Kaizen är ett japanskt ord som skrivs med två tecken där det första ordet Kai betyder 
förändring och Zen betyder till det bättre. När tecknen sätts ihop och bildar ett ord, Kaizen, 
läggs ytterliggare en dimension till ordet – ständig. Därmed blir översättningen till svenska 
ständiga förbättringar (Meland 2006). 

Kaizen är bland de första verktygen för utvecklings- och kvalitetssystem där skillnaden mot 
övriga är att det leds uppifrån, men drivs underifrån. Det bästa är om all personal informeras 
där en eller två Kaizenkonsulter utses till gruppledare. Det är inte dessa personers uppgift att 
göra arbetet, utan de ska fungera som stöd och vara den sammanhållande länken. När arbetet 
väl är igång är det viktigt att följa upp och utvärdera för att kunna se om de åtgärder och 
metoder som satts in fungerar samt om tagna beslut verkligen genomförs. Det är viktigt att 
identifiera det som fungerar så att det i annat fall ges möjlighet att agera i tid. Grunden i 
Kaizen är problemlösning både i- och utanför produktionen genom att arbeta med ständiga 
förbättringar. För att problemlösningen ska bli så effektiv som möjligt är det bra att tydligt 
involvera ledningsgruppen i företaget (Meland 2006). 

Lean production, som Kaizen är en del av, går ut på att eliminera slöserier och öka 
effektiviteten i produktionen på ett sätt som genomsyrar hela verksamheten. Enligt Bergman 
& Klefsjö (2001) innebär Kaizen nödvändigtvis inte enbart små förändringar och att 
innebörden därmed blir att Kaizen inte kan ingå i offensiv kvalitetsutveckling. De 
understryker att ständiga förbättringar mycket väl kan omfatta både små och stora 
förbättringar. Ett effektivt verktyg i arbetet med ständiga förbättringar är PDCA- cykeln (se 
kap. 3.2.6).  

3.2.2 5S 

Ett första steg i att starta förändringsarbete är att påbörja det med implementeringen av 5S 
som innebär ordning och reda på arbetsplatsen. Verktyget ger snabbt synliga resultat vilket i 
sin tur erbjuder en fördel som ger en kraftfull start i början av ett Kaizenarbete (Meland 
2006). Verktyget ger alla i verksamheten möjlighet att förbättra sin egen arbetssituation 
genom att de är involverade i en tidig fas.  

5S begreppet står för: 

1. Sortera; identifiera material och verktyg som är nödvändiga för att klara det dagliga 
arbetet. Allt som är onödigt tas bort från arbetsplatsen så att all överbliven material kan 
sorteras bort. En noggrann genomgång av arbetsplatsen är nödvändig för att få ett så bra 
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resultat som möjligt. Det här är första steget i 5S och det är viktigt att hitta grundorsaker till 
smuts och läckage. 

2. Systematisera; andra steget i processen innebär att man ska se till att alla saker har sin 
plats. Platsen i sig ska vara den mest optimala platsen för ett specifikt verktyg vilket kräver 
lite tid och avstånd för att komma åt det. Även ergonomin är viktig eftersom det ska vara 
lättillgängligt vilket effektiviserar hela processen. Platserna för verktyg och material ska vara 
tydligt uppmärkta så att inga tveksamheter kan uppstå om var de ska ställas samt att det ska 
vara enkelt att upptäcka om något inte är på sin plats. 

3. Städa; det är viktigt att rengöra arbetsplats och verktyg och hålla det snyggt. Man ska städa 
lite varje dag och en större rengöring ska äga rum en gång i veckan. Det handlar om ordentlig 
städning i den här fasen så att det blir möjligt att upptäcka och kartlägga alla orsaker till smuts 
och notera dessa på en blankett. 

4. Standardisera; de dagliga rutinerna ska standardiseras. Ta fram och använd att-göra-listor 
som beskriver hur saker och ting ska placeras, underhållas, fyllas på mm, vid ordning och 
reda arbetet för maskiner och arbetsplats.  

5. Se till; viktigt att kontrollera och se över konditionen på utrustning och arbetsredskap. Här 
gäller det att se till att ordningen hålls. Förbättra det som kan förbättras kontinuerligt. Viktigt 
att skapa vana genom disciplin och övning. 

3.2.3 MUDA 

Muda har sitt ursprung i Lean production och kan översättas till slöseri. Ordet i sig betyder 
onödig och icke-värdeskapande arbete. Enligt Meland (2006) kan det gälla arbete som utförs 
på ett felaktigt sätt, felaktiga rutiner, att man behöver leta efter saker samt dubbelarbete. 

Genom mudaletning identifieras arbetsuppgifter som är mer värdeskapande och leder till ökad 
produktivitet utan ökad arbetsmängd. I arbetet med Kaizen är det en ständig sökan efter 
sådana arbetsmoment och uppgifter som kan tas bort och som frigör tid. Den frigjorda tiden 
kan användas till att utföra uppgifter som är mer tillfredsställande för personalen och 
uppgifter som ger mervärde åt kunden. Tiden kan även användas till att komma på fler 
förbättringar. Mudaletning innebär således att tid som inte är produktiv tas bort och lägger in 
uppgifter istället för att bara tillföra fler arbetsmoment i redan full sysselsättning. 

Bellgran & Säfsten (2005) identifierar slöseri i produktionen såsom: 

1. Muda av Överproduktion  

2. Muda av Väntan 

3. Muda av Transport 

4. Muda av Bearbetning 

5. Muda av Lager 

6. Muda av Förflyttning 

7. Muda av Producera defekta delar 
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Det är i princip allt som inte bidrar till produktens förädling och värdeökning och som av den 
anledningen bör elimineras. Ännu ett slöseri som de tar upp i boken är oanvänd kreativitet hos 
de anställda. För att produktionen ska flyta på ett sätt som kan likställas med Lean production 
krävs grupper av mångkunniga medarbetare på alla nivåer i organisationen. En viktig åtgärd i 
arbete med muda är att eliminera transporter genom en effektivare layout som ska leda till 
jämnare produktion och hindra överproduktion. Kortare ställtider och genomloppstider leder 
till desto mindre slöserier i produktionen. 

Muda kan bäst elimineras av en grupp som står nära produktionen och som kan processen 
bäst. Gruppen ska ha en team-ledare som ska koordinera gruppen istället för en förman och de 
ska gemensamt komma fram till hur nödvändiga uppgifter i processen bäst kan genomföras 
(Womack 1991). 

3.2.4 KANBAN 

Kanban är ett kort för att kontrollera en produkts flöde genom fabriken och omfattar hela 
produktionsflödet. I ett praktiskt exempel, för att tydliggöra hur kanban används, kan det 
sägas att ett kanban-kort fästs på en container eller pall med ett visst antal enheter som 
indikerar att den är redo att hämtas. När den hämtas av en operatör och slutligen töms på 
enheter tas kortet bort. Därmed vet de inblandade att det är dags att hämta den tomma 
containern/ pallen och fylla den på nytt med enheter. Processen startar på nytt när pallen 
börjar fyllas eftersom kanban-kortet fästs återigen på pallen. Det finns enkortssystem och 
flerkortssystem som skiljer på lagerhantering och produktion (Krajewski & Ritzman 2002). 

Kanban används i dragande system, s.k. pull system, där företaget producerar direkt mot 
kundorder och inte mot lager. I pull system är det efterfrågan från kund som direkt sätter 
igång produktionen av produkten. Ordet kanban betyder kort eller visuell bakgrund på 
japanska. Huvudfrågan i produktionsstyrning är att veta hur en tillverkningsorder ska ges. I 
konventionella system där man jobbar mot lager finns tillverkningsorder i alla moment och 
den följer produktens väg från början till slut, se figur 3.3. Denna metod kallas även för ett 
tryckande system, s.k. push system. I Kanban går ordern nedåt i form av att det är momentet 
före som avgör när och hur mycket som ska produceras av momentet innan enligt figur 3.4 
(Bellgran & Säfsten 2006). 

 

 

 

 

Fig. 3.3 Konventionell produktionsbeordring enligt ett tryckande system. 
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Fig. 3.4 Produktionsbeordring med Kanban i ett dragande system. 

Det finns olika typer av kanban som kan användas och som kan anpassas till det skick 
tillverkningen befinner sig i. Huvudtyperna av kanbanmetoderna är production-ordering 
kanban och withdrawal kanban (Maynard & Zandin 2001). Den förstnämnda är kanban som 
baseras på någon form av fysisk och visuell initiering av nya order och den andra på någon 
form av administrativ initiering (Bellgran & Säfsten 2006). För den andra typen åstadkoms 
initiering via ett ERP-System och benämningar som elektronisk kanban och faxban 
förekommer för denna typ (Mattson & Jonsson 2003). 

Kanban tillhör kategorin direktavropsmetoder vilket innebär att en order oftast inte, som för 
övriga typer av materialplaneringsmetoder, planeras in och registreras i ett administrativt 
system. Metoden bygger ut på att beordring sker direkt från förbrukande enhet till försörjande 
enhet (Mattson & Jonsson 2003). 

Sammanfattningsvis kan nämnas att hos processer som styrs av kanban så tillverkar 
operatörerna produkter baserade på aktuell åtgång och inte efter prognoser. Kanban ersätter 
traditionell vecko- eller daglig produktionsplanering med visuella signaler och förutbestämda 
beslutsregler som tillåter operatören att planera för produktionslinjen (Gross 2003). 

3.2.5 JUST-IN-TIME 

Det slutliga målet med JIT är i princip att sträva efter att uppnå noll produkter i arbete, inte 
bara i en organisation, utan i hela leveranskedjan. Företaget minskar antalet leverantörer och 
skapar nära kontakter i form av ett närmare samarbete tidigare i produktutvecklingsfasen med 
de som valts ut. Det som skiljer en lyckad JIT implementering mot övriga är att företaget har 
noll i produkter i arbete (Hutchins 1998). Förutsättningen för att kunna arbeta efter JIT-
tekniken är att företaget har en hög intern kvalitet (Bergman & Klefsjö 2001). Just-in-time 
strävar hela tiden efter att eliminera kassationer, minska lager och ta bort icke värdeskapande 
aktiviteter i processen. Den fokuserar på att reducera tid som produktionen står still och tid 
som används ineffektivt. Det är en filosofi som utgår från hela systemets perspektiv och 
används i dragande system, s.k. pull method, där produktionen direkt påverkas av efterfrågan. 
Målet är att producera produkter och tjänster som täcker behovet och kontinuerligt förbättra 
de värdeskapande aktiviteterna.  

Ständiga förbättringar är en central del av JIT genom att den belyser områden som behöver 
förbättras vilket leder till högre produktion och kvalitet. Metoden kan sägas fungera som en 
motor för att skapa en miljö med utvecklingspotential som kan anpassa sig i en förändrande 
omgivning. Det fundamentala i JIT är att producera samtidigt, men i den kvantitet som 
eftersöks av marknaden. Innebörden i det är att det saknas lager av färdiga produkter som 
traditionsenligt ska skydda mot turbulens på marknaden. Anpassningsbar produktion som ska 
ske samtidigt kräver att hela personalstyrkan är med för att kunna hålla efterfrågan och 
produktionen i dragande system. Materialflödet kan liknas vid ett ömtåligt glas och det i 

Tillverkningsorder 

Material- och 
produktflöde 
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samband med elimineringen av work-in-process (WIP) inventarier och andra resurser gör 
materialflödet väldigt sårbar (Schroeder 2001). 

Viktigt i arbetet med JIT är att personalen inser att de har ett stort ansvar och måste därför 
förberedas noga innan implementeringen. Istället för stora partistorlekar används så små 
partier som möjligt i och med de fördelar de erbjuder. Små partistorlekar minskar cykeltiderna 
för inventarier, kortar ner ledtider och hjälper till att uppnå arbetsstationer som är utformade 
på bästa möjliga sätt. Individuella arbetsstationer samordnas på ett likartat sätt genom att man 
anger hur många enheter som ska igenom en station varje dag, vilket skapar en gemensam 
efterfrågan för varje station. Genom små partistorlekar och ett mindre antal enheter blir det 
lättare för problemen att komma upp till ytan. 

JIT brukar ofta illustreras med en båt som befinner sig i en sjö där alla stenar är exponerade 
och kan därmed undvika att köra på dem. Vattenytan, i det här fallet, representerar produkt- 
och inventarienivåerna. Stenarna i sin tur står för problem som man kan stöta på både inom 
tillverkning, men även inom tjänstebranschen. När vattnet är tillräckligt högt och inga stenar 
är exponerade, tar sig båten fram eftersom den höga nivån på inventarier täcker alla problem. 
Om vattennivån sjunker kommer det fram stenar och båten kommer att stöta på en om nivån 
blir alltför låg. Genom arbetet med Lean kommer metoderna som ingår i systemet att 
eliminera stenarna genom ständiga förbättringar. Genom den samordning som krävs för pull 
system av materialflödet i Lean upptäcks problem i tid för att åtgärder för justeringar ska 
kunna sättas in. De fel som JIT kan upptäcka är bl.a. skrot, opålitliga leverantörer och 
dagligen informera om den egna kapaciteten på företaget (Krajewski & Ritzman 2002). 

3.2.6 PDCA 

PDCA- cykeln (fig. 3.3), som Deming refererar till som PDSA-cykeln, är en förbättringscykel 
för inlärning och processförbättring. Förbättringsverktyget har fyra steg och uttrycket står för 
Plan-Do-Check-Act (Pyzdek 2003). Kulturen i Lean production består av PDCA, 
standardisering, visualisering, team och intensitet. PDCA är kärnverktyget för ledning och 
kan ta åratal för att förstå fullständigt. En ledares roll är att använda och lära ut PDCA genom 
att använda verktyget på daglig basis. PDCA tankesättet måste informera alla aktiviteter från 
dag-till-dag kaizen, till problemlösning och vidare till strategisk planering (Dennis 2007). 
PDCA är idag en symbol för ständiga förbättringar som angriper problemen systematiskt och 
bygger på ett statistiskt synsätt på tillverkningsprocessen (Bergman & Klefsjö 2001).  

Det börjar med Plan (Planera), som är det steg där det 
man lägger upp en plan och sätter mål. Det viktigaste 
är att fastställa den orsak som leder till det största 
problemet. Här används beskrivande statistik såsom 
FMEA och Pareto för att sammanställa data som 
avslöjar källor till fel och variation. 

På Do (Gör), utförs det praktiska arbetet som ska se till 
att åtgärda felet. En arbetsgrupp utses som får i ansvar 
att se till att de föreslagna åtgärderna genomförs. 

Check (Studera) innebär att man kontrollerar 

Fig. 3.5 PDCA- cykeln  

(Bergman & Klefsjö 2001) 
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materialet igen, samt undersöker utfört arbete för att säkerställa att genomförda åtgärder lett 
till avsett förbättring. Får man önskat resultat ska man se till att hålla sig på den nya, bättre 
nivån. Detta kan göras med hjälp av styrdiagram där man med jämna mellanrum observerar, 
d.v.s. tar en provgrupp, processen för att få fram kvalitetsindikator och sätta in det i ett 
diagram. 

Act (Lär), gruppen agerar utifrån de förbättringsförslag som framkommit under 
förbättringsarbetet. Det gäller att kontinuerligt lära sig hur problemen uppkommit så samma 
problem inte inträffar igen. Om förbättringsarbetet var lyckad ska alla hålla sig på den nya 
förbättrade nivån och även sätta den som standard. I annat fall måste PDCA-cykeln 
genomföras återigen.  

Modellen används av företag för att träna personalen i problemlösning. Ett problem som 
uppstår får gå igenom alla fyra steg där sista steget innebär att man agerar, d.v.s. 
implementerar en åtgärd för att lösa felet samt förebygga att det inte uppstår igen (Krajewski 
& Ritzman 2002). 

3.2.7 FÖRDELAR MED LEAN 

Lean erbjuder många fördelar om den tillämpas på rätt sätt. Lean frigör yta då den använder 
mindre partier vilket leder till reduktion för bundet kapital då företaget har mindre inventarier. 
Detta leder även till kortare ledtider i och med införandet av få och små batcher i lager. Det 
blir möjligt att producera mer då meningen är att tiden för att göra annat än att producera hela 
tiden minskar. Maskintillgängligheten blir hög (Krajewski & Ritzman 2002). 

3.2.8 NACKDELAR MED LEAN 

Att kopiera metoder rakt av utan att förstå filosofin bakom och hur metoderna verkligen ska 
användas leder till misslyckad Lean implementering. En nackdel som är svår att undvika är de 
frekventa transporterna som påverkar miljön på ett negativt sätt. Lean bygger på att material 
kommer när det behövs och i den mängd de behövs. Det är svårt att arbeta enligt Lean 
filosofin för de flesta företag då det innebär att hela kedjan ska involveras. Levernatörer, 
företaget och kunder ska alla använda samma metoder och jobba efter samma filosofi. Brister 
det någonstans i kedjan så är det först och främst leveranserna som drabbas, men även att alla 
inblandade påverkas (Krajewski & Ritzman 2002). 

3.3 KVALITET 

Kvalitet har de senaste åren hamnat alltmer i fokus och det sista måttet på kvalitet är 
kundtillfredsställelse. Från att tidigare ha definierats som ”uppfylla krav och specifikationer”, 
har det idag blivit mer kundfokuserat. Idag är kvalitet något som ”tillfredsställer  kunders 
behov och förväntningar”, dessutom ska man helst överträffa kunders förväntningar och 
erbjuda ett mervärde. I kvalitetsledningssystem är det viktigt att få med produktionsprocessen, 
oberoende om det är produkttillverkning eller tjänsteproduktion1.  

                                                      
1 http://www.almi.se/Global/Dokument/PDF/kundfokus.pdf 
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Systemgranskning, även kallat process audit, kan göras för alla de aktiviteter som påverkar en 
tjänst eller produkts slutliga kvalitet. Oftast genomförs kontrollen genom en specifik handling 
mot ett specifikt dokument, såsom processinstruktioner, manualer för operatörsträning, 
certifiering av personal för kritiska arbetsoperationer och kvalitetsdokument för inköp. Högst 
prioritet får det som påverkar kundtillfredsställelse. Genomförandet för en process audit kan 
ske på två olika sätt; genom en kvalitetsingenjör eller genom en certifierad revisor (Juran 
1998).  

Howard (2000) beskriver tre typer av planeringsalternativ vad gäller kvalitet; strategisk, 
taktisk och operativ planering. Vidare nämner författaren att Total Quality Management 
(TQM) kräver utvecklingen av en lärande organisation. Oftast beskrivs en sådan organisation 
som en miljö där det är kontinuerlig träning, lärande och återigen övning för att säkerställa att 
förändringar implementeras på ett smidigt och effektivt sätt.  

Det finns ingen slutgiltig definition på kvalitet eftersom det inte är ett fenomen, utan 
innehåller flera olika parametrar, och definieras olika beroende på vilken koppling till kvalitet 
man har. En av de mer accepterade definitionerna är av Juran (Kumar 2006): 

”Quality is fitness for use” 

Inom industrin kan kvalitet definieras som2: 

”De egenskaper hos en produkt eller tjänst som uppfyller kundens förväntningar, eller 
förmågan hos en produkt, system eller process att uppfylla specifika krav” 

3.3.1 KANOMODELLEN 

Kanomodellen (fig. 3.4) visar att kundens uppfattning om kvalitet är mer invecklad än vad 
man ofta tror (Antony 2002). Uttalade och outtalade kundbehov är två begrepp som ofta 
används och syftar på basbehov och omedvetna behov. Det som då menas är behov som är 

                                                      
2 http://www.hogskolevarlden.se/nyheter.asp?id=1037 

Fig. 3.6 Kanomodellen (Bergman & Klefsjö 2001). 
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självklara och inte behöver nämnas samt behov som kunden inte själv är medveten om. 
Bergman & Klefsjö (2001) menar att en kund sammanlagt har tre behov: 

Basbehov, måste finnas med då de är så pass självklara att kunden inte ska behöva fråga om 
det. De ses som obligatoriska och kunden skulle knappast acceptera att de inte uppfylls. 

Uttalade behov, det är behov som kunden har och är ute efter att få. Här är det viktigt att 
uppfylla kundens önskemål eftersom företaget då kan bli bättre än konkurrenterna och därmed 
vinna kunder. Dessa kan fås fram av företaget genom diverse kundundersökningar.  

Omedvetna behov, det är inte alltid som kunden vet vad han/hon kan förvänta sig och vilka 
behov som kan uppfyllas. Det är därigenom svårt för kunden att efterfråga sådana behov. När 
väl sådana behov är identifierade och kunden upplever att produkten tillfredsställer de, blir det 
möjligt för företaget att få lojala kunder. Därmed har man skaffat sig stora konkurrensfördelar 
i och med att företaget eller produkten får ett attraktivt värde. För att företaget ska få fram 
dessa behov krävs att företaget känner sina kunder väl. 

Behoven är uppställda i hierarkisk ordning i och med att behoven inte kan ersätta varandra. 
Om basbehoven inte är uppfyllda innebär det att kunden inte kommer att lägga någon vikt på 
uttalade behov. Man måste uppfylla behoven i tur och ordning för att kunna gå vidare till 
nästa nivå.  

3.3.2 DE 7 QC VERKTYGEN 

De sju QC-verktygen, eng. the seven QC-tools, togs fram i Japan och är relativt enkla att 
använda eftersom tanken var att alla i företaget skulle förstå och använda de. QC står för 
Quality Control som på svenska betyder kvalitetsstyrning. I kvalitetsarbetet kan ett företag ta 
hjälp av de sju förbättringsverktygen, vilka är framtagna av Ishikawa, genom att samla in och 
bearbeta data (Bergman & Klefsjö 2001). De olika verktygen används som underlag och de 
involverar hela företaget i förbättringsarbetet. En beskrivning av de verktygen följer nedan3. 

Datainsamling, samlar in data och använder som faktaunderlag. Det är viktigt att korrekt 
information används och att det även finns tillräckligt med information som används som 
beslutsunderlag och som belyser problemområdet. Insamlad data ska sedan organiseras så att 
den presenterar och identifierar problemet. 

Histogram, när man samlat in data blir det oftast i stora mängder vilket omöjliggör 
representation av varje mätvärde i ett och samma diagram. Det som kan göras för att ändå få 
med värdena är att dela in mätområdet i mindre områden, s.k. delområden eller klasser. Varje 
klass innehåller mätvärden som representeras av en stolpe i diagrammet. Det kan liknas vid 
ett vanligt stolpdiagram där frekvensen av t.ex. hur ofta olika variationer förekommer visas. 
Därav att histogram även kallas frekvensdiagram. 

Paretodiagram, används för att avgöra vilket problem som ska lösas först, d.v.s. man 
bestämmer i vilken ordning problemen ska angripas. Paretodiagrammet visar att ett fåtal 
feltyper står för en stor del av totala antalet fel vilket är mera känt som 80-20 regeln. 80 % av 
kostnaden för dålig kvalitet kommer från 20 % av felen. Uppställningen av felen i 

                                                      
3 Se Bergman & Klefsjö (2001), kap 10, för mer ingående information om verktygen. 
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diagrammet sker som så att man har störst antal variationer till vänster och avtagande åt 
höger. 

Orsaks-verkan-diagram, en systematisk analys för att komma underfund med grundorsaken 
till varför ett kvalitetsproblem uppstått. Kallas även Ishikawadiagram efter upphovsmannen 
och fiskbensdiagram då den har ”ben” som sticker ut där varje ”ben” representerar möjliga 
huvudorsaker.  

Uppdelning, insamlad data delas upp och kan presenteras med hjälp av ett histogram. 
Exempelvis kan kvalitetsfel delas mellan olika maskiner, material, operatör, tid och miljö. 

Sambandsdiagram, kommer till användning när en uppdelning inte kan göras. 
Sambandsdiagrammet visar då relationen mellan två olika variabler. Exempelvis kan den visa 
hur ett resultat, hårdheten, beror på en processparameter, temperaturen. 

Styrdiagram, illustrerar data grafiskt vilket förenklar tolkningen av resultatet. Styrdiagram 
visar variationen eller utfallet som en funktion av tiden för den data som har hämtats från en 
process. 

När kvalitetsarbete diskuteras så är det två filosofier som är i fokus; Sex Sigma och Offensiv 
kvalitetsutveckling. 

3.3.3 SEX SIGMA 

Det är ett verktyg som används för att uppnå världsklasstatus såväl som bäst i klassen resultat 
i kvalitet, speciellt med tanke på dagens alltmer komplicerade produkter (Shina 2002). 
Metoden fokuserar på att nästintill eliminera oönskad variation helt och hållet. Variation är 
alla avvikelser från ett standardvärde. Det som karaktäriserar Sex Sigma är att den högste 
ledarens roll i förbättringsprogrammet betonas väldigt starkt. Det är ett viktigt inslag för att 
verktyget överhuvudtaget ska överleva och nå stora genombrott i organisationen. Målet är en 
dramatisk och mätbar reduktion av oönskad variation. Det ska leda till minskade kostnader 
och ökad kundtillfredsställelse. Det som Sex Sigma grundar sig på är främst statistik och 
analytiska angreppssätt. Anledningen till dess popularitet är att det är systematiskt och 
strukturerat och använder sig av många effektiva verktyg. De som ska arbeta med arbetssättet 
utbildas och tränas och utgör en viktig del i Sex Sigma (Bergman & Klefsjö 2001). Beroende 
på hur mycket man har utbildats finns det fem olika utbildningsnivåer och roller som kan 
uppnås. Den högsta är champion och fungerar som förbättringsmentor, medan nybörjaren är 
white belt och utbildas grundläggande till förbättrare (Magnusson 2001). 

När man väl lyckats komma upp till en nivå på 6σ innebär det att antalet defekta enheter 
endast kommer att vara högst 3,4 ppm (parts per million). Grekiska bokstaven σ, sigma, 
används inom matematiken för att beteckna spridningsmåttet standardavvikelse. Inom 
industriella processer finns spridning och definitionen av förhållandet mellan toleransområdet 
och processens spridning ska inte ge utrymme för att defekta enheter ska komma ur 
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processen. Förbättringsarbetet i Sex Sigma kan genomföras med hjälp av 
förbättringsverktyget DMAIC4 som på ett effektivt sätt strukturerar arbetsgången. 

3.3.4 OFFENSIV KVALITETSUTVECKLING 

Enligt Bergman & Klefsjö (2001) innebär offensiv kvalitetsutveckling att kunden sätts i 
centrum, arbeta med processer, basera beslut på fakta, skapa förutsättningar för delaktighet, 
arbeta ständigt med förbättringar och engagerat ledarskap. Alla dessa värderingar ska 
genomsyra verksamheten genom att lämpliga arbetssätt används. Meningen är att arbetssätten 
och värderingarna ska bli en del av företagskulturen genom att de hela tiden stöds. Filosofin 
kan ses som ett ledningssystem bestående av värderingar, arbetssätt och verktyg. Den bygger 
på att man systematiskt ökar kvalitén i företaget med målet att öka kundtillfredsställelsen med 
lägre resursåtgång. Vidare bygger den på att en process alltid kan förbättras och att man 
därför jobbar ständigt med förbättringar samt att alla engagerar sig. 

3.4 STATISTISK PROCESSKONTROLL (SPC) 

På svenska förekommer även benämningen statistisk processtyrning och används i 
kvalitetsarbetet för att övervaka processer. Det är en statistisk metodik som avgör om en 
förändring i en process är tillfällig eller permanent. Är variationen tillfällig behöver ingen 
åtgärd göras i och med att den inte återkommer. Visar det sig däremot att den är permanent 
måste åtgärd vidtas. Genom användandet av SPC framkommer det om processen är under 
kontroll eller inte. Befinner sig processen i kontroll innebär det att den producerar enheter 
inom uppsatta toleransgränser. Processen befinner sig med andra ord i statistisk jämvikt. I 
annat fall producerar den felaktiga enheter. Enligt Krajewski & Ritzman (2002) gäller det att 
först och främst komma fram till orsaken till variation i processen för att sedan övervaka och 
studera variationen.  

SPC verktyg, kallat styrdiagram, används främst för att upptäcka om processen har förändrats 
och kommer därmed att producera produkter vars utförande skiljer sig mot 
kravspecifikationerna om inget görs för att rätta till problemet. Metoden används även till att 
informera om att en förändring har lett till ett bättre resultat vad gäller processens output. 
Ännu en fördel som statistiska metoder erbjuder är att man med hjälp av de kan avgöra om en 
viss kvantitet bör godkännas eller ej genom att utföra tester på provgrupper (Harrington 
1998).  

Processkontroll börjar med mätningar. SPC använder mätdata för att övervaka en process och 
hitta förändringar. SPC används för att övervaka processer oavsett om de går som de ska eller 
inte. Den vanligaste implementeringen av SPC involverar användningen av Shewhart, Cusum 
och EWMA diagram (Sachs et al. 1995).  

                                                      
4 Se Pyzdek (2003) för utförligare beskrivning av verktyget. 
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3.4.1 SHEWHART DIAGRAMMET 

Shewhart diagrammet är känsligare för variationer som innehåller stora förändringar. Den ger 
möjlighet att använda tidigare plottade provgrupper och hur de ligger i förhållande till 
styrgränserna. Man definierar ett alarm som exempelvis när en punkt hamnar utanför någon 
av styrgränserna. Det finns sammanlagt fyra definierade regler för alarm som t.ex. när en 
punkt hamnar utanför 3 sigma-gränserna, att två punkter av tre hamnar på samma sida om 
centrallinjen osv. När flertalet punkter hamnar på samma sida om centrallinjen är det alarm. 
Ökas antalet regler så blir risken större att det blir falskt alarm (Bergman & Klefsjö 2002). 

3.4.2 CUSUMDIAGRAM 

Diagrammet tar hänsyn till mindre förändringar som sker gradvis. Benämningen kommer från 
”cumulative sum”, och i det plottas summan av avvikelserna från ett visst målvärde. Det ger 
signaler när processen befinner sig i obalans. Den innehåller enbart en övre styrgräns.  

3.4.3 EWMA DIAGRAMMET 

EWMA är förkortning för Exponentially Weighted Moving Average. Den är främst 
användbar för situationer då man bara tar en observation i taget. Den visar ett exponentiellt 
glidande medelvärde som innebär att medelvärdet beräknas när en ny observation görs och 
ersätter den äldsta. Den innehåller en övre och en undre styrgräns.  

3.5 0VERALL EQUIPMENT EFFECTIVENESS (OEE) 

OEE översatt till svenska betyder total utrustningseffektivitet. Det är ett tidsbaserat mätetal. 
Det ingår i totalproduktivt underhåll (TPU) och utgör en av grundpelarna till det. OEE består 
av tre delar: 

- Tillgänglighet 
- Anläggningsutnyttjande 
- Kvalitetsutbyte 

Dessa mätetal multipliceras ihop och därmed erhålls ett OEE värde.  

OEE = Tillgänglighet x Anläggningsutnyttjande x Kvalitetsutbyte 

Förkortningen OEE kan ersättas med den svenska förkortningen TAK. I arbetet med att uppnå 
full utrustningseffektivitet arbetar man med att minimera spill och förluster. Metoden är 
speciellt användbar när det är semiautomatiska eller automatiska produktionssystem och tar 
heller ingen hänsyn till antalet operatörer i systemet. Detta är kopplat till att OEE kräver en 
fast cykeltid för varje maskin som ska mätas där cykeltiden styr hur hög arbetstakten 
maximalt kan bli. Förluster kan identifieras i driftstid, nettodriftstid och värdeskapande 
driftstid (Bellgran & Säfsten 2005). 

Om OEE visar på 100 % innebär det att maskinen inte har några förluster. Det ideala vore om 
maskinen alltid producerar produkter med rätt kvalitet och rätt antal. För att uppnå det som 
kallas världsklass krävs ett OEE värde på 85 %. 
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3.6 TOTAL PRODUCTIVE MANAGEMENT 

TPM, sv. TPU, är ett hjälpmedel för att förbättra OEE värdet. Den ger en struktur för att 
kvantifiera förlusterna och prioriterar de viktigaste. Det ger även möjlighet att jobba med 
kort- och långsiktiga förbättringar. 5S leder till TPM som har en nyckelroll i att stabilisera och 
effektivisera en maskin. Det som TPM möjliggör är att en del underhåll kan utföras av 
operatörerna själva. Den ändrar inställningen att det enda operatören ska göra är att producera, 
medan någon annan får sköta och fixa. Inställningen blir istället att alla har lika stort ansvar 
för utrustning, fabrik och framtid. Målet med TPM är noll stopp (Pascal 2002).  

3.7 PROCESS 

En process är enligt Krajewski och Ritzman (2002) en aktivitet eller grupp av aktiviteter som 
har en eller flera inputs, ger värde och förser kunderna med en eller flera outputs. Hur en 
process fungerar kan skilja sig. I exempelvis tillverkningsindustrin kan det vara en kemisk 
eller fysisk förändring av råmaterial som omvandlas till produkter. Även i 
tillverkningsindustrin finns processer som inte är produktionsprocesser, utan det kan vara 
processer som rör kundordrar, inventarier osv. det som räknas till input är anställda, kapital, 
utrustning, material, service, mark, anläggningar och energi. Outputs till kunder kan vara 
produkter eller tjänster i form av exempelvis information och dylikt. Varje process och person 
har en kund. Det kan vara en intern kund eller extern.  

Det väsentliga vid processdesign är att avgöra hur en produkt eller tjänst ska tas fram. 
Processbeslut kan påverka företagets möjligheter att konkurrera på marknaden ur ett längre 
tidsperspektiv. Processtyrning är en ständigt pågående aktivitet med samma principer som 
tillämpas både vid designen och senare i designförändringar. En process involverar 
användandet av ett företags resurser för att få fram något som har ett värde. Ingen produkt 
eller tjänst kan produceras utan en process, och ingen process kan existera utan en produkt 
eller tjänst.  

Bergman och Klefsjö (2002) definierar en process som en uppsättning sammanhängande 
aktiviteter som upprepas i tiden. Det som processen har som mål är att tillfredsställa sina 
kunder med det slutresultat som uppnåtts i processen och använda så lite resurser som möjligt. 
Viktigt i arbetet med att få fram vad som krävs för att minimera resurser och tillfredsställa 
processens kunder är att identifiera leverantörerna till processen och ge de tydliga signaler för 
att uppnå det. Från processen får man information om hur väl den fungerar samt hur väl den 
tillfredsställer sina kunder. Genom att använda statistiska metoder och verktyg blir det möjligt 
att från processens historia dra slutsatser om dess framtida resultat. Därmed fås även all den 
information som behövs för att förbättra processen.  

Det finns tre typer av processer: 

- Huvudprocesser, som har externa kunder och ska se till att uppfylla deras behov och 
producera de produkter som företaget erbjuder. Det är sådana processer som 
produktutvecklingsprocesser och produktionsprocesser.  

- Stödprocesser, tillhandahåller resurser till de operativa processerna. Denna typ av 
processer har interna kunder och kan vara rekryteringsprocesser och underhållsprocesser. 

- Ledningsprocesser, har till uppgift att besluta om organisationens mål och strategier samt 
att det är den som ser till att övriga processer i företaget förbättras. Även dessa processer 
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har interna kunder och utgörs av strategisk planering, målsättningsprocesser och 
revisionsprocesser. 

Stödprocesser och ledningsprocesser har till uppgift att förse huvudprocessen med alla inputs 
som behövs. 

3.7.1 PROCESSFLÖDESANALYS  

Flöden kan oftast beskrivas grafiskt med hjälp av flödesdiagram eller olika typer av scheman. 
Beroende på syftet med beskrivningen och vilka aspekter av flödet som man vill illustrera 
finns olika lösningar. En metod som kan användas för att dokumentera aktiviteter detaljerat 
och grafiskt är processflödesanalys. En processflödesanalys kan göras på olika 
detaljeringsnivå och ger underlag för att bättre förstå processen. I en sådan analys ingår: 

- Processflöde  
- Materialflöde  
- Layoutflöde 

Processflödesanalys ger en klar överblick och bättre förståelse över hur processen ser ut och 
fungerar. Därmed skapas möjligheter till processförbättringar. Olhager (2000) beskriver fem 
grundläggande steg för inhämtning av nödvändig data i processflödesanalys: 

1. Identifiera och kategorisera processaktiviteterna 
2. Dokumentera processen som helhet 
3. Analysera processen och identifiera möjliga förbättringar 
4. Rekommendera lämpliga processförbättringar 
5. Genomföra beslutade förändringar 

För att analysera varje aktivitet ska frågeställningen se till att identifiera grundorsaken. Det 
kan vara frågor av typen Vad? När? Av vem? Hur länge? Hur? Och Varför?  

I processflödesanalysen används olika standardsymboler för olika kategorier av aktiviteter i 
flödet.  

 

    

 

 

 

 

 

 

= Operation, processaktivitet som avsiktligt förändrar eller transformerar ett 
insatsmaterial. 
 
= Hantering, kortare transport där objektet exempelvis flyttas från lagring vid 
operationsplats till operation. 
 
= Transport, objektet förflyttas mellan olika platser. 
 
= Kontroll, undersöker och verifierar resultatet av någon annan aktivitet. 
 
= Lagring, objekt eller verktyg väntar, antingen i förråd eller lager, på operation efter 
kontroll. 
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Där är möjligt att lägga till mer data för att uppskatta tid och avstånd för varje aktivitet. 
Därmed får man fram om en aktivitet tar alltför mycket tid osv. 

3.7.2 MATERIALFLÖDE  

Ett tillverkande företag kan ur logistiksynpunkt karakteriseras av inflöden av material från 
externa leverantörer och som i företaget förädlas till färdiga produkter. Under 
förädlingsprocessen sker ett antal flöden, dels i samband med att utgående råmaterial och 
köpta komponenter förädlas till detaljer och halvfabrikat av olika slag, dels i samband med att 
köpta komponenter och egentillverkade detaljer och halvfabrikat tillverkas till färdiga 
produkter. De flöden som sker från företaget består av färdiga produkter ut till 
distributionslager eller direkt till kund. De administrativa  aktiviteter i företaget som krävs för 
att på en operativ nivå styra dessa flöden kallas orderplanering. Flödena av material från 
leverantörer genom produktionen och ut till kund i ett tillverkningsföretag är direkt eller 
indirekt ett resultat av en kundorderprocess, en tillverkningsorderprocess eller en 
planeringsprocess (Mattsson & Jonsson 2003).  

Flöden illustreras i ett materialflödesschema där flera flödesvägar kan illustreras samtidigt. 
Schemat begränsas vanligtvis till operationer (cirklar) och lagringspunkter (trianglar). 
Flaskhalsar i processen identifieras genom att schemat kompletteras med kapacitetsangivelse 
för operationer och lagringspunkter (tillgänglig yta, antal pallplatser o dyl) (Olhager 2000). 

De flöden som kan förekomma mellan företag är när information, var/tjänster och pengar 
byter ägare. Hos tillverkande företag är det huvudsakliga flödet materialflödet, eller 
produktflödet, som sker till kund via transporter och annan materialhantering. Det flöde som 
uppstår mellan kund och företag är i form av returer och kassationer.  

3.7.3 LAGERSTYRNING 

Inventarier tar upp plats och måste transportera till och från lagerplatsen. Lager- och 
hanteringskostnader måste räknas in när ett företag hyr utrymme både på kortid- och 
långtidsbasis. Det finns även kostnader i form av de möjligheter som inte utnyttjas då 
utrymmet istället skulle kunna användas till att öka produktiviteten på något sätt. 
Säkerhetslager utgör en kostnad, men är något som företag har för att kompensera för 
osäkerhet i prognoser. Krajewski & Ritzman (2002) beskriver det som skydd mot eventuella 
förändringar som rör efterfrågan, ledtider och materialförsörjning.  

Vid produktion mot lager är lagerstyrning centralt. Även vid produktion mot kundorder är 
lagerhållning nödvändigt. Vid produktion mot kundorder är det särkilt viktigt är att lagret har 
rätt mix av artiklar så att inga förseningar uppstår under kundens leveranstid. Vid tillverkning 
mot kundorder är även någon form av lagerhållning av halvfabrikat nödvändig. Olhager 
(2000) menar att de tre grundläggande formerna för lagerhållning ur ett flödesperspektiv är 
förråd, produkter i arbete samt färdigvarulager. Vidare menar han att för att veta vilka artiklar 
som utgör större delen av lagret är 80/20 regeln användbar, där 20 % av artiklarna utgör 80% 
av lagret. Det är viktigt att veta vilken lagernivå som är rätt för företaget så att varken för låga 
nivåer eller för höga nivåer uppstår. Låga nivåer leder till brister och förseningar, medan höga 
lagernivåer kan leda till onödig kapitalbindning.  
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3.7.4 SÄKERHETSLAGER 

Säkerhetslager är ett sätt för företaget att kompensera för osäkerhet i prognoser. 
Säkerhetslagret ska se till att täcka de variationer som uppstår slumpmässigt i efterfrågan 
under ledtiden från det att ordern kommer in till dess att produkterna är färdiga för leverans 
till kund. Företag behöver försäkra sig om att materialet inte ska ta slut genom att använda sig 
av denna buffert. Det som kan inträffa är att efterfrågan blir större vilket leder till att företaget 
riskerar bristsituationer. Ett annat scenario kan vara att efterfrågan minskar vilket gör att 
inköps- eller produktionsorder kommer att inkomma till lagret tidigare än planerat vilket leder 
till högre lagerhållningskostnader. Det som avgör storleken på säkerhetslagret är graden av 
leveransservicenivå eller en bristkostnadsmodell. Ju högre leveransservice företaget vill ge 
sina kunder, desto högre säkerhetslager krävs det. Andra faktorer som leder till ett högt 
säkerhetslager är ledtider och orderingång som leder till högre förbrukning (Olhager 2000). 

3.7.5 KÖPA IN ELLER TILLVERKA SJÄLV 

Alla företag köper in någon form av input till sina processer. Det kan vara allt från konsulter, 
råmaterial eller tillverkningsdelar från andra producenter. Ledningen beslutar om nivån av 
vertikal integrering genom att se över alla processer mellan mottagandet av råmaterial till 
leveransen av färdiga produkter eller tjänster. Ju fler processer i värdeflödeskedjan som 
företaget själv styr över desto mer vertikalt integrerat är det. För alla de processer som 
företaget inte själv genomför måste de förlita sig på outsorcing eller betala en leverantör för 
att utföra. När ledningen vill styra företaget mer mot vertikal integrering innebär det per 
automatik mindre outsourcing. Det är make-or-buy beslut vilket i princip innebär beslut om 
att själv tillverka eller köpa in färdigt. Vid beslut om att tillverka själv så blir företaget mer 
integrerat, medan beslut om att köpa in innebär mer outsourcing (Krajewski & Ritzman 
2002). 

Arbetet börjar med att planera för vad som ska köpas in och vad som ska tillverkas in-house. 
Den info som bland annat behövs när sådana beslut ska fattas är om beslutet är kort- eller 
långsiktigt. Andra faktorer som man tar hänsyn till är kostnader som uppstår i form av 
investeringar som behöver göras vid egen tillverkning. Olhager (2000) ser fyra aspekter som 
styr företaget mot egen tillverkning: 

- Bättre kontroll över produktion, kvalitet och tillförlitlighet 

- Utnyttjande av befintliga resurser 

- Skydda kärnkompetensen 

- Skaffa egna erfarenheter 

Flexibiliteten ökar när graden av vertikal integration minskar och företaget köper in mer 
färdigt material. Det är läge att tillverka självt när efterfrågan är hög och stabil, medan det kan 
löna sig att köpa in när efterfrågan fluktuerar.  

3.8 LAYOUT 

Layoutplanering innebär beslutsfattning som påverkar ekonomiska aktiviteter genom fysiska 
förändringar i en anläggning. En ekonomisk aktivitet kan vara allt som tar upp yta så som en 
person, maskin, lager eller arbetsbord osv. vid layoutplanering ska man ha smidighet i åtanke 
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som tillåter personal och utrustning att arbeta så effektivt som möjligt. Layout innefattar 
beslut som påverkar ett företags prioriteringar vad gäller konkurrens, process, och 
kapacitetsförmåga och omvandlar de till fysiska ting såsom personal, yta och 
maskinutrustning.  

Krajewski & Ritzman (2002) beskriver fyra frågor som man ska tänka på och som rör den 
fysiska uppställningen innan man bestämmer sig för en slutgiltig layout: 

1. Vilka delar ska layouten innehålla? 

2. Hur mycket yta och kapacitet behöver varje del? 

3. Hur bör ytan för varje del konfigureras? 

4. Var bör varje del lokaliseras? 

Lokaliseringen av en del har två dimensioner; en relativ lokalisering och en absolut 
lokalisering. Med relativ lokalisering menas placeringen av en del relativt till andra delar. 
Absolut lokalisering innebär att en del tar upp en viss yta av anläggningen. 

3.8.1 PROCESS LAYOUT 

Ordnar arbetsstationer eller avdelningar beroende på funktion. Process layout innebär att 
resurser som exempelvis personal och maskiner placeras runt själva processen. Den är 
speciellt användbar vid produktion av låga volymer med en hög variation av utbudet. Denna 
typ av layout förekommer när samma utrustning ska producera eller tjäna flera olika kunder. 
Den följer inte en linje utan kan gå runt beroende på vad kunden eftersöker hos produkten. 
Olika produkter bearbetas även olika. 

 

 

 

 

 

3.8.2 PRODUCT LAYOUT 

Förekommer vid en produktionslinje eller vid kontinuerliga processer där produktionen är 
repetitiv eller kontinuerlig. Här är det viktigt att alla resurser tillägnas produkten eller 
uppgiften. Utrustningen är uppställd i en linje dom produkten följer. Utrustningen följer 
produktens väg och är helt till för den specifika produkten. Denna typ av layout förekommer 
vid stora volymer. 

Station 1
  

Station 2 Station 3 

Station 5 

Station 7 Station 9 

Station 6 

Station 8 

Station 4 

Fig. 3.7 Process layout (Krajewski 
& Ritzman 2001) 
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3.8.3 TRANSPORTKOSTNADSMINIMERING 

Vid utformning av funktionella verkstäder brukar problemen komma i samband med 
lokaliseringen av de olika avdelningarna. Där ska det avgöras hur de ska placeras gentemot 
varandra. I sådana fall är det bästa kvantitativa kriteriet för utvärdering att studera 
materialhanteringskostnaderna. När material måste transporteras långa sträckor uppstår 
ineffektivitet. Det är därför av stor vikt att ha bearbetningsstationerna uppställda nära 
varandra på ett effektivt sätt. Ett kvalitativt alternativ är att maximera avdelningarnas eller 
bearbetningsstationernas närhet till varandra. För att minska de totala transportkostnaderna 
ska hänsyn tas till materialflöde och avstånd mellanavdelningar samt kostnader för 
omflyttningar av avdelningar. 

3.9 INVESTERINGSBEDÖMNING/ KALKYLERING 

Persson & Nilsson (2001) tydliggör att investeringar kan vara av olika slag så som materiella 
investeringar, anläggningstillgångar, investeringar i kompetensutveckling (utbildning), 
marknader och FoU (Forskning och Utveckling). Begreppets innebörd skiljer sig beroende på 
var den används. Områdena kan vara privata hushåll, företag eller samhälle. Det som menas 
med en investering är att något köps in för att användas en längre tid. Specifikt innebär det att 
en investering ska ge ett företag inkomster under sin användningstid. Detta gäller alla sorters 
investeringar som görs i ett företag, både materiella och immateriella. Materiella är sådana 
som maskinutrustning och anläggningstillgångar. Immateriella är utbildning och forskning där 
syftet är kompetensutveckling samt utveckling av processer och produkter. Företaget ser 
sådana utgifter som investeringar. Dessa två investeringsalternativ har störst betydelse för 
industriföretagets långsiktiga utveckling (Persson & Nilsson 2001). En tredje investering kan 
vara finansiella investeringar i form av aktier och värdepapper (Andersson 2001). 

De två vanligaste metoderna för att bedöma en investering är payback metoden och 
internräntemetoden. Oftast, i samband med en investering, används fler än ett 
investeringsalternativ som sedan jämförs med varandra. Meningen är att komma fram till det 
bästa alternativet, men det kan ibland bli ett felaktigt val beroende på om man bara ser till 
nuvärdet vid jämförelse mellan metoderna. Lönsamhetstalet bör i och med detta relateras till 
grundinvesteringen. Till grundinvestering räknas allt det kapital som binds i objektet, det 
gäller alla kostnader som tas direkt vid investeringstillfället. Dit räknas inte utbetalningar som 
uppstår senare.  

3.9.1 PAYBACK METODEN 

Det är den enklaste metoden för investeringskalkylering som vid den enklaste varianten inte 
tar någon hänsyn till ränta eller att pengars värde ändras. Enligt Andersson (2001) är den 
investering som snabbast har betalat tillbaka de investerade pengarna som är att föredra enligt 
denna metod. Den tar heller ingen hänsyn till de betalningar som kan komma efter payback 

Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 

Fig. 3.8 Produkt layout (Krajewski & Ritzman 2002) 
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tiden. Vid en översättning av metoden till svenska blir benämningen återbetalningsmetod. 
Metoden är den vanligast förekommande vid investeringar och används även ibland som enda 
kalkylmetod.  

Den tid som metoden ger jämförs med en förutbestämd tid som tagits fram och som det högst 
ska ta innan investeringen är intjänad. Persson & Nilsson (2001) menar att metoden eller 
beslutsregeln är starkt likviditetsinriktad eftersom den bara tar hänsyn till hur snabbt 
investeringen är intjänad. Enkelheten gör att metoden är populär och används mycket, men att 
den även används som ett sätt att sålla bort de sämre investeringsalternativen. Sedan görs en 
noggrannare analys. Återbetalningstiden med hänsyn till ränta kan beräknas genom 
diskontering. 

Formel: dPayback ti
tengsöverskotInbetalnin

teringGrundinves =  

3.9.2 INTERNRÄNTEMETODEN 

För att en investering ska vara lönsam måste internräntan vara högre än den kalkylränta som 
bestämts i förhand. Investeringsalternativet med högst internränta är att föredra (Persson & 
Nilsson 2001). Om en investering ger ett negativt nuvärde innebör det att den inte klarar 
avkastningskravet. Problemet med internräntemetoden är att den är svår att räkna ut. Den är 
heller inte bra att jämföra med andra metoder. Fördelen är att svaret fås i procent vilket gör 
metoden enkel att förstå (Andersson 2001). Det blir därmed även möjligt att jämföra 
investeringsalternativ med olika lång ekonomisk livslängd.  

När en investering får nuvärdet noll innebär det att den klarar företagets avkastningskrav. Det 
gäller att komma fram till vilken kalkylränta som ger nuvärdet noll. Kalkylränta är den 
räntesats som ger uttryck för förräntningen som ett företag vill få ut på det kapital som 
investeras. Internräntan kan sägas vara den ränta som en investering avkastar och innebär att 
inbetalningar och utbetalningar är lika stora när de diskonteras till nutidpunkten med 
internräntan (Andersson 2001). 

Formel: årn 
% i

nuvaGdetKapitalvär ∑+−=  

G = Grundinvestering 

a  = Årligt inbetalningsöverskott 

nuv = Nuvärdet av investeringen 

n = Ekonomisk livslängd 

i = Företagets kalkylränta 

Tab. 3.1 Teckenförklaring för räntemetoden. 
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4 NULÄGESBESKRIVNING 

Koncernens kärnverksamhet fokuserar på materialet polyeten för framställning av plastfilm 
och finns inom sektorn emballage och hygienfilm. Företaget i Landskrona är uppdelat i två 
enheter där Trioplast tillverkar plastfilmer inom området tryckta förpackningar och 
Trioplanex inom området hygienprodukter. En grundförutsättning för att kunna tillverka 
plastfilm är att den rullas på en bobin enligt figuren nedan.  

Fig. 4.1 Bobinanvändning 

Bobinkapen är stationerad på Trioplanex och förser alla avdelningar med bobiner av olika 
mått och dimensioner. Bobiner som används i hög utsträckning köps in färdigkapade av 
leverantören. Bobinkapen används till mindre ordrar och totalt kapas det 98 olika bobiner där 
(se bilaga 1). Alla avdelningar måste ha rätt dimensioner och rätt mängd bobiner för att kunna 
producera plastfilm. Operatören på Bobinkapen följer en lista som är framtagen för att 
säkerställa material till produktionen. Listan uppdateras vid eventuella förändringar så att 
operatören alltid har senaste versionen. Trioplanex vill ta reda på vilka bobiner som kan köpas 
in färdigkapade samt om en investering i ny kaputrustning är ekonomiskt försvarbart. I 
dagsläget har företaget heller ingen kontroll på lagerhållningen av bobiner som har kapats. 
Några anledningar till att Trioplanex vill investera i ny kaputrustning är: 

• För mycket skrot med befintlig utrustning  

• Stora lager 

• Dålig utnyttjandegrad 

Trioplanex vill införa ett system som ska leda till nya rutiner för informationslagring och på 
så sätt möjliggöra kontroll av hur mycket som kapas till respektive avdelning. Det ska även 
bli möjligt att gå in och ta reda på om bobiner som kapats tidigare finns i lager innan 
operatören börjar kapa till en ny order. Företaget vill först använda alla bobiner som finns i 
lager istället för att kapa nya. 

Fokus för examensarbetet har varit Trioplanex verksamhet. De har fem produktionslinjer, 
inkl. Comexi 3, som är igång dygnet runt alla dagar i veckan. Kapen förser alla 
produktionslinjerna med bobiner av varierande tjocklek och längd. Antalet rullar som 
producerades under perioden augusti t.o.m. oktober 2008 uppgick till 68 758 stycken. Varje 
rulle innebär att en bobin går åt. De tio vanligaste bobinerna under den här tre 
månadersperioden utgjordes av 44 266 stycken rullar vilket är 64 % av totala rullarna.  
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Av dessa kapades 21 013 stycken bobiner till produktionslinjerna på Trioplanex vilket utgör 
47 % av de tio vanligaste bobinerna. Det som avgör vilka som ska kapas hos företaget och 
vilka som ska beställas in färdigkapade är vilka mått som är vanligast och har störst volym.  

4.1 PRODUKTIONSPLANERING 

Trioplanex använder ett datorbaserat program, Movex, och kan där få information om vad 
som ska köpas, när det ska köpas in och i vilken kvantitet. Movex är ett affärssystem speciellt 
framtaget för att tillgodose ett företags behov av styrning och administration. Alla avdelningar 
på Trioplanex och Trioplast använder programmet. 

All produktion är kundorderstyrt och en mottagen order startar produktionsplanering. En 
order får gå före en annan beroende på hur bråttom kunden har med att få produkten. Movex 
har all info om alla produktionslinjer i företaget, hos både Trioplanex och Trioplast.  

4.1.1 MATERIALPLANERING 

Beställning av råbobiner sker med hjälp av en femveckors prognos till ett 3PL 
(tredjepartslager) som de använder sig av. Lageransvarige vet alltid hur mycket som kommer 
behövas fem veckor framöver, men färdigkapade bobiner beställs två veckor innan och 
råbobiner en vecka i förväg. Färdigkapade kan även beställas in efter hand, men information 
finns för behovet cirka två till tre månader i förväg. Lageransvarige lägger alltid till lite på 
prognosen för att säkerställa att bobiner finns i lager vid eventuella förändringar. Man har 
även avropskunder i slutet av veckan för att se till att säkerställa behovet ute i produktionen 
för nästkommande vecka. Denna kontroll görs alltid för att hinna beställa in mer bobiner vid 
behov.   

Beställningsfrekvensen beror på hur mycket som finns i lager, men oftast sker det med jämna 
mellanrum för att tillgodose behovet som uppstår. Specifikt för Bobinkapen är att operatören 
kan avropa behovet till morgondagen efter varje arbetspass. Detta för att rätt material ska 
finnas vid Kapen i rätt volym.  

Bobiner utgörs av två komponenter, kartong och lim och har en rund form (se fig. 4.1). Det 
som skiljer de olika bobinerna åt är tjocklek, längd och bredd.  

Fig. 4.2 Bobin 
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4.1.2 MASKINPARK 

Företagets huvuduppgifter är att tillverka plastfilm i olika dimensioner. Plastfilmerna kan 
skilja sig i storlek, tjocklek, längd och utseende. Företaget har investerat i nya maskiner på 
trycksidan och även hos Trioplanex. Exempel på senaste investeringarna är: 

- Linje 505: Det är den linje hos Trioplanex som har de längsta rullarna räknat i löpmeter. 
Det är den linje som Trioplanex senast investerat i. 

- Comexi 3: Den ligger i Tryckeriet, men är helägd av Trioplanex trots att övriga linjer i 
Tryck ägs av Trioplast. Investeringen gjordes för fyra år sedan. 

Därutöver har företaget bestämt sig för att investera i ny utrustning för att återvinna plastfilm. 
Företaget ser en möjlighet att placera utrustningen där Kapen är stationerad idag. Det finns 
flera möjligheter till att återvinna plastfilmer, smälta om det till granulat och återanvända det. 
Varje linje på Trioplanex har en återvinningsstation för det i och med att linjerna alltid 
behöver ställas in vid orderbyte och de rullarna ej går att skicka till kund. 

Trioplast har en mindre bobinkap som är helt mekanisk i Extruderhallen, men operatörerna 
använder den ogärna då den är tidskrävande. När det handlar om ett par stycken bobiner så 
kapar de det, men större kvantiteter skickas till Bobinkapen hos Trioplanex. 
Produktionsansvariga vill heller inte se att tid tas från produktionen och används till att kapa. 
De ser även det som ett störmoment att operatörerna ska behöva gå och bära på en massa 
bobiner de har kapat. Produktionschefen anser att det inte är operatörernas uppgift samtidigt 
som det i sig utgör en fara.  

4.2 PRODUKTION TRIOPLANEX OCH TRIOPLAST 

I det här avsnittet har en uppföljning av perioden augusti till och med oktober 2008 gjorts. 
Eftersom siffrorna inte är så långt bak i tiden ger de en signal om vilka artiklar som det 
beställs mest av i nuläget samt vilka volymer respektive produktionslinje har haft senaste 
tiden. Figuren nedan visar användningsområden för plastfilm.  

Fig. 4.3 Plastfilm 
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4.2.1 ÅTGÅNG BOBINER TRIOPLANEX (TPEX) 

Produktionen under augusti t.o.m. oktober 2008 följer nedan för varje produktionslinje hos 
Trioplanex (exkl. Comexi 3). Totalt uppgick antalet rullar till 68 758 rullar under denna 
period vilket inkluderar kapade och okapade bobiner. En rulle motsvarar en bobin. 
Fördelningen mellan de olika linjerna var enligt diagrammet nedan. 

Diagram 4.1 Fördelning av produktionsvolymen hos Trioplanex, augusti – oktober 2008. 

Fördelningen i procent ser ut enligt tabellen nedan: 

Maskin Antal rullar Procentandel 

Linje 502 3 232 5% 

Linje 503 45 496 66% 

Linje 504 12 070 18% 

Linje 505 7 960 12% 

  68 758   

Tab. 4.1 Fördelning i procent. 

Totalt var det 83 olika bredder på plastfilmerna och det i sin tur kräver 83 olika längder på 
bobinerna. Linje 503 är den linje som stod för merparten av rullarna. Det är även den linje 
som man kapar mest till. De tio vanligaste rullarna (tab. 4.2) hos Trioplanex utgjorde 64 %, 
d.v.s. 44 266 stycken rullar och det var bara linjerna 503 och 505 som hade de bredderna.  
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Antal kapade (mm) 120, 160, 211, 221 23 253 st 

Okapade (mm) 110, 130, 165, 175, 85, 88 21 013 st 

Tab. 4.2 Kapade och okapade bobiner för de tio vanligaste  
bredderna hos Trioplanex. 

Comexi 3, även kallad maskin 415, tillhör också Trioplanex och man kapar även till den. 
Under perioden augusti-oktober 2008 uppgick produktionsvolymen på 7 297 rullar (enl. 
diagrammet nedan). Antal pallar uppgick till 509 stycken.  

Diagram 4.2 Fördelning av bredder hos Comexi 3, augusti – oktober 2008. 

Nedan visas antalet pallar samt hur stor andel de olika bredderna utgjorde hos Comexi 3. 

Bredd (mm) Antal pallar Antal rullar Procent Placering 

145 100 2208 30% 1 

208 79 1230 17% 4 

223 165 1929 26% 2 

258 115 1347 18% 3 

274 49 583 8% 5 

  509 7297     

Tab. 4.3 Fördelning i procent. 

4.2.2 ÅTGÅNG BOBINER TRIOPLAST (TPLA) 

Avdelningen Tryckeriet består av maskinerna representerade i diagrammet nedan och 
producerade under tre månadersperioden augusti t.o.m. oktober 2008 sammanlagt 15 068 
rullar. Diagrammet på nästa sida visar hur produktionsvolymen var fördelad mellan 
maskinerna på avdelningen. 
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Diagram 4.3 Fördelning mellan maskinerna på Tryckeriet, augusti – oktober 2008. 

De tre maskiner med störst volym utgjorde 68 % av produktionen (se tab. 4.4). 

M414+M416+M417 = 

10269 st 3 maskiner/ 8 maskiner = 37,5 %   

37,5 % av maskinparken står för 68 % 

av rullarna. 

10269 st/ 15068 st = 68 %                     

Tab. 4.4 Fördelning av volym. 

De tio vanligaste bredderna hos Tryckeriet var enligt tabellen nedan. De utgjorde 39 % av 
totala rullarna under perioden. 

Maskin BREDD (mm) ANT-PALL ANT-RULLAR 

413, 414, 415, 417 560 95 536 

413, 417, 422 580 68 394 

414, 416, 417, 424 680 92 450 

413, 416 864 154 598 

414, 416, 417 930 111 424 

413, 414, 416, 417 960 159 586 

414, 416, 417 980 217 1205 

414, 417 1039 106 617 

416 1060 118 440 

414, 416, 417 1070 174 598 

Summa   1294 5848 

Tab. 4.5 Tio vanligaste bredderna på Tryckieriet, augusti – oktober 2008. 
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Fördelningen av de tio vanligaste bredderna för varje maskin ser ut enligt tabell 4.6. De 
dominerande maskinerna var maskin 413, 414, 416 och 417 vad gäller bobinförbrukning. 
Maskin 423 hade ingen av de tio vanligaste bredderna i sortimentet. 

Maskin  

413 414 415 416 417 422 424 Summa 

0560 mm = 

367 st rullar 0560 = 11 0560 = 148 0680 = 8 0560 = 10 0580  =  312 0680 = 66 5848 

0580  =  2 0680 = 172 148 0864 = 570 0580  =  80 312 66   

0864 = 28 0930 = 143 

 

0930 = 189 0680 = 204 

 

0960 = 50 0960 = 51 0960 = 6 0930 = 92 

447 rullar 0980 = 239 0980 = 541 0960 = 479 

  

1039 = 39 1060 = 440 0980 = 425 

1070 = 20 1070 = 554 1039 = 578 

765 2218 1070 = 24 

    1892 

Tab. 4.6 Fördelningen av de tio vanligaste bredderna mellan maskinerna på Tryckeriet, augusti – oktober 
2008. 

Extruderhallen hade under perioden 89 olika bredder med en volym på 5 756 rullar. Tabell 
4.7 visar hur fördelningen såg ut för de tio vanligaste bredderna. De utgjorde 38,5 % av alla 
rullar under perioden. 

Maskin BREDD (mm) ANT-PALL ANT-RULLAR 

320 567 11 198 

320, 342 750 15 173 

342 785 106 211 

318 910 29 539 

313, 320, 341, 

342 935 33 187 

341, 342, 343 986 40 261 

321 993 90 178 

319, 342 1110 46 282 

321, 322 1147 96 184 

Summa   466 2213 

Tab. 4.7 Tio vanligaste bredderna i Extruderhallen augusti – oktober 2008. 
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Fördelningen av de tio vanligaste bredderna för varje maskin ser ut enligt tabell 4.8. 
Sammanlagt är det tolv maskiner i Extruderhallen. 

Maskin 

313 318 319 320 321 322 341 342 343 Summa 

0935 mm = 

100 rullar 

0910 = 

539 

1110 = 

5 

0567 = 

198 

0993 = 

178 

1147 = 

129 

0935 = 

43 0750 = 40 

0986 = 

92 2213 

100 rullar 539 5 

0750 = 

133 1147 = 55 129 

0986 = 

95 

0785 = 

211 92   

  

  

  

  

  

0935 = 38 233 138 0935 = 6 

  

  

  

  

  

369 0986 = 74 

1110 = 

277 

608 

Totalt antal 

rullar 173 556 180 38 738 735 671 998 254 4343 

Tab. 4.8 Fördelningen av de tio vanligaste bredderna mellan maskinerna samt totalt antal rullar för 
respektive maskin i Extruderhallen augusti – oktober 2008. 

4.3 INFORMATIONSHANTERING 

Företaget använder datorer som det primära kommunikationsverktyget. Det kan vara i form 
av mail och andra program och verktyg. I och med den uppdelning mellan Trioplast och 
Trioplanex som existerar så har företaget två olika intranät som alla anställda har tillgång till. 
Operatörerna på produktionen vet vad som ska produceras genom Movex där alla ordrar för 
varje produktionslinje är inlagda. På så sätt har man centraliserat informationen där alla 
datorer på företaget har åtkomst till den.  

Informationen uppdateras automatiskt och det står vilken order som körs för tillfället och 
vilka som är planerade att köras. Där står även hur lång tid en order kommer att köras och hur 
lång tid som är kvar av den order som är igång och körs. Operatören på Bobinkapen har ingen 
egen dator utan använder sig av listor som skrivs ut på veckobasis. Listorna uppdateras med 
kompletterande utskrifter eller direkt kommunikation med operatören på Kapen vid 
förändringar.  

4.4 PROCESSKARTLÄGGNING 

För att kunna påbörja ett förbättringsarbete är det viktigt att veta hur ens processer ser ut och 
hur de fungerar. Ett bra alternativ är att börja med ett flödesschema som i det här fallet 
handlar om att följa bobinen från inleverans till utleverans. Det finns två olika flöden eftersom 
företaget köper in färdigkapade- (bilaga 2) och råbobiner (bilaga 3). Genom framtagandet av 
flödesscheman blir det lättare att förstå processen och därmed kunna dra slutsatser baserade 
på fakta. 

Flödet ser likadant ut för kapade och råbobiner när de väl kommit in i produktionslinjerna. 
Kapade bobiner ställs i lager vid respektive produktionslinje och maskinoperatören behöver 
bara hämta det som behövs till den aktuella order som körs. Det är planeringsavdelningen 
som har ansvaret för att se till så att det finns bobiner i lager. Kapoperatören vet att det behövs 
ett par extra bobiner som går åt vid maskininställning för varje orderbyte och ser därför till att 
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det finns en viss buffert som är till maskinoperatörens fördel. Det är olika åtgång av bobiner 
vid maskininställning på produktionslinjerna och de som blir över sänds tillbaka till Kapen 
och lagras där tills en ny order som kräver samma mått kommer. Färdigkapade bobiner saknar 
denna buffert, utan där finns tillräckligt i lager för att produktionen aldrig ska behöva stå still 
på grund av materialbrist. När en bobin har använts till maskininställning kommer den inte 
kunna användas igen beroende på om den ställs ute eller inomhus i väntan på att plastfilmen 
ska återvinnas. Bobiner som får stå ute förstörs och måste därför kasseras. Bobiner från 
maskininställningen som kan återanvändas sparas vid produktionen och när man samlat ett 
par stycken användbara bobiner skickas de till Kapen.  

Bobinlängder som blir över på Kapen kasseras om de understiger 160 mm. I övriga fall ställs 
de i lager och kapas till mindre mått. En del bobiner som blir över kan även användas vid ett 
senare tillfälle om måtten överensstämmer med en order.  

4.5 FLÖDESANALYS BOBINER 

Bobiner beställs in olika beroende på om det rör sig om kapade eller råbobiner. Det kan inte 
påskyndas speciellt mycket i och med att bobinerna måste hinna torka innan leverantören kan 
packa de för transport. Om de inte torkat ordentligt kommer de bobiner som befinner sig 
underst att skadas eftersom de är mjuka och kommer därför att tryckas ihop. Råbobiner ställs i 
lager vid Kapen direkt från inleverans. Färdigkapade bobiner ställs i lager vid inleverans. 

För råbobiner använder företaget ett 3PL-företag (tredjepartslager) som heter Ekdahls lager 
och ligger i samma stad. Bobinerna tillverkas däremot i Borås av Scandicore. Det är även 
Ekdahl som avgör när det är dags att beställa in råbobiner och inte Trioplast. Ekdahls uppgift 
är att förse Trioplast med bobiner när behovet uppstår och ska se till att alltid ha bobiner i det 
egna lagret. 

Behovet för kapade längder är enligt det saldo som finns på materialplanen. Ekdahls vet hur 
mycket som ska finnas i lager och ser till att alltid ha den kvantitet som förutbestämts. 
Operatören på produktionen följer ordrarna i den ordning de kommer upp på planeringen. 

4.6 KAPEN 

Bobinkapen är av modellen Hylskap TYP 580 och tar upp en yta på 94 m2 inklusive container 
(fig. 4.4). Den är automatisk, men en operatör behövs för att ladda med bobiner samt ställa 
kapade i pall. Den ska kunna kapa rätt längd med millimeterprecision till produktionslinjerna.  

Det som inträffar vid fel mått på bobinerna är att slutprodukterna blir felaktiga om bobinen 
sticker in eller ut och plastfilmen deformeras. Sågklingan tar ca 2,3 mm i beslag vid varje 
kapning. Bobinkapen har en central roll i hela bobinhanteringssystemet. 
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Fig. 4.4 Bobinkapen. 

Det finns ett säkerhetslager av råbobiner för att produktionen aldrig ska behöva stå still och 
totalt utgörs lagret av fyra olika artiklar med varierande mått och dimensioner. Längd och 
diameter skiljer sig åt beroende på artikel enligt tabellen under.  

Artikel nr  Storlek  
10072 76 x 8 x 3000 
10073 76 x 12 x 3000 
10075 152 x 12 x 3020 
10570 152 x 16 x 2500 

Tab. 4.9 Dimensioner råbobiner. 

Artikel nr 10072 har en ytterdiameter på 76 mm, väggtjockleken är 8 mm och längden på 
bobinen är 3000 mm. Anledningen till att det krävs fyra olika bobiner är att plastfilmen som 
rullas på bobinen inte ska kunna krossa den. Beroende på vad det är för material och hur 
många löpmeter rullen är på så utsätts bobinen för olika krafter konstant under långa 
tidsperioder som den måste kunna klara av utan att krossas. Det går inte att använda samma 
bobin i och med att plastfilmerna kan skilja i utförande. Den längsta rullen är strax över 30 
000 lpm (löpmeter), medan den kortaste är 1 000 lpm. Artikel nr 10570 är den bobin som är 
tjockast och ska klara av att utsättas för de krafter som plastfilmen utsätter den för. Den är vit 
på utsidan vilket beror på leverantören, medan övriga är bruna.  

Bobinkapen har ett eget lager och det är operatörens uppgift att beställa in bobiner som har 
tagit slut. Lagret ligger intill Kapen så att operatören kan byta bobiner snabbt och effektivt. 
Operatören på Kapen får själv räkna ut antalet bobiner som behövs för en viss order då det 
inte framkommer på orderlistan, utan det enda som framkommer är antal löpmeter ordern är 
på samt vilken bobin som används.  Det här måste operatören räkna ut själv för varje order 
vilket tar tid från Kapen. Listan som operatören kapar efter är inte rangordnad efter 
dimensioner, utan operatören får själv gå igenom listan för att kapa färdigt den aktuella 
artikeln innan byte av inmatningsbobin sker. Omsättningen av bobiner på Kapen beror på 
kaplängden, korta längder har lång omsättningstid samtidigt som det kräver hög närvaro av 
operatören. I nuläget sparas ingen information om hur mycket som har kapats och ställts i 
lager.  
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4.6.1 KAPPROCESS 

Råbobiner ställ på lyftbordet av operatören med hjälp av en truck. Därefter rullas eller lyfts 
bobinerna manuellt över i en inkö på magasinbordet. Därifrån rullar de ner automatiskt en och 
en så att en frammatare kör fram de till sågklingan. Anhållet till programmering av kaplängd 
bestämmer när råbobinen ska stoppas så att rätt längd kapas. Det är anhållet som rör sig 
antingen framåt eller bakåt tills inställd längd erhålls, medan sågklingan har en fast position. 
När bobinen är på plats rör sig sågklingan ner samtidigt som en drivrulle roterar bobinen 
medan den kapas. När bobinen kapats klart åker sågklingan upp och anhållet trycker inte 
emot. Därmed kan bobinen rulla ner via en utkastarlucka och hamna på avplockningsbordet. 
Därifrån ställs den i pall av en operatör.  

De längder som understiger 70 mm skrotas automatiskt via en spillbitslucka. Operatören 
avgör om övriga längder uppfyller villkoren eller om de ska skrotas genom att mäta en del av 
bobinerna. Det finns inga specifikationer på vilka längder som ska sparas och vilka som ska 
skrotas, utan det är upp till den enskilde operatören att avgöra.  

4.6.2 RETURBOBINER 

Bobiner som kommer tillbaka från produktionen till Kapen ligger i vägen, stör flödet och 
skapar oreda. Även material som sparas i samband med kapningar leder till störningar. Det 
finns en särskild lagerplats för bobiner som ska återanvändas. Operatören brukar hämta 
bobiner vars längd överensstämmer med en order och kapar resterande. I vissa fall behöver 
inga bobiner kapas i och med att det finns tillräckligt i lager för att uppfylla en hel order. 
Nackdelen med det här systemet är att de som ställer tillbaka bobiner till Kapen inte följer 
någon speciell ordning, utan ställer det bara i lager. Den operatör som står vid Kapen får 
sedan gå och se efter om det mått som ska kapas finns där. 

4.6.3 BELÄGGNING AV KAPEN 

Beläggningen av Kapen planeras genom att ha orderplaneringen som utgångspunkt. 
Planeringsavdelningen försöker alltid se till att även helgskiften har tillräckligt med bobiner 
för att slippa kapa själva. Lagret måste vara för minst tre dygn; lördag, söndag och måndag. 
Ibland blir det ändå så att operatörerna på produktionslinjerna behöver kapa själva under 
helgskiften. Detta tar tid från produktionen och kan även skapa irritation hos personalen. Till 
varje produktionslinje är det möjligt att gå in och se vilken order som körs, hur mycket som är 
kvar samt vilken order som står i tur. Kalkylen är databaserad och tar hänsyn till hur många 
löpmeter som en order är på samt hur snabbt produktionslinjen körs. Vid orderändringar, när 
en order får gå före i kön, informeras produktionen och operatören på Kapen om detta av 
planeringsansvarige så att alla är medvetna om det och kan producera rätt material.  

Kapen körs dagtid under ett skift och det behövs en operatör som kör den på heltid. I nuläget 
är det olika personer som får stå där. Trioplanex har inte en anställd som har till uppgift att 
enbart köra Kapen, utan man planerar och hämtar personal från produktionen. Planeringen 
kan vara på dagbasis eller veckobasis.  

Hur mycket som kapas under ett skift varierar då längden på bobinerna är olika. Ju kortare de 
är desto fler som hinner kapas. Längre bobiner tar lite mer tid i och med att en pall fylls 
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ganska snabbt och måste då köras iväg till rätt produktionslinje. Den här transporttiden och 
även det kringarbete som en färdig pall medför tar tid från kapningen. Kringarbete kan vara 
sådant som att förberedda en ny pall, hämta ny pall råbobiner då de går åt snabbt, samt att 
operatören behöver stoppa och starta Kapen.  

4.7 LAYOUT 

Layouten som den ser ut idag leder till långa transportsträckor, som spagettidiagrammet visar 
(se bilaga 4). Anledningen till att Kapen är stationerad hos Trioplanex är att den i början bara 
kapade till den egna avdelningen. Numera kapar den även till bland annat Extruderhallen och 
Tryckavdelningen som tillhör Trioplast. Layouten är anpassad för produktion till Trioplanex 
och inte till andra avdelningar. Lageransvarige förser Kapen med material kontinuerligt, men 
operatören säger till när material börjar ta slut. Kapen tar upp mycket yta för själva 
utrustningen, men även lageryta.  

4.7.1 TRANSPORTKOSTNADER 

Transportkostnader uppstår då material måste transporteras längre sträckor mellan 
bearbetningsstationerna. Av den anledningen är det viktigt att placera olika avdelningar nära 
varandra. Som Kapen är placerad idag så är den effektiv bara om den förser Trioplanex med 
material eftersom de andra avdelningarna ligger längre ifrån. Antalet avdelningar är lika med 
antalet platser som Bobinkapen kan placeras i. Det tar även lång tid för en operatör från en 
annan avdelning att komma till Kapen när behovet uppstår. Där har operatörer på Trioplanex 
en fördel i och med närheten till Kapen.  

4.7.2 LAGER  

Bobinerna har två olika lagerplatser. De färdigkapade bobinerna lagras vid inleverans, medan 
råbobiner lagras vid Kapen. När de kapas ställs de på pallställning hos respektive 
produktionslinje. Comexi 3 som tillhör Trioplanex, men finns i Trioplast lokal på 
Tryckavdelningen har en speciell lagerplats. Denna lagerplats ligger på torget mellan Kapen 
och Comexi 3. Det är en tillfällig lagerplats som grundar i att operatören på Bobinkapen har 
ett långt avstånd till Comexi 3. Pallarna lämnas där så att OP från Comexi 3 ska kunna hämta 
in material efter behov.  

Det har tyvärr lett till oreda på lagerplatsen och det finns i nuläget nära 30 pallar placerade på 
ett ostrukturerat sätt. Sammanlagt fanns där närmare 3 300 bobiner av varierande mått. 
Framkomligheten var väldigt låg för de pallar som var längst ner och längst in vilket gjorde 
att OP från Comexi 3 förbisåg dessa pallar. De hade legat där under en längre tid. Det här 
gjorde att lagret ökade kontinuerligt. Stationen beställde in bobiner från Kapen som redan 
fanns i lager, men som missades. 

4.8 MATERIALFÖRBRUKNING 

De bobiner som det köps in mest av har dimensionerna 152,6 x 12 x 120 (Diameter x 
Tjocklek x Längd). 2007 köptes totalt 24 830 stycken till ett värde av 102 556 kr. Den bobin 
som utgjorde högst kostnad däremot har dimensionerna 152,6 x 12 x 3020, d.v.s. hade 
längden 3020 mm, men i övrigt samma dimensioner som föregående bobin. Dessa bobiner 
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kostade sammanlagt 1 314 760 kr och är en råbobin. En sammanställning av kostnader och 
inköp av kapade respektive okapade bobiner följer nedan: 

 
Kapade  Antal  Vikt  Löpmeter  Belopp  

D x tj.lek x L  st.  kg  kr 
Trioplanex International AB 

76,5 x 8 x 87 6 800 843 592 6 086 
152,6 x 12 x 160 18 932 12 914 3 029 103 012 
152,6 x 12 x 120 24 830 12 745 2 980 102 556 
152,6 x 12 x 221 16 840 16 009 3 722 126 814 
152,6 x 12 x 110 8 640 4 040 950 32 477 

 76 042 46 551 11 273 370 945 
Trioplast Landskrona 

77,5 x 12 x 762 2 200 3 612 1 676 23 320 
77,5 x 12 x 642 3 920 5 483 2 517 34 810 
77,5 x 12 x 882 3 520 6 750 3 105 42 944 
51,0 x 13 x 415 12 960 1 842 5 378 16 862 
77,5 x 13,5 x 138 1 125 428 155 3 533 
77,5 x 12 x 800 792 864 634 9 338 

 24 517 18 979 13 465 130 807 
 

Summa kapade bobiner:  100 559 65 530 24 738 501 752 
Tab. 4.10 Tabell kapade bobiner. 

 
Okapade  Antal  Vikt  Löpmeter  Belopp  

D x tj.lek x L  st.  kg  kr  
Trioplanex International AB 

76,5 x 8 x 3020 6 006 24 680 18 098 169 017 
152,6 x 12 x 3020 14 820 177 767 44 756 1 314 760 
152,6 x 16 x 2500 2 640 39 621 6 600 388 440 
152,6 x 12 x 3000 5 280 34 067 15 840 219 067 

 28 746 276 135 85 294 2 091 284 
Trioplast Landskrona 

153,5 x 15 x 2400 429 5 775 1 030 45 397 
153,5 x 12 x 2400 6 708 65 915 16 099 472 650 
77,5 x 12 x 2000 22 968 99 857 45 936 645 620 

 30 105 171 547 63 065 1 163 667 
 

Summa okapade bobiner:  58 851 447 682 148 359 3 254 951 
Tab. 4.11 Tabell okapade bobiner. 
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5 ANALYS 

5.1 PROCESSKARTLÄGGNING 

Anledningen till att Bobinkapen finns är att den ska förse produktionslinjerna med de bobiner 
som inte beställs färdigkapade. Det som talar för in-house kapning är att den erbjuder fördelar 
så som: 

• Bättre längdprecision, Trioplanex behöver i de flesta fall kapa ett par millimeter över det 
som står i ordern. 

• Flexibilitet – förmågan att ändra produktionen och erbjuda snabba leveranser blir allt 
viktigare. 

• Minskade kostnader – utrustningskostnader betalas tillbaka inom ett par år. Bobiner 
kapade i förväg har kostnader som är årligen återkommande. 

• Eliminerar kvalitetsproblem som beror på varierande diametrar eller längder. 

• Bobiner av olika dimensioner är alltid tillgängliga. 

• Trioplanex blir inte beroende av en enda leverantör.  

• Reserver kommer att behövas i vilket fall som helst. 

En del ordrar kan ha liten kvantitet, inkomma med kort varsel och dessa ser företaget till att 
kapa själva. Under dagtid är Kapen bemannad, men inte övrig tid. Därav att planeringen är 
den avgörande faktorn för att produktionspersonalen inte ska behöva kapa själva övriga skift. 
Som det är idag är det främst helgskiften som har svårigheter med att ha rätt antal och rätt 
bobiner för den order som körs i produktionen. Det här problemet förekommer oftast hos 
Trioplanex.  

Därutöver beror den här materialbristen på kommunikationsbrist mellan produktionspersonal 
och planeringspersonal. En del operatörer känner att de inte riktigt får gehör för sina förslag 
på hur det skulle kunna fungera bäst. De anser att de ansvariga inte riktigt är insatta på hur det 
verkligen fungerar ute i produktionen och fattar därmed felaktiga beslut som personalen inte 
stöder. Bobiner som kapats till helgskiften har ibland fel mått och måste kapas om, vilket 
leder till bl.a. tidsförluster för produktionslinjerna samt onödiga kostnader.  

Eftersom kapoperatören inte har tillgång till egen dator blir det svårt att hänga med vid 
orderbyten. Operatören följer den planering han får och som vanligtvis är på veckobasis. Det 
är även så att vid ändringar så ska en ny uppdaterad lista komma till Kapen så att rätt bobiner 
kapas. Det är planeringsavdelningen som ska se till att lista finns på plats. Alla operatörer på 
Trioplanex olika produktionslinjer kan hantera Bobinkapen. När det saknas bobiner kan de 
kapa det antal som behövs själva. Det handlar alltid om ett fåtal och de får alltid gå före. 
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5.2 FLÖDESANALYS 

Figuren nedan visar en generell kartläggning över flödesprocessen för okapade bobiner från 
början till dess att produkten är klar. 

Sammanfattningsvis blir Scandicore tillverkare, Kapen leverantör och Produktionen kund. 
Flödet går åt motsatt håll vid återanvändning av bobiner. Då blir Produktionen leverantör och 
Kapen kund. Flödet är därmed inte enkelriktad alla gånger. Flödet utgörs av två huvudtyper 
av artiklar, kapade och okapade bobiner.  

Råbobiner transporteras i pallar om 39 st/ pall. Längden varierar beroende på bobinvariant 
och är 2500 mm på tjockare vita bobiner med en tjocklek på 16 mm. De bruna bobinerna är 
3020 mm med en tjocklek på antingen 8 mm eller 12 mm. Diametern på de vita bobinerna är 
152 mm, på de bruna 76 respektive 152 mm.  

5.2.1 INTERNA TRANSPORTER  

Råbobiner behöver transporteras mer eftersom de först körs till Kapen, efter kapning vidare 
till lager och hämtas slutligen av produktionspersonal. Färdigkapade bobiner hämtas däremot 
direkt vid inleverans där de står i lager.  

Eftersom företaget producerar direkt mot kundorder saknas möjligheten till att ha större 
volymer i lager. Lagret måste alltid utgöras av de artiklar som kommer köras närmaste tiden. 
Då företagets kunder har ett större utbud att välja mellan försvåras planeringen ytterligare i 
och med att det inte går att förutsäga vad kunden kommer att välja. Planeringen måste med 
detta i åtanke alltid baseras på senast inkomna information. 

Bobinkapen saknar tillgång till egen truck och måste därför alltid använda sig av 
avdelningens truck. Kapoperatören får ibland ta hjälp av en operatör från produktionslinjerna 
vid behov av truck. I annat fall måste operatören själv hantera trucken. Det kan vara vid färdig 
pall då den ska köras ut till lager, oftast gäller detta material till Comexi 3. OP på Kapen kör 
färdiga pallar till rätt produktionslinje, där någon får lyfta upp det på pallställningen med 
truck. Ännu en lång transportsträcka är när containern är full och ska tömmas ute på gården. 

Fig. 5.1 Kunder och leverantörer. 

 
Tillverkare och leverantör, Scandicore 

Kund, Ekdahls lager 

Kund, Kapen 

Kund, Produktionslinjerna 

Kund 
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5.2.2 LAGERNIVÅ 

Pallarna med bobiner från Kapen är märkta med mått samt i vissa fall med antal och det är 
även angivet till vilken linje de ska till. De ställs på pallställningar nära produktionslinjerna. 
Nedan följer en förklaring för hur lagerplatsen är uppdelad hos Trioplanex: 

Linje 5 (tidigare linje 1): Bobinerna har egen lagerplats och inga andra bobiner förutom till 
linje 5 ställs där. 

Linje 2 och 3: Blandad lagerplats. Kan ställa bobiner till båda linjerna på samma hyllor och 
kan blandas.  

Linje 3 och 4: Även här ställs bobiner från linje 3 tillsammans med bobiner från linje 4. 

Nivån på lagervolym varierar hos de olika produktionslinjerna. Då all kapning är 
kundorderstyrt vet man egentligen inte hur mycket som finns i lager vid en specifik tidpunkt. 
Man kapar den volym som behövs för en order och ställer det i lager.  

5.3 LAYOUT 

Det som man kan ta till sig från teorin vid framtagning av en ny layout är hur en försörjande 
enhet borde placeras i förhållande till den avdelning den förser med material. En 
beslutsgrundande faktor har varit volymen till de olika avdelningarna. Med detta i åtanke 
framkom det att Bobinkapen bör placeras nära Trioplanex.  

Målet med den nya layouten är att minska interna transporter och minska totala avstånden 
mellan avdelningarna och Bobinkapen. Hänsyn har tagits till materialflödet. Det ska vara 
linjeflöde, d.v.s. att flödet följer en rak linje och bara passerar en punkt en gång.  

5.4 MATERIALFÖRBRUKNING 

Bobiner beställs in via artikelnummer. Antalet bobiner som går åt beror på hur många 
löpmeter plastfilm ordern är på. Det är bara möjligt att rulla på en viss längd plastfilm på 
bobinen, annars riskerar den att krossas när plastfilmen drar ihop sig vilket alltid sker. Det är 
kvantiteten på ordern som bestämmer antal bobiner i och med att företaget tillverkar mot 
beställning. Vissa mått kan enbart en viss maskin köra.  

Det förekommer dubbelkapningar av bobiner under helgskiften, d.v.s. det som kapas av 
maskinoperatörerna på helger. De saknar bobiner på exempelvis L3 och L4 vilket gör att de 
då hämtar kapade, lite längre, bobiner som kapats tidigare till en annan order och kapar den 
till sig själv. Operatörerna tycker att för mycket bobiner slängs i samband med 
maskininställningar. Om man skulle spara alla så är det ändå för lite plats till det. Det saknas 
utrymme till mer. Orderna ändras varje dag. Kapoperatören har kapat till en viss order och sen 
ändras det vilket gör att de kapade artiklarna tar plats då de inte används. Operatören får börja 
kapa till den order som ska köras. 

5.4.1 ÅTERANVÄNDNING 

Det finns en återvinningsstation i byggnaden som får in spill från produktionen. Det är främst 
inställningsrullar som återanvänds och som i princip utgör totala volymen. Plastfilm i färg 
smälts om och skickas till en annan fabrik i Smålandsstenar där det blir till svarta påsar. 
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Stationen klarar av att smälta 400-500 kg/h plastfilm och det är två personer som jobbar där. 
Bobinerna kasseras alltid och är av varierande storlek, tjocklek och bredd. Stationen är igång 
dygnet runt, fem skift under hela veckan. Den stängs aldrig av, utan körs så länge 
produktionen är i gång. Vita påsar smälts om och kan återanvändas i fabriken.  

Produktionslinjerna hos Trioplanex har egna återvinningsstationer för plastfilmer. Där kan 
bobinerna sparas beroende på om det är bra kvalitet. De bobiner som sparas samlas i en hög 
som sedan ställs vid Kapen. Defekta bobiner slängs. 

5.4.2 KASSATIONER 

Kapen skiljer på bobiner som inte uppfyller den längd som ställts in och skickar iväg 
överblivna spillbitar till transportbandet, som transporterar det vidare till containern som är 
placerad på utsidan av Kapen. De bitar som Kapen skiljer ut är bobiner som understiger 70 
mm eftersom den inte klarar av att kapa bitar under den längden. Vad gäller övriga mått är det 
OP:s ansvar att avgöra om de ska kasseras eller sparas.  

Operatörerna skulle kunna spara mer än man gör idag om det fanns utrymme till det. Det är 
ont om plats och då är det oftast lättare att skrota bobiner. Bobiner som ändå sparas förvaras 
på golvet nära operatören. Det är heller inte alla operatörer som använder sparade bobiner 
först och främst så som det är tänkt. Tabellen på andra sidan visar andelen spill hos 
Trioplanex som varje längd ger upphov till, där längder upp till ca 300 mm kasseras beroende 
på operatören. Även längre bitar går till spill om det är ett fåtal. Comexi 3 är inte med i 
tabellen eftersom de bobiner som används där kommer från linje 5. 
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    Spillbitar      

Linje 502   Linje 503   Linje 504   Linje 505   
76 x 8 x 3020   76x 8 x 3020   76 x 8 x 3020   (Vit bobin)   

76 x 8 x 406 157 76 x 8 x 85 120 76 x 8 x 260 135 76 x 12 x 3000   
76 x 8 x 457 260 76 x 8 x 88 130 76 x 8 x 340 282 76 x 12 x 205 98 
76 x 8 x 508 468 76 x 8 x 110 100 76 x 8 x 400 204 152 x 16 x 2500   
76 x 8 x 604 595 76 x 8 x 140 174 76 x 8 x 460 247 152 x 16 x 170 260 
76 x 8 x 1400 215 76 x 8 x 153 225 76 x 8 x 620 531 152 x 16 x 208 187 
76 x 8 x 1440 135 76 x 8 x 165 176 76 x 8 x 690 251 152 x 16 x 229 187 
76 x 8 x 1500 0 76 x 8 x 221 104 76 x 8 x 740 793 152 x 16 x 290 162 
76 x 8 x 1520 1500 76 x 8 x 222 104 76 x 8 x 770 703 152 x 16 x 310 314 
76 x 8 x 1530 1490 152 x 12 x 3020   76 x 8 x 780 673 152 x 16 x 762 207 
76 x 8 x 1540 1480 152 x 12 x 70 128 76 x 8 x 800 613 152 x 16 x 775 169 
76 x 8 x 1600 1420 152 x 12 x 85 140 76 x 8 x 835 508 152 x 16 x 815 875 
76 x 8 x 1620 1400 152 x 12 x 102 100 76 x 8 x 850 463 152 x 16 x 1072 351 
76 x 8 x 1630 1390 152 x 12 x 104 150 76 x 8 x 1778 1240 152 x 16 x 1080 335 
152 x 12 x 3020   152 x 12 x 119 190 152 x 12 x 3020   152 x 16 x 1136 223 
152 x 12 x 238 136 152 x 12 x 120 191 152 x 12 x 305 248 152 x 16 x 1155 180 
152 x 12 x 406 162 152 x 12 x 130 140 152 x 12 x 570 158 152 x 16 x 1200 88 
152 x 12 x 457 264 152 x 12 x 136 170 152 x 12 x 580 108   
152 x 12 x 640 448 152 x 12 x 139 194 152 x 12 x 585 668   
152 x 12 x 700 208 152 x 12 x 165 176 152 x 12 x 620 530   
152 x 12 x 1400 214 152 x 12 x 170 263 152 x 12 x 870 410   
152 x 12 x 1500 0 152 x 12 x 175 183 152 x 12 x 940 195   
152 x 12 x 1530 0 152 x 12 x 190 135 152 x 12 x 1140 735   
152 x 12 x 1560 1457 152 x 12 x 229 244 152 x 12 x 1235 545   
    152 x 12 x 230 232 152 x 12 x 1250 520   
    152 x 12 x 250 237 152 x 12 x 1410 220   
    152 x 12 x 290 383 152 x 12 x 1800 1220   
    152 x 12 x 305 248 152 x 12 x 2340 680   
    

 
152 x 12 x 2450 570   

      152 x 12 x 2520 500   
        152 x 12 x 2610 410     

Tab. 5.1 Spillbitar (mm), Trioplanex 2008. 

Observationsexempel: 

Råbobin: 152 x 12 x 3020, kapbit 870 mm, antal kapade 25 st., åtgång 9 st. råbobiner, spillbit 
410 mm. Totalt uppgick spillet till 3 690 mm, vilket blir över en råbobin. Tiden för hela 
processen tog 6 minuter. Ingen spillbit sparades för senare användning utan alla kasserades. 

 

De bobiner som blir över och inte kan användas måste slängas då de inte kan användas till 
något annat eller säljas. Wellpapp, som bobiner är tillverkade av, får de ersättning för. Det är 
bara symboliska summor och som företaget kan spara lite pengar på. Per år kasseras över 200 
ton wellpapp och hylsor, där upp till 90 % utgörs av bobiner. Se tabellen nedan för senaste 
årens siffror. Sita tar hand om tömningen av flaket ute på gården. Flaket är på 30 m3.  
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År 
Wellpapp och 

hylsor Kapspån  Brännbart  
2006 218,2 2,09 169 
2007 241 2,6 138 
2008 269 3 180 

Tab. 5.2 Spillvolym (ton). 

Som tabellen anger uppgick totala spillvolymen 2008 till 269 ton, varav större delen utgjordes 
av brännbart material. I och med att företaget kapar rätt så mycket bidrar även kapspån till att 
höja andelen spill.  

5.5 MASKINFLYTT 

Ett alternativ till transportminimering är att maximera närheten mellan olika avdelningar. 
Behovet av närhet är stort i och med att de olika avdelningarna utnyttjar samma utrustning. 
Det är planerat att Bobinkapen ska förse både Trioplanex och Trioplast med bobiner. Genom 
att placera Kapen i ett centralare läge ökar närheten till samtliga avdelningar med minskade 
transportsträckor som följd. Effektiviteten ökar i och med att genomloppstiden för bobiner 
ökar.  

Extruderpersonal kapar endast efter behov och har ingen planering på hur mycket de ska kapa, 
utan det varierar beroende på de ordrar som inte har färdigkapade bobiner. De skulle 
naturligtvis uppskatta om de inte behövde gå så långt för att säga till att de behöver kapa. 
Ännu en fördel är att man skulle kunna kapa mer till Extruderhallen om Kapen var mer 
lättillgänglig. 

En maskinflytt är nödvändig i och med att dagens placering inte är optimal. Utgångspunkten 
för en ny placering är att skapa närhet till samtliga linjer som Kapen förser med bobiner. Det 
som även bör räknas in är kvantiteten för respektive linje. 

5.6 UTNYTTJANDE 

Utnyttjandet för Kapen beräknas genom formeln där den engelska beteckningen används; 

Utilization 100%x 
capacity Maximum

rateoutput  Average=  

Att beläggningen vissa dagar var låg berodde på olika orsaker. Dessa kunde se olika ut: 

- Byter inmatningspall 

- Städar 

- Kör pall till lager 

- Kapen hänger sig 

- OP ser efter om det finns beställda bobiner på lager som blivit över innan 

Ett exempel på hur det kunde se ut återfinns i bilaga 5. Beläggningen kunde vara mellan 22 
och 98 procent, d.v.s. tiden den kördes utan avbrott under observationstiden. Det här var en 
signal som visade på att det fanns störningar som kunde elimineras i och med den höga 
beläggningen som kunde uppnås vissa gånger.  
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5.7 UTNYTTJANDEGRAD 

Efter observationen stod det klart att det fanns olika anledningar till Downtime, sv. avbrott, 
hos Bobinkapen. Första steget för att höja Uptime, sv. utnyttjandegraden, var att undersöka 
eventuella stopp. Senare togs en lista fram med de olika orsakerna som ledde till 
produktionsstopp (se bilaga 6). Operatörerna fick kryssa i hur ofta ett visst stopp inträffade. 
Därefter gjordes en sammanställning i pareto samt frekvensanalys vilket visade de fel som var 
mest förekommande samt i vilken utsträckning. Det mest förekommande felet var att 
maskinen hängde sig (se bilaga 7). Den stod för 66 % av Downtime (avbrotts-) orsakerna. Det 
i sig är ett avbrott som behöver brytas ner ytterligare, anledningen till att Kapen hänger sig 
behöver utforskas.  

Anledningen till att Uptime är ett bättre undersökningsalternativ för Bobinkapen än OEE är 
att OEE ser till hela maskinparken och flödet genom anläggningen, medan genom Uptime 
undersökningen fokuseras endast maskinen som sådan. På så sätt uppnås ett djup i arbetet 
som ger snabba resultat. OEE är egentligen inte framtagen för att bara undersöka en maskin 
utan en maskinpark. Som det framgår av namnet OVERALL equipment efficiency. Gör man 
det så tillämpas begreppet felaktigt. Uptime översatt till svenska betyder Uppetid. Det viktiga 
här är att involvera operatören. Han får en lista med alternativ som leder till stopp och som 
han får kryssa i när det inträffar. Sista alternativet är Övrigt, där får operatören möjlighet att 
beskriva andra stopporsaker. 

På så sätt fås de orsaker som leder till att maskinen står still flest gånger och man får då 
undersöka vilka möjligheter det finns att åtgärda de. Detta kan fortgå under t.ex. en vecka. 
Därefter används indata till att få fram ett Paretodiagram för att belysa och prioritera problem. 
Målet är att öka Uptime. Om det i början är en Uptime på 40 % så får man införa åtgärder 
som kanske ger en ökning upp till exempelvis 60 %. Sen införs nya åtgärder för att öka 
Uptime till 70 % osv. Det blir svårare ju längre upp man kommer. Alla åtgärder riktas till att 
eliminera de problem som operatören har dokumenterat. 

5.8 OEE 

OEE för Bobinkapen kunde räknas fram efter tidsstudier och kvalitetsstudie. Det är väldigt 
sällsynt med felaktigheter vid kapning av bobiner, men det förekommer p.g.a. diverse orsaker. 
Det kan bero på att sågklingan är slö eller att den krossar bobinerna. De bobiner som krossas 
är oftast 76:or. En annan orsak till att bobinen inte är godkänd kan bero på att den har skadats 
vid hantering eller transport. De kan ibland vara böjda vilket gör att de måste kasseras. Det är 
kopplat till att de vid tillverkning inte fått torka ordenligt och pressats ihop. Ingen 
kvalitetskontroll görs, utan fel upptäcks i samband med kapningen.  

Bobinkapen hade ett OEE på 37 % (bilaga 8) vilket främst berodde på lågt 
anläggningsutnyttjande. Det gick mycket tid till arbete runtomkring istället för till att 
producera. Kvaliteten förhåller sig konstant på en hög nivå. Det som kvaliteten dock brister i 
är att inte hela råbobinen tillvaratas eftersom det är bestämda längder som kapas. Det blir 
spillbitar på slutet och skulle dessa läggas ihop så kan längden uppgå till flera råbobiner.  
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5.9 FALLSTUDIE 

Efter att ha kommit fram till att Bobinkapen hade brister som orsakade produktionsstopp och 
ibland även felaktiga artiklar var det lämpligt att genomföra ett förbättringsprojekt. 
Förbättringsarbetet gick ut på att hitta och tillämpa rätt verktyg som med minimala 
resursförbrukningar ger snabba resultat. Med detta i bakhuvudet bestämde jag mig för TPM 
som huvudmetod där 5S samt PDCA blev huvudverktygen. Bilden nedan skall illustrera 
tankesättet. Utan att ha ordning och reda samt HMS (Hälsa Miljö och Säkerhet) på plats kan 
inte något byggas vidare på det. När det är på plats kan man med hjälp av fact and figures 
identifiera problem och m.h.a. PDCA verktyget eliminera dessa.  

 

Fig 5.2 Total Productive Management (TPM). 

Kort förklaring av bilden ovan:  

- Det första har att göra med att hålla arbetsplatsen ren och lättillgänglig (Housekeeping and 
HES).  

- Den andra var kopplat till facts and figures, d.v.s. avbrottstidslapp för downtimeorsaker. 
Steg två ska se till att öka OEE.  

- Tredje och avgörande steget är att etablera en arbetsmetod och rutin i syfte att 
standardisera arbetet. Det här steget handlar om att etablera veckobaserade 
förbättringsmöten med fast tid, dag och plats. Det är även nödvändigt med morgonmöten, 
där man på några minuter får en inblick på senaste 24 timmars problemen och etablerar 
korttidsaktioner. Baserad på det har man 10 minuter tillgodo för genomgång av PDCA 
listan.  

Starten består av att arbeta med ett steg i taget, därefter med alla steg parallellt. Det gäller att 
hålla PDCA listan levande och ha genomgångar för att hitta nya felorsaker som läggs till på 
listan. Det är ett verktyg som alltid ska vara igång. Ett fel tas inte bort från listan förrän det 



HYLSHANTERING SAMT FLÖDESANALYS 

 SIDAN 48 

visar sig att åtgärden verkligen är optimal och håller. PDCA-listan kallades under projektet 
för Aktionslista (se bilaga 9) och där gick det att följa var i åtgärdsprocessen en punkt befann 
sig.  

5.9.1 FÖRBÄTTRINGSPROJEKT 

Förbättringsprojektet genomfördes av en tvärfunktionell förbättringsgrupp. För att på bästa 
sätt involvera alla avdelningar och operatören skapades en tvärfunktionell förbättringsgrupp 
bestående av underhåll, produktionsteknik, operatör samt produktionsledning. Allt detta för 
att säkerställa att alla resurser som behövs i beslutstagande eller utförande finns tillgängliga 
konstant och är en del av projektet.  

5.9.2 ORDNING OCH REDA 

När gruppen var klar och motiveringen på topp bestämdes en dag för så kallad kick off. Målet 
var att ha en tydlig start samt att visa alla hur mycket arbete som väntar oss. Genom en total 
städning skulle ordning och reda skapas, delar av 5S uppnås samt identifiering av många fel 
göras.  

5S har inte implementerats alls på Bobinkapen, utan stationen har helt utelämnats. Fokus för 
5S har istället varit på alla produktionslinjerna. Fallstudien innebar en omstrukturering av 
verktygsplaceringarna i samråd med operatörer, produktionsansvariga och processingenjör. 
Diskussioner fördes även med mek- och elavdelningen. Det var de som skulle utföra jobbet 
med de föreslagna åtgärderna. Resultatet blev en renare arbetsmiljö, samt ordning och reda på 
arbetsplatsen. Brister upptäcktes i underhållsarbetet, vilket tidigare ledde till frekventa stopp. 
Efter åtgärderna eliminerades dessa stoppen och de uppstod inte längre. Egentillverkade 
verktyg som användes vid stopp behövdes heller inte på stationen.  

Mottot för 5S (kick off) var ’Kliniskt rent’. Tanken var att uppnå det genom kickoffen då 
gruppen skulle rengöra allt. De hjälpmedel som användes var siffror och en digitalkamera. 
Varje fel som upptäcktes under genomgången av Bobinkapen fotades med en siffra (se bilaga 
11). Under dagen utgjordes aktionslistan av sammanlagt 39 punkter som behövde åtgärdas på 
Kapen. Det här var ett steg mot att skapa en störningsfri process. Alla verktyg skulle ha sin 
egen plats precis där de användes. Gick det inte att hitta en plats innebar det att verktyget inte 
uppfyllde något behov och kunde tas bort. Operatörerna fick vara med och bestämma vilka 
verktyg som skulle vara på arbetsplatsen och var de skulle placeras. En del verktyg saknade 
grund till att överhuvudtaget vara på stationen eftersom ingen använde de eller hade någon 
förklaring till att de fanns där. Eftersom verktygen inte användes kunde de av den 
anledningen tas bort.  

När allt var på plats gjordes kontinuerliga audits av den sammansatta tvärfunktionella 
gruppen. Det var besiktning där uppföljningar gjordes på alla punkter som hade förbättrats.  

5.9.3 UTILIZATION 

Det blev högre beläggning av Bobinkapen då den var mer tillgänglig i och med att den 
fungerade bättre efter alla de åtgärder som genomfördes under förbättringsprojektet. Det 
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positiva resultatet var väldigt uppskattat och operatörerna blev nöjda. Beläggningen ökade till 
över 70 procent. Observationen visade att störningar inte förekom i lika hög utsträckning som 
dessförinnan vilket nu medger mer produktionstid.  

5.9.4 UPTIME 

Uptime ökade efter genomförda förbättringar i och med att det blev mindre störningar. Innan 
fallstudiens genomförande inträffade olika fel som ledde till produktionsstopp hos Kapen. När 
dessa fel eliminerades blev resultatet en process med mindre downtime och högre uptime. 
Operatören behövde heller inte vara närvarande i lika hög utsträckning som innan. Bobinerna 
fastnade inte längre, utan rullade ner som de skulle. Det var den främsta orsaken som stod för 
66 % av downtime orsakerna, men sjönk ner till 11 %.  

Operatörerna på Bobinkapen kommenterade förändringarna och erfarenhet av vad 
förbättringarna hade lett till. Stopporsakerna berodde numera antingen på att färdiga pallar 
lämnades på rätt plats eller att råbobiner hämtades. Innan hände det att bobinerna fastnade och 
inte kunde rulla ner efter kapning, men inte efter förbättringsarbetet. Det som ändrats är även 
städrutinerna. OP har blivit mer uppmärksamma på att städa och hålla ordning mer än innan.  

5.9.5 OEE 

En ny studie över OEE genomfördes efter att processen förbättrats. Bobinerna krossades inte 
längre. Alla förbättringar ledde gemensamt till ett påtagligt högre anläggningsutnyttjande med 
en OEE på upp till 80 procent. Resultatet beror på vilka mått som kapas. En del mått ger 
upphov till mer spill och påverkar kvalitetsutbytet, det blir ett lägre OEE. Det som stoppen 
främst berodde på var materialhantering. Stoppen gav även en indikation på att bättre rutiner 
behövdes vid pallhanteringen, både vad gällde färdiga pallar och tomma pallar. Bobinkapen 
fungerade bra och OP kombinerade två olika mått som kapades på en och samma råbobin 
vilket medgav ett högre kvalitetsutbyte. Det som fortfarande kan förbättras för att erhålla ett 
högre OEE är tillgängligheten. Där borde fokus ligga på underhållsarbete. Det kan vara i form 
av arbete runtomkring Bobinkapen som leder till produktionsstopp.  
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6 RESULTAT 

Syftet med projektet är att höja anläggningsutnyttjandet och få en överblick över 
materialflödet. I dagsläget är det svårt att avgöra hur stort materialflödet är eftersom Kapen 
inte registrerar hur mycket som kapas och ställs i lager. I det här fallet skulle en dator kunna 
vara lösningen. Ännu en orsak till att en dator behövs är att OP själv skulle kunna gå in och se 
vilken order som är på tur och hur stor varje order är. Dessutom går det att se när ordern ska 
köras. Lagret behöver anpassas till Bobinkapen för att möjliggöra en effektivisering av 
materialflödet. En del pallar står i lager under väldigt lång tid då de av olika anledningar 
förbises. Orsaken är att de ställs där på ett oordnat sätt och utan att OP får några upplysningar 
om det. Det blir därför svårt att veta vad som finns i lager då information om det saknas. 

I dagsläget befinner sig Trioplanex i en utvecklingsfas där företaget jobbar mot Lean. De har 
bl.a. introducerat 5S och är därmed bekanta med ordning och reda på arbetsplatsen. Analysen 
visar att för ett lyckat arbete med 5S är det viktigt att gamla rutiner ersätts med nya hos 
Bobinkapen. Det är möjligt att göra i och med de förbättringar som redan skett och gett ett 
ändrat arbetssätt. Det stora problemet idag är att de olika avdelningarna som ställer material 
hos Kapen ställer till med oreda. De behöver informeras om hur och var de borde ställa 
material som ska återanvändas. Även efter att de varit och kapat måste de se till att de lämnar 
Kapen i det skick som de hittade den.  

En effektivisering av Kapen påverkar efterföljande processer på ett positivt sätt. De får 
material i rätt mängd och i rätt tid. De skulle inte behöva kapa själva och det i sig skulle leda 
till bättre ordning. Ständiga förbättringar är det som tar företaget framåt. Personalen hinner 
även vara med och förstå vad förändringarna innebär om fokus ligger på förbättringsprojekt 
med punktinsatser.  

Förbättringsarbetet får aldrig ta slut och ansvariga ledare måste fortsätta efterfråga resultat 
samt se till att alla håller sig på den nya nivån. Det är viktigt att hålla personalen motiverad 
för att uppnå önskat resultat som kan vara i form av kostnadsreducering och höjd effektivitet. 
Förbättringsarbetet ska avgränsas för att inga missförstånd eller orosmoment ska ges chans att 
uppstå. Alla ska vara säkra på sina uppgifter och målet ska tydligt sättas upp. Genom att 
involvera personalen kan de uppmuntras till att komma med förbättringsförslag och därmed 
öka förbättringsalternativen. Uppföljning är viktigt för långsiktiga resultat, de kan göras i 
form av audits med ansvariga i förbättringsgruppen. De förbättringar som inte kan mätas kan 
följas upp genom intervjuer, tester eller observationer.  
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7 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG 

Golvet vid Bobinkapen behöver markeras så att det går att se var de olika bobinerna hör 
hemma. Dessutom blir det möjligt att se vad som finns i lager. Idag ställs allt på ett oordnat 
sätt. En genomgång av lagret för returbobiner tar då mycket längre tid än nödvändigt. Det gör 
att operatörerna hellre tar råbobiner vilket resulterar i ökande lagervolymer. Efter att det blivit 
mycket bobiner i lager och det börjar bli ont om plats börjar man hämta av returbobinerna. 
Markeringen skulle kunna gälla längd och mått. 152:or och 76:or delas upp och får egna 
utrymmen. De i sin tur delas upp genom längd. Det går exempelvis att ställa alla 152:or upp 
till en viss längd på samma plats, övriga som överstiger den bestämda längden på samma 
plats. Uppdelningen skulle göra det mycket lättare att hitta rätt bobiner. Även operatörer från 
produktionslinjerna skulle kunna ställa allt i rätt ordning om det var tydligt markerat. 5S är ett 
passande verktyg för att få ordning och reda här precis så som teorin anger.  

Informationssystemen och materialhanteringen måste utvecklas för bobiner som återanvänds. 
Idag saknas ett fungerande informationssystem helt och det skulle kunna tas fram i en dator. 
Man fyller helt enkelt i hur mycket som ställts i lager samt mått så att OP på Bobinkapen 
enkelt kan gå igenom listan och se vad som finns i lager och bocka av det som hämtats ut så 
att listan hålls uppdaterad. Ännu en metod är att införa Kanban.  

En ny design över processen kring materialflödet behöver införas. Det ska leda till större 
kontroll över materialinnehavet hos Bobinkapen. Det som skulle minska kassationerna är att 
identifiera de mått som tillsammans ger upphov till mindre kassationer. Bobinkapen kan 
programmeras att kapa två olika längder. En optimal kombinering skulle ge mindre skrot. En 
kombination av kaplängderna 570 mm och 85 mm medger ingen spillbit. Kapen 
programmeras på följande sätt; 570+570+570+570+570+85+85=3020. Detta ger noll spill 
beroende på hur mycket som försvinner p.g.a. sågens tjocklek.  Man ska försöka utnyttja hela 
råbobinen så mycket det går.  

Arbeta mer med ständiga förbättringar. Det är viktigt att jobba med förebyggande underhåll 
som fallstudien visar. Många av punkterna på PDCA listan hade kunnat undvikas om inte 
underhållsarbetet på Kapen varit så bristfälligt. Hålla PDCA listan levande genom att 
introducera nya punkter kontinuerligt. Arbetet ska fortgå genom att införa systematiska 
genomgångar samt observationer vid Bobinkapen för att se vad som fungerar och vad som 
inte fungerar. Operatörerna ska involveras i förbättringsarbetet.  

Genom att göra bilder och visualisera de uppgifter som OP ska gå igenom innan start och 
stopp underlättas underhållsarbetet och fel som kan inträffa förebyggs. Bilderna ska sättas vid 
Kapen och visa vad som ska göras och var det ska göras (se bilaga 12). Visualisering leder till 
högre förståelse och bättre kontroll av processen. Bilderna ska innehålla förklaringar för att 
underlätta arbetet samt att det ska gå snabbt att gå igenom de.  

Se över processkartläggningen. Det finns en del steg som är onödiga. Exempelvis kapas och 
transporteras en del bobiner långa sträckor av OP på Bobinkapen. Därmed tas tid från 
produktionen. Det här är något som förekommer mycket och skulle kunna undvikas genom att 
operatörerna från produktionslinjerna själva hämtade bobinerna. Muda är det verktyg som 
bäst lämpar sig för det här förbättringsarbetet. 
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Alla som vistas på Bobinkapen ska hålla loggbok över vad som ändrats, vad som gjorts, vilka 
fel som förekommit o.s.v., under tiden de kapat. Då vet alla vilka problem som OP innan stött 
på. Alla ska informeras på ett överskådligt sätt över vad som inträffat och vad som gjorts. 
Ännu en åtgärd är att införa ett larmsystem som informerar när Bobinkapen stannar. Det kan 
vara ett ljus som blinkar, ljudsignal osv.  

Den optimala maskinflytten visas i bilaga 13, och ger upphov till minsta möjliga interna 
transporter. Placeringen är även anpassad efter den person som ska stå och kapa. Bobinkapen 
är placerad på T́orget́  som är en väldigt central plats och erbjuder även närhet till övriga 
avdelningar. Materialflödet är väldigt smidigt i och med att lagret är uppdelat mellan kapade 
och råbobiner.  

När förbättringsarbetet påbörjats och när det har blivit klart med vilka åtgärder som ska sättas 
in så är det dags att informera operatören. Ett bra alternativ för att hålla reda på hur mycket 
som kapas är att visualisera. För Bobinkapen gäller det att operatören får veta det antal 
artiklar som ska produceras under ett skift. Han får en tavla där han fyller i hur mycket han 
gjort under ett skift. Grön färg betyder att önskad nivå uppnåtts. Röd färg betyder att man inte 
klarat av att producera det planerade antalet. Visualisering är alltid viktigt för då begriper alla 
vad som ska göras, hur mycket som ska göras, hur man ligger till osv.  Om Bobinkapen klarar 
av att kapa 650 gånger under ett skift, då klarar den alltså att kapa 650 stycken bobiner oavsett 
storlek. Målet blir därmed 650 st./ skift. Allt under det skrivs på tavlan med röd text.  
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8 INVESTERINGSBEDÖMNING 

Syftet med en nyinvestering är att nuvarande utrustning är gammal och behöver underhållas 
mycket. Den har även en hög ljudnivå som företaget vill få bort. Den tillvaratar heller inte 
bobinrester, utan dessa måste kasseras. Det är en väldigt hög kostnad som Trioplanex helst 
skulle vilja få bort. Ett alternativ för att ersätta befintlig maskin är en modell som kan sätta 
ihop bobinbitar med en patenterad metod. Den kan skarva ihop vilka längder som helst och 
har inget spill. Det är en stor besparing för Trioplanex och Trioplast. Modellen tillverkas av 
Gavomeccanica i Italien och har beteckningen TCAG-210. Kostnadsreduceringen kan även 
kopplas till den tid som idag går till spillo eftersom den äldre utrustningen inte har lika hög 
tillgänglighet som ny utrustning. Den nya utrustningen klarar sig även längre tid utan 
operatören i och med att den kan matas med fler råbobiner.  

• Grundinvesteringen är på 1 160 000 kr. Utbildningen uppgår till 2-4 timmar per person. 
Genom att ha genomgång för en grupp åt gången minskar kostnaderna jämfört med att 
lära upp en operatör åt gången.  

• Kapaciteten för inmatning av bobiner uppgår till 25 m/min. Kapaciteten bestäms även av 
längden på den kapade bobinen. Snabbheten minskar med antalet kapningar på samma 
råbobin.  

• Ekonomisk livslängd brukar skrivas av på 5 år. Teknisk livslängd är på 10 år, men beror 
på underhåll och hur maskinen behandlas.  

Spillkostnaderna för oktober 2008 uppgick till 6 230 kr för produktionslinje 502, 503, 504 och 
505 som alla tillhör Trioplanex. Totalt har 20 stycken längder, varav 14 spillängder kasseras, 
utelämnats i brist på information om antal som körts under oktober 2008. Under tolv månader 
blir summan 74 760 kr. Den summan blir högre om man inkluderar de bredder som 
utelämnats samt det som kapas åt Trioplast.  

8.1 PAYBACKMETODEN 

Paybacktid: 1 160 000/ 74 760 = 15,5 år. 

Investeringen är återbetald efter 15,5 år. En investering är inte ekonomiskt försvarbart då 
företaget tillämpar kortare tid än vad resultatet visar. Därmed går jag inte vidare med att 
beräkna interräntemetoden för investeringen. 

8.2 KOMMENTARER 

Produktionshastigheten för nuvarande utrustning uppgår till 6,54 m/min. Tidstudien gjordes 
vid kapning av råbobin på 3020 mm i mitten. Totalt matades Bobinkapen med 39 260 mm på 
6 minuter vilket ger en inmatningskapacitet på 6,54 m/min.  

För att utrustningen ska kunna skarva ihop spillbitar krävs en hög kvalitet på råbobiner, änden 
får inte vara skadad, bobinen får inte vara böjd eller pressad på något sätt. En genomgång av 
råbobiner i lager under en given tidpunkt visade följande resultat på kvalitén: 
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 152 x 12 x 3020 
1. Antal rör: 39 st. Defekta: 4 st. 
2. Antal rör: 39 st. Defekta: 4 st. 
3. Antal rör: 39 st. Defekta: 1 st. 
4. Antal rör: 39 st. Defekta: 0 st. 
Kvalité: (1-(9/156))*100 = 94,2 %. 
 
76 x 12 x 3000 
1. Antal rör: 132 st./ pall. Kvar i pallen: 91 st. Defekta: 2 st 
Kvalité: (1-(2/91))*100 = 97,8 %. 
 
76 x 8 x 3020 
1. Antal rör: 143 st./ pall. Kvar i pallen: 79 st. Defekta: 0 st. 
2. Antal rör: 143 st./ pall. Defekta 0 st. 
Kvalité: 100 %. 
 
152 x 16 x 2500 (Vita bobiner) 
1. Antal: 33 st./ pall. Defekta: 0 st. 
2. Antal: 28 st. kvar i pallen. Defekta: 0 st. 
3. Antal: 33 st./ pall. Defekta: 0 st. 
4. Antal: 33 st./ pall. Defekta: 0 st. 
Kvalité: 100 %. 
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9 DISKUSSION & SLUTSATSER 

9.1 REKOMMENDATIONER 

Det slutliga kapitlet tar upp de rekommendationer som är att föredra och bakgrunden till dessa 
förklaras i diskussionsform. Det är författarens egna insikter som läggs fram och som har 
uppkommit under projektets gång.  

9.1.1 LAYOUT 

Genom att flytta på Bobinkapen skulle det leda till kortare transportsträckor. Genom ett 
centralt läge skulle produktionen från alla avdelningar i företaget få åtkomst till Kapen 
snabbare och därmed spara tid. Flytten skapar en möjlighet till att operatörer kan kapa själva 
när Kapen är obemannad eftersom närheten till den ökar från exempelvis Extruderhallen och 
Tryckavdelningen.  

Trioplanex är även ute efter att möjligen öka andelen bobiner som kapas från andra 
avdelningar som tillhör Trioplast. Därmed skulle en del längder inte köpas färdiga om 
möjligheten gavs att kapa själva inom företaget. I nuläget är kapningen främst fokuserad på 
Trioplanex och det vill företaget ändra på.  

Efter framtagandet av flera olika layouter föll det slutliga valet på layouten i bilaga 13 
eftersom den uppfyllde de fördelar som eftersöktes. Placeringen på ´Torget´ visade sig även 
vara den bäst lämpade med hänsyn till övriga avdelningar. Operatören fick en öppen yta att 
blicka över, vilket inte skulle kännas instängt. Placeringen är närmare inleverans. Den är 
lättillgänglig och lagret kan fyllas på med råbobiner även när Bobinkapen är igång eftersom 
truckgången aldrig behöver störas av pallar eller annan material. Kapen har modifierats något 
för att containern inte ska stå i vägen. Spillbitstransportören har flyttats till höger om Kapen 
där containern ska stå. Utrymmet som krävs för layouten är uppemot 370 m2, varav själva 
Kapen står för ca 100 m2 och lagret för resten av ytan.  

Anledningen till den lageryta som krävs är att bobiner som kapas ska ställas i lager vid Kapen 
och som operatörerna från produktionslinjerna får komma och hämta själva. Pallställningarna 
ska markeras för att ange vilken produktionslinje som bobinerna är kapade till. Varje linje 
kommer att få sitt eget utrymme och den tydliga markeringen gör det lättare att identifiera var 
bobiner ska hämtas och lämnas.  

9.1.2 FÖRBÄTTRINGSARBETE 

Förbättringsarbetet visade att det fanns brister i själva utrustningen, men att även 
arbetsrutinerna kunde förbättras något. Det som talar för ett kontinuerligt förbättringsarbete är 
främst att Kapen har möjlighet att fungera störningsfritt om den underhålls på rätt sätt. En 
ordentligt upplagd strategi för ständiga förbättringar skulle leda till en avsevärt högre 
livslängd för den nuvarande Bobinkapen. Även effektiviteten och anläggningsutnyttjandet 
skulle höjas mot vad det är i nuläget.  

Genom att införa arbetsrutiner och rutiner som ska genomföras vid igångkörning samt efter 
avslutat jobb skulle Bobinkapen bli tillgängligare för produktion. Resultatet blir mindre stopp 
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och mindre arbete runtomkring Kapen. Eftersom Kapen ska flyttas till ett centralare läge så är 
det viktigt att inkludera förbättringarna i samband med flytten. 5S är viktigt i och med de 
observationer som gjorts under projektets gång och visat brister i arbetsrutiner. 

9.1.3 LAGER 

Ett centralt lager bör placeras nära Bobinkapen. Därmed åläggs alla bobiner en gemensam yta. 
Det blir inte lika utspritt som idag, utan med alla bobinartiklar samlade på en gemensam plats 
blir det bättre ordning på lagerhållningen. Det är även ett sätt att få ner lagerkostnaderna och 
kostnaderna för transport i och med att det bl.a. snabbt går att se vad som går åt mest och vad 
som hålls i lager längst. Informationen som inhämtas kan användas som grund vid 
beslutsfattande om att kapa själva eller köpa in färdigkapat. Lagret kommer därigenom att 
spegla den situation som råder vid den specifika perioden med hänsyn till hur kundorderna ser 
ut för tillfället. Ännu en orsak till lagerhållningskostnader är att företaget inte använder någon 
ordningsföljd för hur bobiner ska ställas på pallställningarna vid produktionslinjerna. 

Eftersom produktionen är kundorderstyrd så är det av stor vikt att ha ett lager som kan 
förändras i samma takt som ordrarna och anpassas till rådande situationer. Detta leder till 
kortare genomloppstider. Ett centralt lager med markerade ytor och pallställningar utgör 
grunden för ett effektivare materialflöde. Allt material som ska till en och samma linje ställs 
på samma lagerplats, oavsett om det köps in färdigkapat eller kapas av Trioplanex.  

Relationen mellan intern kund och leverantör måste förtydligas så att tydliga definitioner över 
vem som är kund respektive leverantör börjar gälla. Det här ska gälla hela processen, från 
inleverans till utleverans. Den ska även innefatta planerings- och lageransvariga. Kapen är 
den som levererar bobiner, men produktionen levererar information och även bobiner som 
kan återanvändas tillbaka till Kapen. Produktionspersonalen blir irriterad när de har fel mått 
på bobinerna eller om det saknas bobiner så att de behöver kapa själva. Ett irritationsmoment 
som de i sin tur själva ger upphov till på annat håll är när de levererar bobiner till Kapen och 
bara ställer de där, utan någon som helst ordning. De räknar med att kapoperatören ska ställa 
allt i ordning. Oftast är det som värst efter helgskiften. Då går en massa tid under förmiddagen 
åt att ställa i ordning i lagret istället för åt att kapa. Det finns inga tydliga direktiv för hur 
saker och ting ska göras och i vilken ordning. Det behövs nya rutiner som alla är väl 
införstådda med.  

9.1.4 INVESTERING 

Beräkningarna visade att en investering i ny Bobinkap skulle bli dyrare än befintlig 
utrustning. Det visar att företaget borde fokusera på förbättringsarbetet på befintlig utrustning.  

Företaget är intresserat av en investering som ska skarva ihop spillbitar och på det sättet helt 
slippa spill. Det här skulle leda till stora besparingar. Information som behövs innan en sådan 
investering görs är: 

• Hur många spillbitar som högst kan skarvas ihop och som kan godtas av 
produktionslinjerna och kunden? Trioplanex har många små spillbitar och många skarvar 
kommer därför att krävas. 
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• Den föreslagna utrustningen klarar av att skarva i princip alla mått, hur långa spillbitar vill 
företaget spara för skarvning? 

• Brott vid hylsdubben kan uppstå om skarven är alltför nära kanten. Vilka mått är det som 
gäller för Trioplanex? 

• Vilket avstånd mellan skarvarna är lämpligt för Trioplanex produkter? 

 

Företaget är även tvunget att lösa de frågetecken som är kopplade till produktionshastighet, 
fel som kan förekomma osv. Företaget är nöjt med den produktionshastighet som nuvarande 
utrustning har då de har modifierat den för att tillgodose företagets behov och mål. Om en 
skarvlösning leder till minskad produktionshastighet är företaget inte lika intresserade.  
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BILAGOR 

Bilaga 1. Antal kapade längder 2008, Trioplanex. Totalt 98 st. 
Linje 502 Linje 503 Linje 504 Linje 505 Comexi 3 

3020 3020 3020 (Vit bobin) (Vit bobin) 
76 x 8 x 406 76 x 8 x 85 76 x 8 x 260 3000 2500 
76 x 8 x 457 76 x 8 x 88 76 x 8 x 340 76 x 12 x 205 152 x 16 x 145 
76 x 8 x 508 76 x 8 x 110 76 x 8 x 400 2500 152 x 16 x 208 
76 x 8 x 604 76 x 8 x 140 76 x 8 x 460 152 x 16 x 170 152 x 16 x 223 
76 x 8 x 1400 76 x 8 x 153 76 x 8 x 620 152 x 16 x 208 152 x 16 x 258 
76 x 8 x 1440 76 x 8 x 165 76 x 8 x 690 152 x 16 x 229 152 x 16 x 270 
76 x 8 x 1500 76 x 8 x 221 76 x 8 x 740 152 x 16 x 290 152 x 16 x 274 
76 x 8 x 1520 76 x 8 x 222 76 x 8 x 770 152 x 16 x 310   
76 x 8 x 1530 3020 76 x 8 x 780 152 x 16 x 762   
76 x 8 x 1540 152 x 12 x 70 76 x 8 x 800 152 x 16 x 775   
76 x 8 x 1600 152 x 12 x 85 76 x 8 x 835 152 x 16 x 815   
76 x 8 x 1620 152 x 12 x 102 76 x 8 x 850 152 x 16 x 1072   
76 x 8 x 1630 152 x 12 x 104 76 x 8 x 1778 152 x 16 x 1080   

3020 152 x 12 x 119 3020 152 x 16 x 1136   
152 x 12 x 238 152 x 12 x 120 152 x 12 x 305 152 x 16 x 1155   
152 x 12 x 406 152 x 12 x 130 152 x 12 x 570 152 x 16 x 1200   
152 x 12 x 457 152 x 12 x 136 152 x 12 x 580     
152 x 12 x 640 152 x 12 x 139 152 x 12 x 585     
152 x 12 x 700 152 x 12 x 136 152 x 12 x 620     
152 x 12 x 1400 152 x 12 x 165 152 x 12 x 870     
152 x 12 x 1500 152 x 12 x 170 152 x 12 x 940     
152 x 12 x 1530 152 x 12 x 175 152 x 12 x 1140     
152 x 12 x 1560 152 x 12 x 190 152 x 12 x 1235     

  152 x 12 x 229 152 x 12 x 1250     
  152 x 12 x 230 152 x 12 x 1410     
  152 x 12 x 250 152 x 12 x 1800     
  152 x 12 x 290 152 x 12 x 2340     
  152 x 12 x 305 152 x 12 x 2450     
    152 x 12 x 2520     
    152 x 12 x 2610   
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Bilaga 2 Flödesorienterad processchema, färdigkapad bobin 
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Bilaga 3 Flödesorienterad processchema, okapad bobin 
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Bilaga 4. Spagettidiagram nuvarande layout 
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Bilaga 5 Utilization.  
Observationstid 180 min. Körtid: 123 min. Still: 57 min. 
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Bilaga 6 Uptimeformulär 
Formulär  

Kryssa i det alternativ som bäst överensstämmer med orsaken till stoppet.  

1. Maskinen hängde sig. Kapad bobin rullade ej ner som den ska.  Tid (min) 

          
 
2. Sågklingan kunde ej såga igenom bobinen. 

          
  
3. Materialbrist. Avser bobiner som ska stå i kö för sågning. 

          
 
4. Transporterar färdig pall till rätt lagerplats. 

          
 
5. Inställning av maskin vid orderbyte. 

          
 
6. Hämtar ny pall med okapade bobiner. Byter inmatningspall. 

          
 
7. Ställer i ordning i lagret.  

          
 
8. Städar. 

          
 
9. Övrigt. 

          
Beskriv stopporsak. 
 
 
 
 
 
10. Totalt antal kapade bobiner under dagen: 
 

  st. 
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Bilaga 7 Downtime 
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Bilaga 8 OEE 

Overall Equipment Effectiveness 
 

Tidstillgänglighet  Availability  = Operating time/ Planned production time 
 404 min / 450 min  
 0,8978  

 
Anläggningsutnyttjande  Performance  = (Total pieces/ Operating time)/ Ideal run time 

 (1010/404)/6 st/min  
 0,4167  

 
Kvalitetsutbyte  Quality  = Good pieces / Total pieces  

 1005,7684/ 1010  
 0,9940  

 
 OEE = Availability x Performance x Quality 
 0,3718  
 37,18%  
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Bilaga 9 Aktionslista 
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Bilaga 10 Ordning & Reda 
 
Steg 1, Bilda förbättringsgrupp som är tvärfunktionell. 

• Motto: ”Kliniskt rent” 

• Uppnå det genom kickoffen då vi rengör allt. 
• ”En plats för allt, allt på sin plats”. 
• 5S 
• När allt är på plats  �  besiktning (audits) med någon ansvarig. 
 
Steg 2, Facts & Figures 

• Avbrottstidslapp (Downtimeformulär). 
• Kassationslapp (Vitsen med dessa två är att öka OEE). 
• OEE 
 
Steg 3, Improvements 

• Arbeta med PDCA. 
• Etablera veckobaserade förbättringsmöten. Fast tid, dag och plats. 
• Etablera morgonmöten (10 min där man går genom PDCA listan) 
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Bilaga 11 Bilder på siffror 

Punkt 28 Före 

 
 
Punkt 28 Efter 
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Bilaga 12 Operatörsunderhåll skift och veckonivå. 

DAGLIGEN  VECKOVIS 
Efter skift  Efter skift 
Uppgift # 1   Uppgift # 3  
Blåsa rent klingan   Operatör: Se över verktygen  

   
Lägg in bild på verktyg/ aktivitet hos Kapen…  Lägg in bild på verktyg/ aktivitet hos  Kapen…  

   

   

   

   

   

   

   

PROCEDUR:  PROCEDUR: 
Rengör runtomkring och se till att inga 

bobinspån finns kvar. 
Se till att verktygen är på sin rätta 

plats.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Tid:   Tid:  
X minuter   X minuter  
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Bilaga 13 Layout på maskinflytt 
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