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Sammanfattning 

Detta Examensarbete har gjorts vid Hanza Wermech, det är ett tunnplåtsföretag som är beläget 

i Töcksfors. Syftet med projektet var att ta reda på hur effektiv produktionen är vid en av 

företagets stans/lasermaskiner, Samt om det finns några effektiviseringsförslag. För att enkelt 

se hur effektiv produktionen, mätes och visualiserades OEE-talet vid maskinen. OEE-tal är ett 

internationellt mått för produktivitet, där man kan se procentuellt hur nära teoretisk 

maxproduktion man är. 

Visualiseringen gjordes med hjälp av mjukvaran Axxos, som är ett automatiskt OEE-mätnings-

program. Installation och anpassning av mjukvaran gjordes innan mätningen av produktionen 

kunde göras. Stansmaskinens stopp uppmättes under en månad innan arbetet med att reducera 

stopporsakerna påbörjades. 

Tidigt i processen med mätningar visades att många av de stopp som skedde berodde på 

bristfällig kommunikation inom företaget, främst mellan operatörer och programmerare. 

Lösningsförslaget som lämnades var att med hjälp av direktkommunikation mellan operatörer 

och programmerare som sedan följdes upp av ledningen för att bidra med insikter och kunskaper 

för en förenklad problemhantering i framtiden.  

Efter några dagars mätning upptäcktes det att de verkliga cykeltiderna inte stämde överens med 

företagets ERP-system, som är det systemet där all planering i företaget görs. Detta kan bli ett 

stort problem för planerarna och problemet har därför presenterats för ledningen. 

Bristfällig kontroll av verktygskondition visade sig vara ett stort problem. Lösningen till detta 

blev en service av verktygen som sker i samband med den veckovisa servicen av maskinerna. 

Operatören gör då en okulär besiktning på alla verktygen i mån av tid i början av veckan och 

kan sedan slipa samtliga verktyg i behov av slipning i slutet av veckan i samband med 

maskinservicen. Med denna metod kan även verktyg som är på sista slipningen upptäckas och 

skrivas upp samt lämnas över till ansvarig för inköp av nya verktyg. 

Även onödiga stopp med anledning av logistiken vid lastbilar upptäcktes, vilket löstes genom 

att omplacera ansvaret till slutkontrollen som har mer dynamiska tider till sina arbets-uppgifter. 

Generell brist på utnyttjande av personalens kompetens och förslag kunde uppmätas. Detta 

ledde till att en förslagsverksamhet sattes upp, där en förbättringsförslagsgrupp har pulsmöten 

veckovis för att går igenom de förbättringsförslag som operatörer och personalen har. En person 

från varje avdelning är vald som representant i förbättringsförslagsgruppen.  



 

 

Summary 

This Bachelors Thesis has been done at Hanza Wermech a sheet metal company in Töcksfors. 

The purpose of the project was to find out how efficient the production was at one of the 

company's punch/laser machine, as well as if there are any efficiency improvements. To easily 

see how efficient the production is, it was decided to measure and visualize the OEE-number 

at the machine. OEE-numbers is an international measurement of productivity. 

The visualization was done by using a software called Axxos, which is an automatic OEE 

measurement software. Installation and customization of the software had to be done before the 

measurement of the production could be done. The machine was measured for three weeks 

before the work of minimizing the stopping causes could begin. 

One thing that was discovered early in the measuring was that many of the stops were due to a 

lack of communication between the operators and programmers, but also in the company in 

general. This was solved by introducing a direct communication between the operators and 

programmers, who were subsequently followed up by management to contribute with insight 

and problem solving. 

After a few days of measurement, it was discovered that the cycle times did not match between 

the reality and the company's ERP system, which is the system where all planning in the is 

done. This can be a major problem for the planners. This has been presented to the management. 

Inadequate control of the tool condition was found. The solution to this was to make a 

maintenance for the tools in connection to the weekly maintenance of the machines. The 

operator then preforms a visual inspection of all tools in the beginning of the week, so it is 

known when the maintenance is due what tools needs grinding and what tools doesn’t. After 

the tool maintenance they will also write down what tools are on the last grind so that list can 

be delivered to the person responsible for purchasing of tools. 

Unnecessary stops due to unloading of trucks were also discovered. The solution to this problem 

was to relocate the responsibility to the final inspection, whom have a more dynamic time to 

make their tasks. 

A general lack of utilization of the staff’s competence and proposals was found. This led to the 

creation of a suggestion scheme, where each department in the factory has a represent whom 

takes their suggestions to a pulse meeting on a weekly basis where they go through 

improvement proposals with the goal to implement them. 



 

 

Ordlista 

Beckhoffenhet Den styrenhet som hanterar information mellan sensorer och 

mjukvara 

 

Axxos  Den automatiska OEE-mätningsmjukvaran 

 

Optiware  Företaget som äger mjukvaran Axxos 

 

OEE Overall Equipment Effectiveness, ett internationellt mått på 

utrustningseffektivitet 

 

TPS  Toyota Production System 

 

JIT Just in time, Alltså att eftersträva att producera detaljer så att de är 

redo precis när de ska vara klara inte före eller efter 

 

Jidoka  Automatisera, både maskiner och arbetssätt 

 

Monitor  Det centrala ERP-systemet som Hanza Wermech använder sig av 

 

ERP-system Den mjukvara företaget använder för att hålla reda på all 

information som florerar, så som lagerstatus, orderlogistik. 

 

Cykeltid Den tid som är från att man börjat ett producerande moment för en 

detalj, tills att nästa detalj påbörjat. 

 

Ledtid Från att en kund har lagt en order tills att de har produkten. 

 

Salvagnini Ett märke på industriutrustning, i detta fall refererar det till en 

avdelning med en bockautomatsmaskin och en stans och 

bockautomatskombination 

 

TPM Total Productive Maintanance 

 

TQM Total Quality management 

 

5S 5S är en strategi för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen 

 

PLC Programmerbart styrsystem (PLC) är ett slags dator som främst 

används inom automation 
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1 Inledning 

Denna rapport redovisar ett projekt i kursen Examenarbete för högskoleingenjörer som omfattar 

22.5hp (MSGC12) som är genomfört av Niklas Eriksson i samarbete med företaget Hanza 

Wermech. Projektet ingick i Högskoleingenjörsutbildningen Innovationsteknik och design på 

Karlstads universitet. Handledare på universitetet är Monica Jakobsson och examinator Leo de 

Vin. 

Alla bilder i rapporten har antingen godkännande av upphovsmannen alternativt, så har upp-

hovsmannen inte svarat eller upphittats. Men om någon anser sig ha rätten till någon av bilderna 

är de välkomna att kontakta författaren. 

1.1 Bakgrund 

Hanza Wermech är ett företag i Töcksfors som ligger i västra delen av Värmland. De är norra 

Europas ledande kontraktstillverkare inom tunnplåtskonstruktioner, de levererar sammansatta 

produkter inom framförallt Norden men även 30% export till övriga Europa och USA. Då 

företaget för tillfället inte har något system för att mäta Tillgänglighet (T) Anläggning (A) och 

Kvalitet (K) också kallat TAK, så går projektet ut på att skapa ett system för att mäta TAK, 

samt att införa förbättringar utifrån uppmätt data. 

Projektet kommer att ske vid en stans- och laserkombinationsmaskin, se figur 1. Just denna 

maskin valdes ut till den som projektet fokuserar på eftersom den har ett flertal driftstopp. 

Hanza köper inte in så mycket färdigstansade ämnen utan gör det mesta själva. Detta gör att 

stansavdelningen blir som en pulsåder till fabriken vilket gör att om produktionen stannar där 

blir resten av operationerna utan material att arbeta med.  

 

Figur 1, Prima Power LPe6 (Den utrustning som projektet omfattar) Källa: Din maskin i Värnamo AB (2019) 
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1.2  Problembeskrivningen 

Hanza Wermech har för tillfället ingen mätning av effektivitet vid någon av deras maskiner, 

vilket innebär att de inte har någon uppfattning om hur pass effektiv deras produktion verkligen 

är. Detta är därför ett diffust problem eftersom de verkliga problemen inte finns definierade 

innan mätningen har gjorts. 

1.3 Precisering av problembeskrivningen 

Problembeskrivningen kan brytas ner till dessa fyra preciseringsfrågorna: 

• Vilka typer av stopp förekommer vid stansmaskinen? 

• Hur ofta sker stoppen? 

• Hur länge varar stoppen? 

• Vad kan man göra åt stoppen? 

1.4 Syfte 

Syftet med projektet är att Hanza Wermech skall få en bättre översikt över sin produktion och 

minska störningarna i produktionen. Genom att använda en automatisk stoppreducerings-

mjukvara kan man enkelt se exakt hur många minuter som försvinner på grund av varje stopp. 

När man sedan vet vilka stopp som infinner sig vid maskinen kan man sedan jobba med att ta 

bort dem i ordningen störst påverkan och neråt. 

1.5 Mål  

Huvudmålet med projektet är att införa ett system som automatiskt loggar och mäter OEE i 

realtid, samt visualiserar detta för operatörer och ledning. Som delmål kommer det även att 

levereras förbättringsförslag till företaget som är genererade utifrån uppmätt data, och genom 

detta även förbättra arbetsmiljön för operatörerna.   
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2 Genomförande 

Genomförandet av projektet följer produktutvecklingsmodellen som förklaras av Johannesson 

(2013) men med viss modifikation för att anpassas till projektets förutsättningar. Med hjälp av 

ett Chevron-schema kan man enkelt få en överblick av vilka moment som ingår i projektet och 

i vilken ordning de kommer att genomföras se figur 2.  

 

Figur 2, Chevron-schema över produktutvecklingen 

2.1 Projektplan 

Projektplanen beskriver Eriksson och Lilliesköld (2004) till att vara ”kontraktet” mellan 

projektledaren och uppdragsgivaren. Det kan beskrivas som en vägkarta som definierar 

uppgifterna som skall lösas, inom vilken tidsram och vad de uppskattas att kosta. (Eriksson & 

Lilliesköld, 2004).  

2.1.1 WBS – Work Breakdown Structure 

En WBS används för att bryta ner projektet i mindre delar vilket är det traditionella sättet att 

angripa ett projekt på (Eriksson & Lilliesköld, 2004). Man kan då enkelt se vilka delar i 

projektet som är beroende av varandra och det hjälper till när man sedan skall skapa tids- och 

resursplaner. I vissa fall kan också se framtida problem synas, redan i denna fas. 

2.1.2 Tidsplan 

Gantt-schema valdes som tidsplan för att den ger en bra överblick över hela projekttiden, vilka 

milstolpar och grindhål man valt samt vilka operationer i projektet som är kopplade till 

varandra. Man kan även enkelt se var det olika momenten och deras tidsram. (Johannesson, 

Persson & Pettersson, 2013) 

2.1.3 Riskanalys 

En riskanalys är viktig att skapa i starten av ett projekt då alla projekt har risker som, om de 

inträffar kan påverka projektet negativt. Man redovisar sedan detta med en tabell där man 

beskriver risken, bestämmer en siffra på hur stor sannolikheten är att det inträffar (s), hur stor 

konsekvens det har om det inträffar (k), den sammanlagda riskfaktorn (s*k) och till sist föreslå 

en åtgärd om problemet inträffar (Eriksson & Lilliesköld, 2004). 
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2.1.4 Resursplan 

En enklare resursplan skapades tidigt i Microsoft Excel. Detta hjälpmedel skapades för att den 

ger en bra översikt på hur många timmar som planerats respektive lagts, med hjälp av ett 

linjediagram kan det då snabbt granskas om projektet ligger i fas eller inte. Grafen visar när 

projektet går över från halvfart till helfart vilket förtydligar den kortsiktiga planeringen 

förenklar vid planeringsändringar. Resursplanen är ett bra komplement till Gantt-schemat.  

2.1.5 Projektdagbok 

En projektdagbok kommer att föras i Microsoft OneNote. Det tar ofta längre tid att dokumentera 

ett projekt än vad man räknat med ifrån början, och att ofta dokumenteras allt i slutdelen av 

projektet. Det kan då vara bra att anteckna allt eftersom projektet fortgår så att relevanta delar 

inte glöms bort under arbetets gång och all information finns att tillgå när det är dags att börja 

skriva rapport. Eriksson och Lilliesköld (2004) tar upp att det är viktigt att skriva datum och tid 

för att således få en kronologisk ordning på dagboken. Detta kommer att uppfyllas och varje 

dag kommer att få en egen flik inom OneNote dokumentet. 

2.2 Förstudie 

Förstudie beskrivs av Johannesson, Persson och Pettersson (2013) till en förutsättningslös 

problem-analys inför en eventuell nyutveckling där bakgrundsmaterial om marknad, design och 

teknik tas fram. 

2.2.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen som har genomförts, är gjort med hjälp av databaser så som Onesearch, 

Google Scholar och Diva portalen. Mejlkonversation med JanErik1 har också genomförts med 

frågor om litteratur och referenstips. De sök-orden som har använts vid dessa databaser är OEE 

(Overall Equipment Effectiveness), LEAN, SMED, Six sigma, Övervakning på jobbet, 5S, 

Produktionseffektivitet, TPM, TQM, Tjänste-design, Intervjuteknik, förbättringsgrupper och 

lärande organisation. Samtliga sökord som inte är universella har även sökts på engelska. 

De huvudområdena var på information sökts är följande: 

• Overall Equipment Effectiveness 

• LEAN 

• TPM 

                                                 
1 JanErik Odhe, Universitetsadjunkt på Karlstad Universitet. 2019. Mejlkorrespondens 4 Mars 2019 
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2.2.2 Mätning av data  

Inför installationen av Axxos-systemet så gjordes ett besök hos Hanza Elektromekan och 

intervju med Viktor Hultfeldt 2, Mailkorrespondens med Viktor kommer att hållas angående 

oförutsedda problem. En manual från Optiware fanns även att tillgå. 

Mätningen av data kommer att ske med hjälp av Axxos. Den kommer även att övervakas varje 

dag antingen via internet eller genom att kolla personligen. Detta för att dokumentera att allt 

flyter på och att inga inkorrekta mätningar sker.  

Det kommer även att finnas möjlighet till att lägga till nya avbrottskoder som man upptäcker 

allt eftersom. För att enkelt veta vad man skall lägga till har en avbrottskod kallad ”Fri text” 

lagts till med krav på kommentarer. Detta är kommunicerat till operatörerna att vara en 

avbrottskod där de själva kan skriva vad felet var, om de inte anser att de befintliga 

avbrottskoderna är passande. 

Innan konstruktionen av styrsystemet börjat inhandlade Hanza Wermech de essentiella delarna 

som inte erhålldes av Axxos, vilket var kopplingslåda med lock, relä, DIN skena, kablage och 

nätaggregat. Axxos stod för en förprogrammerad Beckhoffenhet vilket är den PLC som 

kommer att kommunicera med hemsidan. Vid kabeldragning användes ett kopplingsschema 

som var skickat av Viktor som underlag. Se bild 1. 

 

Bild 1, Kopplingsschema för beckhoffenhet och sensorer 

                                                 
2 Viktor Hultfeldt, Teknikchef vid Hanza Elektromekan. 2019. Intervju och mejlkorrespondens 15 Februari 2019 
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Innan kabeldragningen borrades två hål och ett urtag för ett nätverksuttag i kopplingslådan, 

samt montering av två kabelförskruvningar för att skydda kablaget och komponenterna i 

huvudlådan. 

Vid montering av fotocellerna uppstod först problem då det är komplexa platser som är möjliga 

monteringspositioner. Detta gjorde att en kulledslösning bestämdes eftersom den går att vinkla 

enkelt och ”rikta” in fotocellerna efter montage. 

Basen för hållaren är från en av IP-kamerorna som redan satt uppe i fabriken, se bild 2. Dessa 

valdes eftersom de redan fanns på plats. Sedan bockades en 2mm tjock plåt för att fästa 

fotocellen till kulleden. Det borrades hål för att fästa fotocellen mot den bockade plåten. För att 

fästa den bockade plåten med kulleden så gängades en mutter till liknande gänggång som 

skruven på kulleden, denna mutter svetsades sedan fast på den bockade plåten se bild 3. Det 

applicerades sedan gängtätning för att förhindra att skruvförbandet släpper av vibrationerna vid 

stans-maskinen.  

Kabeldragningen gjordes enligt kopplingsschemat från Viktor Hultfeldt se bild 1. Material till 

kabeldragningen inköptes, förutom strömkabel då de redan fanns. Kabeln som användes var till 

en gammal datamonitor och klipptes för omkoppling se bild 4. Alla kablar förutom kablarna till 

fotocellerna kopplades in innan huvudlådan monterades på stansmaskinen. Detta för att få en 

mer ergonomisk och lätt tillgänglig arbetsyta för kabeldragningen. Kunskaper från tidigare 

kurser samt diskussioner med certifierade elektriker fastställde att kopplingen var korrekt innan 

ström kopplades in. Färdiga kabeldragningen syns på bild 5 

Bild 2, Kulledad hållare för sensor Bild 3, Egen svetsad infästning för sensor 
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Bild 4, Strömkabel till kopplingslåda 

Vid valet av sensorer fanns det många olika möjligheter, anledningen till att valet föll på 

fotoceller är att det är för långa avstånd mellan sensorns placering och där den ska mäta för att 

induktiva givare ska vara ett rimligt alternativ. De alternativ som var lämpligast är 

ultraljudssensorer eller fotoceller. Då fotoceller är kostnads-effektivare så slutade valet där. 

När det kommer till fotoceller finns det många olika typer att välja mellan. Det finns 

direktavkännande, endast sändare och reflektor och sändare och mottagare i kombination. Valet 

föll på direktavkännande, eftersom de inte behöver något mer för att fungera. Direktavkännande 

fotoceller tillåter dessutom att man kan välja ett mer precist avstånd både i höjd och djupled. 

Detta är speciellt viktigt vid avkänning av upplockning med robot, Se bild 6. 

 

  

Bild 6, Sensorer (Fotoceller) 

Bild 5, Kopplingslåda 
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2.2.3 Avbrottskoder 

Vikten av att välja bra stoppkoder kan vara skillnaden mellan framgång och motgång. Därför 

lades mycket tid på att föra diskussion med operatörerna eftersom de är personerna som är mest 

involverade i vilka problem maskinen har. Metoderna som användes är vedertagna metoder 

som behandlas nedan. 

Diskussioner och intervjuer med operatörerna fördes tidigt, så att de inte skulle bli några brister 

i kommunikationen mellan ledningen och operatörerna. Det var viktigt att betona att det inte är 

deras prestation som kommer att analyseras lika mycket som det är maskinen och 

organisationen som helhet som är i fokus. Därför användes alltid den engelska termen OEE 

med dem istället för svenska TAK, Detta då det är enklare att då förstå att det är maskinen som 

kommer mätas då OEE står för Overall ”Equipment” Effectiveness. 

För att se om ett otränat öga kunde hitta några fler stopp och möjliga avbrott, valdes det att varje 

dag som spenderades på företaget reservera tid till att observera maskinen och operatörerna. Då 

kunskapen om denna stans var begränsad är detta även en effektiv metod för att lära sig hur 

maskinen och operatörerna fungerar. Detta fastställer också trovärdigheten hos operatörerna då 

man enkelt kan se med egna ögon om det trycker sanningsenligt vid kodningen av stopp. Även 

att se ifall det blir ett mönster före och efter observationerna. 

För att låta operatörerna tänka i lugn och ro lämnades en lapp ut som de kunde skriva ner fel 

eller möjliga avbrott under skiftens gång då det är ganska enkelt att glömma bort fel som är lite 

ovanligare. Detta gjorde också att alla tre operatörer på de olika skiften kunde vara med och 

bestämma vad det blir för avbrottskoder. Eftersom de olika operatörerna kan se fel på olika sätt 

gav lappen en objektiv syn på felen hos maskinen. resultatet syns i bild 7.  

  

  

Bild 7, Lista på förslag till avbrottskoder 
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2.2.4 Anpassning av programvara 

Innan projektet fick tillgång till Axxos hemsida, användes en manual till programvaran. I 

samråd med Vikor kunde sedan programvaran anpassas till Hanza Wermech. 

Stansmaskinen har många artiklar som körs dagligen, lite över 500 artiklar är inlagda i det 

befintliga Monitorsystemet. Excell användes för att föra över dessa till Axxos systemet. Där 

fanns det möjlighet att exportera alla artiklar med deras benämning, artikelnummer, cykeltid, 

ställtid med mera, genom en mall från Axxos. Den enda ändringen som gjordes med värdena 

från Monitor var att de inte hade samma enhet som Axxos, då cykeltid samt ställtid fick skrivas 

om från minuter och timmar till sekunder och minuter. Detta gjordes genom att använda 

formelfunktionen i Excel och därav minimal manuell hantering av inmatningen. 

Då stansmaskinen är komplex och cykeltiderna samt plockpositionerna för detaljerna är olika 

kommer justering samt flyttning av sensorerna vara en faktor. Sensorerna har en känslighet på 

en centimeter vilket gör att justering av avkänningsavståndet kommer med största sannolikhet 

behöva korrigeras under första veckornas körning. 

2.3 Analys av data 

Analys av data kommer att ske kontinuerligt medan mätningen pågår. Analysen kommer att ske 

med hjälp av inbyggda hjälpmedel i mjukvaran samt genom vedertagna metoder. Ett exempel 

på hur mjukvaran ser ut kan ses i bilaga 1. 

Med hjälp av Axxos-mjukvaran får man fram rapporter samt statistik på hur många timmar 

maskinen faktiskt producerar varje skift, dag eller vecka. Mjukvaran loggar dessutom alla stopp 

så att diagram kan tas fram på hur ofta maskinen stannar, av vilken orsak den stannar och hur 

länge den står still vid dessa stopp. Detta kommer hjälpa till när förbättringsarbetet sedan skall 

införas. 

Möten med både operatörer och ledningen kommer ske vid starten av mätningen och i 

slutskedet av analysen. Mötet innan mätningen gick gå ut på att informera operatörerna om att 

det inte är så mycket deras prestation som kommer mätas utan maskinen och organisationen. 

Det genomfördes dessutom en genomgång för att lära dem hur programmet fungerar och öppen 

kommunikation gällande mätningens innebörd. Under mötet i slutskedet tillsammans med 

ledningen sammanställdes information kring upptäckter och insikter från mätningarna, även 

områden som kan ha missats och hamnat i skym undan kunde belysas.  
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De öppna diskussionerna ger en känsla av att man som operatör får vara med och bestämma 

vilket är en underskattad och outnyttjad egenskap som flera företag borde fokusera mera på. 

Det är trots allt en av grundbalkarna i LEAN produktion (Petersson, 2015). 

2.4 Förbättringsgenerering 

Efter att man fått reda på vilka felorsakerna var, så måste förslag på förbättringar att genereras, 

detta kan genomföras på många olika sätt, det som valdes var konceptgenerering där tydliga 

problem och mål var fastställda. Den strategi som användes kan ses i figur 3. 

 

Figur 3 Förbättringsprocess vid automatisk OEE-mätning 

2.5 Förbättringsarbete 

Förbättringsarbetet är en av de mest vitala delarna i projektet. Detta kommer att göras genom 

att använda logiskt tänkande och vedertagna metoder för förbättringsarbete så som pareto-

diagram och individuella pulsmöten som tas upp i 2.6. Det kommer att starta med stegvis 

implementering av standardiserat arbete för både underhåll och operation av maskinen. Detta 

för att göra det enklare för nyanställda att lära sig samt att minska skillnaden i produktion mellan 

skiften. 

Med hjälp av data från mätningen kommer beslut och förändringar kunna baseras på fakta. 

Systemet är också automatiskt så en rapport på de största och mest återkommande stoppen 

kommer att loggas vilket förenklar uppbyggnad av till exempel paretodiagram. 
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2.6 Individuella pulsmöten 

Individuella pulsmöten har hållits varje dag som spenderats på företaget, då har en öppen 

diskussion skett med operatörerna om läget i fabriken skett. Detta för att fastställa att allt i 

mjukvaran funkar som det ska, men även för att införa ett lugn hos operatörerna i och med att 

de blir vana att vara betraktade. Operatörernas kunskaper är en värdefull källa eftersom de 

känner till produktionen och maskinerna bäst. Det är även fördelaktigt med pulsmötena då det 

skapar en mer objektiv syn på vad som händer och beslut kan därför fattas utifrån både utifrån 

operatörens kommentarer men även tack vare egna observationer.  

2.7 Presentationer 

  

Presentation med Stål och Verkstads LEAN-nätverk 

En presentation av förbättringslösningarna och resultat från mätningarna genomfördes med 

IUC Stål och Verkstads LEAN-nätverk, där fanns tid till diskussion och konstruktiv kritik. 

Under presentationen kommer det att närvara nio personer från företagen Inission, Anva 

Polytech, Munkfors Sawmill Support, IF Metall, Trioplast och IUC Stål o Verkstad. 

Presentation med ledningen vid Hanza Wermech 

En överlämningspresentation med ledningen vid Hanza Wermech gjordes där resultat och 

överlämnande av förbättringsförslag att presenterades. Det fanns tid för diskussion angående 

förbättringsförslagen och resultatet. Bland annat diskuterades hur rimliga resultaten hade blivit 

samt om upplevelsen av projektets resultat överensstämde mellan projekttagare och företaget.  
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3 Resultat 

3.1 Projektplan  

En projektplan skapades i starten av projektet den kan ses i bilaga 2. WBS, Tidsplan, Resurs-

plan och Riskanalys redovisas i dokumentet.  

3.1.1 WBS 

Den WBS som skapades kan ses i bilaga 3. De olika moment som valdes, blev genererade 

tillsammans med företaget. Detta för att sedan enkelt överföra dessa aktiviteter till tids-

planering.  

3.1.2 Tidsplanering 

Tidsplanen sattes upp i början av projektplanen och definieras av olika grindhål och milstolpar. 

Grindhål och milstolpar finns att se i bilaga 1. Med hjälp av WBS och Tidsplanen gjordes ett 

GANTT-Schema se bilaga 4.  

3.1.3 Riskanalys 

Den största risken enligt riskanalysen var att inte nå upp till målen, vilket åtgärdades med stor 

förstudie samt samtal och diskussion med både operatörer och ledning. Hela riskanalysen kan 

se i bilaga 1. 

3.1.4 Resursplan 

En resursplan skapades i samband med projektplanen se bilaga 1, detta för att enkelt redovisa 

nedlagda timmar samt att se hur projektet ligger till vid varje tidpunkt. Den ger även en tydlig 

översikt när projektet går över från halvfart till helfart. De nedlagda timmarna och resurs-planen 

finns i bilaga 5. 

3.1.5 Projektdagbok 

Projektdagboken fylldes i varje dag och bildade ett bra informationsnät där man enkelt kunde 

kolla tillbaka vad som gjordes föregående dagar. Den var även hjälpsamt som en ”att göra lista” 

eftersom de planerade aktiviteterna fylldes i början av dagen och uppdaterades sedan vid dagens 

slut. Under den sista halvtimmen av arbetsdagen planerades dessutom arbetsuppgifterna för 

nästkommande dag. Dagboken gjordes i Microsoft OneNote. Exempel på dagboken ses i  

bilaga 6. 

3.2 Förstudie 

Vid förstudien hämtades mer information om de områden som rör projektet. Resultatet från 

förstudien har dokumenterats nedan. 
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3.2.1 OEE – Overall Equipment Effectiveness 

Nord, Pettersson och Johansson (1997) beskriver OEE som ett internationellt mått på 

effektivitet av den utrustningsfokuserande sidan. OEE är en förkortning av Overall Equipment 

Effectiveness, Volvo har översatt OEE till Utrustningens Totala Effektivitet (UTE) men det 

finns även andra förkortningar som TAK, Tillgänglighet (T), Anläggningsutnyttjande (A) och 

Kvalitetsutbyte (K). 

Med hjälp av OEE kan man mäta hur väl en investering utnyttjas. OEE är främst utformat för 

att mäta automatiska utrustningar, men kan även användas vid halvautomatiska se figur 4, då 

det manuella arbetet är begränsat till laddning och lossning (Nord, Pettersson & Johansson, 

1997). 

 

Figur 4 OEE Tillämpningsområde (Källa Nord, Pettersson och Johansson, 1997) 

För att kunna genomföra en beräkning av OEE krävs att man har kännedom av några 

parametrar. 

• Planerad stopptid 

• Oplanerad stopptid 

• Köpt cykeltid 

• Producerad mängd eller antal 

• Antal felaktiga (defekta) detaljer 
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Dessa parametrar kan man sedan då använda till att räkna ut Tillgänglighet (E.1), 

Anläggningshastighet (E.2) och Kvalitetsutbyte (E.3). Se Formel nedan. 

 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑈𝑡𝑙𝑎𝑔𝑑 𝑡𝑖𝑑−𝑆𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑

𝑈𝑡𝑙𝑎𝑔𝑑 𝑡𝑖𝑑
    (E.1) 

𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝐾ö𝑝𝑡 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 × 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑
  (E.2) 

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙−𝐷𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
  (E.3) 

𝑂𝐸𝐸 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 × 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ℎ𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 × 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 (E.4) 

 

Då formlerna visar procentuellt hur nära perfektion man är, får man ett lägre OEE-tal om man 

har många misstag i produktionen. Vilket OEE-tal man kan förvänta sig med olika mätsystem 

och utrustningar kan ses i figur 5. Därför är det viktigt att ta hänsyn till vilket mätsystem och 

utrustning man har. Är mätsystemet automatiskt, så som Axxos eller liknande, är risken att man 

missar ett stopp lägre än vid till exempel pappers-loggförning. Det blir liknande om man har 

automatiskt mätsystem men en manuell maskin, där maskinen sällan är en flaskhals. 

 

 

Figur 5 OEE-tabell (källa: Gustav Stjernquist & Jonatan Sahlin, 2011) 

Det ideala OEE-talet enligt Nakajima (1992) är att vara över 85%, ligger man över detta anses 

det att man driver utrustningen på ett effektivt och verkningsfullt sätt. Detta får man genom att 

Tillgängligheten är högre än 90%, Anläggningshastigheten högre än 95% och Kvalitetsutbyte 

högre än 99%. Vilket visas i formeln nedan 

𝑂𝐸𝐸 = 0,90 × 0,95 × 0,99 × 100% = 85% 
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3.2.2 Sensorer och givare 

Sensorer inom automation är ett krav för att det skall funka. Man kan säga att de är maskinens 

ögon. Det finns många olika sorters sensorer och givare, inom detta arbete så är det några som 

är mer vanliga än andra och dessa behandlas nedan. 

Som man kan läsa på sensorgruppens (2018) hemsida är induktiva givare ofta förekommande i 

metallindustri då denna enbart kan detektera metaller. De är beröringsfria och utsätts därav inte 

för mekanisk förslitning vilket medför en lång livslängd. De kommer i många olika varianter, 

fyrkantiga och ringformade är de vanligaste formerna. Inbyggbara och ej inbyggbara finns 

också, där den inbyggbara är skärmad och kan monteras tätt mot metallen och den ej inbyggbara 

har ett bredare magnetfälts avkänningsområde. Storleken på givarens kärna är det som avgör 

räckvidden. Olika metaller har olika magnetiska förhållande och har normalt reduktionsfaktorer 

som man måste ta hänsyn av vid val av givare. Det finns också specialgivare som är helt 

oberoende av dessa reduktionsfaktorer och har samma arbetsområde trots olika magnetiska 

egenskaper på metallen. 

Enligt Sensorgruppen (2018) fungerar ultraljudssensorer fungerar på det viset att de sänder ut 

en ljudpuls som reflekteras tillbaka. Sensorn ställer om sig från att vara sändare till att vara 

mottagare automatiskt. Detta tar en kort stund och gör att givaren inte kan känna av reflektioner 

i situationer med kort avstånd. Fördelen med denna sensor är att den är oberoende av färger och 

den tål en viss materialpåbyggnad eftersom den har en självrengörande effekt när den sänder ut 

ljudsignaler då den vid detta tillfälle vibrerar något.  

På Sensorgruppens (2018) hemsida kan man läsa om att fotoceller kan fungera på några olika 

vis, det finns direktavkännande fotoceller som fungerar på det sättet att de sickar ut ljus som 

sedan reflekterar på en yta och studsar tillbaka, detta kan även benämnas som diffus fotocell 

eller direktreflekterande. Här finns det små minisensorer som med korta precisa arbetsområden 

eller större kraftiga sensorer med långa räckvidder. Om man är beroende av avkänning med hög 

noggrannhet där färger och ytor varierar kan man använda sig av en modell som kallas för 

bagrundsbortbländande fotocell som har goda egenskaper av att känna olika produkter och 

färger på exakt samma position.  

Sen finns det reflektorfotoceller som sänder ut ljus mot en reflektor som sedan reflekterar ljuset 

tillbaka till mottagaren i fotocellenheten, även här finns det special varianter med inbyggda 

polariseringsfilter. En reflektor vänder inkommande ljusstrålar i 45 graders vinkel. På så sätt 

filtreras allt annat ljus såsom speglande ljus från blanka material spridda i alla ljusriktningar 
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Sändare och mottagare separat är den säkraste metoden, då sitter sändaren och mottagaren mitt 

emot varandra och bildar då en ridå som känner av om något objekt bryter strålen. Det finns 

inte alltid möjlighet att montera på detta viset, men då finns det även här specialvarianter med 

olika bredd på strålen och vissa med kodade ljussignaler som då tål mycket smutsig och dammig 

miljö. (Sensorgruppen, 2018) 

Laserfotoceller har en hög energi som är mycket fokuserad, detta leder till att den är bra lämpad 

för att känna av små objekt eller för att mäta avstånd med mycket hög precision både på för 

korta och relativt långa sträckor (Sensorgruppen, 2018) 

3.2.3 Övervakning på jobbet  

Att bli loggad eller övervakad är något som kan uppkalla känslor i människor, för vissa ger det 

säkerhet och trygghet, Andra osäkerhet och förakt. Man kan se den övervakning som kommer 

att ske ifrån två olika perspektiv, antingen som kontroll eller som övervakning. Rogerson och 

Prior (2004) beskriver skillnaden på dessa engelska begrepp monitoring och surveillance. 

Monitoring är att samla information för att sedan kunna användas till exempelvis att bestämma 

bonusar och för att hålla reda på de anställd. Många forskare uppfattar monitoring som en 

uppföljning eller återkoppling av de anställdas prestationer. Av monitoring kan ledningen få en 

viss information som de sedan kan använda. Surveillance handlar istället om hur de som 

övervakas blir kontrollerade av en viss auktoritet.  

3.2.4 Lean  

LEAN är ett populärt begrepp inom tillverkning. Historien bakom Lean började i Amerika på 

1900-talet där vissa principer inom Lean började ta form med tänkare så som Benjamin Franklin 

med fler som inspirerade bilmogulen Henry Ford till att skapa ett effektivt produktionssystem 

till sin bilproduktion. Det är många som tror att Lean härstammar ifrån Japan vilket är korrekt 

med modifikation. Det började i Amerika men perfekterades sedan av en Japan även denna 

inblandad i Bilindustrin vid namn av Taiichi Ohno dåvarande fabrikschef hos Toyota 

(Petersson, 2015). 

Det som Ohno skapade var ett ramverk av principer som kallas Toyota Production System 

(TPS). Detta är grunden till vad vi idag kallar för Lean. Dessa principer bygger på att försöka 

minska på slöseri (Petersson, 2015). 

Ett vanligt sätt att kommunicera Lean-principerna är att visualisera dem i en förklaringsmodell 

i formen av ett hus eller ett tempel se figur 6. Templets tak representerar den vision för hur 
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verksamheten skall sträva efter att uppnå, medan pelarna symboliserar stabilitet och de 

principer inom TPS som skall leda mot visionen (Petersson, 2015) 

 

Figur 6 Lean-tempel (källa: Petersson, 2015) 

Pelarna i Lean-modellen visualiserar de båda huvudprinciperna i TPS. De principerna är  

• JIT 

• Jidoka 

JIT eller Just-In-Time står för att sträva efter att skapa ett konstant och kontinuerligt flöde, där 

man producerar sina produkter till den tiden de behövs och inte innan eller efter (Petersson, 

2015). 

Jidoka är ett japanskt begrepp som står för att säkra kvaliteten för produkten, tjänsten etc. Detta 

genom att iföra åtgärder som gör det lättare att göra rätt från början, samt att direkt stoppa 

processen om något går fel eller tar för lång tid (Petersson, 2015).  
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Lean-strategier handlar om att genomföra förbättringar som strävar mot perfektion, detta genom 

att eliminera slöseri. De finns åtta slöseri enligt Lean, dessa är: 

• Väntan – Att vänta är outnyttjad tid, tid som inte är värdeökande och därav inte något 

som kunden är beredd att betala för. 

• Transport – Transporter tillför inget värde till en produkt och är därav oönskat. Det 

finns externa transporter och interna transporter, Externa transporter är något som 

kunden är beredd att betala då det sker när produkten skickas till kunden, medans interna 

transporter är rent slöseri. 

• Överarbete – Om man utför extra arbete som inte kunden är beredd att betala, till 

exempel att mäta med tre decimalers noggrannhet istället för en är det således slöseri då 

det kostar mer tid och möjligen mer avancerad tillverkningsmetod. 

• Lager – Produkter som ligger på lager ökar inte i värde, samtidigt som det är bundet 

kapital, alltså enbart värd vad materialvärdet är. En ytterligare nackdel är att ledtiden, 

dvs. tiden det tar en produkt att bli beställd tills den är färdig. 

• Rörelser - Onödiga rörelser så som att gå en sträcka för att hämta verktyg eller material 

är inte värdeskapande, därav ett slöseri. Det kan även vara brist på rörelse som är ett 

problem, detta då det leder till sämre arbetsmiljö och därav minskad produktivitet.   

• Produktion av defekta produkter – Att producera defekta produkter leder till mer-

arbete för att fixa till defekterna. Det kan även leda till att produkten måste tillverkas 

om från start vilket är kostsamt i både tid och material. 

• Överproduktion - Genom att producera fler till antalet än vad kunden är villig att betala 

har man tillverkat produkter som kostat företaget tid och pengar som de inte kan 

fakturera. 

• Outnyttjad kompetens - Detta är ett tillägg till Toyotas sju former av slöseri, det 

innebär att man inte fullt ut utnyttjar medarbetarnas kompetens, Det kan leda till risker 

så som Försämrat medarbetarengagemang, medarbetare som slutar, Uteblivna 

förbättringar som hade varit möjliga att genomföra, etc.  

Genom att arbeta aktivt med att minska på detta slöseri kommer organisationen att bli mer 

lönsam, produktiv samt generera bättre arbetsmiljö (Petersson, 2015). 
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3.2.5 TPM – Total Productive Maintenance 

Utrustningsservice måste utföras mycket noggrant och i tid för att undvika maskinfel. Det finns 

många underhållssystem som har utvecklats över tid när det kommer till underhåll av ut-

rustning. Framstegen i utvecklingen av underhållssystemen behandlas nedan 

• Haveribaserat underhåll: Detta hänvisar till underhållssystemet där underhåll görs när 

utrustningen går sönder eller när utrustningens prestanda minskar. Denna strategi är 

primärt använd av tillverkningsorganisationer världen över innan 1950. Vid denna typ 

av underhåll servas maskinerna endast när de är drastiskt behov av det. Detta koncept 

har nackdelar så som oplanerade stopp, stora skador, reservdelsrelaterade problem, höga 

reparationskostnader, långa vänte och underhållstider samt svåra felsökningsproblem 

(Abhishek m.fl. 2014). 

• Förebyggande underhåll: år 1951 introducerades förebyggande underhåll, varpå en 

fysisk kontroll av utrustningen görs för att förebygga utrustningshaveri och öka 

livslängden på utrustningen. Tidsbaserade underhåll är ofta förekommande i denna 

metod. (Pai, 1997). Det förebyggande underhållet kan inkludera utrustningssmörjning, 

städning, utbyte av slitna delar, tilldragning eller justering av muttrar samt skruvar. 

Förebyggande underhållet kan även innehålla inspektion av förslitningar under 

underhållet. (Abhishek m.fl. 2014) 

• Förutsägande underhåll: Förutsägande underhåll även kallat tillståndsövervakning, är 

en metod som används för att mäta det fysiska tillståndet så som temperatur, väsen, 

vibrationer, smörjning och korrosion av utrustningen (Brook, 1998). Den bygger på 

samma principer som förebyggande underhåll 

• Korrigerande underhåll: Detta underhållssystem introducerades 1957. Korrigerande 

underhåll används för att förhindra utrustningsfel, men även fokus på att förbättra 

utrustningen, så att utrustningshaveri kan bli eliminerade alternativt att utrustningen blir 

enklare att underhålla. Syftet med korrigerande underhåll är att öka utrustningens 

driftsäkerhet, servicebarhet, säkerhet, designsvagheter samt reducera slitages och haveri 

(Abhishek m.fl. 2014). 

• Underhållsförebyggning: Underhållsförebyggning introducerades på 1960-talet. När 

man designar nya maskiner måste Underhållsförebyggande arbetet börja redan i 

designstadiet. Underhållsförebyggning bygger ofta på att man lärt sig från tidigare 

utrustningsfel (Abhishek m.fl. 2014). 
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• Driftsäkerhetscentrerat underhåll: Driftsäkerhetscentrerat underhåll introducerades 

på 1960-talet. Metoden använder en logisk sjustegs filosofi för att nå dessa utmaningar 

(Samanta m.fl. 2001). De olika verktygen som används för att påverka underhålls-

förbättringen inkluderar failure mode and effect analysis (FMEA), failure mode effect 

and criticality analysis (FMECA), Fysisk riskanalys, felträdsanalys, optimering av 

underhållsfunktioner (Abhishek m.fl. 2014) 

• Productive maintanence: Productive maintanence (PrM) används för att öka 

utrustningens produktivitet. Syftet med PrM är att öka produktiviteten hos ett företag 

genom att sänka den totala utrustningskostnaden över hela livscykeln för utrustningen, 

från design, tillverkning, driftkostnad, slitage och underhållskostnad. De viktigaste 

egenskaperna i PrM filosofin är utrustningsdriftsäkerhet och under-hållbarhet, såväl 

som kostnadsmedvetenhet om underhållsaktiviteter (Abhishek m.fl. 2014). 

• Computerized maintenance management systems: Computerized maintenance 

management systems (CMMs) används för att hantera en stor mängd med information 

angående underhållsarbetare, reservdelar, reparationsscheman och utrustningshistorik. 

Det kan även användas för att planera arbetsorderna. CMMs har potentialen att styrka 

rapportering och analys möjligheterna (Singer, 1999). 

• Total productive maintenance: TPM är ett japanskt koncept eller filosofi. TPM var 

utvecklat utifrån PrM’s koncept och metoder. Det var ett koncept som först intro-

ducerades av M/s Nippon Denso Co, Ltd, en underleverantör till M/s Toyota Motor 

Company år 1971. TPM är ett innovativt underhållstillvägagångsätt som används för att 

optimera utrustningens effektivitet, eliminera haveri och förespråka automatiserat 

underhåll genom att involvera hela arbetskraften (Bhadury, 2000). TPM är ett världs-

klass tillverkningsinitiativ som söker att optimera effektiviteten hos utrustningen 

(Shirose, 1996). TPM strävar efter att involvera alla arbetare från alla olika avdelningar 

och nivåer, från operatörer till ledningen. Detta för att säkra effektiv produktion 

(Abhishek m.fl. 2014) 
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3.2.6 TQM – Total Quality Management 

Total Quality Management (TQM) beskriver Bergman och Klefsjö (2012,) som en offensiv 

kvalitetsutveckling, och utgår ifrån värderingar så som  

• Sätta kunderna i centrum – Då kvalité är något som kunderna sätter ett stort värde på, 

men även medarbetare. 

• Arbeta med processer – Genom att arbeta med processer kan man minska på 

resursåtgången medan man ökar värdeskapande tid. 

• Basera beslut på fakta – Genom att sålla bort obetydliga fakta, samt jobba med 

hjälpmedel såsom styrdiagram och fiskbensdiagram så minskar man risken för att låta 

slumpen bestämma. 

• Skapa förutsättningar för delaktighet – Delaktighet i hela företaget ger fler idéer och 

känsla av värde 

• Arbeta ständigt med förbättringar – Viktigt för alla företag att arbeta med 

förbättringar för att inte stagnera i utvecklingen. 

• Utveckla ett engagerat ledarskap – Genom ett engagerat ledarskap, sprids det en 

positivkänsla genom företaget. Det minskar även på vi och dem mentaliteten.  

Dessa värderingar kallar de för hörnstenar inom den offensiva kvalitetsutvecklingen. Det finns 

enligt Bergman och Klefsjö (2012) flertalet undersökningar som visar att organisationer som 

arbetar aktivt med TQM har bättre ekonomisk utveckling är övriga företag. 

En orsak till svårigheter är att lite fokus ägnas åt förändringsarbete, TQM-arbete innebär ofta 

att en organisatorisk och kulturell förändring inför, dessa förändringar är ofta tidskrävande och 

komplexa, de kräver därför mycket tid och resurser (Bergman & Klefsjö, 2012) 

3.2.7 Paretodiagram 

Paretodiagram följer paretoprincipen att i många fall är det ett litet antal objekt som är ansvarigt 

för en stor procent av en viss variabel kopplad till dessa objekt. Paretodiagramet är en grafisk 

representation av data som i detta fall kommer att vara stopp för stansmaskinen. De olika 

typerna av stopp är visade som kategorier i horisontala axeln, där de är ordnade så att de mest 

frekventa stoppen är till vänster. Stapeln för varje kategori representerar både antalet stopp och 

procent av det totala antalet stopp. Antalet stopp läses på vänstra skalan och procent av det 

totala antalet stopp läses på den högra skalan. Linjegrafen som rör sig från vänster till höger 

visar de ackumulerade antalen (vänstra skalan) och den ackumulerade procenten (högra skalan) 

(Rao, 1996). Detta gör det enklare att se vilken prioritet man skall lägga på de olika stoppen. 
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3.2.8 Förslagsverksamhet  

Petersson (2015) beskriver att arbeta i grupp med ständiga förbättringar är viktigt då en grupps 

förmåga är större än summan av individernas förmågor. När man jobbar i grupp med ständiga 

förbättringar brukar det kallas för en förbättringsgrupp. 

Förbättringsgrupper bör finnas på alla nivåer inom företaget, från ledning ner till operatörnivå. 

Det är även viktigt att förbättringsgrupperna i var nivå endast består av personer från den nivån, 

alltså vid högsta chefens nivå bör de ingå endast de som arbetar i hans eller hennes lednings-

grupp och vid operatörnivå endast operatörer och möjligen närmsta chef på den avdelningen 

eller så kallade förstemän (Petersson, 2015). 

En förbättringsgrupp bör finnas vid varje avdelning på operatörnivå, alltså i Hanza Wermechs 

fall blir det till exempel en vid stansavdelningen, en vid montering osv. Gruppens uppgifter är 

att generera och genomföra gemensamma förbättringar och besluta om saker inom deras 

arbetsområde. Som stöd till dessa grupper rekommenderas det att införskaffa ett slags 

informationstavla som visar information om gruppens förbättringsplaner. Detta blir samtidigt 

en naturlig samlingsplats för förbättringsgruppen ett exempel på hur en sådan kan se ut se figur 

7. Med hjälp av en prioriteringsmatris kan man snabbt utvärdera vilka förbättringar som man 

borde fokusera på först. Om det är en förbättring som ger stor effekt och inte är svår att utföra 

är den högre prioriterad än en förbättring som ger liten effekt men svår att genomföra. 

(Petersson, 2015) 

Figur 7 Förbättringsgruppstavla (källa: Petersson, 2015) 



31 

 

Bergman och klefsjö (2012) beskriver framgångsfaktorerna vid införandet av förbättrings-

grupper som att, belöningarna måste vara låga i deras exempel högst 625 danska kronor, att det 

finns ett effektivt system för att värdera förslagen, att besluten tas inom 48 timmar och att en 

mycket stor del av förslagen genomförs. Detta är faktorer som lett till att japanska företag har 

framgångsrika förslagsverksamheter. Det tycks även finnas belägg för att det är ett starkt 

samband mellan en fungerande förslagsverksamhet och bra arbetsmiljö för arbetarna. 

3.2.9 5S 

Metoden 5S syftar till att skapa en välorganiserad och funktionell arbetsplats där var sak är på 

sin plats och att allting är färdig och redo att användas. Det är förmodligen en av de mest 

välkända Lean-metoderna. Att arbeta mot 5S är ofta en naturlig start på Lean-satsningar 

(Petersson, 2015). 

Metoden 5S är en akronym för de metoder som används i ett 5S arbete. Det fem olika metoderna 

är som följande. 

• Sortera 

• Strukturera 

• Systematisk städning 

• Standardisera 

• Självdisciplin 

Sortera innebär att man har en bestämd plats för exempel verktygen som skall användas vid 

arbetsområdet. Föremål som används ofta skall gärna skiljas från föremål som används sällan. 

De föremål som inte används alls bör avlägsnas från området (Petersson, 2015). 

Strukturera innebär att man placerar de föremål som används ofta och placerar dessa nära 

arbetsoperationen, detta för att minska på onödiga rörelser. Lika lätt som att veta var föremål 

finns skall de vara så bra översikt att man snabbt kan avgöra om det saknas för att minska på 

avvikelser (Petersson, 2015). 

Systematisk städning handlar inte så mycket om städning som det syftar på att se till att allt är 

i ordning och fungerar som det ska. Ett bra upplägg medför att man kan minska på själva 

städmomentet och istället lägga tid på att se till att allt är i bra skick. En ytterligare viktig sak 

är att stoppa källan till nedsmutsning (Petersson, 2015). 

Standardisera bör man efter att de tre första momenten är genomförda och att operatörerna är 

överens om hur saker och ting ska fungera. Man kan säga att standardiseringen kan vara en 
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handskakning eller en överenskommelse om att det ändringar som införts är det som gäller 

(Petersson, 2015). 

Självdisciplin är det sista momentet, det syftar på att alla operatörer följer den standard som de 

kommit överens över. Men även om att de ska sträva efter förbättringar. Här är det viktigt att 

ledningen förstår att det tar tid för att förändra attityder och beteende. Annars är det risk att 

deras engagemang dör ut (Peterson, 2015) 

3.2.10 Installations problem 

Då projektet är ett pilotprojekt och inte gjorts tidigare på Hanza Wermech så uppstod det några 

problem vid installationen och uppstarten av Axxos-systemet. De fem största problemen som 

uppstod var följande. 

1. Fel förprogrammering 

2. Sensorplacerings problematik 

3. Varierande cykeltid 

4. Bristfällig stämplingsdator 

5. Artikelinläggning 

Den första punkten, Fel på förprogrammeringen var ett problem som var väldigt tidskrävande i 

startskedet. Innan Optiware skickade ut Beckhoffenheten så mejlade de angående Hanza 

Wermechs internetuppgifter då denna enhet behöver tillgång till internet. Denna programmer-

ades in fel av Optiware. Innan det upptäcktes att detta var problemet undergicks mycket 

felsökning och flertalet timmar i telefon med kontaktpersonen hos Optiware.  

Punkt två problem vid placering av fotocellen, Detta var ett ständigt problem i uppstarten. Då 

stansmaskinen är så pass komplex finns det flera positioner artikeln kan fara, den kan bli 

nedsläppt i en liten lucka som sitter en liten bit bakom stanshuvudet på maskinen, den kan bli 

nedsläppt i en större lucka som den lilla luckan sitter fast i, den kan plockas upp med en 

plockrobot och slutligen om det är en stor detalj som inte får plats i stora luckan men har för 

många hål för att plockroboten skall skapa tillräckligt med vakuum då laserskärs denna ut med 

små hjälp taggar och dras ut med skelettet för att sedan sorteras ut. Slutligen beslutades det för 

att sätta fotocellen mot den arm som plockar ut skeletten för att sedan programmera in i Axxos 

att det då är antalet detaljer på plåten som räknas vid varje puls. 

Punkt tre, varierande cykeltider. Detta var ännu ett problem som orsakades av stans-maskinens 

komplexitet. Om en plåt med artiklarna ser ut som på figur 8, Då börjar stansmaskinen med att 
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stansa ut hålen på rad D för att sedan börja med att skära ut konturerna. Detta leder till att 

cykeltiden differerar mycket för tillexempel D2 och C1. Detta för att tiden mellan D1 och D2 

är enbart laserskärningen, medan tiden mellan D3 och C1 så ska den stansa ut hålen för C1, C2 

och C3 innan den kan börjar skära ut C1. 

 

Figur 8, Egentolkning av riggschema 

Punkt fyra bristfällig stämplingsdator. Ett fel som upptäcktes lite senare var att den dator som 

hade valts ut för att vara stämplingsdator, alltså den dator som valts ut för att använda Axxos 

hemsidan var för svag även den trådlösa uppkopplingen till den. Den byttes i senare skede ut 

mot en kraftfullare laptop och en trådbunden uppkoppling valdes. Detta ledde till att 

stämplingen av operatörerna upphörde för en stund då de tappade uppkopplingen så många 

gånger att de slutade rapportera. Detta hände tyvärr när jag inte var närvarande på företaget och 

är då ett mörkertal i datauppsamlingen. Vilket gjorde att den riktiga mätningen förskjuts 

Punkt fem, artikelinläggning. Då maskinen i fråga har runt 600 olika artiklar valdes detta till en 

start att inte göras för hand utan att importeras från ERP-systemet MONITOR med hjälp av 

Microsoft Excel. Efter upptäckten att styckesmätning inte var möjlig behövdes alla 600 artiklar 

korrigeras med antalet som produceras per plåt. Detta gjordes då genom att kolla på varje 

artikels riggschema och sedan skriva in det i tidigare nämnda Excelarket för att få in korrekta 

värdet.  
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3.3 Analys av data 

Efter en månadsmätning av stansmaskinen startade analysen av data som var insamlad. Vilka 

stopp som var flest förekommande och vilka stopp som varade längst. Flertalet av stoppen är 

inte relevanta stopp då de är kopplade till bristfallande funktioner i mjukvaran eller en av-

gränsning så som prototyper som valdes att registreras som ett manuellt stopp. Detta då de inte 

kändes relevant att lägga in alla dessa i databasen då det tar upp tid för operatörerna och att de 

kan vara problem med den körningen som korrigeras innan det blir en fullständig produktion 

av artikeln. Vilka stopp, hur länge de varade och hur ofta de förekommer syns i diagram 1 och 

2. 

 

Diagram 1, Stopptid (Axxos) 

 

Diagram 2, Antal stopptillfällen (Axxos) 
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3.4 Förbättringsgenerering  

När de stopp som analyserats fastställts kunde man börja med idégenerering för att hitta 

lösningar till stoppen. Dessa lösningar behandlas nedan. 

3.4.1 Verktygsservice 

Från mätningar och observationer upptäcktes det att det inte fanns något systematiskt arbetssätt 

för slipning och underhåll av verktyg. Detta är något som leder till att det ibland blir en intern 

ställtid av slipningen istället för en extern ställtid. Detta är tid som hade kunnat användas till att 

producera, men nu används för att slipa verktygen. 

Lösningen som lämnades som förslag är ett systematiskt arbetssätt där alla gör lika. Det 

kommer att inhandlas två nya verktygsvagnar till avdelningen, där ena är röd och den andra gul. 

Detta är så att man enkelt kan se skillnad på dem. I den röda vagnen lägger man trasiga stansar 

som inte under några omständigheter får användas i produktionen. I den gula vagnen lägger 

man stansar som behöver slipas. 

Det kommer även att införas en verktygsansvarig på varje skift som har i uppgift att gå över de 

verktyg som behöver slipas och då enkelt kan plocka dem ur den gula vagnen. De andra 

operatörerna har också ansvar för att slipa stansarna i mån om tid. 

Med hjälp av den röda vagnen har den som ansvarar för inköp av verktyg en enkel överblick av 

vad som behöver köpas nytt och kan då beställa de som är trasiga. 

För att se hur mycket man kan slipa en stans innan den ska kasseras har även en sliptabell se 

bilaga 7 med de olika varianterna av stansar och deras minimum längd samt originallängd. Detta 

gör att operatörerna enkelt kan med hjälp av ett skjutmått kolla om de skall kassera eller om de 

kan slipa stansen ytterligare. 
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3.4.2 Förslagsverksamhet 

Vid de individuella pulsmöten framgick de att flertalet av operatörerna inte kände att deras 

röster var hörda och att det fanns många förbättringsförslag som inte utnyttjades. Detta är alltså 

inte ett resultat ifrån mätningen av data. Därav gjordes ett förslag om att införa en förslags-

verksamhet där varje avdelning får utnämna en förslagsansvarig som för vidare alla förslag till 

ett förslagverksamhetsmöte. Detta mötet kan vara till exempel en gång i månaden eller en gång 

i veckan. Där de snabbt och enkelt går igenom varje förslag, vilka som ska genomföras, vem 

som ansvarar för att de genomförs och vilket datum det ska vara färdigt. En metod som kan 

vara bra att använda för att enkelt ta reda på vilka idéer och förslag som skall prioriteras är 

prioriteringsmatris, med denna kan man snabbt visualisera vad som bör prioriteras. 

3.4.3 Systematisk kommunikation mellan programmerare och operatörer 

Vid mätningen upptäcktes det att det var många stop som var relaterade till förprogrammering. 

Roten till detta fel är svårt att peka ut. De förslag som framgick vid individuella pulsmöten och 

konceptgenereringen är att i huvudsak var det brist i kommunikationen mellan programmerare 

och operatörer, men det kunde även vara att stansmaskinen är relativt ny och därav inte helt 

inkörd hos programmerarna. Det som valdes att fokusera på var att ge förslag på att förbättra 

kommunikationen mellan operatörer och programmerare.  

Eftersom det är oerhört personligt vilka operatörer och programmerare som har bra eller dålig 

kommunikation mellan varandra så var det viktigt att fokusera på att göra en generell för-

bättring. 

En av metoderna man kan gå vidare med var med Lean i åtanke och mer precist minska onödig 

rörelse därför valdes det att fokusera på att införa en digitalkommunikation mellan operatörerna 

och programmerarna. Detta gör det också lätt för ledningen att följa upp och se vad som är 

problematiskt samt att ha möjlighet att följa upp vad programmerarna har det tufft med och 

därav se om det är av intresse att skicka iväg personal på kurs alternativt att anställa fler om 

beläggningen blir för hög. 
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3.4.4 Lastbilsavlastningar 

En av de största posterna i stoppmätningarna var avlastning av plåt. Roten av problemet i detta 

är att stansoperatörernas arbetsuppgifter är väldigt fasta, alltså om maskinen stannar av någon 

anledning måste operatören vara där just då. Detta leder till att om man flyttar den arbets-

uppgiften till någon avdelning som har mer dynamiska arbetsuppgifter blir det högre produktiv-

itet. 

Ett förslag var att flytta det till slutkontrollen, då de har mindre fasta arbetsuppgifter. En till 

fördel med detta är att de ändå har som uppgift att leta upp vilken avdelning alla plåtpaket ska 

till om det är till stans eller Salvagnini för att sedan markera dem med en post-it lapp med grön 

(stans) eller orange (Salvagnini). Detta kan de då göra direkt när de lastar av varje plåt-paket 

och sparar då tid på att leta upp var och en efter att de är staplade. 

De kan också då direkt ordna och stapla dem så att Salvagnini och stans får separata staplar. Ett 

stort problem i dagsläget är att till exempel Salvagnini behöver ett plåtpaket som då kan ligga 

under 5 andra plåtpaket. Om de då istället hade en egen stapel för sina, sparar de tid och energi. 

3.4.5 Cykeltidskorrigering 

Vid implementeringen av Axxos påträffades tidigt ett problem. Och detta var att cykeltiderna 

som var tagna från Monitor inte stämde överens med verkligheten se bilaga 8, därav uppkom 

stopp i Axxos även när produktionen fortlöpte. Efter att många av artiklarna hade detta problem 

skapades ett Excelark, där cykeltiderna jämfördes med cykeltiderna från riggscheman. Detta 

visade att det var stor differens mellan cykeltiderna i monitor och den verkliga cykeltiden. Då 

riggscheman visar den riktiga cykeltiden vid 100% hastighet på stansmaskinen valdes också att 

lägga till en jämförelse med 80% verkningsgrad på riggschematiderna.  

Den lösning som rekommenderades här var att gå över alla cykeltiderna i monitor för att 

korrigera dem, detta är viktigt för att produktionsplanerarna skall kunna lägga upp och planera 

körplanen korrekt. Detta leder till att det blir mindre oförutsägbara brister på leverans-

säkerheten. 

Det kan också leda till att operatörerna känner ett större lugn, detta för att produktions-

ledningen då inte lika ofta behöver gå ut och fråga vart artiklarna är och om de snart är färdiga. 

Samt att det blir enklare att få ett bra flöde och mindre taktförluster (slack) när man har korrekta 

tider i ERP-systemet. 
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3.4.6 Möte med Stål och Verkstads LEAN-nätverk 

Vid ett besök från Stål och Verkstads LEAN-nätverk som är uppbyggt för att dela på idéer och 

arbetssätt, framfördes en presentation med genomgång av de förslag av förbättringar som 

genererats. Efter presentationen kom de nio deltagarna med feedback. Gruppen var eniga med 

de slutgiltiga lösningar och den feedback som levererades var 

• ”När en operatör gör en uppgift ofta försöker den per automatik försöka förbättra den 

då människor vill gå den enkla vägen” 

• ”Om man kan separera aktiviteterna operatörerna har så att de har få aktiviteter som de 

gör ofta kommer det öka produktivitet och förbättringsförslag” 

• ”Viktigt att korrigera cykeltiderna i ERP-systemet” 

Detta leder till att trovärdigheten i lösningarna ökar. Genom att göra en operatör per skift till 

ansvarig för verktygsunderhållet stämmer detta bra överens med den första punkten. Men den 

är även applicerbar på förslagsverksamhetsförslaget där det kommer vara förste man som 

ansvarar för pulsmöten. 

För punkt två stärker det förslaget om att flytta ansvaret av verktygsunderhåll och lastbils-

avlastning. Där man separerar så att logistik har hand om logistik, och verktygsansvarig har 

hand om verktygsunderhåll. Detta gör att man kan bli spetsigare i kompetensen och vara mer 

likartade arbetsuppgifter. 
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4 Diskussion  

Då detta examensarbete enbart resulterat i förslag till förbättringar så är det svårt att diskutera 

om det slutgiltiga resultatet. De lösningar som har presenterats som förslag till företaget är 

lösningar som kräver mycket tid och förberedelse så tidsramen för att implementera dessa 

förslag har inte infunnits. Det har dock hållits presentationer för personer med väldigt mycket 

erfarenhet inom LEAN och förbättringsarbete. Exempel på dessa är Stål och Verkstads LEAN-

nätverk men också Hanza Wermechs egna ledning och båda validerade att det var relevanta och 

bra lösningar. 

Projektplanen 

Projektplanen och tidsplaneringen blev som jag gissat innan väldigt annorlunda mot det 

verkliga resultatet. Detta för att vissa moment gick övertiden och vissa moment valdes bort. 

Från början hade jag önskat att haft tid till att mäta maskinerna först, sedan införa förändringar 

för att sedan mäta resultatet av dessa förändringar. Det fanns det inte tid för då jag underskattade 

tiden det skulle ta att installera systemet och tiden det faktiskt tar att implementera dessa 

förbättringsförslag. Resursplanen har varit väldigt hjälpsam och den har funkat som en guide 

där jag kunnat se när man börjat halka efter och när man ligger i fas. 

Verktygsservice 

Detta är enligt mig en av de viktigaste lösningarna som genererades. Detta då den kan spara 

mycket pengar genom att slitaget minskar vid kortare slipintervall. Det kan också leda till att 

vissa stopp som idag är relaterade till oslipade verktyg försvinner, detta leder till att maskinen 

stannar mindre vilket leder till ökad produktion men också minskad störning och stressmoment 

för operatörerna. Det leder även till att det blir mindre med grader på de stansade artiklarna, i 

och med det så blir det också mindre efterarbete och lägre skärrisk för operatörer. Det är också 

trevligare för nästkommande operation om det är fina och väl-stansade detaljer så att det flyter 

på bättre. 
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Förslagsverksamhet 

Förslagsverksamhet i alla dess former är en viktig nyckel för att ett företag skall utvecklas, detta 

då kompetens och idéer inte kan bli för många. Det har pratats bland personal att det inte känt 

att sina idéer och kompetens är utnyttjad. Det här är något man får ta med en nypa salt eftersom 

vissa enbart säger detta för att lägga bort skulden på någon annan. Oavsett är det ändå alltid bra 

att ha en fungerande förslagsverksamhet. Det jag anser vara en framgångsfaktor med en 

förslagsverksamhet är att man är snabb på att lämna respons, trots att det är ett förslag som inte 

kommer att genomföras. Detta för att operatörerna skall veta att man kollar och åtminstone 

försöker att genomföra de förbättringsförslag som man lämnat.  

Kommunikation mellan operatörer och programmerare 

Detta var en av de svåraste lösningarna att ge, då det enkelt kan vara så att man trampar på 

någons tår, men genom mätningarna så kunde man se svart på vitt att det var många stopp som 

var relaterade till programeringsfel, även vid några observationer kunde detta ske. Men om det 

är på grund av att de har för hög beläggning hos programmerarna så att de gör slarvfel eller om 

det är kompetensbrist var svårt att avgöra. Något som jag då kunde se som en enkel lösning till 

att börja med är att låta programmerarna gå ut och kolla mer i fabriken. Det är också ett problem 

med att operatörerna har varit dåliga på att förklara vad problemen varit och därav gjort det 

svårt för programmerarna att lösa problemen.  

Lastbilsavlastningar 

Denna lösning tror jag är en viktig, men svår att genomföra. Detta för att det alltid är problem 

när en avdelning får mer att göra men inte får något borttaget. Eftersom enligt min erfarenhet 

gillar inte lastbilschaufförer att vänta och stannar stansmaskinen så måste operatören vara där 

just då. Medan slut-kontrollen har mer dynamisk arbetstid. Det går även att lösa detta problem 

med att sätta upp lampor som går att se från utlastningen som signalerar när maskinen har 

stannat. Detta kan bli en temporär lösning, men lastbilschaufförerna kommer inte gilla detta då 

det kan i värsta fall ta lång tid för operatören att fixa problemet.  
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Cykeltidskorrigering 

Detta var ett problem som kan bli förödande för planeringspersonalen då det blir väldigt svårt 

att planera något som tar en annan tid än vad de tror att den tar. Det har funkat väldigt bra hittills 

med planering men det kan bli ännu mer effektivt och välfungerande om man korrigerar dessa 

tider. Det ger också en trygghet till operatörerna om de på följekorten kan se att det inte är 

alldeles för kort eller lång tid på korten. Det kan minska på både stress och på ineffektivt arbete. 
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5 Slutsats  

Grunden till arbetet var att införa ett system som kunde visa läget vid stansmaskinen, detta för 

att det hittills enbart varit information som är baserat och insamlat verbalt från operatörerna. 

Detta kan leda till att de är färgade av känslor, det nya systemet mäter direkt vid maskinen och 

kan enbart manipuleras om de inte trycker på korrekt stopp. Detta gör att man får en bättre 

inblick på hur väl maskinen verkligen funkar, detta har levererats genom detta projekt. Det är 

så pass väl fungerande att det planerats att införskaffa en ny enhet och börja mäta på fler 

maskiner. Vilket är ett gott betyg på dess betydelse och resultat.  

Delmålet med projektet att leverera förbättringsförslag har även detta gjorts, det har levererats 

totalt fem lösningar. Tyvärr har ingen av dessa ännu blivit implementerade då det inte funnits 

tid för detta och de bör inte stressas igenom utan läggas ner tid och göra det korrekt från start. 

Detta gör att det är svårt att få reda på om det varit bra lösningar eller ej. Men enbart att de nu 

har ett system som visar OEE i realtid är en stor förbättring från innan. 

Det som kan fastställas från förbättringsförslagen är att de åtminstone har potentialen att vara 

effektiva långsiktigt. De har också blivit validerade av många erfarna förbättringsansvariga 

personer.  
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6 Rekommendationer till fortsatt arbete 

Då det enbart lämnats förslag till förbättringar rekommenderas det att hålla uppe och fortsätta 

med förbättringsarbetet. Att fortsätta med Axxos mätningarna men även att kolla på möjlighet 

att flytta eller skaffa en till licens för att implementera detta på resterande avdelningar. En 

ytterligare rekommendation är vänta med att börja mäta de andra stans-maskinerna och fokusera 

på någon ny avdelning. Detta för att de lösningar och problem som har uppmätts är generella 

för hela stansavdelningen och det kommer med stor sannolikhet ge högre utveckling om det 

placeras på en annan avdelning.  

Det är av hög vikt att inte införa alla förbättringar på en gång utan att försöka fasa in dem en 

efter en. Det som dock kan vara en bra plan är att införa Verktygsservice samt byte av ansvar 

för avlastning av lastbilar då detta kan vara en morot till operatörerna vid stansavdelningen att 

minska ansvaret vid logistik när det ökas med underhåll.  
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Bilaga 1: Axxos 
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Bilaga 2: Projektplan 

Bakgrund 

Hanza Wermech är ett företag i Töcksfors som ligger i västra delen av Värmland. De är norra 

Europas ledande kontraktstillverkare inom tunnplåtskonstruktioner, de levererar sammansatta 

produkter inom framförallt Norden men även 30% export till övriga Europa och USA. Då 

företaget för tillfället inte har något system för att mäta TAK som står för Tillgänglighet (T) 

Anläggning (A) och Kvalitet (K) utan enbart ett förenklat sätt att mäta kvalitet, så min uppgift 

att hjälpa till att mäta hela TAK, samt att införa förbättringar. 

 

De förslag som Hanza Wermech har informerat om innan är en stans- och 

laserkombinationsmaskin. Denna kommer att bli den maskinen jag fokuserar på, och kommer 

agera som ett pilotprojekt. Valet av just denna maskin som pilotprojekt är tack vare att denna 

maskin har många driftproblem. De köper även inte så mycket färdigstansade ämnen utan gör 

det mesta ”in house”. Detta gör att stansavdelningen blir som en pulsåder till fabriken och 

stannar det där då blir resten av operationerna utan material att arbeta med. 

Jag fick erbjudandet om att göra examensarbetet hos Hanza Wermech genom att jag jobbat 

som både ordinarie och sommarjobbare på företaget sedan 2015. Jag har på grund av detta en 

stor förståelse till hur företaget fungerar och jag blev tilldelad ett projekt som jag tyckte 

verkade väldigt spännande. 

1.Syfte 

Syftet med mitt arbete är att minska på problematiken och störelsemomenten vid 

stansmaskinen. För att få operatörerna att jobba smartare men inte hårdare. Vid en lyckad 

implementering kan detta leda till minskad frustration hos operatörerna och ökad arbetsmoral, 

samt ökad produktivitet och därav producera mera med samma personal på samma tid, detta 

leder till att man kan öka orderingången och/eller öka vinstmarginalen alltså 

konkurrenskraften. 

2.Mål 

Målet med mitt projekt är först och främst att införa ett system för att mäta TAK vid 

stansavdelningen, specifikt med hjälp ett OEE program vid namn av Axxos. Med hjälp av den 

data man får från Axxos kan man se vad/vilka som är de största felen hur ofta de uppkommer 

samt hur lång tid som läggs på varje fel. Efter det är det bara att angripa de största felen och 

försöka minska/ta bort dessa med hjälp av erkända metoder för förbättringsarbeten så som 

LEAN eller SMED. Det kommer även att implementeras en rutin / arbetssätt för att enklare 

implementera detta på resten av företaget.  

Mitt mål med kursen är att lära mig hur man driver ett projekt, hur han hanterar problem och 

tidsplanering. Även en djupare förståelse av Produktionssystem och psykologi/ledarskap 

vilket mitt examensarbete är väldigt inriktat på. 
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3.Organisation 

I tabell 1 kan man se vilka deltagare som kommer vara involverade i projektet.  

Namn Roll Telefonnummer E-postadress 

Niklas Eriksson Utförare av 

projektet 

0730875063 Niklas929@msn.com 

Adam Hagen Handledare och 

Logistikchef på 

Hanza Wermech 

0702708070 adam.hagen@hanza.com 

Björn Larsson Verkstadschef på 

Hanza Wermech 

0705634124 bjorn.larsson@hanza.com 

Monica 

Jakobsson 

Handledare på 

KAU 
0547001654 , 
0706905880 

monica.jakobsson@kau.se 

Leo De Vin Examinator på 

KAU 
054-700 25 44 leo.devin@kau.se 

Tabell 3 

4.Projektmodell 

Figur 1 visar ett Chevron – schema för projektet. En WBS eller Work Breakdown Strukture 

finns som bilaga 3. Denna visar en mer detaljerad syn på momenten. 

 

Figur 3 

Tabell 2 visar en projektmodell för projektet. I tabellen listas grindhål, milstolpar, vem som är 

ansvarig och färdigdatum för varje del i projektet. 
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Tabell 4 

 

 

 

 

 

 

5.Kommentar till Tidsplanen 

Projektet kommer att löpa genom två processvägar som kommer att jobbas med i tandem, 

detta kan man se tydligare i ett Gantt-schema som är bifogat som bilaga 1. Detta då vissa 

aktiviteter inte kräver mer än övervakning. Ena delen är mer teoretisk den andra är mer 

praktisk. Onesearch och google scholar kommer att användas för att leta efter litteratur och 

information. Samt hjälp av bibliotekets personal  

6.Resursplan och Tidsrapportering 

En resursplan och tidsrapportering har skapats i Excel se bilaga 2, detta för att enkelt se hur 

man ligger till i projektet och för att se om man är i fas. Det kan också vara en indikator på 

vilka delar av projektet som är mer tidskrävande vilket är en faktor att skriva om i 

slutrapporten. 

Etapp/Projektfas Milstolpe Grindhål Färdigdatum Ansvarig 

Planering Projektplan  2019-02-07 Niklas 

  Projektplan 

Godkänd 

2019-02-08 Examinator 

Metod Metod del i 

rapport 

 2019-03-17 Niklas 

  Metod och 

redovisning 

godkänd 

2019-03-18 Examinator 

 

 Installerat Axxos  2019-02-27 Niklas 

Research Delredovisning  2019-03-20 Niklas 

  Research och 

redovisad 

2019-03-21 Niklas 

 Analyserat data  2019-03-22 Niklas 

Slutredovisning Utställning  2019-05-27 Niklas 

  Närvaro vid 

utställning 

2019-05-27 Niklas 

Slutredovisning Slutredovisning  2019-05-27 Niklas 

  Redovisning och 

rapport godkänd  

2019-05-28 

 

 

Niklas 

Opponering Opponering  2019-06-04 alt 

2019-06-05 

Niklas 

  Opponerat klart 

den rapport man 

är tilldelad. 

 Niklas 
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7.Riskbedömning 

Tabell 3 beskriver riskbedömningen för projektet. 

 

  

Riskbedömning S K R Förslag på åtgärd 

Försening i tidsplan 2 3 6 Proaktivt uppfölja tidsplanen 

Brist i kommunikation 2 4 8 Vara noga med hur man presenterar allt, 

låta arbetarna vara delaktiga i besluten. 

Sjukdom 2 2 4 Ligga före i tidsplanen, vara framtung 

Tekniska problem 1 5 5 Spara viktiga dokument och filer på 

flera platser, t.ex. molnet 

Felaktiga mätdata 2 3 6 Vara noga med valet av ”Felkoder” så 

att man får så genuina svar som möjligt 

Går för snabbt till lösning 2 4 8 Vara framtung och mycket fokus på 

förarbetet. 

Inte nå upp till målen 3 4 12 Lägga ner tid och använd alla kunskaper 

från tidigare kurser. 

Brist på kunskap 2 4 8 Kolla tillbaka på gamla anteckningar 

och friska upp minnet från de tidigare 

kurserna och läs på mycket. 

Fel omfång i projektet, För 

litet/stort 

3 3 9 Se till att tidigt sätta upp omfånget och 

bolla med folk för att se vad som är 

lämpligt. 

Outnyttjad kreativitet 1 3 3 Skapa workshops och intervjua folk som 

inte är inom samma bransch / fråga ut 

folk från klassen eller klasserna under. 

Negativt resultat av 

implementeringar 

1 4 4 Försök att göra en iterativ 

förändringsprocess så att eventuella 

överselser kan rättas till. 

Negativt mottagande av 

operatörerna 

3 3 9 Var noga med att kommunicera att det 

inte är så att de skall övervakas och 

behöva jobba hårdare, utan mer 

effektivt. 
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8.Dokumenthantering 

Dokumenthantering kommer att ske både internt på hårddisk av 3 datorer, samt i molnet i 

form av Google drive men framförallt Microsoft OneDrive. Detta för att säkerställa 

säkerheten och minska risk för förlorade data. Dokumenten kommer också att namnges tydligt 

så att även externa läsare förstår vad dokumentet innehåller utan att öppna det. 

Versionshantering kommer att hanteras både genom manuell versionshantering samt Googles 

automatiska versionshantering. 

Genom Office programmen kan man även spara automatiskt till OneDrive vilket gör att man 

kan vara säkrad vid eventuella avbrott så som strömavbrott eller slut på batteri i laptop. Detta 

leder också till att man kan öppna dokumenten på alla datorer som är uppkopplade till internet 

och kan därav arbeta på de flesta platser. 
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Bilaga 3: WBS 
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Bilaga 4: Gantt-schema 
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Bilaga 5: Resursplan 
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Bilaga 6: OneNote  
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Bilaga 7: Sliptabell  
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Bilaga 8: Cykeltidsjämförelse 

Monitor Riggschema diff Procent sålt 80% verkningsgrad 

43,2 172 -128,8 25% 20%  
36 142 -106 25% 20%  
36 141 -105 26% 20%  
18 53 -35 34% 27%  

10,8 30 -19,2 36% 29%  
57,6 159 -101,4 36% 29%  

54 141 -87 38% 31%  
54 137 -83 39% 32%  
36 89 -53 40% 32%  
36 89 -53 40% 32%  
36 88 -52 41% 33%  

86,4 190 -103,6 45% 36%  
28,8 55 -26,2 52% 42%  
14,4 26,9 -12,5 54% 43%  
43,2 80 -36,8 54% 43%  

36 66 -30 55% 44%  
7,2 13,1 -5,9 55% 44%  

64,8 117 -52,2 55% 44%  
8,64 15,3 -6,66 56% 45%  

36 62 -26 58% 46%  
12,6 20,9 -8,3 60% 48%  
25,2 41 -15,8 61% 49%  
10,8 17,3 -6,5 62% 50%  

30,24 48 -17,76 63% 50%  
50,4 79 -28,6 64% 51%  

90 141 -51 64% 51%  
28,8 45 -16,2 64% 51%  
28,8 45 -16,2 64% 51%  

122,4 190 -67,6 64% 52%  
36 55 -19 65% 52%  

32,4 49 -16,6 66% 53%  
25,2 38 -12,8 66% 53%  
25,2 38 -12,8 66% 53%  
28,8 43 -14,2 67% 54%  
43,2 64 -20,8 68% 54%  

122,4 180 -57,6 68% 54%  
43,2 63 -19,8 69% 55%  
14,4 20,9 -6,5 69% 55%  

54 77 -23 70% 56%  
36 51 -15 71% 56%  

39,6 56 -16,4 71% 57%  
34,92 49 -14,08 71%  57%  

126 176 -50 72% 57%  
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46,8 65 -18,2 72%  58%  
61,2 85 -23,8 72% 58%  
43,2 59 -15,8 73% 59%  
108 147 -39 73% 59%  

79,2 107 -27,8 74% 59%  
25,2 34 -8,8 74% 59%  
25,2 34 -8,8 74% 59%  
25,2 34 -8,8 74% 59%  
64,8 87 -22,2 74% 60%  
64,8 87 -22,2 74% 60%  
61,2 82 -20,8 75% 60%  
79,2 105 -25,8 75% 60%  

115,2 152 -36,8 76% 61%  
28,8 38 -9,2 76% 61%  

72 93 -21 77% 62%  
39,6 51 -11,4 78% 62%  

36 46 -10 78% 63%  
45 57 -12 79% 63%  
54 68 -14 79% 64%  

68,4 86 -17,6 80% 64%  
12,24 15,3 -3,06 80% 64%  

79,2 99 -19,8 80% 64%  
54 67 -13 81% 64%  
18 22,3 -4,3 81% 65%  

39,6 49 -9,4 81% 65%  
18 22,2 -4,2 81% 65%  

180 221 -41 81% 65%  
79,2 97 -17,8 82% 65%  

18 22 -4 82% 65%  
61,2 74 -12,8 83% 66%  

72 86 -14 84% 67%  
61,2 73 -11,8 84% 67%  
25,2 30 -4,8 84% 67%  

54 64 -10 84% 68%  
54 64 -10 84% 68%  
54 64 -10 84% 68%  

180 212 -32 85% 68%  
90 105 -15 86% 69%  
18 21 -3 86% 69%  

126 147 -21 86% 69%  
43,2 50 -6,8 86% 69%  

90 104 -14 87% 69%  
72 83 -11 87% 69%  

61,2 70 -8,8 87% 70%  
21,6 24,7 -3,1 87% 70%  
126 144 -18 88% 70%  
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72 82 -10 88% 70%  
36 41 -5 88%  70%  

108 123 -15 88% 70%  
43,2 49 -5,8 88% 71%  
43,2 49 -5,8 88% 71%  
43,2 49 -5,8 88% 71%  
14,4 16,3 -1,9 88% 71%  
25,2 28,3 -3,1 89% 71%  

36 40 -4 90% 72%  
54 60 -6 90% 72%  

61,2 68 -6,8 90% 72%  
25,2 27,8 -2,6 91% 73%  
25,2 27,6 -2,4 91% 73%  
61,2 67 -5,8 91% 73%  

118,8 130 -11,2 91% 73%  
50,4 55 -4,6 92% 73%  
43,2 47 -3,8 92% 74%  
43,2 47 -3,8 92% 74%  
126 137 -11 92% 74%  

72 78 -6 92% 74%  
61,2 66 -4,8 93% 74%  

72 77 -5 94% 75%  
43,2 46 -2,8 94% 75%  
43,2 46 -2,8 94% 75%  
43,2 46 -2,8 94% 75%  
61,2 65 -3,8 94% 75%  
144 152 -8 95% 76%  

50,4 53 -2,6 95% 76%  
21,6 22,7 -1,1 95% 76%  
21,6 22,7 -1,1 95% 76%  

115,2 121 -5,8 95% 76%  
28,8 30 -1,2 96% 77%  
14,4 15 -0,6 96% 77%  

54 56 -2 96% 77%  
54 56 -2 96% 77%  

180 186 -6 97% 77%  
21,6 22,3 -0,7 97% 77%  
50,4 52 -1,6 97% 78%  

72 74 -2 97% 78%  
180 185 -5 97% 78%  

72 74 -2 97% 78%  
25,2 25,9 -0,7 97% 78%  

18 18,4 -0,4 98% 78%  
21,6 22 -0,4 98% 79%  
14,4 14,6 -0,2 99% 79%  
28,8 29,2 -0,4 99% 79%  
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50,4 51 -0,6 99% 79%  
28,8 29,1 -0,3 99% 79%  
126 127 -1 99% 79%  

64,8 65 -0,2 100% 80%  
36 36 0 100% 80%  

14,4 14,4 0 100% 80%  
126 126 0 100% 80%  

147,6 147 0,6 100% 80%  
43,2 43 0,2 100% 80%  
144 143 1 101% 81%  

25,2 25 0,2 101% 81%  
50,4 50 0,4 101% 81%  
126 125 1 101% 81%  
108 107 1 101% 81%  

64,8 64 0,8 101% 81%  
104,4 103 1,4 101% 81%  

54 53 1 102% 82%  
90 88 2 102% 82%  
36 35 1 103% 82%  
36 35 1 103% 82%  
36 35 1 103% 82%  
36 35 1 103% 82%  

43,2 42 1,2 103% 82%  
43,2 42 1,2 103% 82%  
10,8 10,5 0,3 103% 82%  
10,8 10,5 0,3 103% 82%  

63 61 2 103% 83%  
118,8 115 3,8 103% 83%  

21,6 20,9 0,7 103% 83%  
12,24 11,8 0,44 104% 83%  

61,2 59 2,2 104% 83%  
39,6 38 1,6 104% 83%  

72 69 3 104% 83%  
21,6 20,7 0,9 104% 83%  
21,6 20,7 0,9 104% 83%  
64,8 62 2,8 105% 84%  
32,4 31 1,4 105% 84%  
32,4 31 1,4 105% 84%  

18 17,1 0,9 105% 84%  
118,8 112,3 6,5 106% 85%  

126 119 7 106% 85%  
36 34 2 106% 85%  

108 102 6 106% 85%  
54 51 3 106% 85%  

25,2 23,8 1,4 106% 85%  
82,8 78 4,8 106% 85%  



B8.5 

 

126 118 8 107% 85%  
39,6 37 2,6 107% 86%  

90 84 6 107% 86%  
50,4 47 3,4 107% 86%  
61,2 57 4,2 107% 86%  

72 67 5 107% 86%  
126 117 9 108% 86%  

32,4 30 2,4 108% 86%  
32,4 30 2,4 108% 86%  
79,2 73 6,2 108% 87%  
79,2 73 6,2 108% 87%  
25,2 23,2 2 109% 87%  

36 33 3 109% 87%  
144 132 12 109% 87%  

28,8 26,4 2,4 109% 87%  
39,6 36 3,6 110% 88%  
108 98 10 110% 88%  

43,2 39 4,2 111% 89%  
72 65 7 111% 89%  

43,2 39 4,2 111% 89%  
90 81 9 111% 89%  

61,2 55 6,2 111% 89%  
61,2 55 6,2 111% 89%  
14,4 12,9 1,5 112% 89%  
64,8 58 6,8 112% 89%  

72 64 8 113% 90%  
72 64 8 113% 90%  

154,8 137 17,8 113% 90%  
25,2 22,3 2,9 113% 90%  
198 175 23 113% 91%  

100,8 89 11,8 113% 91%  
61,2 54 7,2 113% 91%  
126 111 15 114% 91%  

43,2 38 5,2 114% 91%  
115,2 101 14,2 114% 91%  

50,4 44 6,4 115% 92%  
18 15,7 2,3 115% 92%  
54 47 7 115% 92%  
54 47 7 115% 92%  

61,2 53 8,2 115% 92%  
61,2 53 8,2 115% 92%  

36 31 5 116% 93%  
36 31 5 116% 93%  

32,4 27,9 4,5 116% 93%  
39,6 34 5,6 116% 93%  
43,2 37 6,2 117% 93%  



B8.6 

 

90 77 13 117% 94%  
14,4 12,3 2,1 117% 94%  
28,8 24,6 4,2 117% 94%  

54 46 8 117% 94%  
108 92 16 117% 94%  

10,8 9,2 1,6 117% 94%  
28,8 24,5 4,3 118% 94%  
57,6 49 8,6 118% 94%  
180 153 27 118% 94%  
108 91 17 119% 95%  

21,6 18,1 3,5 119% 95%  
54 45 9 120% 96%  
54 45 9 120% 96%  
36 30 6 120% 96%  

14,4 12 2,4 120% 96%  
46,8 39 7,8 120% 96%  

90 75 15 120% 96%  
61,2 51 10,2 120% 96%  
32,4 26,7 5,7 121% 97%  
28,8 23,7 5,1 122% 97%  

72 59 13 122% 98%  
252 206 46 122% 98%  

21,6 17,6 4 123% 98%  
43,2 35 8,2 123% 99%  
43,2 35 8,2 123% 99%  
43,2 35 8,2 123% 99%  
43,2 35 8,2 123% 99%  
14,4 11,6 2,8 124% 99%  
14,4 11,6 2,8 124% 99%  
126 101 25 125% 100%  

61,2 49 12,2 125% 100%  
36 28,7 7,3 125% 100%  

79,2 63 16,2 126% 101%  
126 100 26 126% 101%  

72 57 15 126% 101%  
43,2 34 9,2 127% 102%  
21,6 17 4,6 127% 102%  
16,2 12,7 3,5 128% 102%  

18 14,1 3,9 128% 102%  
21,6 16,8 4,8 129% 103%  

18 14 4 129% 103%  
14,4 11,2 3,2 129% 103%  
43,2 33 10,2 131% 105%  

18 13,7 4,3 131% 105%  
54 41 13 132% 105%  

39,6 30 9,6 132% 106%  



B8.7 

 

14,4 10,9 3,5 132% 106%  
2,52 1,9 0,62 133% 106%  

36 27 9 133% 107%  
144 107 37 135% 108%  

14,4 10,7 3,7 135% 108%  
21,6 16 5,6 135% 108%  
39,6 29,3 10,3 135% 108%  
126 92 34 137% 110%  

32,4 23,6 8,8 137% 110%  
21,6 15,7 5,9 138% 110%  
46,8 34 12,8 138% 110%  
28,8 20,9 7,9 138% 110%  

18 13 5 138% 111%  
25,2 18,1 7,1 139% 111%  

18 12,9 5,1 140% 112%  
50,4 36 14,4 140% 112%  
21,6 15,4 6,2 140% 112%  

90 64 26 141% 113%  
162 115 47 141% 113%  

72 51 21 141% 113%  
32,4 22,9 9,5 141% 113%  

18 12,6 5,4 143% 114%  
18 12,6 5,4 143% 114%  

86,4 60 26,4 144% 115%  
43,2 30 13,2 144% 115%  
43,2 30 13,2 144% 115%  

18 12,4 5,6 145% 116%  
45 31 14 145% 116%  
54 37 17 146% 117%  

39,6 26,9 12,7 147% 118%  
18 12,2 5,8 148% 118%  

14,4 9,7 4,7 148% 119%  
18 12,1 5,9 149% 119%  

43,2 29 14,2 149% 119%  
25,2 16,9 8,3 149% 119%  
32,4 21,7 10,7 149% 119%  
14,4 9,6 4,8 150% 120%  
14,4 9,6 4,8 150% 120%  

72 48 24 150% 120%  
34,92 23,2 11,72 151% 120%  

46,8 31 15,8 151% 121%  
43,2 28,6 14,6 151% 121%  

18 11,9 6,1 151% 121%  
57,6 38 19,6 152% 121%  

36 23,7 12,3 152% 122%  
36 23,7 12,3 152% 122%  



B8.8 

 

14,4 9,4 5 153% 123%  
126 82 44 154% 123%  

28,8 18,7 10,1 154% 123%  
28,8 18,7 10,1 154% 123%  
64,8 42 22,8 154% 123%  

18 11,5 6,5 157% 125%  
60,12 38 22,12 158% 127%  

36 22,7 13,3 159% 127%  
43,2 27,2 16 159% 127%  
25,2 15,7 9,5 161% 128%  

90 56 34 161% 129%  
108 67 41 161% 129%  

10,8 6,7 4,1 161% 129%  
43,2 26,7 16,5 162% 129%  
180 109 71 165% 132%  

61,2 37 24,2 165% 132%  
36 21,7 14,3 166% 133%  

60,12 36 24,12 167% 134%  
25,2 15 10,2 168% 134%  
50,4 30 20,4 168% 134%  
75,6 45 30,6 168% 134%  

18 10,7 7,3 168% 135%  
54 32 22 169% 135%  

25,2 14,9 10,3 169% 135%  
28,8 17 11,8 169% 136%  

90 52 38 173% 138%  
28,8 16,6 12,2 173% 139%  

54 31 23 174% 139%  
61,2 35 26,2 175% 140%  
43,2 24,7 18,5 175% 140%  
21,6 12,3 9,3 176% 140%  

18 10,1 7,9 178% 143%  
111,6 62 49,6 180% 144%  

72 40 32 180% 144%  
61,2 34 27,2 180% 144%  

54 30 24 180% 144%  
90 50 40 180% 144%  
36 20 16 180% 144%  

21,6 12 9,6 180% 144%  
54 30 24 180% 144%  
72 39 33 185% 148%  
36 19,5 16,5 185% 148%  
36 19,5 16,5 185% 148%  

61,2 33 28,2 185% 148%  
61,2 33 28,2 185% 148%  
39,6 21,3 18,3 186% 149%  



B8.9 

 

108 58 50 186% 149%  
43,2 23,1 20,1 187% 150%  
86,4 46 40,4 188% 150%  

72 38 34 189% 152%  
28,8 15,2 13,6 189% 152%  

54 28,3 25,7 191% 153%  
36 18,8 17,2 191% 153%  

28,8 15 13,8 192% 154%  
72 37 35 195% 156%  

57,6 29,5 28,1 195% 156%  
32,4 16,4 16 198% 158%  

72 36 36 200% 160%  
14,4 7,2 7,2 200% 160%  

241,2 119 122,2 203% 162%  
45 22,1 22,9 204% 163%  
72 35 37 206% 165%  

25,2 12,2 13 207% 165%  
43,2 20,9 22,3 207% 165%  

29,88 14,3 15,58 209% 167%  
28,8 13,5 15,3 213% 171%  

36 16,8 19,2 214% 171%  
46,8 21,4 25,4 219% 175%  
25,2 11,5 13,7 219% 175%  
43,2 19,6 23,6 220% 176%  

36 16,3 19,7 221% 177%  
34,92 15,7 19,22 222% 178%  
34,92 15,7 19,22 222% 178%  

79,2 35 44,2 226% 181%  
18 7,8 10,2 231% 185%  
72 31 41 232% 186%  
36 15,5 20,5 232% 186%  
36 14,6 21,4 247% 197%  

79,2 32 47,2 248% 198%  
118,8 48 70,8 248% 198%  

18 7,2 10,8 250% 200%  
75,6 30 45,6 252% 202%  

118,8 46 72,8 258% 207%  
43,2 16,7 26,5 259% 207%  
39,6 15 24,6 264% 211%  
86,4 32 54,4 270% 216%  

90 32 58 281% 225%  
28,8 10,2 18,6 282% 226%  
25,2 8,7 16,5 290% 232%  
25,2 8,7 16,5 290% 232%  

36 12,4 23,6 290% 232%  
36 12,1 23,9 298% 238%  



B8.10 

 

79,2 25,6 53,6 309% 248%  
10,8 3,2 7,6 338% 270%  
108 31 77 348% 279%  
108 31 77 348% 279%  

90 25,3 64,7 356% 285%  
118,8 32 86,8 371% 297%  

90 23,7 66,3 380%  304%  
180 38 142 474% 379%  

 


