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Abstract

Abstract
Research about the kind of information that gives roles in manufacturing companies the
ability to make better decisions in their everyday work is a complex area. Much exploration is
left to do for the scientists. Much information has been made available in conjunction with the
IT era. But it turns out that development is not a par with the knowledge about how
companies will utilize it in the best possible way. It can be seen that companies have a gap
between what actually happens in terms of investments in information and communication
technology and the knowledge about it. The information flow could be used as a competitive
advantage if the problem of this gap could be mapped. Where companies can easily target
information in the right time, location and form.
The purpose of this study is to examine the information requirements at the production level
in a case study company, Mastec. The report will empirically review the need through a
capacity study with subsequent interviews with both case study companies and another
company to achieve greater generalization. The capacity study is the proven method
Productivity Potential Assessment (PPA) by Peter Almström and Anders Kinnander. The
study’s strength is that it measures productivity at several different levels. To estimate a
potential, the parameters are compared with Mastec’s own goals and six reference companies
from previous PPA studies. After identifying a productivity potential, questions about
information needs related to potential areas are addressed. The combination of a qualitative
and quantitative study provides the basis for a fundamental case analysis where a critical
situation is studied. Generally, the result shows a complex cluster of information needs that
have similarities with both operational character and strategic character.
The result of the first question ended in a matrix that was developed using theory of
operational and strategic decisions. The information requirement in the matrix was
categorized into information about material, 5S activities, quality, stock status, location, realtime information, instructions, external information and overall picture.
In further analysis of question one and the following root cause analysis to question two, the
critical situation was set to setup time. The information requirement at setup time times can
be summarized into a number of points: what is the current plan; which articles are to be run;
changes in the plan; measurement personnel are not available; time is spent searching for
tools; time is spent looking for fixtures; time is spent searching for documents; low incentives;
there are no codes for all stops; the preparation work is inadequate due to difficult planning;
silent information; inadequate instructions (to see explanation for these points, see section
4.5).
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Sammanfattning
Att arbeta med information för att ta bättre beslut hos roller i tillverkande företag är ännu ett
outforskat område. Mycket information har gjorts tillgänglig i samband med IT-erans
framgång. Men det visar sig att utvecklingen inte står i paritet med d kunskapen om hur
företag ska utnyttja det på bästa sätt. Det kan ses som företagen har ett gap mellan vad som
faktiskt sker i form av investeringar i informations- och kommunikationsteknologi och
kunskapen om det. Om problematiken till detta gap kunde kartläggas så kan
informationsflöde användas som en konkurrensfördel, där företag lättare kan rikta
information i fråga om rätt tid, plats och form.
Syftet med denna studie är att undersöka informationsbehovet på produktionsnivå hos ett
fallstudieföretag, Mastec. Rapporten kommer att empiriskt granska behovet genom en
kapacitetsstudie med efterföljande intervjuer hos både fallstudieföretag och ytterligare ett
företag för att nå en högre generaliserbarhet. Kapacitetsstudien är den beprövade metoden
Productivity Potential Assessment (PPA) av Peter Almström och Anders Kinnander, studiens
styrka är att den mäter produktivitet på flera olika plan. För att uppskatta en potential så
jämförs parametrarna med Mastecs egna mål och sex med stycken referensföretag från
tidigare PPA-studier. Efter att en produktivitetspotential identifierats så riktas frågor om
informationsbehov som är relaterat till potentialområden. Allt detta genomförs för att
frågeställning ett ska besvaras. Kombinationen av den kvalitativa och kvantitativa studien
lägger grunden till frågeställning två som kommer genomföras genom en grundorsaksanalys
där en kritisk situation studeras.
Resultatet till första frågeställningen mynnade ut i en matris som har tagits fram med hjälp av
teori kring operativa och strategiska beslut. Informationsbehovet i matrisen kategoriserades
in i information kring materiell, 5s-aktiviteter, kvalité, lagerstatus, placering.
Realtidsinformation, instruktioner, extern information och helhetsbild.
Under vidare analys av frågeställning ett och efterföljande grundorsaksanalys till
frågeställning två så fastställdes den kritiska situationen till ställtid. Informationsbehovet vid
ställtid kan sammanfattas till ett antal punkter: vad är dagens körplan; vilka artiklar skall
köras; förändringar i körplan; mätpersonal är inte tillgänglig; tid går åt till att leta verktyg; tid
går åt till att leta fixturer; tid går åt till att leta dokument; låga incitament; finns inte koder för
alla stopp; förberedelsearbetet bristfälligt på grund av svår planering; tyst information;
bristfälliga instruktioner (för att se förklaring till dessa punkter så står det under avsnitt 4.5).
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Introduktion

1. Introduktion
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring.
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition.
Industri 4.0, även kallat det fjärde industriella revolutionen, har gett tillverkande företag
möjlighet att skörda nya affärer. Det finns tvetydigheter på vad exakt industri 4.0 är. I ena
änden innebär det självstyrande fabriker i andra änden handlar det om effektivare
produktion. Dock råder det inga tvetydigheter om att digitalisering är en viktig pusselbit för
Industri 4.0. Digitalisering och industrins internet medför att ny teknik används som
informationsstöd (se avsnitt 2.5). Examensarbetets främsta syfte är att på ett strukturerat sätt
beskriva vilken typ av informationsstöd som behövs, när det behövs, varför det behövs och var
det behövs. Inom många industrier saknas det kunskap om vilken typ av information som
personal i anslutning till en produktion behöver för att jobba effektivt.
Det här arbetet har utförts av två studenter på Jönköpings tekniska högskola som läser
Maskinteknik med inriktning industriell ekonomi och produktionsledning. Examensarbetet
genomförs i samverkan med Swerea – ett forskningsinstitut till den tillverkande och
produktutvecklande industrin.

1.1 Bakgrund
Teknologiska framsteg i kombination med marknadens och konkurrenternas krav på ökad
produktivitet gör att komplexiteten i produktionssystem i tillverkande industrier ökar [1, pp.
3609-3610] [2, p. 1]. Det är svårt att se flöden, inse vad som händer och varför det händer. [3,
p. 62] En kontinuerlig utveckling av teknologiska lösningar för ökad produktivitet inom
industrin har de senaste decennierna resulterat i en ström av nya innovationer som
implementerats på tillverkande företag. Bland dessa innovationer finns informations- och
kommunikationsteknologier som möjliggör tillgången till en större mängd information. Ur
informationsteknologin har begreppet Industri 4.0 myntats av German Federal Ministry for
Education and Research, som handlar om ”smarta fabriker”. Fenomen som förknippas med
och har möjliggjort Industri 4.0 är bland annat är Internet of Things (IoT), Cyber-Physical
systems, Cloud Computing, med mera. [4, p. 1] & avsnitt 2.5.

1.1.1 Swerea IVF
Examensarbetet skrivs i samverkan med Swerea IVF, som är ett forskningsinstitut inom
Swerea AB. Swerea IVF arbetar med avancerade forsknings- och uppdragstjänster till den
tillverkande och produktutvecklande industrin. Analysen av informationsbehovet för effektivt
arbete med produktion, som genomförs i detta examensarbete, är kopplat till Swerea IVF:s
forskning med metodik och processer. [5] Swerea IVF som forskningsinstitut behöver en god
bild av problem och behov samt utvärdering av metoder för att förbättra förutsättningar för
industriföretag. Företag som levererar visualiserings- och uppföljningssystem behöver
utveckla sina tekniska system för insamling, behandling och visualisering av produktionsdata.
Exjobbets resultat kan ge dessa företag stöd i utvecklingen av nya system och metoder.
Koncernen ägs till 42,8 % av svenska staten via RISE, (Research Institutes of Sweden AB) och
till resterande del av:
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Stiftelsen Svensk Järn- och Metallforskning (19,8%)



Swerea IVF:s Intressentförening (11,8%)



Metallurgiska Forskningsbolaget i Luleå (11,2%)



Svenska Gjuteriföreningen (8,2%)



Intressentföreningen för Korrosionsforskning (6,2%)
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1.1.2 MASTEC AB
För att ge examensarbetet en tydligare förankring i verkliga industrimiljöer och för att
ytterligare konkretisera problembeskrivning och frågeställning har en fallstudie genomförts
på företaget MASTEC AB i Ulricehamn. MASTEC AB är en privatägd koncern med
anläggningar i Sverige, Polen och Kina. De agerar som underleverantörer i större
industriprojekt med idé och produktutveckling, serietillverkning och montering. De klassar
sig som verkstadsföretag och ingår i storlekskategorin små och medelstora företag (engelsk
förkortning: SME). [6] Mastec har en uppsättning av olika maskingrupper, av vilken en av
dessa maskingrupper kommer att analyseras.

1.1.3 Absolent AB
För att ge examensarbetet en mer generaliserbar karaktär och framförallt undersöka om
generaliserbarhet kan identifieras i svaren på frågeställning 0a) så har kompletterande
intervjuer utförts hos Absolent AB i Lidköping. Absolent AB verkar inom verkstadsbranschen
med kunder i metallbearbetande industri. De tillverkar filterutrustningar för oljerök,
oljedimma och stoft. Kunderna finns i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien.

1.2 Problembeskrivning
Komplexiteten i produktionssystem och utvecklingen av nya teknologier för
informationsinsamling leder till att många företag rutinmässigt investerar i ny infrastruktur
för information. Men implementeringar i teknikerna kräver kunskap om vilken information
som behövs. Att investera i tekniken leder dock inte automatiskt till de antingen nödvändiga
eller värdeskapande förändringar som tekniken avses för [7, pp. 407-413]. I arbetet med att
skapa en kravbild före implementeringen av informationsteknologin förekommer bland annat
att personalens olika behov av stöd för att utföra sitt arbete förbises. Om personalen får
tillgång till konsistent och korrekt information vid rätt tidpunkt så kan dessa jobba på ett
mer effektivt sätt [8, p. 811] [9, pp. 338-339]. Innan man investerar i tekniken och
digitaliseringen bör frågor ställas kring hur informationsflödet skall användas för att uppnå
en högre produktivitet.
Man behöver klargöra vilken information som exempelvis operatörer, produktionstekniker,
underhåll, kvalité, beredning och förbättringsarbete behöver få tillgång till för att arbeta mer
effektivt. I det här klargörandet ingår även hur bättre beslut kan tas baserat på vilken
information som finns tillgänglig. En holistisk översyn av produktionssystemet är nödvändig
för att undvika riskerna att ta beslut som leder till exempelvis suboptimeringar eller
kontravärdeskapande beslut. [2, p. 2]

1.3 Syfte och frågeställningar
1.3.1 Syfte
Göra en analys av behovet av information i ett produktionssystem.
Genom resultaten från denna analys skall verktyg erbjudas för effektivt stöd för arbetet i, och
med produktionssystemet i ett tillverkande företaget.
Verktygen som skall erbjudas består av kunskap och underlag som industrin och industrinära
forskning använder som grund för att vidta åtgärder för ökad produktivitet, bland annat
genom digitalisering.

1.3.2 Frågeställningar
a) Vilken generell information kräver definierade och avgränsade roller i ett
produktionssystem för arbetet med nödvändiga och värdeskapande processer?
Denna frågeställning skall svara på hur informationsbehovet karaktäriseras. Är
informationsbehovet av operativ eller strategisk karaktär (se avsnitt2.3.3)? Vilka likheter finns
mellan informationsbehoven? Inom vilket informationsområde uttrycks störst behov? Vilka
roller uttrycker behoven?
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b) Vilken specifik information kräver definierade och avgränsade roller för arbetet med
nödvändiga och värdeskapande processer hos fallstudieföretaget?
De specifika informationsbehoven som eftersöks härrör situationsbaserade och konkreta
behov och vara på detaljnivå.
Definierade och avgränsade roller innebär anställda inom produktionssystemet som har en
direkt anknytning till de värdeskapande processerna i tillverkningen.

1.4 Avgränsningar
Examensarbetet kommer inte ge upphov till någon analys av metoder för insamling, lagring
eller bearbetning av information.
Punkten ovan innefattar även avgränsningen att eventuella åtgärdsförslag gällande aspekter
på insamling, lagring och bearbetning av informationen inte kommer ges.
I fallstudien av produktionssystemet på företaget Mastec kommer arbetet rörande ett specifikt
produktionsavsnitt analyseras. Därmed kommer en avgränsning göras mot
aspekter/funktioner på produktionen som inte direkt härrör områden som ligger i anknytning
till produktionssystemet på företaget.

Funktioner utanför
fallstudiens ramar

Figur 1: Arbetsmodell för examensarbetet, med avgränsningar

1.5 Disposition
Resterande del av rapporten följer enligt:
Teoretiskt ramverk – Avsnittet avhandlar vetenskapliga artiklar, rapporter och böcker.
Syftet är att få ett en förklaringsansats till rapportens empiri och i förlängningen svara på
frågeställningarna.
Metod och genomförande – Redovisar rapportens arbetsmodell- och process som
inkluderar de olika metoderna för datainsamling.
Analys och resultat – Kapitlet besvarar rapportens frågeställningar genom att bearbeta
insamlade data med stöd från det teoretiska ramverket.
Diskussion och slutsats – Behandlar en diskussion kring resultat och analys. Avslutas med
vidare forskning kring området.
I slutet – Innehåller vidare arbete och forskning, figurförteckning, bilagor och referenslista.
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2 Teoretiskt ramverk
Kapitlet ger en teoretisk grund som används i studieupplägget och en bas för att analysera
resultatet av de frågeställningar som formulerats.
I detta avsnitt presenteras vilken kunskap som är nödvändig för att besvara
frågeställningarna. Syftet är att ge stöd för empirin, eller motbevisa att stöd finns i empirin.
Empirin kommer bli uppbyggd genom triangulering i rapporten. Teorin kommer bestå av
akademiska texter och rapporter som diskuterar vilka möjligheter det finns för att ta bättre
beslut med hjälp av informationsflödet i ett produktionssystem.

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
"Digitaliseringen av industrins produktion och produkter och förmågan att omvandla
växande datamängder till nya affärer är helt avgörande för industrins framtida
konkurrenskraft."
Så lyder ett utlåtande i regeringskansliets informationsmaterial om Sveriges regerings
digitaliseringspolitik. [10]
Utlåtandet kan härledas till den ständiga närvaro av global konkurrenskraft som påvisas från
låglöneländer. Men frånsett från de fördelar som låga löner erbjuder, spelar även faktorer som


näringspolitik



förmånliga skattevillkor



välfungerande transportinfrastruktur



tillgången till kvalificerad arbetskraft



närhet till industrinära forskning

en stor roll i besluten om i vilken region i världen som industrierna förlägger sin verksamhet
[11]. Frågeställningarna som listas under avsnitt 1.3.2 i detta examensarbete, relaterar till den
sistnämnda av dessa faktorer: närhet till industrinära forskning. Inom denna kategori ryms
forskning och utveckling av digitaliseringen av industrins produktion.
En förutsättning för att förstå problembilden är att hämta kunskap från rådande teorier och
litteratur, där syftet är att undersöka vad sakkunniga har skrivit om ämnet. Information är ett
mångtydigt och svårtolkat begrepp (se avsnitt 2.3.1 till 2.3.4). För att få en tydlig koppling
mellan examensarbetets frågeställningar och det teoretiska ramverk som via litteraturstudien
byggs upp, behövdes först och främst en stor mängd litteratur gås igenom. Handledare vid
Jönköpings Tekniska Högskola och vid Swerea IVF bedömdes besitta bred kunskap i området,
med hänvisning till deras yrkesroller och tidigare forskning och användes därför som stöd i
sökandet efter relevant litteratur.
Digitaliseringens innebörd och koppling till information och digitaliseringen som begrepp
beskrivs närmare under avsnitt 2.2.
Teorierna under resterande del av kapitel 2 lägger grunden till och motiverar frågorna
punktade under syftet i avsnitt 1.3 syfte och frågeställningar.
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2.2 Digitalisering
Förenklat och med utgångspunkt från ett av många perspektiv och definitioner skall
digitalisering syfta till att underlätta och tillämpa information i olika kvantitativ utsträckning
[12]. Inom industrin innebär en ökad grad av digitalisering idealt en snabbare och enklare
beslutfattningsprocess, ökad kontroll av verksamheten, bättre kvalitetsutfall och ökad
förståelse för produktionsprocesser, med mera [13]. Detta förutsätter dock att digitaliseringen
av verksamheten utförs på ett sätt som leder till en faktisk direkt eller indirekt ökning av
produktiviteten inom verksamheten. För att digitaliseringen skall leda till ökat värde för
industrin krävs kunskap om syfte, mål och metod för digitaliseringen före implementering av
vidare digitaliseringsåtgärder. En av grundförutsättningarna för att verksamhetens
digitalisering skall vara värdeskapande för företaget är att en kartläggning genomförs över
vilka informationsbehov som finns hos olika roller inom verksamheten och att
digitaliseringsprocessen följs upp och utvärderas. Annars föreligger risken att man istället för
att åstadkomma en förbättring bara åstadkommer en förändring. Förändringen kan i sin tur
innebära ökade förluster för företaget [14]. Forskning och utveckling av
informationsteknologier behöver följaktligen förankra sitt arbete i det syfte, de mål och den
metod som är direkt knuten till de behov som uttrycks från industrierna.
Digitaliseringen kan i dess grundbemärkelse beskrivas som övergången från analog till digital
verksamhet. Den kan jämföras med andra teknologiinnovationer som exempelvis
ångmaskinen eller elektrifieringen som båda bidrog till en högre produktivitet i industriella
sammanhang. På samma sätt som ångmaskinen eller elektrifieringen bidrog till ökad
produktivitet kan digitaliseringen lyfta produktiviteten till en ny nivå [15, p. 2].

Digitaliseringen gör det möjligt för företag att höja sin effektivitet, produktivitet, kvalité och
en rad andra områden. Vidare beskrivs det som att företagens potential till att öka
produktiviteten är stora, men att företagen inte har lärt sig att utnyttja denna potential till
fullo [16, p. 81]. En ytterligare utmaning för förbättrad produktivitet är att kunskapen och
utbildningen för att utnyttja det digitala systemets fulla potential inte växer i lika snabb takt
som den faktiska implementeringen av digitala system [17, p. 43]. En så kallad ”S-shaped
curve” visar hur nyttan av teknisk utveckling växer långsammast i början och slutet och
däremellan växer den som snabbast, illustreras i Fel! Hittar inte referenskälla.:
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Figur 2. Grafen illustrerar förhållandet mellan prestanda och ansträngning för en teknologi
[18]
Enligt rapporten Application of S-shaped curves så kan den vertikala axeln motsvara kunskap
(i procent) och den horisontella axeln tid [19, p. 12]. Digitaliseringen kan betraktas som en
teknik som befinner sig någonstans på en S-kurva.

2.2.1 Digital transformation
I en organisation beskrivs det som digitalisering används för att implementera ändringar i
olika aspekter. Detta kallas digital transformation [20, pp. 20-21]. Till skillnad från
digitalisering som hänvisar till själva processen att integrera digitala teknologier så medför en
transformation förändringar i kärnverksamhet och påverkar både produkter och processer,
men även i organisationsstruktur och ledning. Digitaliseringen har pågått länge, men under
de senaste åren har den utvecklats allt intensivare. Det beror dels på ökad tillgänglighet och
snabbare beräkningskapacitet, men även effektivare datalagring har skapat nya möjligheter
för att hantera stora datamängder (digital mognad i svenskt näringsliv, s. 12). En digital
transformation är komplex och ställer krav på företag att ha en tydlig strategi före
implementering av en digital miljö [21, pp. 340-341].

2.2.2 Digital mognad
En definition på digital mognad återfinns i Tillväxtanalys rapport Digital mognad i svenskt
näringsliv: ”Digital mognad beskriver den organisationsomspännande transformation som
digitaliseringen kräver för att ny teknik ska skapa lönsamhet i företag och verksamhetsnytta i
offentliga organisationer. Begreppet innehåller följande två dimensioner: Digital intensitet
fångar en teknikrelaterad dimension i digitaliseringsprocessen och transformationsintensitet
fångar den styrning och det ledarskap som krävs för att skapa affärsnytta i företag och
verksamhetsnytta i offentliga organisationer av digitaliseringen.” [22, p. 12]
Digital mognad beror på två element, den första är digital intensitet som hänvisar till
investeringar i teknologier som förändrar affärsmöjligheterna i en verksamhet. Den andra är
transformationsintensiteten som beskriver den förmåga som är nödvändig för att dra nytta av
de nya affärsmöjligheterna. Förmågan kan återspeglas i företagens digitala strategi, vision,
ledning och styrning [22, p. 16] [23, pp. 2-3].

2.3 Information
2.3.1 Vad är information?
Information är svårdefinierat, vilket gör den problematiskt mäta och utvärdera [24, p. 2].
Gemensamt i litteratur är dock att information ofta beskrivs som kunskap eller snarare som
information som leder till kunskap. Kunskapen modifieras av den som tar som tar emot den.
Med andra ord så är information inte detsamma före och efter mottagandet [25, p. 5] [26, pp.
20-21]. Jessica Bruch förklarar i sin avhandling Information requirements in a proactive
assembly work setting att information är ett abstrakt verktyg som möjliggör ett fullföljande
av en eller flera aktiviteter [27, p. 23]. Följaktligen så är det nödvändigt att se information från
användarens perspektiv.
Information får inte förväxlas med data. Information är mer än bara en ackumulering av data.
Sambandet mellan data, information och kunskap följer en logisk ordning, i Sabina
Fjällströms avhandling The Role of Information in Production Ramp-up Situations förklaras
det som att ”information innehåller ett kontinuum från data, via information, vidare till
kunskap. Där graden av mänskligt engagemang ökar längs kontinuumet.” För att kunna
utnyttja information så måste man förstå människans natur, den är inte bara ”input-output”
orienterad. Med andra ord så är människan teleologiskt inriktad. Vi ställer krav på mål och
söker relevant information därhän [26, pp. 20-21] [28, p. 1].
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2.3.2 Informationens användbarhet
För att information ska vara användarbar så måste det uppfylla ett antal kriterier:


tillgänglighet



relevans



förståeligt



aktuellt



noggrant

Begreppet information har en varierande betydelse beroende på användarens uppfattning och
vilken uppgift användaren står inför [26, p. 21]. Genom utvecklingen av
informationsinsamling och med hjälp av nya teknologier så har det blivit lättare att samla in
information, vilket beskrivs med begreppet digitalisering och i sin tur Big data där det
hänvisas till datainformation som är både stor och i en hög variation. Detta gör att det blir en
komplex struktur av informationen [29, p. 214]. Tillgången till mycket information bör
problematiseras likväl som tillgången till lite information. Mängden information kan vara
såväl frustrerande, tidskrävande som förvirrande [26, p. 21]. Det beskrivs även som att det
finns ett informationsgap mellan data som samlas in och sprids och människors förmåga att
förstå vad de behöver för att komma fram till den faktiska informationen som krävs för att ta
ett beslut [30, pp. 1-2].
Författarna till Relationships Between Providers and Users of Market Research: The
Dynamics of Trust Within and Between Organizations förklarar att en välgrundad
konkurrensstrategi kommer bero mindre på vem som har informationen och desto mer vem
som kan utnyttja informationen så bra som möjligt [31, p. 1]. Ett område som kan ge företag
konkurrensfördelar är proaktivt arbete. För att uppnå denna nivå så bör anställda i relation
till produktionssystemet få information som stödjer deras proaktivitet, där informationen ska
vara aktuell i termer om exempelvis produktionskrav och en ”up-to-date” bild av
produktionen [27, pp. 2-3]. Emellertid visar forskning på att en roll som exempelvis operatör
får tillgång till mindre information i nuläget än vad det var förr [30, p. 1]. Typiskt
informationsflöde går vertikalt (top-down-styrt) och återkoppling om produktionens tillstånd
kommuniceras vertikalt (bottom-up-rörelse) i en organisation. Detta hierarkiska arbetssätt
räcker inte vid ett lokalt beslutsfattande hos en operatör. Ett horisontellt informationsflöde
mellan enheter på samma nivå krävs för att operatören ska få möjlighet att koordinera sitt
arbete. Annars riskerar operatören att optimera sitt eget arbete istället för att samarbeta och
jobba mer holistiskt [27, pp. 2-3].

2.3.3 Olika typer av information
Information har olika abstraktionsnivåer. Allmänt kan detta översättas till två kategorier av
information:


Generell information

Vilket kan härledas till en strategisk nivå i ett företag.


Djupgående information

Som är mer detaljrik och kan härledas till en operativ nivå i ett företag [26, p. 23].
Om information ställs i relation till ett industrinära problem så kan det kategoriseras vidare
till ytterligare tre nivåer:
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Probleminformation beskriver strukturen, egenskaperna och kraven för ett specifikt
problem. Men även orsakerna till ett specifikt problem faller under
probleminformation.



Områdesinformation innehåller kända fakta, koncept och teorier kring området för
problemet.

Teoretiskt ramverk


Problemlösningsinformation förklaras om hur problem ska ses och formuleras, och
på vilket sätt områdesinformation skall användas.

Dock finns det flera faktorer som påverkar situationen, exempelvis kompetens hos
användaren och tidsaspekten [32, pp. 191-214].
Även fast mycket information kan lagras så finns det mycket information som anses vara
”tyst”, det vill säga sådan information som är svår, om inte omöjligt, att omvandla till
dokument och lagra i databaser [33, p. 43]. Information som förmedlas direkt mellan
människor är ”tyst” information. Även om teknologin har gjort att information är lättare att
bearbeta så är den oftast länkad till ”tyst” information [34, pp. 813-828]. Sheng Wang och
Raymond A. Noe förklarar i sin rapport att företag har brister i kunskapsdelning. Företagets
lösningar för kunskapsdelning täcker inte hela spektrumet för kunskap, som exempelvis
interpersonella möten [35, pp. 1-2]. Ännu ett problem är att kunskap är ”trögflytande” och
den rör sig långsamt genom en organisation, även om kunskapen är tillgänglig så når den inte
fram i tid [36, p. 2].
Ett mer generellt förhållningssätt till information förklaras vidare i Fel! Hittar inte
eferenskälla. som visar olika faktorer och hur de är kopplade till varandra i ett
beslutsförfarande:

Figur 3 Modell för medvetenhet om situation vid en beslutsprocess
Medvetenhet om situationen (Situation Awareness, SA) delas in i tre olika nivåer (levels):
Nivå 1 – Uppfattning (Perception)
Viktigt för uppfattningen i en situation är att vara medveten om hur förutsättningarna ser ut,
och ett verktyg för att ta ett korrekt beslut är att ha tillgång till information.
Nivå 2 – Förståelse (Comprehension)
En arbetare ska kunna göra något av relevant mening och betydelse från den uppfattade data.
Nivå 3 - Projektion (Projection)
Nivå 3 beskriver förmågan att kunna förutse och prognostisera framtida situationer. För att
arbeta i denna nivå så ställer det högre krav på förståelse för situationen, jämfört med nivå 1–
2. [30, p. 3]

2.3.4 Informationskällor
Det finns två representationer av informationskällor
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information utanför organisationen



information som uppfattas från omgivningen inom organisationen

Detta kan tolkas som externa och interna informationskällor. Externa och interna källor är
dock olika beroende på vilket perspektiv det är. Ur ett organisatoriskt perspektiv är extern
information utanför organisationen och ur individuellt perspektiv är det innanför
organisationen. I denna rapport kommer brännpunkten ligga på det individuella perspektivet.
Därmed kommer den externa informationen kvalificeras in i en rad olika källor, alltifrån
visuella, hörselminne och praktiska aktiviteter till människor, dokumentation och processer.
Se Figur 4 för informationskällor och dess kategorisering.
Figur 4. Informationskällor
”Human – human” kan jämföras med människor som källor, ”Documentation” syftar till
skriftlig information och ”Process – human” är uppfattningen från processen. [26, p. 26]

2.4 Produktivitet
Produktivitet är en bred term och i en tillverkning kan det mätas på flera olika sätt, det
vanligaste är relationen mellan resultat (output) och insats (input), där resultat kan vara antal
produkter och insats resursåtgången för att nå ett resultat [37, pp. 3-4]. Det finns forskning
som visar att investeringar i informationssystem leder till högre produktivitet. Den höga
produktiviteten kommer bland annat från minskad ställtid, snabbare och billigare
omställningar [38, pp. 25-26]. Samtidigt visar forskning på att informationsteknik inte leder
till den typen av förändring som ett företag är ute efter [29, pp. 407-413]. Metoder som
Productivity Potential Assessment (PPA) syftar till att kartlägga produktivitetspotentialen i ett
produktionssystem, som innefattar både maskinerna och det manuella arbetet kring
maskinerna. Vidare tar nivå 4 i PPA-metoden fasta på om rätt teknologier, IT-system och
organisation används för att höja nivån på produktiviteten [39, pp. 20-27].

2.5 Industri 4.0
Trots att det här examensarbetet inte närmare kommer behandla fenomenet industri 4.0,
bedömer examensarbetets författare att en kort introduktion ändå bör ges. Detta beror på
att industri 4.0 är så pass tätt sammankopplat med digitalisering och därigenom
informationshantering. Begreppet industri 4.0 är dessutom på högsta modet i vetenskapliga
och näringslivsmässiga kretsar.
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I rapporten Industry 4.0 beskrivs som företag står inför ett paradigmskifte inom den
industriella revolutionen. Den första industriella revolutionen kännetecknas av utbredningen
av maskiner. Den utvecklades till den andra industriella revolutionen med elektrifieringen.
Vidare till den tredje revolutionen med övergången från en produktionsorienterad
tillverkningen till en kundefterfrågad tillverkning och en växande tjänstemannasektor. Dessa
tre revolutioner har lett fram till den fjärde industriella revolutionen som har sin grund i
digitalisering av företag, i kombination med internetteknologier och implementeringen av
”smarta” lösningar i maskiner och produkter. Den fjärde industriella revolutionen har växt
fram på grund av en rad omständigheter:


Korta innovations- och utvecklingsprocesser

Ökade krav på att företagen ska ha en hög utvecklingsförmåga för att reagera snabbt mot
marknaden, där ”time to market” är centralt.


Ett maktskifte i marknaden

Marknaden går från en säljmarknad till en köpmarknad. Istället för att det är säljarna som
dikterar marknaden så är det köparna, vilket leder till en högre grad av individualisering. Det
har fått benämningen ”one-batch only”.


Flexibilitet

En naturlig följd av kravet på korta innovations- och utvecklingsprocesser är att det ställs
högre krav i flexibilitet, i synnerhet produktion.


Decentralisering

Företagen går från hieratiska till platta organisationer. Genom att göra det så underlättar det
beslutsprocesser.


Resurseffektivitet

Större brist på resurser leder till prisökningar samtidigt som det ställs högre krav på
hållbarhet i en industriell kontext.
Det finns en del teknologier som kännetecknar Industri 4.0, vilket är: Cyber-Physical systems,
handlar om att fysiska och digitala element är sammanflätade. Fysisk och digital fördelning
går inte att särskilja längre [40, pp. 1-2]. Industrial Internet of things (IIoT) gör det möjligt
att koppla ihop kontrollsystem med exempelvis sensorer. Sensorerna genererar data som i sin
tur blir tillgänglig för att underlätta för människor att ta beslut [41, p. 1].
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3 Metod och genomförande
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av i studien använda angreppssätt.
Examensarbetet har grundat sig på en uppsättning metoder som valts ut för att de bedömts
lämpliga för ändamålet att besvara formulerat syfte och frågeställningar.
En kronologi kan visualiseras, där arbetsgången är uppdelad i


Förstudie



Fallstudie



Stödjande studie



Kompletterande studie



Sammanställning av rapport

Figur 5. Examensarbetets kronologi

3.1 Förberedelsearbete
För att genomföra en fallstudie med hög reliabilitet och validitet genomfördes ett omfattande
förberedelsearbete mellan november 2017 och april 2018. Förberedelsearbetet genomfördes
också för att bilda ett gediget teoretiskt ramverk i området industriell information.
Förberedelsearbetet utgörs av de moment som ingår under överskriften ”förberedelsearbete” i
Figur 5 och förklaras i avsnitt 3.1.1, 3.1.2 och 3.1.3 nedan.
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3.1.1 Examensarbetet upprättas med Swerea IVF
Examensarbetets grundsyfte och grundfrågeställningar har arbetats fram med start från första
kontakt med Swerea IVF under november 2017 till och med januari 2018 via videomöten,
mailkontakt och besök på Swerea IVF i Mölndal, Göteborg. Dialogen som fördes med Swerea
IVF kretsade kring området för examensarbetet. Detta område syftade till att ge Swerea IVF
stöd i deras forsknings- och uppdragstjänster till den tillverkande och produktutvecklande
industrin beträffande digitalisering och effektivisera informationshanteringen av
verksamheter inom industrin. En diskussion fördes över vilket område inom ramen som bäst
speglade de specifikationer på examensarbetets innehåll som erhållits från Jönköpings
Tekniska Högskola för högskoleutbildningen Maskinteknik, industriell ekonomi och
produktionsledning. Med dessa specifikationer menas de som ämnar ge studenten vid
utbildningen möjlighet att tillämpa och redovisa kunskaper förvärvade från utbildningen,
med mera. Diskussionen innefattade även lämpliga avgränsningar och vidare definitioner av
innehållet i ramens olika delområden. En ram för examensarbetets olika möjliga
arbetsområden, som skulle skänka Swerea IVF stöd i deras arbete redovisades av Swerea IVF
presenterades i form av Figur 6 som återges nedan. Område och grund för examensarbetet
fastslogs utifrån diskussionen som fördes till ”behov av stöd för att utföra sitt arbete bättre”
markerat med en röd ring i Figur 6.

Figur 6 Ram för examensarbetets olika möjliga arbetsområden. Valt delområde markeras
med en röd ring i figurens övre högra hörn

3.1.2 Utformning av projektplan
Under fasen ”utformning av projektplan” vidareutvecklades syfte och frågeställningar, metod
och teorier. En övergripande arbetsmodell skapas och ett GANTT-schema över önskad
arbetsgång införs. Projektplanen utformas i dialog med respektive handledare på Jönköpings
Tekniska Högskola och på Swerea IVF och uppnår sitt slutgiltiga format innan fallstudien tar
vid. Examensarbetet fastslås ha utgångspunkt i en fallstudie av ett tillverkande företags
processer och arbetssätt för att styra produktionen. För detta ändamål skickas en
deltagandeförfrågan ut till 27 företag som bedömts lämpliga för examensarbetets studie. Av
dessa företag erhölls respons från två: Mastec AB i Ulricehamn och Absolent AB i Lidköping.
Metoder för fallstudien beslutas till PPA-analys och semistrukturerade, kvalitativ intervju.
Dessa ämnar till att genomföras på Mastec med kompletterande semistrukturerade,
kvalitativa intervjuer på Absolent.
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3.1.3 Litteraturstudie
Litteraturstudien planerades med hänsyn till såväl litteratursökning som urval för att få ett
fundament att stå på inför datainsamlingen. I samråd med handledare på Jönköpings
tekniska högskola och Swerea så kunde en rad sökord och sökfraser bestämmas. Ord och
fraser som uppkom var: ”informationshantering”, ”informationsbehov, ”digitalisering”,
”industri 4.0”, ”produktivitet” och ”digital transformation”. Vidare utfördes
litteratursökningen på databaserna Diva, Primo, Vinnova och skolans fysiska bibliotek.

3.2 Fallstudie
Enligt Runa Patel och Bo Davidson är fallstudie en undersökning hos en individ, grupp,
organisation eller en situation. Fokus i fallstudien ligger i att samla så omfattande information
som möjligt [42, pp. 56-57]. Undersökningen i detta exjobb har sin utgångspunkt i
produktionen på verkstadsföretaget Mastec i Ulricehamn. Mastec jobbar med skärande
bearbetning, där ett avsnitt på sex stycken CNC-fräsar har studerats. Fallstudien genomfördes
genom observation på produktionsavsnittet, efterföljt av kvalitativa, semistrukturerade
intervjuer hos roller som har anknytning till produktionssystemet. Efter dessa steg
genomfördes en kompletterande grundorsaksanalys.
Fallstudien utgörs av de moment som ingår under överskriften ”Fallstudie” i Figur 5 och
förklaras i avsnitt 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 och 3.2.4 nedan.

3.2.1 PPA-analys
PPA-metoden syftar till att på ett objektivt sätt mäta den verkliga produktivitetspotentialen på
arbetsplatsnivå, både för manuellt och maskinellt arbete. Detta åstadkommer man genom att
mäta produktivitet på flera nivåer i ett produktionsavsnitt. Figur 7 illustrerar närhet till den
fysiska produktionen, där Nivå 1 är närmast och nivå 4 är längst bort.

Figur 7. Nivåer i PPA-analysen
Flera betydelsefulla parametrar inkluderas i bedömningen av företagets
produktivitetspotential. Parametrarna räknas fram via insamlingen av kvantifierbara mätetal
som entydigt påverkar produktionen positivt eller negativt. Dessa parametrar är:
Effektivitet manuellt arbete (frekvensstudie) (%)





Effektivitet maskin (OEE) (%)
Kassaktionsgrad (%)
Reklamationsgrad (%)
Leveransprecision (%)
 Lageromsättningshastighet (ggr/år)
 Korttidsfrånvaro (%)
 Genomloppstidsreduktion (%)
 Tillbud (st/anställd)
 Graden av lean (skala 1-5)
 Produktionsteknisk insikt (skala 1-5)
Dessa kvantifierbara parametrar kompletteras med bedömningar av följande två punkter och
med stöd från arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om belastningsergonomi [43].
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 Belastningsergonomi (skala 1–5)
 Fysisk arbetsmiljö (skala 1–5)
Dessa mätetal kommer vägas samman i syfte att ge en objektiv bild av
produktivitetspotentialen på arbetsplatsnivå.

3.2.1.1 Nivå 1
I en inledande fas utförs en frekvensstudie, vilket motsvarar nivå 1. En frekvensanalys
används för att få en uppfattning om hur olika aktiviteter fördelar sig. Genom
frekvensanalysen kan produktiviteten klargöras i form av man- och maskinutnyttjande. I den
här studien ligger fokus på manutnyttjande. Innan frekvensstudien påbörjades så upprättades
en kategorisering enligt värdeadderande arbete, semiproduktivt arbete och förluster. Själva
genomförandet ägde rum under en arbetsdag på ett produktionsavsnitt som bestod av sex
stycken CNC-maskiner. Frekvensstudien genomfördes efter en slumpvalsmetod, sedan
noterades antal markeringar med papper och penna för pedagogiska skäl. Företeelser som
störningar, ställtider, väntan på verktyg och information noterades i underlaget (se Tabell 1 i
avsnitt 4.1.1 för en sammanställning).
Vidare användes frekvensstudien som underlag till intervjuer mot operatörer och
produktionstekniker och i förlängningen en grundorsaksanalys.

3.2.1.2 Nivå 2
Nivå 2 består av olika parametrar som signalerar vilket läge produktiviteten ligger på, dessa
är:





Lageromsättningshastighet: Ger en uppfattning om hur företagets ledtider och
genomloppstider ser ut, men det visar även hur företaget står sig mot ändringar i
efterfrågan
Leveransprecision: Påverkar inte produktiviteten direkt, men det är ett mått på hur
väl processerna fungerar i produktionskedjan
Kassationsgrad: Ger direkt påverkan på produktiviteten eftersom kassationer är ren
förlust
Reklamationer: I likhet med kassationer är även reklamationer ren förlust, men
generellt är det här ett viktigare nyckeltal än kassationsgrad då det även påverkar
relationen med kund

3.2.1.3 Nivå 3
Nivå 3 bygger vidare på flera faktorer som inte har direkt påverkan på produktiviteten, de
bygger på:


Genomloppstidsreduktion



Ledtid



Arbetsmiljö

Nivå 3 används även för att utvärdera graden av Lean och produktionsteknisk insikt. Syftet är
att undersöka hur nära Mastec ligger för idealen till Lean och produktionsteknisk insikt. Likt
nivå två så samlades nivå 3:s mätetal i intern statistik som Mastec hade. Samtliga mätetal i
nivå 2 och 3 blev förmedlade från funktionerna planering/logistik, kvalitetstekniker,
produktionstekniker och platschef. Nivå 4 behandlar en metod- och teknikbedömning, men
den kommer inte innefattas i studien eftersom den är för omfattande. (Se Tabell 3 under
avsnitt 4.1.3 för sammanställning av nyckeltal i nivå tre. [44, pp. 21-30]).
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3.2.2 Kvalitativa, semistrukturerade intervjuer hos Mastec
Intervjuerna kommer ske i analogi med kapacitetsstudien. Där resultatet från PPA-metoden
kommer peka på vilka hinder det finns för produktiviteten i maskingruppen - vilket senare ska
göra det möjligt att formulera relevanta frågor. Intervjumetoden kan beskrivas i likhet med
Mats Alvesson och Peter Svensson definition av vad en kvalitativ intervju är: ”En konversation
med ett syfte, där intervjuobjektet kommer ha kunskap om vad intervjuarens agenda är” [45,
p. 2]. Inledningsvis så rådde det osäkerhet hos de anställda kring deras informationsbehov.
De hade ingen åsikt om informationsbehovet eller så förstod de inte frågan. Detta kan
närmast jämföras med den S-kurva som illustreras under avsnitt 2.2 som menar att en
teknologi som informations- och kommunikationsteknik har utvecklats mer än kunskapen om
hur man utnyttjar den. Det var även olika grad av förståelse till frågan och en del krävde mer
ledning i intervjuerna än andra. De som intervjuades var


platschef



logistik/planering



kvalitetstekniker



produktionstekniker



teknisk sälj



operatörer

Anledningen till det breda spannet av roller var för att undersöka informationsbehovet på
olika nivåer i företaget och försöka fastställa vart någonstans värdet i att utföra en
grundorsaksanalys skulle vara störst.
Med semistrukturerad intervju menas att det är ett specifikt tema med förbestämda frågor.
Nyckelfrågorna var förbestämda, men efterföljande frågor blev präglade av vad
intervjuobjektet svarade [42, p. 82]. Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter,
men det fördes även anteckningar för att inte missa något viktigt.

3.2.3

Kvalitativa, semistrukturerade intervjuer hos Absolent

Intervjuerna hos Absolent gick efter samma upplägg som på Mastec. De roller som
intervjuades var


transportsamordnare/logistik



kvalitetstekniker



platschef



teknisk sälj

3.2.4 Grundorsaksanalys
Den kvantitativa och kvalitativa studien trattades ner till en grundorsaksanalys. Ett verktyg
som heter fiskbensdiagram (alternativt ishikawadiagram) användes. Fiskbensdiagram
beskrivs som ett orsaks-och-verkan-diagram, det är ett analytiskt redskap som behandlar
förhållandet mellan problem och orsak. Genom att visualisera orsakerna-och-verkan så
hjälper det användaren att förstå och hitta rotorsaken till problemet. Stringens för
diagrammet kommer ske enligt följande:
1) Definiera problemet
2) Ta reda på ett antal huvudorsakskatergorier
3) Gå ner från alla huvudorsakkategorier till underosakskategorier
4) Från undersakskategorier till en ännu mer granulär nivå
5) Steg 4 arbetas igenom tills det är slut på idéer [46, pp. 2-3]
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För det praktiska genomförandet av grundorsaksanalysen valdes den kritiska parametern
leveransprecision ut för närmare analys. Valet av parametern baseras på en analys av
insamlade och bearbetade data från PPA-analysen och de kvalitativa, semistrukturerade
intervjuerna i kombination med intervjupersonernas önskemål. En närmare beskrivning av
valet av parameter finns under avsnitt 4.5.

3.2.4.1 Session 1
Grundorsaksanalysen delades upp i två sessioner, där den första sessionen genomfördes med
roller som uttryckt informationsbehov cirkulerande kring holistiska perspektiv på
verksamheten. Dessa holistiska perspektiv innefattar planering, realtidsinformation och
marknadsmässiga, externa överblickar och finns närmare beskrivna under avsnitt 4.5
Rollerna som deltog i grundorsaksanalysen ombads att lista vad de ansåg vara de
övergripande orsakerna till en otillfredsställande grad leveransprecision. Detta resulterade i
sex stycken övergripande orsaker som finns beskrivna under avsnitt 4.5 och markeras med
orange text i fiskbensdiagrammen.
De övergripande orsakerna studerades närmare genom frågor kring varför de uppstod, vilket
resulterade i att partiella orsaker grenades ut från de övergripande orsakerna. De partiella
orsakerna studerades därefter på samma sätt som de övergripande orsakerna, vilket
resulterade i nya partiella orsaker. Proceduren upprepades till och med att antingen ett
konkret informationsbehov lokaliserats, analysdeltagarnas kunskaper om orsaker tagit slut,
eller till och med att anledningarna ansågs sträcka sig utanför examensarbetets formulerade
avgränsningar (se avsnitt 1.4).

3.2.4.2 Session 2
Vid en analys av det fiskbensdiagram som utvecklats under Session 1 beslutades att den
övergripande orsaken ”överbeläggning” förgrenat till den partiella orsaken ”ställtider” skulle
studeras närmare. Beslutet togs av författarna till examensarbetet i diskussion med
handledare. I Session 2 deltar roller som uttryckt informationsbehov cirkulerande kring
operativa perspektiv på verksamheten. Dessa perspektiv utgörs av informationsbehov rörande
5S-aktiviteter och materiell.

3.3 Koppling mellan frågeställningar och metod
Examensarbetets syfte och frågeställningar har varit styrande genom hela studien.
För att besvara frågeställningarna formulerade under avsnitt 1.3.2, genomfördes en
litteraturstudie, kapacitetsstudie, intervjuer och en grundorsaksanalys. Litteraturstudien
genomfördes löpande under hela projektet för uppbyggnad av det teoretiska ramverket och
som stöd för utförandet av kapacitetsstudien, intervjuerna i frågeställning a) och
grundorsaksanalysen i frågeställning b). Kapacitetsstudien genomfördes som grund för att
arbeta med både frågeställning a) och b). Intervjuerna genomfördes främst med fokus på
frågeställning a) och grundorsaksanalysen genomfördes med fokus på frågeställning b).
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Figur 8. Samband mellan syfte & frågeställningar och metod
Figur 8 ovan illustrerar tankesättet som lett fram till valen av arbetssätt för att besvara
frågeställning a) och b). Syfte och frågeställningar har varit styrande genom hela arbetet och
illustreras med den röda linjen som löper från ”syfte & frågeställningar” till och med
”Sammanställning rapport”.

3.3.1 Kopplingar mellan frågeställningar och PPA-analys
Efter att examensarbetets syfte och frågeställningar manifesterades beslutades att en
kapacitetsstudie i form av en PPA-analys skulle genomföras. Motiveringen till att en PPAanalys skulle genomföras som grund i arbetet är:


Examensarbetet får en utgångspunkt i kvantifierbara data och fakta (verkligheten).
o



PPA-analysen användes som förstudie för att lära känna produktionssystemet.
o
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Detta ger examensarbetets analys och resultat (se avsnitt 4) högre reliabilitet
eftersom man kan hänvisa till insamlade data och framräknad
produktivitetspotential. Även validiteten i arbetet stärks eftersom det
studerade produktionsavsnittet skapar en naturlig avgränsningsram att röra
sig inom och analysera närmare.

Analysmetodens bredd, omfång och olika mätparametrar gör att en valid
problembild kan målas upp. Denna problembild bidrar till att behov knutna
till flödet av information kan lokaliseras för att besvara examensarbetet syfte
och frågeställningar.

Metod och genomförande
o



Analysen var grund för formuleringen av valida frågor som ställdes i de
kvalitativa semistrukturerade intervjuerna som hölls efter PPA-analysens
genomförande. Frågorna är valida eftersom de är förankrade i en empirisk
studie och i en förståelse av produktionssystemet. Validitet skapas också
genom att konkreta hinder för den maximerade produktivitetspotentialen har
lokaliserats. Går det att hänvisa till konkreta hinder för maximerad
produktivitetspotential styrker det motiven för varför en vidare undersökning
av hindren för maximerad produktivitetspotential skulle behöva genomföras.

PPA-analysen användes för att teoretisera och dra slutsatser kring behov knutna till
flödet av information i produktionssystemet.

3.3.2 Kopplingar mellan frågeställningar och intervjuer
I syfte att besvara frågeställningarna formulerade under avsnitt 1.3 valdes semistrukturerad
kvalitativ intervju som metod (se avsnitt 3.2.2). Det direkta syftet med detta val var att ta
reda på intervjupersonernas egen uppfattning och åsikt om vilket informationsbehov som
önskas i just deras arbete med nödvändiga och värdeskapande processer. Intervjuns
semistrukturerade kvalitativa karaktär gör att intervjupersonen inte blir hämmad av
svarsalternativ eller andra ramar för vad svaren får innehålla. Metoden ger också en
nyanserad beskrivning av specifika och generella attribut i informationsbehovet. Eftersom
denna beskrivning återges i kontexten av intervjupersonens roll i produktionssystemet,
underlättar detta arbetet med analys och slutsats i examensarbetet. Med hänvisning till
forskning om bland annat förbättringsarbete [47] och organisationsstrukturen ”platt
organisation” [48] kommer många av de behovsförslagen som leder till störst värdeökning i
den utförda arbetsuppgiften från anställda som är närmast knutna till arbetsuppgiften. Detta
beror på den anställdas kunskap om och närhet till processerna som arbetsuppgifterna angår.
För att besvara examensarbetets syfte och frågeställningar, bör alltså det teoretiska ramverket
och insamlad empiri i form av ”hårda data” kompletteras med anställdas på företagets egna
tankar och åsikter.
För att ge examensarbetet en mer generaliserbar karaktär så har kompletterande
datainsamling utförts på ett företag till, Absolent. Detta sker som komplement till den
generaliserbarhet som genereras från jämförelse av insamlat intervjumaterial från Mastec
med examensarbetets teoretiska ramverk. Samma typ av kvalitativa semistrukturerade
intervjuer som hållits med personal på Mastec hålls med personal på Absolent och samma
frågor ställs.

3.3.3 Kopplingar mellan frågeställningar och grundorsaksanalys
För att besvara frågeställningen ”Vilken specifik information kräver definierade och
avgränsade roller för arbetet med nödvändiga och värdeskapande processer
hos fallstudieföretaget?” så genomförs en grundorsaksanalys. Grundorsaksanalysen byggs upp
i ett fiskbensdiagram. Ett fiskbensdiagram börjar brett och trattas ner till vad som kommer
vara en eller flera grundorsaker med inriktning på informationsgap. Med stöd från tidigare
empiri kommer en viss huvudorsak väljas för att undersökas närmare och genom det hitta ett
informationsbehov i en kritisk situation. Med andra ord så kommer metoden peka på ett
konkret informationsbehov.
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4 Analys och resultat
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt
teorin från det teoretiska ramverket genom analys.
I följande kapitel redovisas den data som samlats in under fallstudien (se avsnitt 3.2).
Insamlade data har analyserats för att ge en nulägesbeskrivning av Mastecs situation och
behov och för att leda fram till svar på frågeställning a) och b).

4.1 Analys och resultat från PPA-analys
4.1.1 Analys och resultat från nivå 1
Den frekvensstudie som genomfördes under PPA-analysens första nivå resulterade i följande
mätparametrar:

Värdeadderande:
Programerar
Värdeadderande totalt:

Slumpintervallmetod
Antal
markeringar
%
39
39

19%
19%

Semi-produktivt:
Programerar (första bit)
Byter detalj
Byter verktyg
Gör rent (i maskin)
Städar (runt station)
Hämtar fixtur
Sätter in fixtur
Semi-produktivt totalt:

25
13
20
5
7
12
9
91

12%
6%
10%
2%
3%
6%
4%
45%

Förlust:
Haveri
Verktyg kör åt fel håll
Letar fixtur/verktyg
Hämtar hjälp
Personlig tid
Väntar på material
Hämtar dokument
Förlust totalt:

10
6
25
10
9
8
6
74

5%
3%
12%
5%
4%
4%
3%
36%

204

100%

Totalt:

Tabell 1. Resultat från frekvensanalysen
Tabell 1 visar, enligt vald kategorisering av aktivitet, att 36% av tiden är förluster. En
jämförelse kan dras mellan detta resultat och resultat erhållna från frekvensanalyser
genomförda på 6 stycken andra likartade semiautomatiserade produktionsavsnitt, med
likartat antal analysobjekt. Resultaten från referensobjekten visar ett genomsnitt på 35 %
värdeadderande, 28 % semiautomatisk och 38 % förlustaktivitet i det manuella arbetet [39, p.
31]. Mastecs 36 % visar därmed på en likartad, något lägre frekvens störande aktiviteter. Trots
detta likvärdiga resultat kan här en konkret förbättringspotential påvisas.
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4.1.2 Analys och resultat från nivå 2
Nivå 2’s nyckeltal samlades in genom Mastecs interna statistik, de flesta nyckeltal fanns i rätt
form, men en del behövde räknas ut med hjälp av andra parametrar. Se Tabell 2 där
nyckeltalen ställs i relation till Mastecs mål och riktlinjer. I Tabell 2 finns ett gap mellan
Mastecs nuvarande OEE-tal och vad deras mål är. Ytterligare gap finns mellan
kassationsgrad, reklamationsgrad och leveransprecision. Likt frekvensstudien så finns det
belägg för att Mastec inte når upp till sin fulla produktivitetspotential genom att studera
nedanstående mätetal. Av dessa mätetal har leveransprecisionen bedömts vara mest kritisk.
Denna bedömning är gjord i diskussion med fallstudieföretaget och motiveras med att den
både skiljer sig från genomsnittet hos de sex referensföretagen och från Mastecs egen
målsättning.

Tabell 2. Resultat från nivå 2 i PPA-analysen

4.1.3 Analys och resultat från nivå 3
I nivå 2 så samlades nyckeltal in genom intern statistik. Genom att studera exempelvis
genomloppstidsreduktion så visar det att Mastec har försämrats från föregående år.

Nuläge (Mastec)
Genomloppstidsreduktion från föregående
år (%)
Ledtid (dagar)
Graden av Lean
(skala 1-20)
Produktionsteknisk insikt
(skala 1-20)

Mål (Mastec) Andra företag (6 st)

-14.4
22.06

6

11

7

13

11

Tabell 3. Resultat från nivå 3 i PPA-analysen

4.2 Analys och resultat från kvalitativa, semistrukturerade
intervjuer
De kvalitativa, semistrukturerade intervjuerna resulterade i transkriberade svar i textform
före de analyserades. Själva analysen av de transkriberade svaren erhållna från intervjuerna
genomfördes i syfte att svara på frågeställning a). För att besvara frågeställning a) utnyttjades
även resultaten från PPA-analysen. Då dessutom frågorna formulerade för de kvalitativa,
semistrukturerade intervjuerna i vissa avseenden bygger på iakttagelser och resultat erhållna
från PPA-analysen (se avsnitt 3.3.1), är analysen av resultaten från de kvalitativa,
semistrukturerade intervjuerna gjord i analogi med den analys som är genomförd för PPAanalysen. Analysen av svaren från de semistrukturerade, kvalitativa intervjuerna är alltså
delvis en vidareutveckling av PPA-analysen, varför ”Analys med avseende på frågeställning a)”
är en mer lämplig rubrik att bearbeta resultaten från intervjuerna under.
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4.3 Analys och resultat med avseende på frågeställning a)
Kapacitetsstudien och de efterföljande kvalitativa intervjuerna mynnade ut enligt Matris 1.
Informationsbehov speglat av typ av arbetsroll kunde urskiljas. Efter en analys av intervjuerna
så kunde resultatet jämföras med Bruzelius och Skärvads (se avsnitt 2.3.3) definition för olika
typer av information: operativ och strategisk. Abstraktionsnivån i informationsbehovet
bedömdes gå från operativ karaktär till en i ökande utsträckning strategisk karaktär. Se Matris
1.

Matris 1. Generella informationsbehov knutna till tjänst i förhållande till närhet till fysisk
produktion
Vidare analys av intervjumaterialet mynnade ut i observationen att typen av
informationsbehov och utförligheten i intervjusvaren präglades av den anställdas arbetsroll
och närhet till den fysiska produktionen.
Med närhet till den fysiska produktionen menas graden av kontakt med de processer där
bearbetning av material förekom. Graden av närhet är en bedömning som gjorts av författarna
till examensarbetet och är baserat på observationer gjorda under genomförandet av PPAanalysen. Operatörerna vid de sex analyserade frässtationerna bedömdes stå närmast den
fysiska tillverkningen på en daglig basis, följt av CNC-tekniker med något lägre grad av
närhet, produktionstekniker, kvalitetstekniker, teknisk säljare, planering/logistik och
slutligen platschef med lägst grad av närhet. Arbetsrollerna är listade i kolumnen under
”tjänst” i Matris 1. Bedömningen av närhetsgrad till fysisk tillverkning är baserad på fysisk tid
vid frässtationerna i kombination med i vilken utsträckning arbetsrollens beslut påverkar den
direkta tillverkningen.
Typen av informationsbehov är en bedömning gjord av författarna till examensarbetet och är
baserad på informationsbehovets abstraktionsnivå, som beskrivs närmare i avsnitt 2.3.3.
Typen av information är listad till höger om rubriken ”behov” i Matris 1. Abstraktionsnivån i
informationsbehoven bedömdes öka i linje med arbetsrollernas avstånd till den fysiska
tillverkningen.
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De semistrukturerade, kvalitativa intervjuerna ledde fram till ett brett spektrum av
informationsbehovstyper som karaktäriserades av den anställdas specifika arbetsuppgifter. I
enlighet med konceptet bakom semistrukturerade, kvalitativa intervjuer (se avsnitt 3.2.2) gavs
inga specifika svarsalternativ och intervjudeltagaren uppmuntrades att svara fritt och
reflekterande. Detta ledde fram till en stor kvantitet av behovstyper med inbördes varierande
grad likheter. Naturligt så uppdagades inga identiska informationsbehov mellan
intervjudeltagarna, varför författarna till examensarbetet valde att kvantifiera insamlade
intervjudata och kategorisera den efter följande nio informationstyper:













Materiell
o Denna informationstyp är av det slaget som kan samlas in från givare och
sensorer i tillverkningsprocessen. I intervjuerna uttrycktes att olika mycket
information kunde erhållas beroende på vilken fräs som användes.
Information rörande exempelvis temperatur och vibration erhållen från en
typ av maskin kunde vara bristfällig i jämförelse med informationen erhållen
från en annan maskin.
5S
o Namnet på den här informationstypen är vald eftersom den angår typiska 5Saktiviteter. Information efterfrågades rörande vart materiell såsom verktyg,
instrument och dokument var belägna någonstans
Kvalitet
o Den här typen av informationsbehov rörde kvalitetsmätningar i
tillverkningen
Lagerstatus
o Kopplingar finns mellan informationsbehovskategorin ”lagerstatus” och ”5S”
på det sättet att information om materiell efterfrågas. Dock härrör
informationsbehovskategorin ”lagerstatus” snarare saldo på materiell i lager
än belägenhet a materiell
Planering
o Informationsbehovet härrör planeringsinformation så som daglig styrning,
körplaner och mål
Realtidsinformation
o Syftar till ett behov av att kunna tillhandahålla information från pågående
processer i verksamheten
Instruktioner
o Alternativt utbildande information. Information om användning av system,
programvaror, funktioner, med mera
Extern information
o All information som kunder och leverantörer besitter, som är svårtillgänglig
för fallstudieföretaget
Helhetsbild
o Information om hur företaget ”mår” och vilka kopplingar som finns mellan
olika processer i företaget

Ovanstående kan relateras till områdesinformation, probleminformation och
problemlösningsinformation från avsnitt 2.3.3. Materiell, 5s, instruktioner, planering och
lagerstatus kan knytas an till områdesinformation. Problem- och problemlösningsinformation
kan relateras till kvalitet och realtidsinformation. Ett övergripande behov av
områdesinformation går att urskilja, vilket innebär att det finns en önskan om information
angående fakta, koncept och teorier som härrör hur ett problem ska lösas.
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Cellerna i matrisen markeras med en siffra som indikerar hur många informationsbehov inom
en kategori som har kunnat härledas från intervjuerna för respektive arbetsroll. Har
exempelvis två operatörer gett uttryck för att de saknar information om planering och daglig
styrning, markeras detta med ”2” i kolumnen med rubriken ”planering” på raden med
rubriken ”operatör”. En enskild arbetsroll kan också ge uttryck för två olika behov inom
samma informationskategori. Det kan exempelvis röra sig om en teknisk säljare som både vill
ha information om störningar i produktionsprocessen och information om (korrekt)
lagersaldo under ett samtal med kund. Detta markeras med ”2” i kolumn
”realtidsinformation” och rad ”teknisk säljare”. Summerat blir antalet informationsbehov 35.
Inget behov var identiskt med något annat.
Efter att produktionen i fallstudieföretag studerats en dag uppdagades hinder för
produktiviteten. Vilken typ av hinder går att se i Tabell 1 i frekvensstudien (4.1.1). I vad som
kan utläsas från Matris 1 så fanns dock inte så stor variation hos de anställda närmast
tillverkningen i hur information kan hjälpa dem i deras dagliga arbete. Denna observation
gjordes även av författarna till examensarbetet under pågående intervjuer, också med
avseende på utförlighet i svaren.
Matris 1 visar att det fanns ett större idéspektrum angående informationsbehov som kunde
härledas till strategiska beslut. Detta idéspektrum var större hos roller längre från den fysiska
produktionen. Skillnaden i innehåll i svaren från de olika intervjudeltagarna kan delvis
jämföras med det informationsgap som beskrivs i avsnitt 2.3.2. Detta informationsgap
skildrar problematiken i att en möjlig mottagare av information inte vet vilken information
som skulle hjälpa denna i dennes arbetsuppgifter. Svaren i intervjuerna genomförda med
roller nära produktionen speglades av en brist på perspektiv i vad som är rimligt att begära för
information. Svaren fick ofta pressas fram och var onyanserade jämfört med svaren erhållna
från rollerna längre från produktionen (se Bilaga 1). Gapet som finns mellan den information
som är nödvändig för effektivt arbete inom verksamheten och förmågan att förstå och kunna
sätta sig in i vad för typ av information som detta skulle kunna innebära, försöker fyllas av
tillverkare som jobbar med informationssystem. Dessa tillverkare ställer frågor som:


Vilken information vill den kollektivanställda ha tillgång till?



Vilken information vill tjänstemannen ha tillgång till?

Trots tjänstemännens många visioner och tankar kring vilka informationsbehov som hade
kunnat täckas för att underlätta det dagliga arbetet på en strategisk nivå, ligger det i slutändan
värdeskapande arbetet hos operatörerna i tillverkningen på den operativa nivån. Därför blir
det av vidare intresse att studera den instans av verksamheten där visionen om vilka
informationsbehov som kunde behövas täckas var lägst, nämligen hos operatörerna i den
fysiska tillverkningen. Denna närmare studie kommer genomföras i examensarbetets
grundorsaksanalys (se avsnitt 4.5).
(Värt att notera är också att studien genomfördes på de sex fräsarna på Mastec, eftersom
dessa enligt Mastecs platschef utgör en flaskhals på företaget. Genom att öka effektiviteten i
produktionsavsnittet riskeras alltså ingen suboptimering).
Intervjuinnehållet visar ett informationsbehov som är förhållandevis litet beträffande önskad
information från maskinerna i tillverkningen. De 2 av 35 markeringar som kan utläsas från
Matris 1 angående kategorin ”maskin” är härlett till operatörers önskemål om att exempelvis
veta status på en komponent som är under tillverkning. Operatörerna visar snarare på
informationsbehov som är relaterat till proaktivt arbete: information om vart verktyg och
fixturer är i en kontext om att förbereda verktyg och fixturer för nästa ställ och jobb.
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I enlighet med vad som avhandlats i det teoretiska ramverket under avsnitt 2.3.2 behöver
anställda i produktionssystemet få information som stödjer deras proaktivitet. Enligt
operatörerna och i vad som därmed kan utläsas från Matris 1, så saknas information om vad
som går att rapportera och om hur problem blir uppföljda i en kontext om förbättringsarbete
och avvikelserapportering. Information om ”vad är nästa steg?” och inte vad det finns för mål
utan information om ”hur vi ska nå upp till målen” i en kontext om planering och mål. Under
avsnitt 2.3.2 så beskrivs det som att information kommer ”top-down” och motsvarande blir
”bottom-up-rörelse”. Ur intervjumaterial och observation så fanns det indikationer på att
Bottom-up-rörelsen är begränsad på grund av att top-down arbetet inte är tillräckligt bra.
Operatörerna förklarade att de inte utnyttjade datasystemen och förbättringsarbete som
Axxos (produktionsuppföljningssystem) och excelblad eftersom information
om vissa problem som uppkom inte var möjliga att koda in. Denna problematik behandlas
under 2.3.1 som förklarar att en anställd inte bara är ”input-output” orienterad, därför vill den
anställda ha en kontext och mening i informationen. Resultatet blev att informationen inte
förmedlas. Eller att informationen förmedlas från mun-till-mun. Informationen
blir ”tyst”, och i sin tur blir den svår att lagra, och därför blir informationen inte lika
lättillgänglig. Denna transformation till digital verksamhet börjar hos ledningen och det är
deras uppgift att styra denna information för att den ska skapa affärsnytta.
Dock har Mastec bra förutsättningar för att jobba horisontellt med information, operatörer är
dynamiska och jobbar ofta i lag.

4.4 Analys och resultat från grundorsaksanalysen
I syfte att besvara frågeställning b) genomfördes en grundorsaksanalys (se 3.2.4).
Grundorsaksanalysen är baserad på de resultat och reflektioner som genererats från PPAanalysen och från de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna. Analys och resultat från
grundorsaksanalysen innefattar alltså även resultat från PPA-analysen och från de kvalitativa,
semistrukturerade intervjuerna. Analys och resultat från grundorsaksanalysen beskrivs därför
med syftet att besvara frågeställning b) (se nedanstående avsnitt 4.5) och kan inte separeras
från tidigare analyser och resultat.

4.5 Analys och resultat med avseende på frågeställning b)
Nyckeltalet som valts ut ur PPA-analysen för vidare forskning är leveransprecision (se avsitt
4.1.2). Anledningen till att vidare fokus har valts att läggas på leveransprecision är för att:


Den är låg i förhållande till Mastecs interna målsättning
o



Den är låg i förhållande till de sex referensföretagens
o



Mastecs OEE-tal är 6,01 % lägre än deras interna målsättning (se 4.1.2)

Går att härleda till uttalade behov och brister i utförda intervjuer
o
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Bedömda förluster är 36 % (se 4.1.1)

Går att härleda till förluster i OEE-tal
o



Genomsnittet hos de sex referensföretagen är 98,2% (se 4.1.2)

Går att härleda till förluster i frekvensstudien
o



Interna målsättningen är 96 % (se 4.1.2)

Intervjupersonernas uttryckta informationsbehov generaliserades,
kategoriserades och markerades enligt Matris 1 (se avsnitt4.3).
Markeringarna bildar kluster centrerade kring informationstyper som
signalerar övergripande problemområden i verksamheten (se avsnitt 4.2).
Centrum för problemområdena är


5Sktiviteter



Planering

Analys och resultat


Helhetsbild

Grundorsaksanalysen delades in i två etapper (se avsnitt 3.2.4). I den första etappen
identifierades sex stycken huvudsakliga orsaker till otillfredsställande grad leveransprecision.
Dessa huvudorsaker är


Kvalitetsbrister



Metodbrister



Maskinmässiga brister



Överbeläggning



Externa faktorer



Planering

Var och en av dessa sex huvudsakliga orsaksområden grenas ut i partiella orsaker, som i sin
tur grenas ut i egna förgreningsorsaker.
Fiskbensdiagrammet som resulterade från första grundorsaksanalyssessionen följer nedan:

Figur 9. Fiskbensdiagram från session 1 (se avsnitt 3.2.4.1) i grundorsaksanalysen
En jämförande analys gjordes mellan resultaten erhållna från fiskbensdiagrammet i första
grundorsaksanalyssessionen, resultaten erhållna från PPA-analysen och från de kvalitativa,
semistrukturerade intervjuerna. Av de orsaksförgreningar som löper från
fiskbensdiagrammets huvudproblemområde, ”90 % leveransprecision”, bedömdes en av de
sex övergripande orsakerna, ”överbeläggning” och vidare till den partiella orsaken ”ställ tar
för långt tid” ut för vidare analys. Anledningen till att den partiella orsaken ”ställ tar för långt
tid” valdes ut är för att den bedömds gå i linje med informationsbehoven uttryckta i de
kvalitativa, semistrukturerade intervjuerna och för att den går att härleda som delorsak till
fler kritiska mätetal i PPA-analysen.
I Matris 1, erhållen från de kvalitativa semistrukturerade intervjuerna återfinns kluster
kretsande kring informationsbehovstyperna ”5S-aktiviteter” och ”planering”. Behoven som
gett upphov till dessa kluster är inom ”5S-aktiviteter” bland annat:
”Finns inte grejer. Saknar grejer och får leta efter allting.”
”Verktygshantering! En som har hand om verktygen och kan förbereda dem för alla jobb.
Ställen skulle bli jättekorta”.
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” För att ta reda på något behöver jag snarare fråga mina kollegor om något än att ta reda
på något den digitala vägen”.”

och inom ”planering” bland annat
”Vad ska vi göra? Vad är nästa steg? Slippa springa runt och fråga!”
”Det kanske skulle finnas en skärm då vid varje station, som man kan se att jamen nu
kommer det ju in en order”.

(se Bilaga 1)
Brister i 5S-aktiviteterna leder till att direkt slöseri förekommer under de ställen, vilket även
noterades under frekvensanalysen utförd i PPA-analysens nivå 1 (se avsnitt 3.2.1.1). Tid under
dessa ställ går åt till att leta efter instrument. Den tiden kan sparas in om information om
instrumentens belägenhet är känd.
Brister i planering leder till slöseri i ställ på det sättet att dessa ställ inte förbereds i tid före
genomförande.
Mätetal från PPA-analysen som blir direkt påverkade av långa ställ är


OEE % då maskinerna står still under ställtid



Lageromsättningshastighet eftersom produktionen tar längre tid än den hade behövt
göra



Genomloppstidsreduktion

 Förlust (frekvensstudie)
Vidare orsaker till att ställtiderna valts ut att studeras närmare är på grund av den
problematik som uppdagats och avhandlats under avsnitt 4.5, med stöd från teorierna under
avsnitt 2.3.2. Denna problematik beskriver det gap som finns mellan den information som är
nödvändig för effektivt arbete inom verksamheten och förmågan att förstå och kunna sätta sig
in i vad för typ av information som detta skulle kunna innebära. Operatörerna var den
arbetsroll där visioner och beskrivningar kretsande kring vilka informationsbehov som kunde
behövas täckas var lägst. Det motiverar nyttan i att välja ett problemområde knutet till
operatörers dagliga arbete som område för vidare grundorsaksanalys.
Samma procedur som genomfördes under session 1 (se avsnitt 3.2.4.1), genomfördes i session
2 (se avsnitt 3.2.4.2). Denna gång genomfördes grundorsaksanalysen med roller i direkt
anknytning till produktionssystemet. Fiskbensdiagrammet utvecklades från den övergripande
orsaken ”överbeläggning” till förgreningar som bildar ett nytt fiskbensdiagram. Figur 10 visar
fiskbensdiagrammet framtaget under session 1 i avsnitt 3.2.4.1 och det nya
fiskbensdiagrammet som förgrenas ut från delorsaken ”överbeläggning”. Det nya
fiskbensdiagrammet som förgrenas ut från delorsaken ”överbeläggning” är inringat i en blå
cirkel. I Figur 11 visas den del av fiskbensdiagrammet som förgrenas ut från delorsaken
”överbeläggning” i förstorat format:
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Ej normaliserat i
arbetsgruppen

Låga
incitament

För liten
återkoppling
till
operatören

För få
stopkategorier

Andledning till stopp
i maskin inte kodat i
Axxos

Bekvämare att
lägga i låda än på
lager

Finns lådor på
arbetsbänkar

Ledarskapsbrister

För få
stopkategorier

Tid går åt till att leta
verktyg
& fixturer

Undermålig
avvikelsehantering

kvalitetsbrister

Maskinfaktor

Utanför
organisation

Vekrtyg läggs tillbaka
på fel ställen

Avvikelserna registreras
inte frivilligt

Operatören vet
inte varför hen
skall koda

Planering
Toppstyrt

Tid går åt till att leta
instrument

Underkapacitet i
mätningen

Dålig planering

Ingen
Spårbarhet

Känsla av bevakning
Tid går åt till
att leta
dokument

Leverans blir
stående
Förberedelsearbete
bristfälligt pga undermålig
veckoplanering

Dokument
saknas

Olika
ledtider

För mycket annat att göra

Svårt att koda

Underbemanning

kostnader
Underkapacitet
personalmässigt

Komponenter
Kunder

Progrnoser

Tidsbrist
Bemanning
Samordningen
av data komplex

Vilka
komponenetr går
att köra
tillsammans

Samkörning

Försenad
leverans av
råmaterial

tidsbrist

Brist på rätt
kompetens

Orsaker till stopptider
registeras ej tillräckligt

Letar verkty under
pågående yttre ställ

Efterfrågan

Suboptimeringar

Långa yttre
ställ

Brist i visualisering
Inga skärmar

Vet inte nästa körning &
utnyttjar inte tiden till att
Bristfällig
planering

Kapacitetsbrist

Begränsningar i
avvikelsesystemet

Materiella hinder

Avvikelserapportering

Inmätning
verktyg

Högkonjunktur

Låga
incitament

Bristfällig
planering

Ytbehandling
Svårt att samorda data
för visualisering

För lite
kategorier

Passar verktyg i
spindel?

Körklart

Körplan
Inte körklart

För korta
ledtider i inköp

Brist på
instruktioner

Stor andel
ordrar som tar
mindre än 10
timmar

Undermåliga
prognoser

Orderfluktuationer

Planering
Strategiska
order

Uppföljning

Produktionsteknik

Otydlig

Undermålig
planering

För få maskiner

Avviker från plan

Arbetssätt
följs inte upp

Teknisk utveckling

Brist på
kunskap

Omställningar

Plan går
förlorad vid
skiftbyte

Brister i
standardisering

Varians order

Svårt att
jämna ut flöde

Körplan

Undermåliga prognoser

Brist på visualisering

Teknisk utveckling

Orderfluktuationer

Material på lager

Dålig kontroll
flöde

Brist på instruktioner

Arbetssätt
följs inte upp

För korta
ledtider i inköp

Skall

90% leveransprecision

Bristfällig
standardisering

Undermåliga
prognoser

Material på lager

Erfarenhet
Brist i
standard

Snabb teknisk
utveckling
Hinner inte
lära sig

Revisionsändringar

Arbetssätt följs inte upp

Underkapacitet

Små och
varierande
ordrar

Engagemang

Bristfällig
standardisering

Programering
tar tid

Ordervarians

Brist på instruktioner

Brist på
erfarenhet

Instruktioner

Teknisk
utveckling

Brist i metod

Avviker från plan

Strategiska
order

Planering är
svår

Vad är dagens
körplan?

Förändringar i körplan

Viilka artiklar ska köras?

Planering
Körplan redovisas
muntligt

Tyst komunikation

Verktyg för
komunikation
otillfredsställande

Frågar kollegor om
vart verktyg ligger
Bekvämare att
lägga i låda än på
lager

Finns lådor på
arbetsbänkar

Tid går åt till att leta
verktyg
& fixturer

Det digitala
verktygsskåpet rymmer
inte alla verktyg

Brist i komunikation
mellan skift

Förbättringsförslaget kan
bedömas vara på sådan
detaljnivå att det inte skrivs upp

Pussel i
schemaläggning

Undermåliga
visualiseringsverktyg

Små
tillverkningspartier

Vekrtyg läggs tillbaka
på fel ställen

Exceldokumentet som
används för
förbättringsförlag utnyttjas
inte til fullo

Inrapporterade
problem har ingen
uppföljning

Förberedelsearbete bristfälligt
pga svår veckoplanering

Överbeläggning
Tid går åt till att
leta instrument

Brister i
förbättringsarbete
Tid går åt till att leta
dokument

Mätpersonal är
inte tillgänglig

Finns bara en
anställd
mätpersonal

Programmering tar tid

Låga
Incitament

Avvikelsehantering
unyttjas inte pga
begränsningar i
datasystemet

Bristfälliga
instruktioner

Brist på
erfarenhet

Finns inte koder
för alla stop

Tyst
information

Stor variation i
sortiment

Andledningen till
maskinstopp inte
registreras i Axxos

Mätmaskin är inte
tillgänglig

Standard för hur man ska
programmera
Tid går åt till att leta
verktyg
& fixturer

Slöa
verktyg

Tid går åt till att leta
dokument

Vekrtyg läggs tillbaka
på fel ställen

Nya
artiklar

SE NÄSTA
SIDA

Verktyg ställs in i
fel
hållare/uthäng
Omställ

Ställ är för långa

Figur 10. Fiskbensdiagram med samtliga huvudorsaker, delorsaker och grundorsaker.
Fokusgrenen ”ställ är för långa” har ringats in.
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Vad är dagens
körplan?

Förändringar i körplan

Viilka artiklar ska köras?

Planering
Körplan redovisas
muntligt

Tyst komunikation

Verktyg för
komunikation
otillfredsställande

Frågar kollegor om
vart verktyg ligger
Bekvämare att
lägga i låda än på
lager

Finns lådor på
arbetsbänkar

Tid går åt till att leta
verktyg
& fixturer

Det digitala
verktygsskåpet rymmer
inte alla verktyg

Brist i komunikation
mellan skift

Förbättringsförslaget kan
bedömas vara på sådan
detaljnivå att det inte skrivs upp

Pussel i
schemaläggning

Undermåliga
visualiseringsverktyg

Små
tillverkningspartier

Vekrtyg läggs tillbaka
på fel ställen

Inrapporterade
problem har ingen
uppföljning

Förberedelsearbete bristfälligt
pga svår veckoplanering

Överbeläggning

Exceldokumentet som
används för
förbättringsförlag utnyttjas
inte til fullo

Tid går åt till att
leta instrument

Brister i
förbättringsarbete
Tid går åt till att leta
dokument

Avvikelsehantering
unyttjas inte pga
begränsningar i
datasystemet

Bristfälliga
instruktioner

Brist på
erfarenhet

Mätpersonal är
inte tillgänglig

Finns bara en
anställd
mätpersonal

Programmering tar tid

Låga
Incitament

Finns inte koder
för alla stop

Tyst
information

Stor variation i
sortiment

Andledningen till
maskinstopp inte
registreras i Axxos

Mätmaskin är inte
tillgänglig

Standard för hur man ska
programmera
Tid går åt till att leta
verktyg

& fixturer

Slöa
verktyg

Tid går åt till att leta
dokument

Vekrtyg läggs tillbaka
på fel ställen

Verktyg ställs in i
fel
hållare/uthäng

Nya
artiklar

Omställ

Ställ är för långa

Figur 11 fiskbensdiagram med fokus på ställ
En analys av fiskbensdiagrammet visar på ett komplext nätverk av orsaker till det
grundläggande problemet, ”90 % leveransprecision. Många av delorsakerna, såsom ”tid går åt
att leta instrument” och ”programmeringen tar tid” återkommer i fler olika förgreningar i
diagrammet. Många av grundorsakerna till att ställ tar för långt tid och som utgör de yttersta
förgreningarna i Figur 11 går inte direkt att härleda till information. De som direkt går att
härleda till information listas i Tabell 4 nedan.
Det fullständiga fiskbensdiagrammet är bifogat under bilaga 2.
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Informationsbehov

Förklaring

Vad är dagens körplan?

Operatören behöver mer information om dagens körplan.
Bland annat för att kunna planera för inre och yttre ställ.

Vilka artiklar skall köras?

Operatören behöver mer information om vilka artiklar som
skall köras på lång och på kort sikt. Informationen skulle
underlätta planeringen av arbetet.
Operatören behöver information om uppkommande
förändringar i körplaner. Informationen behöver nå
operatören tidigare än vad den gör idag.
Mätningen av detaljer i produktionen är en flaskhals. För
få anställda finns inom mätning. Eventuellt skulle
effekterna av flaskhalsen minska om anställda som är
beroende av mätpersonalens expertis får tillgång till mer
information om mätpersonalens tillgänglighet.
Personalen vid det studerade produktionsavsnittet uppgav
att de lade ner
mycket tid på att leta verktyg. Behovet ligger här i att få
information om
vart verktyget är beläget någonstans.

Förändringar i körplan

Mätpersonalen är inte
tillgänglig

Tid går åt till att leta verktyg

Tid går åt till att leta fixturer

Tid går åt till att leta
dokument
Instruktioner

Samband mellan fel och
åtgärdsarbete
Finns inte koder för alla stopp
Förberedelsearbetet
bristfälligt på grund av svår
planering

Personalen vid det studerade produktionsavsnittet uppgav
att de lade ner mycket tid på att leta fixturer. Behovet ligger
här i att få information om vart fixturer är beläget
någonstans.
Personalen behöver information om vart diverse dokument
är. Dokumenten kan vara ritningar, instruktioner, med
mera.
Personal saknar viss information i form av instruktioner.
Denna information kan beträffa hur man skall koda en
maskin, information om nya programvaror, eller
utbildning som på annat sätt skulle hjälpa personalen i
dennas dagliga verksamhet.
I förbättringsarbetet erhålls inte tillräckligt mycket
information om hur rapportering av fel och brister leder till
förbättringsåtgärder.
Personalen behöver information om hur stopp skall kodas i
den dagliga driften. Stopp kan bero på avvikelser som är
ovanliga eller svårdefinierade.
Mastec tillverkar många små partier till många olika
kunder. Detta gör att veckoplaneringen kan bli svår och att
omprioriteringar kan behöva göras med kort varsel.
Informationsbehovet som kan relateras till den
problematiken skulle vara att i större utsträckning och i ett
tidigare skede få tillgång till orderinformation från kund.

Tabell 4. Grundorsaker till att ställen i det studerade produktionsavsnittet är för långa,
härlett till behovet av information.
Tabell 4 ovan är en närmare förklaring till grundorsakerna erhållna från
grundorsaksanalysen. För att få en närmare förståelse för i vilket avseende grundorsakerna
har att göra med för långa ställtider och slutligen går att påvisa som anledningar till att
leveransprecisionen är lägre än önskad, behövs grundorsakernas ses i den kontext som går att
utläsa från fiskbensdiagrammet (se Figur 10).

29

Analys och resultat
Innehållet i Tabell 4 går att se i ett fiskbensdiagram (se avsnitt 3.2.4 för förklaring).
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5 Diskussion och slutsatser
Syftet med den här studien är att undersöka informationens roll hos anställa i producerande
företag. Det övergripande syftet är att kartlägga hur information kan användas för att höja
produktiviteten. Resultatet gör tydligt att information har en viktig roll i produktion.
Diskussionen kommer att baseras på rapportens frågeställningar; a)
Vilken generell information kräver definierade och avgränsade roller för arbetet med
nödvändiga och värdeskapande processer i ett produktionssystem; och b)
Vilken specifik information kräver definierade och avgränsade roller för arbetet med
nödvändiga och värdeskapande processer hos fallstudieföretaget. Båda frågeställningarna har
besvarats genom att jobba efter ”tratten”, viktigt var att frågeställning [1 besvarades innan
[1]b) för att kunna identifiera en kritisk situation hos fallstudieföretaget.
Hur skulle rapporten sett ut om den påbörjades idag? I efterklokhetens sken så hade arbetet
nått en högre nivå om fokus hade varit på informationsbehov i en definierad situation. Om
studien varit situationsbaserad så hade det varit lättare för de anställda att förmedla konkreta
svar och då skulle examensarbetet peka på konkreta behov i resultatet. Med det sagt så kunde
den tekniska studien avsmalnas till en kritisk situation och anpassade frågor till ett mer
koncentrerat urval i den kvalitativa metoden. För att spinna vidare på den kvalitativa studien
så hade det varit bättre om vi varit mer pålästa kring information i industrikontext från
början, istället hämtades det kunskap iterativt under studiens gång och kompletterande
intervjuer fick genomföras med den nya kunskapen som underlag.

5.1 Diskussion kring validitet och reliabilitet i
undersökningen
Målet är att skapa en trovärdig och robust rapport. Ett viktigt verktyg för att nå målet är att
triangulera insamlad data. Genom denna metod får man en mer mångfacetterad bild av vilket
informationsbehov det finns [42, p. 107]. De olika metoderna för att samla in data diskuteras
vidare nedan.
PPA-modellen som använts i studien är en etablerad modell, som tidigare har prövats och
validerats av andra forskare. Modellen har använts som underlag till intervjuerna och
grundorsaksanalysen. Reliabiliteten i PPA-modellen bör problematiseras eftersom Mastec
menade på att deras OEE-tal inte var fullt så pålitligt utan bara kunde ge en fingervisning.
Patel och Davidson förklarar att ”låg reliabilitet ger låg validitet” [42, p. 102], detta leder osökt
in på OEE-talet igen som kan räknas ut olika från arbetsplats till arbetsplats. Därför var det av
vikt att inte bara undersöka det faktiska OEE-talet utan även studera bakomliggande
parametrar. Det visade sig att fallstudieföretaget använder samma metod som tidigare
metodik i PPA-studier. Dock bör det problematiseras att nyckeltalet investeringsvilja inte gick
att få tag på, vilket gör att PPA-analysen inte blir helt fullständigt. Men själva PPA-modellen i
sig har redan hög validitet eftersom den mäter produktivitet på en rad olika parametrar.
Sammanfattningsvis kan investeringsviljan försummas och OEE-talet kan förbli godtyckligt
samtidigt som metoden fortfarande har en hög validitet.
Efterföljande intervjufrågor formulerades med stöd från teorier i denna rapport, men även i
samråd med handledare på skolan och forskare på Swerea. För att nå en hög reliabilitet så
spelades intervjuerna in och direkt efter transkriberades och sammanfattades intervjun. Av
resultatet att döma så blev det mindre innehåll i svaren hos de kollektivanställda än vad det
blev för tjänstemännen, överlag visade tjänstemännen ett större perspektiv på vilket
informationsbehov de hade, vilket gjorde att validiteten i svaren hos tjänstemännen blev
högre. Men en stor del av resultatet kunde visa på att det fanns stöd i teorierna rapporten. För
att ytterligare bekräfta empiri från fallstudieföretaget och teorier så utfördes en
kompletterande intervjurunda på ett annat företag.
Rapporten behandlar ett relativt ungt forskningsområde. Begrepp som information och
digitalisering är svårdefinierat och därför ligger det stor vikt vid att få med olika perspektiv på
dessa begrepp. Förhållningssättet till litteratursökning var anpassat till peer-reviewed
rapporter. Endast artiklar av icke vetenskaplig karaktär fungerade som ett komplement.
Teorier som motsäger varandra, kompletterar varandra och liknar varandra har behandlats
för att på så sätt få en mer nyanserad bild och högre validitet.
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5.2 Generaliserbarhet
Finns det någon gemensam nämnare mellan studiens resultat och andra företag? Ambitionen
som Swerea har som forskningsinstitut är att generalisera och i utsträckningen formulera
heltäckande teorier. Målet var att hitta generella informationsbehov hos anställda på
fallstudieföretaget och sen hitta likheter genom teorier och hos det andra företaget som det
utfördes intervjuer på. Det finns såväl nya som gamla teorier (se avsnitt 2.3) som visar på att
det finns gemensamma nämnare med fallstudieföretaget.
I början av arbetet var visionen att få generaliserbara resultat i högre utsträckning, men för att
nå detta så hade ett antal studier på fler företag varit nödvändigt. Fallstudieföretag är
naturligtvis präglat av hur deras verksamhet ser ut, så det är problematiskt att hävda
motsvarande behov finns på andra företag. Med facit i hand så räcker det inte med en
fallstudie och ett kompletterande företag för att påstå att det är generaliserbart. En del av
detta arbete skulle kunna vara en del av en metastudie eller ses som ett förarbete till en vidare
studie för Swerea.
Däremot visar resultatet att anställda har behov av att använda information för att jobba mer
förebyggande och ta strategiska/operativa (överhängande strategisk) beslut. Förebyggande
arbete bekräftas hos det andra företaget som förklarar att de kan jobba effektivare om de får
tillgång till rätt information (förebyggande arbete kan vara att duka med material till nästa
detalj som ska köras eller få tillgång till en mer långsiktig körplan). Ovanstående bekräftas
även under det teoretiska ramverket som behandlar proaktivt arbete och beslut som kräver
olika detaljnivå på informationen. Med andra ord uppnår rapporten en viss mån av
generaliserbarhet.
Urvalet begränsades till personal i anslutning till produktionssystemet, där tillgängligheten på
personalen varierade. Detta kan likställas med bekvämlighetsurval som innebär att urvalet
består av de personer som är tillgängliga för oss. Dock var kategorier av roller till
produktionssystemet förutbestämt, men inom kategorierna kunde det växla (operatörer
exempelvis, där deras tillgänglighet varierade i högre grad än tjänstemännen). Det innebär att
generaliserbarheten påverkas eftersom det inte är helt slumpmässigt urval. Vidare var urvalet
mättat, men tidsmässigt så blev det inte lika långa samtal med vissa på grund av att de alltid
inte var tillgängliga, därför fanns det mer datainsamling hos vissa funktioner och det blir då
lättare att ställa det i relation till det teoretiska ramverket.
Sammanfattningsvis så går det inte generalisera arbetet till den grad att uppdragsgivaren
Swerea kan utveckla lösningar enbart med detta arbete som grund. Dock kan det ses som en
förstudie för att fortsätta på forskningsområdet informationsbehov, big data analysis och
digitalisering.

5.3 Trögheter i examensarbetets utförande
27 företag kontaktades i sökandet efter ett produktionsavsnitt att utföra en fallstudie på (se
Figur 12
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). Ett av företagen kunde erbjuda ett studieobjekt och ett annat företag kunde ställa upp för
intervjuer. Med utgångspunkt i att forskning kring informationsteknologier som syftar till att
stödja industrier med deras värdeskapande och nödvändiga processer bör vara mist delvis
förankrad i det faktiska näringslivet, går det att argumentera för att det här tyder på
utmaningar inom forskningsområdet. Många av företagen som kontaktades gav inget gensvar,
vilket resulterade i mycket administrativt arbete som hade varit värdefullt att lägga på
rapporten. Att knyta kontakt med företag för genomförandet av fallstudien var en process som
sträckte sig över tre månader och tog mycket fokus från examensarbetets syfte och
frågeställningar. Detta faktum bör belysas som bakgrund för genomförandet av eventuella
framtida, liknande och kanske mer omfattande arbeten inom samma område som det här
examensarbetet.

Figur 12 Lista över kontaktade företag
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6 Vidare arbete eller forskning
I detta arbete generaliseras informationsbehov med hjälp av det teoretiska ramverket och
vidarebearbetning på två företag. För att nå en ännu högre generaliserbarhet så
rekommenderas vidare empiri på såväl företag inom samma bransch och andra branscher
som företag av olika storlek. För att verifiera studiens resultat och förslag så bör vidare
forskning kring informationsinnehåll-, behov och modellering kartläggas. Ett mer
hermeneutiskt förhållande kan användas då informationsbehov är väl sammanlänkat till
kognitiva begränsningar. Av intervjuerna att döma så hade operatörer inte så många åsikter
om hur de kunde jobba effektivare genom att ha tillgång till bättre eller mer information, ändå
är det i produktionen som en stor del av produktiviteten ställs. Därför skulle det vara av
intresse för företagen att undersöka ytterligare vad operatörer har för behov. Under studiens
gång så blev det ofta en fråga om informationsmodellering; att informationen inte är
visualiserad; att informationen inte är standardiserad; att informationen inte är
användarvänlig. Därför kan det vara av ytterligare intresse att ha kompletterande
undersökning inom informationsmodellering, men även med en inriktning på enbart
digitalisering. Forskning inom digitalisering i en industrikontext har möjliggjort insamling
och bearbetning av information, men det är fortfarande en bit kvar innan man vet hur och till
vem den ska presenteras. Fallstudieföretaget har just försökt att avhjälpa en del av det som
nämnts genom att digitalisera en del av organisationen (Axxos t.ex.), men som har klargjorts
tidigare används inte Axxos till dess fulla potential. Transformation till digital verksamhet
börjar hos ledningen och det är deras uppgift att styra denna information för att den ska
skapa affärsnytta. Därför kan även vidare forskning kunna utföras i samarbete med företag
utvecklar system inom exempelvis produktionsuppföljning och förbättringsarbete.
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9 Bilagor
9.1 Bilaga 1
Intervjumaterial
Operatör 1 (Mastec)
1.

Vad är den största utmaningen för dig i fråga om att utföra ditt jobb på bästa sätt?
(Tidsbrist, komplexitet, dålig utrustning, etc.)
”Olika varje dag. Finns inte grejer. Saknar grejer och får leta efter allting. De flesta
storföretag har ju någon som jobbar specifikt med verktygshantering.”
”Rörigt bland verktyg.”

2. Vad för typ av stöd (utrustning, organisation, utbildning) tycker du att du saknar?
”Någon som hade skött mätmaskinerna mer. Han är ju aldrig där den killen. Sen
när man ska köra något så kan gubben vara där och mäta och då kan man ju inte
köra. Skulle behöva någon som jobbar hela tiden och tar hand om alla mätningar
då va. Fler mätmaskiner. Idag finns det ju mätmaskiner som skannar bitarna &
bland annat andra metoder. Lasermätning som det bara är att lägga in biten så är
det klart. Sen är ju nästa problem är ju vad vi skall göra åt problemet när det väl
är fel!
Verktygshantering! En som har hand om verktygen och kan förbereda dem för
alla jobb. Ställen skulle bli jättekorta.”
3. Ges du de förutsättningar du hade velat ha för att arbeta med och bidra till
förbättringsarbete?
”Ofta kommer man ju på grejer där man inte har möte. Vi har ju en app där
man ska skriva in grejer, men det brukar vara svårt att uttrycka sig i den appen.
Man får ju skriva precis vad man har för idé. Man skulle kunna utveckla det
konceptet, men jag vet inte riktigt hur.”
Operatör 2 (Mastec)
1.

Vad är den största utmaningen för dig i fråga om att utföra ditt jobb på bästa sätt?
(Tidsbrist, komplexitet, dålig utrustning, etc.)
”Största utmaningen brukar ju vara mätningen då, för det brukar ju vara en riktig
flaskhals då där inne. Vi har ju bara en mättekniker som kan det riktigt då, sen
har vi flera som kan det lite. Han jobbar ju bara dagtid. Han går ju hem klockan
fyra och det blir ju konstigt då när man kör flera skift. Han får en lista med vad
han ska göra, men det blir ju mycket. Vi har ju nya jobb då som MÅSTE gå genom
mätningen för att kunna påbörjas.”

2. Vad för typ av stöd (utrustning, organisation, utbildning) tycker du att du saknar?
(Använd fantasin!)
”Grejen är att mätteknikern inte hinner med. Större kapacitet där behövs. ”
3. Ges du de förutsättningar du hade velat ha för att arbeta med och bidra till
förbättringsarbete?
”Nja, nää. Vi har ju sagt det här med mätningen länge då, att vi vill ha åtminstone
någon på kvällskiftet då, men det står ju lite stil. Vi har ju sådana här tavelmöten
varje dag, så det har ju kommit upp många gånger. Men jag vet inte varför det
inte händer något.”

39

Bilagor
Operatör 3 (Mastec)
1.

Skulle du vilja säga att du vet vad industriell digitalisering är?
”Vag kunskap. Inte riktigt. (Efter snabb förklaring finns viss igenkänning).”
2. Upplever du att det pågår en digitalisering av verksamheten du arbetar inom?
”Jajjemän. Vi får in nya maskiner och försöker slopa manuell verksamhet i största
utsträckning det går. Det är en jäkla skillnad på maskin x och maskin y. Man kan få ut
mycket mer information av maskin 1 och den är mycket mer exakt.”
3. Vad för typ av informationsstöd som du inte har idag skulle du vilja ha?
”Mastec har ganska bra kommunikation från golv till ledning så. Men vad de har för
mål, det har man ingen aning om så. Eller man vet ju vilka nyckeltal man har och så,
men inte hur man når dit och liknande. Utöver det så går det åt ganska mycket tid åt
att leta verktyg och fixturer och sånt. Något slags system för att lokalisera det skulle
vara bra.”
a. Vart finns den informationen?
”Ledningen/kontoret. I verktygen.”
Operatör 4 (Mastec)
1.

Skulle du vilja säga att du vet vad industriell digitalisering är?
”Ett litet hum. Vi har ju ett digitalt verktygsskåp här t.ex., men det funkar inte som
det ska och ibland har operatörer inte rapporterat in om det är något som saknas i
skåpet. Beställningspunkter stämmer inte överens med verkligheten. För att ta reda
på något behöver jag snarare fråga mina kollegor om något än att ta reda på något
”den digitala vägen”.”
2. Upplever du att det pågår en digitalisering av verksamheten du arbetar inom?
”Ja det gör jag, det händer ganska mycket nu. Vi har axxos som visar vart vi
behöver sätta in resurser, vilket är bra, men samtidigt är det ju en övervakning av
oss operatörer, det är bara inte jag som säger det utan det uppfattas som allmänt
också. Ger Axxos en verklig bild? Det beror på hur den används. Stoppkoderna
måste stämma överens med verkligheten, det är inte alltid dom gör det. Om det
ska användas rätt så behöver vi utbildas i det, att vi inte har blivit utbildade, eller
fått information om hur det ska fungera har inte gått ut i verkstan, vilket har
resulterat att vissa stämplar fel. Sen fokuserar Axxos på vad som står still, det
framgår ju inte i Axxos att vi jobbar stenhårt med problemet.”
3. Vad för typ av informationsstöd som du inte har idag skulle du vilja ha?
”Vi har daglig ju daglig styrning med marknad, kvalité osv. Men den
informationen som kommer ut där förmedlas dåligt till oss operatörer. Det är lite
tvetydigt vilka mål vi har.”
CNC-tekniker (Mastec)
1.

Skulle du vilja säga att du vet vad industriell digitalisering är?
”Nja, lite halvt. Att inte använda papper och det är lätt att få tag i saker o ting.”
2. Upplever du att det pågår en digitalisering av verksamheten du arbetar inom?
”Vi använder Axxos osv. Vi ska försöka minska pappersarbete genom att använda
datorer istället.”
3. Har ni några mål eller strategier för digitalisering av verksamheten?
”Ja man siktar på och exempelvis ha ställblad i datorerna sen, men det behövs ju
ute i verkstaden där dom exempelvis kan ha en iPad där dom kan bläddra
igenom.”
4. Är datan som ni samlar in rent tekniskt från sensorer/mätare tillräckligt pålitlig för
att använda sig av i material- och produktionsstyrningsprocesser?
”Ja det är ju Monitor vi använder, det funkar bra, men det som inte stämmer
överens är ofta verktygen då. Ibland får jag inte gå ut kolla, men det brukar funka
bra och ”styra” från kontoret. Det enda är om man stämplar fel, så kanske man får
gå ut och kolla.”
a. Korrelerar ni manuellt och aktivt data för att styra verksamheten?
5. Vad för typ av informationsstöd som du inte har idag skulle du vilja ha?
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”Ibland får jag påbörja något, men sen ändras det i planeringen och då får jag
påbörja något annat. Vi har ju en körplan i monitor och ibland ser man att något
inte stämmer med exempelvis datumen och då får man gå och fråga någon om jag
verkligen ska köra på den som står i turlistan? Monitor är ett affärssystem, där
alla ritningar, verktyg osv finns där och dom är länkade till varandra.”
Teknisk säljare (Mastec)
1.

Skulle du vilja säga att du vet vad industriell digitalisering är?
”Nja, det kanske jag har en skaplig koll på då. Det går ju inte att säga exakt vad
det är.”
2. Är datan som ni samlar in rent tekniskt från sensorer/mätare tillräckligt pålitlig för
att använda sig av i material- och produktionsstyrningsprocesser?
”Inte till 100%, men när det exempelvis handlar om saldon och liknande som något
kund efterfrågar, då kollar jag ju i monitorn. Men det kan ju hända att det har
stämplats fel så om det finns indikatorer på att en vara är en bristvara så går jag ju ut
och verkligen kollar. Men nr 1 är att kolla i systemet.”
3. Vad för typ av informationsstöd som du inte har idag skulle du vilja ha?
”Njaeee, ja det finns det ju givetvis, men inte som jag kommer på så rätt uppochner.
Det är mer produktionsprocessen så. Man hade ju haft nytta av att veta om det är
någon störning vid någon tillverkning. Få en snabb överblick över om dt påverkar
leveransen till kund. Sen har vi ju lite det via vår dagliga styrning och så. Men det är
klart att hade man fått ett pling i skärmen så hade det ju kunnat vara väldigt
värdefullt. Infon finns ju, men de kanske inte blir så tydlig så. Så som vi jobbar med
daglig styrning, så bygger det ju på att operatören då som är med på det mötet
verkligen har med sig den infon då, så den kommer upp på tavlan. Annars kan det ju
bli så att ”jaha, har det strulat där” det hade man ingen aning om då va. Ju förr desto
bättre. Vi har arbetssätt, men ibland följs de och ibland följs de inte då va.”
Planering/logistik (Mastec)
1.

Skulle du vilja säga att du vet vad industriell digitalisering är?
”Ja, för mig betyder ju det egentligen, om man ska härleda det lite granna till leanbegreppet, så är ju det ett modernare namn på lean, där man då kan ha hjälp av det
digitala. Som vi jobbar idag, alltså som lean verkar, så vill man ju alltid ha något slags
uppföljningssystem, någonting som är tvingande, några styrmedel som tvingar vårt
beteende: Är det såhär så ska vi göra så  är det så ska vi göra så. Ett självläkande
system. Det är min definition av industri 4.0. Plus att man har en massa andra
effekter som man får med sig, i form av alltså, vad ska man säga… IT-stöd,
systemstöd. Jag kan tänka mig när man ser det är industri 4.0, så ser man liksom en
stor fabrik, Volvo, Saab som är digitalt eller virtuellt skapad och sen omsätter man det
i praktiken och så är den helt självgående. Jag vet inte men, riktigt så modernt
kanske det inte är för mig, innebörden alltså. Men det handlar om att hitta system och
systemstöd för ett självförbättrande arbetssätt där man tar hjälp av det digitala för att
styra vårt beteende och hur vi styr vårt vardagliga arbetssätt och våra rutiner. Jag
tänker mig exempelvis som Volvo cars när de har köpt in Axos då alltså och som har
4000 eller 6000 mätpunkter hittils. Jag menar de är ju inne och pratar med Siemens
och dom här för att komma in och för att komma åt givarna och liksom se det här ”när
börjar robotarna balla ur, när börjar det vika av här, kan man se trender” alltså den
typen av trender och algoritmer för att se ett mönster typ ”om 10 timmar kommer den
roboten stanna” för att det lagret gör att det kapas någon konstig resistans eller vad
det nu är. Det är lite samma sak fast, - kan man ha ett digitalt hjälpmedel för oss
människor, där vi har ett arbetssätt som vi förhoppningsvis följer. Man går i sin lilla
bibbla i den här lilla processen här. Man måste se helheten. Hela systemet människa
– robot.”

2. Vad för typ av informationsstöd som du inte har idag skulle du vilja ha?
”Lite det mjuka – korrelationen av systemet mellan människa och maskin. Fokus blir
väldigt mycket tekniker, tekniker, tekniker. Vi måste ha ett system. Vi måste hitta
förenklingar. Systemstöd i att programmera en robot. Man spelar in det man gör
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istället för att knacka kod. Väv ihop alla de här systemen och gör dem till någonting
som är påverkbart för oss om man säger så. Vi har vårt affärssystem, vi har Axxos, vi
har Svea-roboten där ute vi har Edge Cam etc etc. Alla system pratar olika språk och
kan inte kommunicera med varandra. Någonstans måste man ju hitta en standard där
de här systemen kan verka tillsammans. För det är ju ändå det som, det ingår ju i hela
flödet. Så det måste ju vara framtidens utmaningar. Alltså att få systemen att kunna
interagera och prata med varandra på ett mycket mer standardiserat sätt. Solid Works
vs. Edge CAM, etc. Ett system som kan hålla ihop den här digitala mängden.”
”Det är så mycket som bara blir en enda stor mappstruktur som ingen vet vad det är,
så man bara tappar hela konceptet. Vi måste ju visualisera datan. Hjärnan kan ju inte
registrera allt. Det är en utmaning att verkligen registrera det som är relevant. Det blir
snarare en förändring än en förbättring.”
Kvalitetstekniker (Absolent)
1.

Skulle du vilja säga att du vet vad industriell digitalisering är?
”Nej. Faktiskt inte riktigt.”
2. Har ni några mål eller strategier för digitalisering av verksamheten?
”Jo, det är det väll. Jag är ju väldigt ny här dock. Har bara jobbat i fyra veckor. Jag
kommer ju från plastindustrin från börja och här har man ju inte kommit riktigt så
långt just på den biten, så det har ju varit väldigt mycket dal om det då sedan jag kom.
Man måste ju börja någonstans och mäta då och det gör man ju inte riktigt idag, men
det är på väg in! Det är väldigt stor skillnad på den verksamheten jag var på innan
och den här.”
”Man måste ju ha en tydlig bild av vad och varför man samlar in informationen och
det är svårare här.”
3. Är datan som ni samlar in rent tekniskt från sensorer/mätare tillräckligt pålitlig för
att använda sig av i material- och produktionsstyrningsprocesser?
”Vi mäter ju leveranssäkerheten. Det är en parameter när det gäller
kvaliteten. Sen samlar vi in mycket information om reklamationer då. Men
jag vill ju ha så man även mäter internt då, men idag gör vi ju inte då.”
4. Vad för typ av informationsstöd som du inte har idag skulle du vilja ha?
”Just för att vi ska bli effektivare är det ju just det här då att man mäter i
produktionen. Det är inte så lätt att mäta på det sättet, men självklart vill man ju
komma dit, att kunna samla in det på rätt sätt, analysera och använda det. Det vi får
från våra kunder och så då. Där får vi mycket information som vi har samlat. Vad som
hade varit bra i produktionen är så enkla saker som kontrollinstruktioner för att man
ska få produktionen stabilare & standardiserad och sådana där småbitar. Det finns ju
inte idag då. Och sen är det ju inte så mycket man kan ha dock. Liksom sensorer och
sådana saker då. Det är ju våran automat då, kallar vi det. Men sen är det ju mycket
manuellt arbete där ut, så att det är ju operatörerna då liksom som gör
kvalitetskontrollerna. Det är lite av ett hantverk kan man ju säga. Och sen är det ju så;
vi har ju så mycket utanför, vi har ju våra systemleverantörer som sköter montaget av
hela enheterna och många underleverantörer så mycket ligger ju utanför då så sett.
Detta är bara en liten del. Inget sammarbete sker ju direkt med underhåll men dit vill
vi ju absolut komma. Men det är ju också på något sätt det här med att mäta våra
stopp för att samla in för att veta för att veta då vad man ska angripa då. För vi har ju
problem och stopp och så.”
Platschef (Absolent)

1. Skulle du vilja säga att du vet vad industriell digitalisering är?
”Nej, men vi har skapats oss en egen bild vad vi tycker det är. Men om det finns någon statlig
nivå på vad det är, det vet jag inte.”
2. Har ni några mål eller strategier för digitalisering av verksamheten?
”Nej vi har inga klart definierade mål för det just nu. Däremot är det på agendan både
lokalt och globalt. Vi har sensorer på en automationsmaskin, där samlar vi in data. Det
pågår en diskussion om digitaliseringen om hur vi kan få med oss detta både lokalt och
globalt. Vi tittar på hela kedjan, hur kan vi få med oss information från leverantör? Hur
kan vi säkra det dom gör in till oss? Så att det blir korrekt redan från början. Sen hela
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vägen ut till kund, hur använder dom våra produkter? Hur kan vi hjälpa kunden och ta
vara på den data som våra produkter ändå ger.”
3. Vad för typ av informationsstöd som du inte har idag skulle du vilja ha?
”Mja. Om man ska se på hela flödet så hittar vi idag inga standardsystem som vi kan köpa
in och hjälpa oss i det, utan det kommer vi skapa egna system. Om vi tittar på
leverantörssidan så kommer de jobba i ett eget system, där vi hittar ritningar och ordar
exempelvis. Det är väl någon form av applikationsteknologi som ligger bakom det. Tittar
vi sen på mellanregistret där vi står för orderhantering, order in från kund, hur tar vi in
det? Hur tar vi in det i produktion vidare till kund. Det är ju något affärssystem av något
slag. Idag har vi ett affärssystem som har många användare i Sverige, men inget vidare
globalt. Vilket gör att vi funderar om det är rätt för oss att använda det i framtiden. Tittar
man i nästa steg, hur nyttjar vi teknologin i våra produkter ute hos kund på ett bättre sätt?
Där både kunder använder den på ett effektivare sätt, och hur vi kan hjälpa kunderna.
Den finns inte heller som ett färdigt system, och det är något som vi måste utveckla på
egen hand. Om vi tittar vidare på kundsidan, för att vi ska kunna hjälpa våra kunder så
måste vi få del av kunderna och för att få del av den så måste vi få tillgång till deras egna
”internetdelning”. Och då måste vi igenom deras brandväggar och det är sällan populärt.
Så det finns svårigheter, även om teknologin finns och det är enkel, logisk och hjälpfull så
är det inte säkert att vi får komma vidare med det iallafall. Det är interna regler som
kunderna har, dom släpper helt enkelt inte in oss innanför brandväggarna. Det är väldigt
sällan maskiner i sig har en egen sändare, som en mobiltelefon, den har ju oftast någon
form av modemlösning, men den lösningen kräver ju internetuppkoppling på något sätt.
Det finns ingen försvarbarhet ekonomiskt och säga att vi installerar en telefon i varje
enhet så att den kan ringa upp själv, det är väl där som krocken blir: kostnad kontra
teknologi. Man är inte beredd att betala för en mobiltelefonsteknologi i varje enhet. Hur
skulle du vilja ha det internt här? Det är mycket hur vi kan fånga upp information i våra
tillverkningsenheter, både i USA, Tyskland, Kina och Sverige. Just nu samlar vi in data
manuellt, med en fördröjning, hur blev det? Det är ganska stor fördröjning, vilket
försvårar analysarbetet. Det är lättare att se direkt, hur är läget just nu? Vi är övertygade
om att det finns affärssystem som man lockar ut information ifrån och sen visualiserar det
på en skärm. När man börjar få information lättillgänglig så blir det att den kvantifieras
till en ganska stor del. Det är svårt att särskilja på vad som exakt hjälper mig. Om vi kollar
på våran produktion här så måste man förstå att vi är sprungna ur en lågproduktion och
vi har gjort det på enkla sätt, vi håller på och få en större bemannad nivå: det blir mer
volym av det. Vi är i ett skifte där vi håller på att kolla på nya affärssystem för att kunna
hantera produktion med mer lätthet och få ut mer data än vad vi får idag.”
1. Skulle du vilja säga att du vet vad industriell digitalisering är?
”Det enkla svaret är Nej. Det närmsta är vår OEE-mätning med signaler från maskiner,
men det är ju så mycket mer än stopptidsmätning.”
(Uppkopplade sensorer, internet of things, cyberfysiska system)
2. Har ni några mål eller strategier för digitalisering av verksamheten?
”Ja. Det blir övergripande, vi har en tydlig strategi i vår ledningsgrupp om hur vi ska
jobba med vår digitalisering. Men den är mycket mer, det är inte bara i vår
produktion utan även i vår administration. Det är ganska mycket manuellt arbete där
hos administrationen just nu. Lite manuellt ska det vara ändå, nästa steg kanske är
något som stödjer det.”
4. Vad för typ av informationsstöd som du inte har idag skulle du vilja ha?
”Ja nästa steg är att få möjlighet att visualisera data, att fortsätta utvecklas med våran
mjukvara Axxos, där en modul heter Analysis som gör det lättare att analysera våran
data som vi har idag. Det bygger på en databas som samlar upp data, där vi har forma
och presentera den som vi vill ha den. Jag skulle vilja förmedla till operatörerna något
mer än en ögonblicksbild, lite "röd" eller "grön", exempelvis varför står den still? Hur
ska vi presentera den för våra operatörer?
”Om du tänker science-ficition; vad skulle du önska?”
”Vårat nästa steg skulle vara att visualisera, men nu pratar vi bara maskiner. Det
måste vara mer än så. Vi vill gå från ett manuellt verktygsskåp till helt automatiserat.
RFID-tagarskulle vara intressant på gods och godshantering.”
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Kvalitetstekniker (Mastec)
1.

Skulle du vilja säga att du vet vad industriell digitalisering är?
”Ett brett område. Jag tänker att man digitaliserar ritningar och underlag till
mätningar, inga pappersunderlag längre. Alla processer blir mer självlärande, datorn
lär sig alla inställningar, den kan justera sig själv utan att människan behöver vara
där.”
2. Har ni några mål eller strategier för digitalisering av verksamheten?
”Ur kvalitetssynpunkt är det och få bort den klassiska mätblanketterna, att digitalisera
mätdata.”
3. Är datan som ni samlar in rent tekniskt från sensorer/mätare tillräckligt pålitlig för
att använda sig av i material- och produktionsstyrningsprocesser?
”Man kan göra någon som heter mätsystemsanalys för att se om mätmetoden är
tillräckigt stabil. Och det har vi inte gjort med alla mätningarna som vi gör här, är
dom tillräckligt bra? Eller metoden.”
4. Vad för typ av informationsstöd som du inte har idag skulle du vilja ha?
”Att alla mätinstrument är uppkopplade. Alla mätvärden förs över digitalt. Att man
kan titta på det i realtid och se trender. Att man kan se om man behöver justera i
maskinen.”
”Skulle du vilja samarbeta mer med underhåll?” ”Ja absolut, det hänger ihop. När det
blir en felaktig detalj så är det ofta något i maskinen: något verktyg som är dåligt, i
programmeringen eller smuts. Att man får in lite mätningar i maskinen och att den
kan justera biten själv också.”
”Vi har ju våra pulsmöten och det är de verktyget vi har idag för att sprida
information mellan funktionerna och även våran förbättringsfil där vi kommunicerar
om förbättringar.”
”En utmaning är att IT-stödet ligger centralt idag. Jag skulle vilja att dom var på siten
här istället för centralt, då det är lättare att sätta sig in i problemen och
utmaningarna. Vi kanske även skulle ha ett bättre forum när vi diskuterar
förbättringar, men vi har en helpdesk som är digitalt och det är inte jättebra. Jag
skulle vilja ha bättre visualisering, exempelvis så är våran förbättringsfil "dold", jag
skulle vilja visualisera förbättringar bättre.”
”Är det ofta "punktattacker" med ditt jobb eller är det mer på ett strukturellt plan?
Framförallt saknar vi visualisering och vår verksamhetsbok och hur den beskrivs.
Idag är den byggd i Visio och det är inte "good enought", vi behöver ett IT-system som
gör det mer lättanvänt. Man ska inte behöva klicka runt i mapstruktur, det ska vara
solklart vart informationen finns.”
Transportansvarig / logistik (Absolent)
1.

Skulle du vilja säga att du vet vad industriell digitalisering är?
”Nej!”
2. Vad för typ av informationsstöd som du inte har idag skulle du vilja ha?
”Vi får ju ut ur affärssystemet behov om vad som ska göras och tillverkas då. Men sen
omvandlar ju vi det till ett excellera som vi sätter upp på varje station om vad som ska
tillverkas då. Och det vore väll bra, men det kanske ska finnas en skärm då vid varje
stations, som man snabbt då kan se att ”jamen nu kommer det ju in en order” Som
man snabbt kan se att ”nu kommer det in det behovet så kan man lägga det på någon
prioriteringslista då. Nu skriver vi ju in planeringslistan manuellt. Om det händer
mycket då får man ju gå ut som sätta upp en ny lapp då. Om man kunde göra det
digitalt så skulle man kunna se att ”den är borta den raden” då kan man lägga in det
då digitalt”
”En tanke som slog mig med produktion nu då. Det som vi tillverkar nu då. Det ser ju
inte vi om vi inte går ut och kollar. Det ser vi ju inte i vårt datorsystem då. Det är
något som har slagit mig är att när de har gjort färdigt då, då skulle de ju bara kunna
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skanna av de då. Det finns ju QR-kod och artikelkod då. Som det ser ut nu då så ser vi
ju ingenting förrän dagen är slut och de rapporterar in vad de gjort.”
Transportsamordnare/logistik (Absolent)
1. Skulle du vilja säga att du vet vad industriell digitalisering är?
”Ja jag har lite funderingar. Vi vill automatisera, vi har ett program som heter
Pyramid. ”Vi behöver några filter osv” står i systemet. Vi har inte kommit så långt, jag
vill att det ska samlas på en skärm så alla kan se den. Det finns massor vi kan
digitalisera så vi kan snabbt skicka information. Om vi har en operatör så vill vi skicka
information till honom exempelvis, vilket filter som ska köras osv. Vi kör exempelvis
dessa filter i produktion, men sen kanske det kommer en annan som är mer akut, då
kommer det information om vad vi måste köra.”
2. Vad för typ av informationsstöd som du inte har idag skulle du vilja ha?
”Vi ser alla behov i systemet, som marknaden förmedlar. Om det är något som ändras
i produktionsplaneringen borde det komma direkt ner i produktion så dom vet det,
om de exempelvis behöver börja på en ny order. Jag skulle få all information samlat
på ett ställe, så jag slipper gå ner och kolla i produktion. Jag skulle egentligen få
information så tidigt som möjligt, om vad som finns på lager exempelvis. Jag vill ha
rätt information i rätt tid. Sen skulle jag vilja ha skanning av allt som kommer in och
ut, just nu sker det manuellt. Nu måste jag gå och kolla inköpsnummer och skriva in
den. Jag måste skriva ut blanketter från våra tre lager för att jämföra och kolla
behovet, jag skulle vilja att det automatiseras, att operatörerna får information om
vad som behöver tillverkas istället för att jag måste gå ut dit och förmedla
informationen.”
Operatör/montör (Absolent)
1. Skulle du vilja säga att du vet vad industriell digitalisering är?
”Nej inget speciellt.”
2. Har ni några mål eller strategier för digitalisering av verksamheten?
”Ja kanske, dom snackar lite, men inte mycket. Jag hade önskat att det hände mer.”
3. Vad för typ av informationsstöd som du inte har idag skulle du vilja ha?
”Vi kanske borde få tillgång till information lättare. Vad ska vi göra? Vad är nästa
steg? Så vi slipper springa runt och fråga. Utbildning, det tar tid och lära nya folk som
kommer. Istället för att fråga massa frågor så borde dom ha tillgång till den
informationen. Jag skulle vilja ha information om det är lite material om man
behöver fylla på (tror han sa så).”
Teknisk sälj (Absolent)
1.
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Skulle du vilja säga att du vet vad industriell digitalisering är?
”Ja det är ju Industri 4.0, vi ligger ju där i kanten. Vad kan vi tillföra till våra kunder?
Det är ju det här med kommunikation, det förekommer överallt från han som sköter
maskinen till underhållskillen till verkstadschef till säljare eller till en
ventilationsfirma. Hur kan vi vara med för att underlätta för dom? Vi håller på och
tittar på appar, QR-koder. Jag tror stenhårt på telefon, därför att den utvecklas så
mycket att de blir som små datorer. En bit som är svår: hur får vi kommunikation
utåt? Om vi öppnar upp utåt så kan det bli farligt för vid exempelvis spioneri. Hur
kommer vi runt detta? Hur ger vi en kunskap?
Hur ger vi fram kunskap? En kund som upptäcker att han har en väldigt bra motpart
som kan den här biten och där man bygger upp ett förtroende, när man har gjort det
så ta mig sig över den gränsen där man kan prata mer öppet och då blir även dom mer
mottagliga till information och vi får bra utbyte med dom. Då är det kunden som
bestämmer vilka steg vi ska ta, då är frågan hur vi kommer över den barriären?”
3. Har ni några mål eller strategier för digitalisering av verksamheten?
”Ja problemen idag är lite att det finns flera teknologier, vilken ska vi välja? Man
måste kunna koppla upp sig väldigt brett, det är som Blu Ray och skivspelarna. En del
av Absolents produkter ska kunna kommunicera, men vi har inte programmerat in
det än. Då blir det kritiskt beskådat, men om man sitter och pratar i möten så blir det
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mer flytande. Det är en del, sen kommer QR-koden som vi har infört. Man kommer få
register, hur kommer du kunna kommunicera? Vad får du släppa ut? Vilka namn får
vara med? En sak är ju hemsida, dom får ju tag på oss, men hur får vi tag på dom? För
vi vill ju sälja. Man vill ju förmedla saker, nyheter, säga att vi är på tå. Man vill ha en
dialog och inte en monolog. Jag vill jobba mer med förtroendebiten. Fördelen med
telefon är att alla har den. Data som jag samlar in eller ha nytta av är ju den som jag
har samlat in själv. Min egen kunskap att kunna ställa så många öppna frågor som
möjligt för att få kunden att berätta. Sen är jag ju även beroende av intern
information inne i huset där dom beskriver alla från lagersaldo till filter och program
som räknar, kan jag lita på dom? Sen är det ju omvärlden med gränser. Men den
viktigaste inputen är den jag får från kund. Och då måste jag träffa rätt folk. Paddan
och telefon tror jag kommer lösa mycket, men hur kommer jag åt internetet? Man har
ett moln, men ingen mottagning. Då är telefonen bättre för den kan du koppla upp
direkt till molnet.
Är du även intresserad över att veta status in house här? Ja ta lagersaldo, där vi har en
lista, men den är inaktuell eftersom det är inte helt klart vem som ansvarar för den. Vi
är ju väldigt beroende av att få input från lagersaldo, börjar vi få bekymmer med
delar? I värsta fall kan det gå från 2 dagar till 2 veckors leveranstid. Alltså jag måste
alla kunna svara kund, men alltid på ett sånt säkert sätt som möjligt. Man måste lita
på varandra helt enkelt. Vi har ju olika lager och det kan vara ett problem, för listan
kan visa att vi har 36 st. i lager men vi har inga här. Och vi kan vara slutsålda med en
stor order och där har vi en diskussion om man kan se tidsmässigt sätt om vi hinner
tillverka under tiden eller hur ser det ut? Jag är mån om min tid, precis som alla
andra, jag vill kunna lägga upp det som är intressant för mig, då vill jag ha informella
korrekta data. Jag vill ha något som visar det, upp till den här tiden kan du leverera
såhär mycket filter och såhär lång tid tar det etc. Och om du vill leverera mer så får du
fråga. Stör det biten där emellan så är det viktigt att jag får reda på det. Jag vill kunna
styra vad som är relevant för min del. Men det är från varje individ, den personen ska
kunna lägga upp sin information.
Nåbarhet ääääääär så viktigt, står jag hos kund så måste det finnas någon som kan
hjälpa mig. Tillgänglighet är viktig. Är det viktig information så måste jag kunna
vidareförmedla det. Det är ungefär som här har vi en support, vi går nästan hellre
förbi supporten för då kan jag direkt gå till för att det ska snabbhandlas. Möjlig
teknologi finns, men vad är relevant, hur kan vi anpassa oss oftare, hur snabbt får vi
fram det. Just gränssnittet mellan företagen är en farlig bit, men samtidigt kan det
öppna upp för möjligheter.”
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9.2 Bilaga 2
Fiskbensdiagrammet i avsnitt 4.5 har använts som redskap för att besvara
frågeställning b) och bifogas här som referens, i nedbrutet format. Svaret på
frågeställning b) återfinns dock bara i de grönmarkerade rektanglarna längst ner i
fiskbensdiagrammet, och redovisas i Tabell 4 i avsnitt 4.5. Fiskbensdiagrammet
har inte redovisats tydligare i rapporten med anledning av den i majoriteten icke
relevanta information som den innehåller och på grund av den komplexitet och
eventuell oreda som en närmare redovisning skulle kunna bidra till.
Fiskbensdiagrammet nedan är uppdelat efter de sex övergripande orsakerna till
”90% leveransprecision” som står skrivna i orange text. Läses rapporten på en
dator, läsplatta, mobil eller liknande gör fiskbensdiagrammets PDF-filformat
dessutom att en tydlig förstoring ”inzoomning” av innehåll kan göras om så
önskas.
Ej normaliserat i
arbetsgruppen

Låga incitament

För liten
återkoppling till
operatören

Tid går åt till att leta verktyg
& fixturer

Utanför
organisation

För få
stopkategorier

Andledning till stopp i
maskin inte kodat i Axxos

Bekvämare att lägga i
låda än på lager

Finns lådor på
arbetsbänkar

Ledarskapsbrister

För få
stopkategorier

Undermålig
avvikelsehantering

Maskinfaktor

Vekrtyg läggs tillbaka
på fel ställen

kvalitetsbrister

Avvikelserna registreras inte
frivilligt

Operatören vet inte
varför hen skall koda

Planering
Toppstyrt

Tid går åt till att leta
instrument

Underkapacitet i mätningen

Dålig planering

Ingen Spårbarhet

Känsla av bevakning
Tid går åt till att
leta dokument

Leverans blir
stående
Förberedelsearbete bristfälligt pga
undermålig veckoplanering

Underbemanning

kostnader
Underkapacitet
personalmässigt

Kunder

Tidsbrist
Bemanning
Samordningen av

Vilka komponenetr
går att köra
tillsammans

Samkörning

Försenad
leverans av
råmaterial

tidsbrist

Brist på rätt

Komponenter

Dokument
saknas

Olika
ledtider

För mycket annat att göra

Svårt att koda

Progrnoser

Orsaker till stopptider registeras

Letar verkty under pågående
yttre ställ

Efterfrågan

Suboptimeringar

Långa yttre
ställ

Brist i visualisering
Inga skärmar

Begränsningar i

Vet inte nästa körning & utnyttjar
inte tiden till att leta
Bristfällig
planering

Kapacitetsbrist
Högkonjunktur

Avvikelserapportering

Låga
incitament

Bristfällig
planering

Ytbehandling
Svårt att samorda data för
visualisering

Materiella hinder

Inmätning
verktyg

För lite kategorier

Passar verktyg i
spindel?

Körklart

Körplan
Inte körklart

För korta ledtider i
inköp
För korta ledtider i
inköp

Brist på
instruktioner

Stor andel ordrar
som tar mindre än
10 timmar

Undermåliga
prognoser

Orderfluktuationer

Brist på instruktioner

Arbetssätt följs
inte upp

Orderfluktuationer

Material på lager

Dålig kontroll
flöde

90% leveransprecision

Bristfällig
standardisering

Undermåliga
prognoser

Material på lager
Skall programeras

Brist på visualisering

Teknisk utveckling

Planering

Brister i
standardisering

Varians order

Svårt att jämna
ut flöde

Strategiska
order

Avviker från plan

Arbetssätt följs
inte upp

Brist på kunskap
Körplan

Omställningar

Uppföljning

Snabb teknisk

ProduktionsOtydlig visualisering

Undermålig planering

Plan går förlorad
vid skiftbyte

Undermåliga prognoser

Hinner inte lära
sig

Erfarenhet

För få maskiner
Brist i standard

Revisionsändringar

Arbetssätt följs inte upp

Underkapacitet

Små och
varierande ordrar

Engagemang

Brist på
erfarenhet

Instruktioner

Bristfällig
standardisering

Programering tar
tid

Ordervarians

Teknisk utveckling
Brist på instruktioner

Brist i metod

Avviker från plan

Strategiska
order

Planering är
svår

Vad är d agens körpl an?
Förändri ngar i körp l an

Vi il ka artikl ar ska köras?

Planering
Körplan redovisas m un tl i gt
Tyst ko muni katio n

Verktyg för kom unikation
o ti ll fred sstäl l and e

Frågar koll egor om vart
verktyg li gger
Bek vämare att lägga i
låda än på lager
Finns lådor på arbetsbänkar

Tid går åt til l att l eta verktyg
& fi xturer

Det digitala verktygsskåpet
rymm er inte alla verktyg

B rist i kom unikation m ellan skift

Förbättringsförslaget kan bedömas vara
på sådan detaljnivå att det inte skrivs
upp

Pussel i

Undermåliga
visualiseringsverktyg

Sm å tillverkningspartier

Vek rtyg läggs tillbaka på f el
ställen

Överbeläggning

Exceldokumentet som används
för förbättringsförlag utnyttjas
inte til fullo

Inrapporterade problem
har ingen uppföljning

Förberedelsearbete bristfälligt pga
svår veckoplanering

Tid går åt till att leta

Brister i
förbättringsarbete
Tid går åt ti ll att leta
doku ment

Brist på erfarenhet

Låga
Incitament

Avvikelsehantering
unyttjas inte pga
begränsningar i

Bristfälliga

Finns inte koder för
alla stop

Mätpersonal är inte
ti ll gängl ig

Fi nns bara en anstäl ld
mätpersonal
Pro gramm eri n g tar ti d

Tyst information

Stor variati on i so rtim en t

Andledningen till
maskinstopp inte

Mätm aski n är i nte
ti ll gängl ig

Standard för hur man ska
programmera
Ti d går åt til l att l eta verktyg
& fi xturer

Slöa verktyg
Tid går åt til l att l eta
dokument

Verktyg ställs in i fel
hållare/uthäng
Vekrtyg läggs tillbak a på

Nya

Omställ

Ställ är för långa
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Teknisk utveckling

Bilagor
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Ingen Spårbarhet

Dokument
saknas

Svårt att samorda data för
Körklart

Finns lådor på
arbetsbänkar

Vekrtyg läggs tillbaka
på fel ställen

Försenad
leverans av
råmaterial

Körplan

Tid går åt till att leta verktyg
& fixturer

Bekvämare att lägga i
låda än på lager

Tid går åt till att leta
instrument

Förberedelsearbete bristfälligt pga
undermålig veckoplanering

Progrnoser

Kunder

Efterfrågan

Kapacitetsbrist
Högkonjunktur
Ytbehandling

Maskinfaktor

Tid går åt till att
leta dokument

Komponenter

Samkörning

Bristfällig
planering

Andledning till stopp i
maskin inte kodat i Axxos
För få
stopkategorier

Ej normaliserat i
arbetsgruppen

Låga incitament

För få
stopkategorier
Ledarskapsbrister

Undermålig
avvikelsehantering

Avvikelserna registreras inte
frivilligt

Materiella hinder

Inga skärmar

Samordningen av

För mycket annat att göra
Dålig planering

Toppstyrt

tidsbrist
kostnader

Passar verktyg i
spindel?

Underkapacitet
personalmässigt

För liten
återkoppling till
operatören

Svårt att koda

Känsla av bevakning
Brist på rätt

Letar verkty under pågående
yttre ställ

Operatören vet inte
varför hen skall koda

Vilka komponenetr
går att köra
tillsammans

Långa yttre
ställ

Inmätning
verktyg

Vet inte nästa körning & utnyttjar
inte tiden till att leta

Bristfällig
planering

kvalitetsbrister

Orsaker till stopptider registeras

Brist i visualisering

Avvikelserapportering
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Bilagor

Ingen Spårbarhet

Dokument
saknas

att samorda data för
Körklart

Finns lådor på
arbetsbänkar

Vekrtyg läggs tillbaka
på fel ställen

Försenad
leverans av
råmaterial

Körplan

Tid går åt till att leta verktyg
& fixturer

Bekvämare att lägga i
låda än på lager

Tid går åt till att leta
instrument

Förberedelsearbete bristfälligt pga
undermålig veckoplanering

Progrnoser

Kunder

Efterfrågan

Kapacitetsbrist
Högkonjunktur
Ytbehandling

Maskinfaktor

Tid går åt till att
leta dokument

Komponenter

Samkörning

Bristfällig
planering

Andledning till stopp i
maskin inte kodat i Axxos
För få
stopkategorier

Ej normaliserat i
arbetsgruppen

Låga incitament

För få
stopkategorier
Ledarskapsbrister

Undermålig
avvikelsehantering
Avvikelserna registreras inte
frivilligt

Materiella hinder

Inga skärmar

Samordningen av

För mycket annat att göra
Dålig planering

Toppstyrt

tidsbrist
kostnader

Passar verktyg i
spindel?

Underkapacitet
personalmässigt

För liten
återkoppling till
operatören

Svårt att koda

Känsla av bevakning
Brist på rätt

Letar verkty under pågående
yttre ställ

Operatören vet inte
varför hen skall koda

Vilka komponenetr
går att köra
tillsammans

Långa yttre
ställ

Inmätning
verktyg

Vet inte nästa körning & utnyttjar
inte tiden till att leta

Bristfällig
planering

kvalitetsbrister

Orsaker till stopptider registeras

Brist i visualisering

Avvikelserapportering
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Bilagor

Produktions-

Strategiska
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Arbetssätt följs
inte upp

Varians order

Brist i metod

Hinner inte lära
sig

Snabb teknisk

Planering

Teknisk utveckling

Brist på kunskap

Avviker från plan

Brist på
instruktioner

Bristfällig
standardisering

Brist på
erfarenhet

Arbetssätt följs
inte upp

Brister i
standardisering

Teknisk utveckling

Brist på instruktioner
Brist på visualisering

90% leveransprecision

Bilagor

Otydlig visualisering

Bilagor

Orderfluktuationer

Plan går förlorad
vid skiftbyte

Underkapacitet

Undermåliga
prognoser

För få maskiner

För korta ledtider i
inköp

Stor andel ordrar
som tar mindre än
10 timmar

Omställningar

Undermålig planering

spindel?

För korta ledtider i
inköp

Orderfluktuationer
Svårt att jämna
ut flöde

Erfarenhet
Brist i standard

Små och
varierande ordrar

Programering tar
tid

Undermåliga
prognoser

Uppföljning

Instruktioner

Planering

Teknisk utveckling

Bristfällig
standardisering

Varians order

Hinner inte lära
sig

Snabb teknisk

Brist på kunskap

Avviker från plan

Brist på
instruktioner

Arbetssätt följs
inte upp

Produktions-

Strategiska
order

Revisionsändringar

Brist i metod

Brist på
erfarenhet
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Bilagor

svår

Överbeläggning

Tid går åt till att leta verktyg
& fixturer

Det digitala verktygsskåpet
rymmer inte alla verktyg

Vekrtyg läggs tillbaka på fel
ställen

Bekvämare att lägga i
låda än på lager

Tid går åt till att leta

Finns lådor på arbetsbänkar

Pussel i

Små tillverkningspartier

Tid går åt till att leta
dokument

Frågar kollegor om vart
verktyg ligger

Körplan redovisas muntligt

Bristfälliga

Förändringar i körplan

Tyst komunikation

Verktyg för komunikation
otillfredsställande

Vad är dagens körplan?

Viilka artiklar ska köras?

Omställ

Brist i komunikation mellan skift

Undermåliga
visualiseringsverktyg

Mätpersonal är inte
tillgänglig

Finns bara en anställd
mätpersonal

Mätmaskin är inte
tillgänglig

Verktyg ställs in i fel
hållare/uthäng

Tid går åt till att leta verktyg
& fixturer

Vekrtyg läggs tillbaka på

Stor variation i sortiment

Brist på erfarenhet

Förberedelsearbete bristfälligt pga
svår veckoplanering

Programmering tar tid

Standard för hur man ska
programmera

Tid går åt till att leta
dokument

Nya

Planering

Låga
Incitament

Andledningen till
maskinstopp inte

Finns inte koder för
alla stop

Brister i
förbättringsarbete

Exceldokumentet som används
för förbättringsförlag utnyttjas
inte til fullo

Tyst information

Förbättringsförslaget kan bedömas vara
på sådan detaljnivå att det inte skrivs
upp

Inrapporterade problem
har ingen uppföljning

Avvikelsehantering
unyttjas inte pga
begränsningar i

Slöa verktyg

Ställ är för långa
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Bilagor

Körklart

Engagemang

Körplan

Material på lager

Orderfluktuationer

Underkapacitet

Plan går förlorad
vid skiftbyte

Kapacitetsbrist
Högkonjunktur
Ytbehandling

Otydlig visualisering

Avviker från plan

Körplan

Strategiska
order

Ordervarians

Material på lager

Undermåliga prognoser

Inte körklart

Svårt att samorda data för
visualisering

Skall programeras

Dålig kontroll
flöde

Teknisk utveckling

Arbetssätt följs inte upp

Bristfällig
standardisering

Brist på instruktioner

Planering är
svår

Bristfällig
planering

Undermåliga
prognoser

För få maskiner

Bristfällig
planering

För korta ledtider i
inköp

Inmätning
verktyg

Vad är dagens körplan?

Programering tar
tid

Små och
varierande ordrar

Stor andel ordrar
som tar mindre än
10 timmar

Omställningar

Undermålig planering

Förändringar i körplan
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