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Abstract 

 

Abstract 
An increased demand from customers requires that a company has the ability to 
respond to potential requests. Based on an increased demand this results in either that 
the supplier has space for more customer orders or an understanding of how capacity 
can be increased in production. An investment in a new machine may be an option to 
solve the company´s problems. Another option is to identify possible losses and make 
the current working process more efficient instead of investing in a new machine. 
 
The bachelor thesis has been carried out at the company Proton Engineering AB in 
Skillingaryd. In today´s situation, Proton Engineering uses manual, semi-manual, 
completely automated machines in the manufacture of products in steel, aluminum 
and stainless steel. In the current situation, there is a high demand for products 
manufactured on the semi-manual bending machine 2705. The operation in the 
machine runs in two shifts and manned by one operator in each shift. Bending 
machine 2705 has been used for several years and Proton Engineering claims that the 
age of the machine affects the productivity negatively. To achieve increased 
productivity on the bending machine 2705 it requires the company to meet the 
increased demand from customers. 
 
The purpose of the study is to investigate how Proton Engineering can produce more 
units per unit of time thus increase the productivity of the bending machine 2705. The 
objective with this bachelor thesis is to detect a more profitable solution for increased 
productivity and increased revenue than investing in a new machine. Two questions 
that are asked in the study are: “What are the main reasons of causing the 
manufacturing process inactive on machine 2705 during planned production time?” 
and “What are the most important action proposals to increase the average pace of 
the machine?”. 
 
In order to identify the utilization of the bending machine 2705 and identify the 
underlying factors that prevent the machine from producing products, a frequency-
study has been carried out during bending & cutting and also during the set up time. 
In addition, an analyze of the cycle time has been carried out in order to gain a greater 
understanding of the operator's work at the machine. 
 
The result shows that the bending & cutting has a direct production of approximately 
42% and the direct switch of the set up time gives a value of approximately 23%. The 
other percentage of distribution is therefore considered as a loss of work and gives 
room for improvement opportunities. 
 
Based on the frequency-studies and analyzes of the cycle time on the machine 2705, a 
possible investment in a new machine is not the solution to Proton's problem in 
today's situation. An estimated production potential of 140% for shifts 1 and 130% on 
shift 2 has been made using adjustments in the current situation that do not provide 
any costs for Proton Engineering. 
 

 



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 
En ökad efterfrågan från kunder ställer krav på att företaget kan möta kundernas 
förfrågan. Utifrån en ökad efterfrågan medför detta antingen att leverantören har 
utrymme för fler kundordrar eller en förståelse för hur kapaciteten kan ökas i 
produktionen. En investering i en ny maskin kan vara ett alternativ för att åtgärda 
företagets problem. Ett annat alternativ är att identifiera tänkbara förluster och med 
det effektivisera den nuvarande arbetsprocessen istället för att investera i en ny 
maskin. 

Examensarbetet har utförts på företaget Proton Engineering AB i Skillingaryd. I 
dagens situation använder sig Proton Engineering av manuella, semi-manuella och 
helt automatiserade maskiner vid tillverkning av produkter i stål, aluminium och 
rostfritt stål. I dagsläget finns det en stor efterfrågan på produkterna som tillverkas på 
den semi-manuella bockmaskin 2705. Operationen i maskinen körs i två skift och 
bemannas av en operatör per skift. Bockmaskin 2705 har använts i flera år och åldern 
på maskinen påstår Proton Engineering är något som påverkar produktiviteten. För 
företaget krävs det att åstadkomma en ökad produktivitet på Bockmaskin 2705 för att 
bemöta den ökade efterfrågan som ställs från kunder. 
Syftet med studien är att undersöka hur Proton Engineering kan producera fler enheter 
per tidsenhet och på så sätt öka produktiviteten på bockmaskin 2705. Målet med 
arbetet är att finna en bättre lösning till ökad produktivitet och ökade intäkter än att 
investera i en ny maskin. De två frågor som ställs i studien är: ”Vilka är de 
huvudsakliga orsakerna till att tillverkningsprocessen står stilla på maskin 2705 
under planerad produktionstid?” samt ”Vilka är de viktigaste åtgärdsförslagen i syfte 
att öka den genomsnittliga takten i maskinen? 
För att identifiera utnyttjandet på bockmaskin 2705 och identifiera de bakomliggande 
faktorerna som förhindrar att maskinen inte förädlar produkter har en frekvensstudie 
genomförts under bockning & kapning samt omställning av maskin. Utöver detta har 
även en cykeltidsanalys genomförts för att få en större förståelse för operatörens 
arbete på maskinen. 

Resultatet visar att bockning & kapning har en Direkt tillverkning på ca 42 % och 
omställning av maskin visar en fördelning på ca 23 % vid Direkt omställning. Den 
övriga procentuella fördelningen anses därför som förluster i arbetet och därmed utgör 
förbättringsmöjligheter. 

Utifrån de frekvensstudier samt cykeltidsanalysen som gjorts på maskin 2705 har 
förståelse om att en investering av ny maskin inte är lösningen på Protons problem i 
dagsläget. En beräknad produktionspotential på 140 % för skift 1 respektive 130 % på 
skift 2 har gjort med hjälp av justeringar på dagsläget som inte utgör kostnader för 
Proton Engineering. 
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
Att vara konkurrenskraftig på dagens marknad är en ständigt pågående process. För 
att stå sig konkurrenskraftig gentemot sina konkurrenter är det viktigt att följa upp 
utfört arbete och ständigt arbeta med förbättringar inom företaget. [1].   
 
För att ett tillverkande företag ska kunna driva en lönsam verksamhet behövs 
förståelse för kundbehov och hur företaget som leverantörer ska kunna uppfylla dessa 
förfrågningar [2]. Företaget behöver ha en bra struktur och strategi för hur de ska 
arbeta mot kund och hur de kan bli konkurrenskraftiga. Som företag krävs det inte 
bara en förståelse för de områden man är duktiga på för att uppnå en lönsam 
verksamhet [2]. Det är också mycket viktigt att ha en förståelse för de områden 
företaget är mindre bra på och inse de brister som finns för att ha möjligheten att 
sträva efter förbättringar [3].  
 
 

1.2 Proton Engineering AB 
Utförandet av examensarbetet har gjorts under vårterminen 2019 på Proton 
Engineering AB i Skillingaryd. Proton grundades 1936 av Anders Krahner i 
Jönköping och på 1950-talet började den stora utvecklingen mot bilindustrin när 
Volvo blev en stor kund för Proton Engineering [4]. Idag levererar företaget komplexa 
rörprodukter till världsledande bolag inom fordons- och verkstadsindustrin. Fyra av 
deras arbetsområden är rörbockning, ändformning, plåtbearbetning och laserskärning. 
Proton Engineering ingår i koncernen Proton Group tillsammans med Proton 
Finishing, Proton Lighting och Proton Technology. Proton Engineering AB har sin 
produktion i Skillingaryd med 92 anställda där de arbetar inom produktion, inköp, 
logistik, kvalitet med mera. År 2017 omsatte Proton drygt 170 miljoner kronor per år 
med en EBITA på ca 7,5 miljoner kronor [4]. 

 

1.3 Problembeskrivning 
I dagens situation använder sig Proton Engineering AB av manuella, semi-manuella 
och helt automatiserade maskiner vid tillverkandet av produkter i stål, aluminium och 
rostfritt stål. Arbetsprocessen är idag fördelad i två skift och efterfrågan av 
produkterna växer konstant. Proton har möjlighet att öka sina intäkter men för att göra 
detta möjligt behöver Proton Engineering förbättra den nuvarande arbetsprocessen. 
Mer specifikt vill Proton åstadkomma en ökad produktivitet på den semi-manuella 
maskinen 2705. För att öka produktiviteten behöver operatören spendera mer tid på 
maskinen för att producera artiklar och mindre tid åt andra aktiviteter som orsakar att 
tillverkningsprocessen blir stillastående. Att öka hastigheten på maskinen vid 
bockning samt kapning är inte ett alternativ då materialet tenderar att brista vid en 
hastighetsförändring. Detta gör att andra åtgärder måste implementeras.  
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Den nuvarande maskinen är av en äldre modell och på grund detta funderar Proton 
Engineering på att investera i en ny maskin som påstås vara mer effektiv och kan 
minska deras nuvarande problem.  
 
För att undersöka detta behöver Proton få en förståelse för om maskinen är det 
grundläggande problemet, eller om det finns andra påverkande faktorer som i första 
hand kan förbättras. Företaget behöver därför få en mer specifik identifiering på hur 
operatören arbetar och fördelar sin tid under ett skift. Dessa olika aktiviteter behöver 
därmed klargöras för att kunna dra några vidare slutsatser ifall det är rätt beslut att 
investera i en ny maskin. 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur Proton Engineering kan producera 
fler enheter per tidsenhet och på så sätt öka produktiviteten på maskin 2705. Målet 
med arbetet är att hitta ett lönsamt alternativ till ökade intäkter och få en förståelse för 
om Proton Engineering är i behov av att investera i en ny maskin. 
 
Utifrån problembeskrivning och syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 
 

• Vilka är de huvudsakliga orsakerna till att tillverkningsprocessen står stilla på 
maskin 2705 under planerad produktionstid? 

• Vilka är de viktigaste åtgärdsförslagen i syfte att öka den genomsnittliga 
takten i maskinen? 

 

1.5 Avgränsningar 
I detta arbete kommer endast operatören som arbetar vid maskin 2705 observeras. De 
resterande maskinerna hos Proton Engineering kommer inte att undersökas. 
Anledningen till detta är att efterfrågan är stor på de artiklar som produceras i 
maskinen 2705 och att det är den enda maskinen som kan producera stora 
dimensioner, med en diameter på 150 millimeter. Proton ser därför att detta är en 
viktig maskin på avdelningen att analysera, då den skiljer sig från resterande. 
Övrig produktion utanför denna process samt in- och utleveranser av 
material/produkter kommer inte att beaktas i detta arbete.  
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1.6 Disposition 
Kapitel 1: Detta är studiens inledande kapitel som redogör studiens ämne och problem 
samt syfte, frågeställningar och avgränsningar. 
 
Kapitel 2: Det andra kapitlet presenterar relevanta teorier som är kopplat till studien. 
Detta kapitel är uppbyggt med en koppling mellan frågeställningar och teori för att 
därefter åskådliggöra vilken teori som är passande till respektive frågeställning.  
Kapitel 3: Detta är studiens metodkapitel där tillvägagångsättet och de utvalda 
metoderna för denna studie beskrivs samt hur litteraturstudierna har använts. Kapitlet 
beskriver också vilka datainsamlingsmetoder som användes och hur data har 
implementerats i studien. 
Kapitel 4: I kapitel fyra beskrivs nulägesbeskrivningen utifrån insamlade data från 
företaget. 
Kapitel 5: Kapitel fem besvarar studiens frågeställningar utifrån resultatet genom en 
analys av den insamlade datan i relation med det teoretiska ramverket. Analys görs 
även i relation till nulägesbeskrivningen och därefter presenteras konkreta 
åtgärdsförslag. 
Kapitel 6: I kapitel sex diskuteras validitet och reliabilitet på den genomförda studien 
baserat på de metoder och analysmetoder som har valts. 
Kapitel 7: I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser och 
rekommendationer samt förslag på vidare arbete och forskning. 
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2 Teoretiskt ramverk 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att besvara de frågeställningar under rubrik 1.4 har flertalet teorier samlats in 
relaterat till studien. Tabell 1 visar på hur struktur mellan studiens frågeställningar och 
relevanta teoriavsnitt är disponerat. 
 

Tabell: 1 – Kopplingar mellan frågeställningar och teori 
Frågeställningar	 Rubrik	

 
 

1. Vilka är de huvudsakliga 
orsakerna till att 
tillverkningsprocessen står stilla 
på maskin 2705 under planerad 
produktionstid? 

	

2.3 Cykeltid/linjebalansering 
2.4 Produkt i arbete 
2.7 Frekvensstudie 
2.9 5 S – Ordning och reda i 
verksamheten 
2.11 Säkerhet, arbetsmiljö och 
ergonomi 

 

2. Vilka är de viktigaste 
åtgärdsförslagen i syfte att öka 
den genomsnittliga takten i 
maskinen? 

 

	

2.3 Cykeltid/linjebalansering 
2.4 Produkt i arbete 
2.5 Ställtid och justeringar - SMED 
2.6 TPU 
2.7 Frekvensstudie 
2.8 Eliminera slöseri (7+1) 
2.9 5 S – Ordning och reda i 
verksamheten 
2.10 Kaizen 
2.11 Säkerhet, arbetsmiljö och 
ergonomi 
2.12 Mjölkrundor 

 
 

2.2 Lean 
Teorin lean produktion kommer ursprungligen från Toyotas produktionsprocesser och 
syftar till att på ett effektivt sätt hantera de resurser företaget handskas med, samt 
minimera ledtider och lagerytor. Dessa är exempel bland många för hur ett företag 
kan arbeta mer kostnadseffektivt men också för att kunna bemöta efterfrågan till deras 
kunder och hållas konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden [5]. 
 

2.3 Cykeltid/linjebalansering 
För att åstadkomma en hög utnyttjandegrad av en produktionslina ställs företag inför 
problemet linjebalansering. Inom en produktionslina där ett flertal arbetsmoment 
ingår ska arbetet vara ungefär lika fördelat längs med linan [6]. Cykeltid är ett mått på 
tid som en produkt tillbringar inom en station. Den beskriver tiden från 
produktionsstart av en produkt tills att en ny produkt startas att tillverkas. Allt arbete 
längs tillverkningen kräver ett perfekt utförande för att den totala tiden inom stationen 
ska vara lika med cykeltiden. På grund av olika moment inom arbetsstationen kan 
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detta vara ett svårt mål att uppfylla. För att beskriva linjebalanseringsproblemet kan 
två punkter beaktas: 
 

• Minimera antalet stationer i den givna cykeltiden 
• Minimera de olika cykeltiderna vi de olika arbetsstationerna 

 
Den vanligaste åtgärden vid problem med cykeltider är den förstnämnda punkten. För 
att beräkna effektiviteten på linjebalanseringen kalkyleras linans balanseringsförlust, 
d:  

 
 [6]. 
 
 

2.4 Produkt i arbete 
Produkt i arbete (PIA) är betoningen på de produkter som har påbörjat en 
tillverkningsprocess eller monteringsprocess men som ännu inte är färdigställd och 
redo att säljas till en kund. Exempel på PIA kan vara en komponent som genomgått en 
arbetsstation och nu ligger på lager för att sedan bli hämtad och där färdigställas i en 
annan maskin. PIA kan också användas på enskild arbetsstation i stunden då 
exempelvis en operatör bär en komponent från en pall till att komponenten börjar 
bearbetas av en maskin [6]. 
 
 

2.5 Ställtid och justeringar – SMED  
Single Minute Exchange of Die (SMED) är en framgångsrik metod att använda för att 
reducera ställtider. Målet med ansatsen är att uppnå en ställtid till ett ensiffrigt 
minuttal, vilket är mindre än 10 minuter. Vid omställning ska intern och extern 
omställning skiljas åt. Den interna omställningen sker på maskinen och under den 
tiden kan maskinen inte vara aktiv. Den externa omställningen sker utanför maskinen 
och hindrar därför inte maskinen från att producera.  
 
Målet med maskinens ställtid är att få så stor del av omställningen att tillhöra den 
externa omställningen. Samtidigt bör tiden för den interna omställning reduceras med 
hjälp av att använda sig av smidiga verktyg och exempelvis försöka minimera antalet 
muttrar/skruvar som ska tas bort vid omställningen på maskinen.  
 
Tre effektiva och smidiga tillvägagångssätt för att lyckas med en bra omställning är: 

1. Leta inte efter verktyg och maskindelar. Planera upp vad som behövs, 
exempelvis vilka verktyg som krävs. 

2. Flytta inte verktyg eller material som inte nödvändigtvis behöver förflyttas. 
Strukturera upp yta vid arbetsområdet som istället kan användas som 
förvaring. 
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3. Använd endast de nödvändiga delar och verktyg som krävs. 
 
För att nå framgång inom en ställtid kan videofilmning tillämpas som ett smidigt 
tillvägagångssätt. Detta för att kunna analysera en process oändligt många gånger och 
förstå hur arbetssättet kan planeras smidigare för de interna och externa 
omställningarna. Från inspelning kan ineffektiva arbetsmoment identifieras, och med 
åtgärder kan dessa effektiviseras eller elimineras [7]. 

 

2.6 TPU 
TPU (Totalt Produktivt Underhåll) är den svenska översättningen av TPM (Total 
Productive Maintenance) (TPM). Syftet med TPU är att öka företagets lönsamhet 
genom att effektivisera och öka produktiviteten. TPU beskrivs som ett arbetssätt där 
alla arbetare är deltagande och strävar efter en störningsfri process [8]. 
 
De tre stegen i TPU förklaras på följande vis: 
 

1. Total effektivitet, TPU:s strävan efter ekonomisk lönsamhet. 
2. Totala underhållssystem, vilket innefattar underhållsprevention, förbättring av 

underhåll och förebyggande underhåll. Detta för att ha bättre koll på 
maskinens hela livslängd och kunna åtgärda problem i tid som kan störa 
maskinens drift. 

3. Totalt deltagande av alla anställda, inkluderar självständigt underhåll av alla 
operatörer i hela företaget, kan vara exempelvis genom aktiviteter i små 
grupper [8]. 

 
Ett införande av TPU ger företaget en övergripande förståelse för hur produktions- 
och underhållsavdelningarna ser ut och fungerar. TPU är en lämplig metod som 
används för att reducera förluster för att öka produktiviteten i produktionen [9]. 

 

2.7 Frekvensstudie 
Enligt Olhager (2013) är en frekvensstudie en metod som används vid observationer 
på exempelvis en arbetsprocess och görs oftast med hjälp av slumpmässiga stickprov. 
Genom detta kan de pågående arbetsmomenten identifieras och noteras. Vid ett flertal 
utförda stickprov kan en kapacitetsutnyttjandegrad kalkyleras baserat på mätningarna 
av de ingående momenten och en förståelse för hur de olika arbetsmomenten fördelas.  
En frekvensstudie baseras på fyra ingående steg. Först ska ett frekvensobjekt 
bestämmas, vilket kan vara en truck, processtid eller en lageryta. Det andra steget är 
att estimera och förstå hur mycket tid den valda aktiviteten kräver utifrån den totala 
tiden. Den totala tiden som krävs för en aktivitet kan bestämmas genom en förstudie 
eller exempelvis en operatör som har erfarenhet av tidslängden. Tredje steget består 
av hur noggrann mätningen önskas vara. Till hjälp av detta bestämt en konfidensgrad 
och en risknivå. De fjärde och sista steget består av resulterande beräkning på hur 
många observationer som antas krävas [6]. 
 
För att bestämma antalet stickprov som behövs i en frekvensstudie används formeln 
som visas nedanför [6]: 
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2.8 Eliminera slöseri (7+1) 
Enligt Liker (2009) finns de åtta typer av slöseri som anses vara icke värdeskapande 
inom affärs- eller produktionsprocesser. 
 

1. Överproduktion  
Producera produkter som kunden inte har beställt och behöver placeras på 
lager. Detta skapar slöseri för onödiga kostnader för lagerhållning och 
transporter. 

2. Väntan  
Operatören utför inget arbete och väntar på nästa steg i processen. Detta kan 
bero på: brist på material, förseningar i produktionen eller flaskhalsar i 
processen. 

3. Onödiga transporter eller förflyttningar  
Transportfordon som förflyttar produkter i arbete (PIA) mellan processer i 
onödigt långa vägar anses som en ineffektiv transport. 

4. Överarbetning eller felaktig bearbetning  
Detta innebär att göra mer arbete än vad kunden kräver från produkten. Att 
vidta diverse åtgärder som visas vara helt onödiga för ett arbetsprocessen. 
Ineffektiv bearbetning framkallar onödiga arbetsmoment och felaktigheter och 
bakomliggande faktorer för detta kan vara på grund av dåliga verktyg eller 
dålig produktutformning. Slöseri uppstår när framställning av produkter 
tillverkas med högre kvalitet än nödvändigt. Kortfattat så innebär slöseri att 
det görs mer arbete än vad kunden kräver från en produkt. 

5. Överlager 
Råvaror, produkter i arbete (PIA) och färdiga produkter används inom 
lagerstyrning och lagerhantering. Bakomliggande faktorer till överlager kan 
vara; längre genomflödestider, inkurans, säsongsvariation, nedgång i 
efterfrågan, skadat gods, onödiga transport- och lagringskostnader och 
föreningar. 

6. Onödiga arbetsmoment  
Rörelser som anställda gör under arbetsmomenten som inte skapar något värde 
för produkten anses vara en onödig rörelse. Ett exempel kan vara att 
operatören letar efter ett verktyg som ska användas till att montera en produkt. 

7. Defekter 
Defekter på komponenter/produkter innebär omarbete, reparationer eller 
kassering. Alla dessa onödiga processer är slöseri med hantering, tid och 
energi.  

8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda 
Improduktivt arbete hos dem anställda, som inte visar något engagemang i 
arbetet leder till mindre outnyttjad kompetens, ingen strävan att lära sig och 
detta leder till inga förbättringar i processen [3]. 
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2.9 5S – Ordning och reda i verksamheten 
Enligt Sörqvist (2004) är 5S ett arbetssätt som strävar efter att skapa ordning och reda 
i fabriken. Metoden kommer ursprungligen från den japanska produktionsfilosofin 
och menar på att genom användning av 5S kan företag arbeta på ett mer smidigt och 
strukturerat sätt runt en arbetsplats. Den svenska översättningen av 5S är sortera, 
strukturerar, städa, standardisera och självdisciplin.  

1. Sortera. Genom en sortering på arbetsplatsen kan de verktyg som är 
nödvändiga fastställas och ta bort de verktyg som är trasiga eller de som inte 
kommer till användning.  

2. Strukturera. Nästa steg är att strukturera upp arbetsplatsen vilket sker genom 
att placera de verktyg som finns på ett sådant sätt att de är lätt att hitta och 
användas. Det kan göras genom att avbilda strukturen på verktyget och placera 
märkningen på ett lämpligt ställe. En tydlig placering kan vara utsatt på 
exempelvis en vägg, en arbetsbänk eller på golvet. 

3. Städa. Under kontinuerlig gång skall arbetsplatsen storstädas från smuts och 
damm. Det är även viktigt att eliminera bakomliggande faktorer som orsakar 
regelbunden nedsmutsning av arbetsplatsen som exempelvis läckage. 

4. Standardisera. Personal ska tränas på punkt 1–3 så att en rutin skapas och att 
strategin följs kontinuerligt. Det krävs tydlig information och vägledning för 
att få personalen att bli bekväma med arbetsgången och utveckla det till en 
naturlig vana.  

5. Självdisciplin. Det sista steget är en målsättning om att bibehålla nuvarande 
arbetssätt. Här krävs det ett fokus på att upprätthålla tekniken, ständigt följa 
upp resultaten och hela tiden sträva efter förbättringar.  

De ingående punkterna hjälper den arbetande personalen att arbeta systematiskt men 
det skapas också ett professionellt intryck som kund när en arbetsplats hanteras 
strukturerat och välvårdat [1].  
 

2.10 Kaizen 
Kaizen är en japansk term som står för “ständiga förbättringar” och lägger sin fokus 
på värdeökande förbättringar. Denna japanska termen eftersträvar ständiga 
förbättringar varje arbetsdag. Kaizen är inte ute efter antalet mängd förbättringar, utan 
målet är att företaget jobbar med ständiga förbättringar kontinuerligt. Ständiga 
förbättringar innebär att företaget blir bättre på sin sak och ökar sin konkurrenskraft 
gentemot konkurrenter ute på marknaden. Kaizen innebär att företaget på ett effektivt 
sätt arbetar med problem som behöver åtgärdas och alltid dokumenterar problemet 
genom att samla in data för att kunna analysera data för att i sin tur kunna hitta 
förbättringsmöjligheter för problemet. Detta görs på ett effektivt sätt i små grupper 
inom företaget där det krävs öppna diskussioner och överenskommelser inom teamet 
för att kunna fatta beslut. Kaizen går hand i hand med “Demings hjulet” även kallad 
för “PDCA”. PDCA omfattar fyra steg: Plan (Planera), Do (Genomföra), Check 
(Kontrollera) och Act (Agera). PDCA användas för att standardisera diverse 
arbetsmoment som bygger en bra grund till att utföra dem ständiga förbättringarna [3]. 

 

2.11 Säkerhet, arbetsmiljö och ergonomi 
På en arbetsplats ska säkerheten alltid prioriteras högst [10]. Enligt 
“arbetsmiljölagen” är en arbetsgivare skyldig att se till att arbetsplatsen är en säker 
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plats att arbeta på, vilket inkluderar att förhindra skador och olycksfall bland 
personalen [11].  Exempel på aspekter som arbetsgivare måste ta hänsyn till är 
ljudnivå, kemiska föroreningar, tunga lyft och stress som personalen kan tänkas 
utsättas för. Arbetsplatsen måste därför vara utformad efter hur människan påverkas 
av påfrestningar, både psykiska och fysiska, som kan förekomma vid utförandet av de 
olika arbetsuppgifterna. För att säkerhetsställa att arbetsuppgifterna inte resulterar i 
varken psykiskt eller fysisk ohälsa för medarbetarna ska undersökningar av 
arbetsplatsen ske kontinuerligt, i mån om att kunna avgöra om åtgärder eller mindre 
förändringar behöver ske på arbetsplatsen [11].  
 
På en arbetsplats som ett kontor kan justerbara stolar och bord med höjdjustering vara 
lämpliga för att arbetsmiljön ska vara lämplig, samt tillgång till en lämplig ljuskälla. 
För att skapa en trivsam arbetsplats i produktion kan andra aspekter användas, som 
exempelvis kranar vid hantering av tunga produkter för att minska belastningsskador 
och slitage hos personalen. Det som är viktigt att ha i åtanke är att inte standardisera 
sitt arbete vare sig de är på kontoret eller i produktionen. Bryt rutiner, 
arbetsställningar och rotera arbetet för att utöva arbetsuppgifterna på ett mer 
hälsosamt sätt och förebygga skador. Vanligt är att förfrågningar från kunder ökar och 
personal känner sig stressad och tvingas minska arbetets cykeltid vilket orsakar ett 
högre arbetstempo och kan resultera i att skaderisken ökar drastiskt. Leanarbete har 
med fokus att förebygga drastiska förändringar och strävar efter väl genomtänkta 
arbetsrutiner. Det är dessutom viktigt att prioritera de raster och kortare pauser som är 
angivna för att forma en sund arbetsplats med hälsosamma värderingar [10]. 

 

2.12 Mjölkrundor 
Inom varje företag så krävs det någon form av transport för att hantera 
materialhanteringen [12].  En effektiv hantering av material kan hjälpa företaget att 
reducera kostnader och eliminera slöseri. En mjölkrunda är ett system som kan 
användas både internt och externt. En intern mjölkrunda är ett system som 
transporterar material och andra delar till dem olika avdelningarna inom företaget. 
Syftet med att införa en mjölkrunda är att materialhantering förblir mer standardiserad 
och i följd av detta sker en eliminering av slöseri [13]. 



Metod 

10 

3 Metod  
Studien som valts att göras vid utförandet av examensarbete hos Proton Engineering 
är en fallstudie. I detta fall ingick observationer samt intervjuer med olika 
medarbetare. För att ge en bredare och djupare förståelse användes både kvalitativa- 
samt kvantitativa-metoder. Utförandet av de olika studiestrategierna ligger till grund 
för att även utomstående läsare ska få en större förståelse.  
 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Tabell 2 förklarar strukturen samt de delar i metodkapitlet som svarar på respektive 
frågeställning i studien.  
 
 
Tabell: 2 – Kopplingar mellan frågeställningar och metod 
Frågeställningar	 Rubrik	

1. Vilka är de huvudsakliga 
orsakerna till att 
tillverkningsprocessen står stilla 
på maskin 2705 under planerad 
produktionstid? 

	

3.2 Tillvägagångssätt 
3.3 Litteraturstudie 
3.4 Observation av produktionslayout 
3.5 Datainsamling 

2. Vilka är de viktigaste 
åtgärdsförslagen i syfte att öka 
den genomsnittliga takten i 
maskinen? 

3.3 Litteraturstudie 
3.4 Observation av produktionslayout 
3.5 Datainsamling 
3.6 Sanningskriterium 
3.7 Analysmetoder för resultat 

   
 

3.2 Tillvägagångssätt 
Examensarbetet har genomförts under vårterminen 2019 genom ett samarbete med 
företaget Proton Engineering AB i Skillingaryd. För att problembeskrivningen skulle 
bli mer tydlig påbörjades arbetet med en kort identifiering av problemet på 
anläggningen hos Proton Engineering. Till följd av detta kunde lämpliga teoretiska 
verktyg definieras. För att kartlägga problembeskrivningen djupare inleddes en 
systematisk granskning av litteratur utifrån ett vetenskapligt syfte. En kvantitativ samt 
kvalitativ studie genomfördes för att få en mer tydlig förståelse över 
problembeskrivningen. Detta genomfördes av flera datainsamlingar på Proton 
Engineering och till följd av detta kunde analysmetoden åskådliggöras. 
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3.3 Litteraturstudie 
Under arbetet genomfördes en litteraturstudie för att få mer kunskap inom 
problemområdet. Litteraturstudien har löpt parallellt från början till att studien var 
avslutad för att ständigt söka ny kunskap för att uppnå en tydlig och konkret förståelse 
inom problemområdet. Studien baseras på läroböcker som har använts från tidigare 
kurser på Tekniska högskolan i Jönköping kopplade till produktionsteknik. De har 
även använts kompletterande litteraturer kopplade till ergonomi, TPM, logistik och 
frekvensstudie från Jönköpings Högskolebibliotek. Annan sekundärdata som samlats 
in är vetenskapliga artiklar från Jönköpings databas ”primo”.  
 

3.4 Observation av produktionslayout  
Under vistelsen hos Proton Engineering observerades operatörens rörelse vid 
arbetsområde samt övrig tid som utfördes utanför arbetsområdet. Syftet med att följa 
operatören utanför dess givna arbetsplats var att undersöka vilka ytterligare 
arbetsmoment som utfördes av operatören och som därmed hindrade maskin 2705 
från att aktivt utöva rörbockning samt kapning. En tydligare blick skapas över varför 
operatören tvingas lämna arbetsområdet samt vart operatören befinner sig. 
 

3.5 Datainsamling 

3.5.1 Förstudie 
Under förstudien gjordes ett flertal observationer under tiden då operatören arbetade 
och maskinen var i drift. Detta gav en identifiering om vilka moment som inträffade 
under tiden arbetet utfördes av operatören samt en uppfattning om hur ofta en aktivitet 
inträffade. En förstudie ägde rum vid bockning/kapning av rör och en vid 
omställningen av maskin. Dessa två förstudier skiljer sig åt, vilket innebär att två olika 
förstudier genomfördes för att åskådliggöra respektive process.  

3.5.2 Tidsintervall 
Vid val av tidsintervall finns två olika strategier att utgå efter vid frekvensstudie [6]: 

- Slumpmässiga tidsintervall på ett eller flera bestämda objekt.  
- Konstanta tidsintervall på slumpmässiga observationsobjekt 

Efter noggrann diskussion mellan författare och produktionschef kunde beslut tas om 
att strategi nummer ett skulle användas vilket resulterade till observation av 
operatören vid maskinen 2705. Det slumpmässiga tidsintervallet bestämdes med hjälp 
av en slumpfunktion i Microsoft Excel med formeln ”=SLUMP.MELLAN(1;60)”. 
Formeln som skapades i Excel resulterade slumpmässiga heltal mellan 1 och 60 
sekunder. Anledningen till att tidsintervallet sattes till max 60 sekunder var för att få 
ett noggrant resultat och förstå vad operatören hela tiden arbetar med. 
 

3.5.3 Utförandet av frekvensstudie vid rörbockning 
Efter att förstudien gjorts på arbetsplats 2705 summerades den data som samlats in för 
att beräkna antalet stickprov som skulle implementeras inför frekvensstudien.  

- Konfidensintervallet sattes till 95 % vilket resulterade till k = 1,96 
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- Risknivån ”r” bestämdes till 2,5 % vilket gav r = 0,025 
- ”p” räknades ut från förstudien till 25 %, p = 0,25 (se Bilagor 1, 2) 

Under samtliga observationer satt observatör A med Excel i datorn och ett tidtagarur 
medan observatör B observerade operatören med papper och penna. A informerade 
om i vilket skede B skulle göra ett stickprov på operatörens utförande av aktivitet. 
Med det utförde B ett draget streck under den passande rubriken på pappret med 
operatörens olika aktiviteter.  
 
Efter varje avslutad studie summerades de olika fördelningarna av stickproven och 
lades in i ett Exceldokument på datorn. Därefter räknades den nuvarande risknivån ut 
för att se hur resultatet befann sig. Detta upprepades på samma vis efter varje 
färdigställd studie. När antalet stickprov uppnådde den risknivån som hade satts upp 
så avslutades studien.  
 

3.5.4 Utförandes av frekvensstudie vid omställning av maskin 
Arbetsprocessen med frekvensstudien vid omställning av maskin gick till på det 
exakta vis som vid rörbockning men med andra aktiviteter nedskrivna, (se Tabell 6). 
Den enda skillnaden i beräkningarna var att ett annat konfidensintervall sattes för 
omställning av maskin och risknivån var uppsatt till 2,7 %. Detta på grund av att 
frekvensstudien av omställning av maskin bestämdes vid ett senare skede. Vid detta 
skede insågs det att det inte fanns tillräckligt med tid för att göra beräkningar med 
samma konfidensintervall och risknivå som vid frekvensstudie av bockning & 
kapning. Vid beräkning av antalet stickprov sattes konfidensintervallet till 90 %, 
vilket gav z = 1,6449 (se Bilagor: 14, 15, 16).  
 

3.5.5 Cykeltidsanalys 
Efter samtliga frekvensstudier inleddes en cykeltidsanalys. Observationer gjordes på 
operatören samt på hur operatören genomförde alla stegen från obearbetat objekt till 
färdigställd produkt och tills att operatören tagit en ny artikel ur pall. För att klargöra 
de ingående aktiviteterna i cykeln samt tiden momenten tog användes även ett 
tidtagarur under denna studie. I arbetsprocessen kunde sedan åtta tydliga aktiviteter 
identifieras till en komplett cykel. Aktiviteterna inkluderade hur operatören rörde sig 
inom arbetsområdet samt när bockning och kapning ägde rum. De åtta olika 
aktiviteter som operatören utförde i cykeln var följande:  

1. Transport från pall till bockningsmaskin 
2. Stillastående under bockning 
3. Transport från bockning till kapning 
4. Stillastående under kapning 
5. Transport från kapning till mät-mall 
6. Utförande av mätning i mall 
7. Transport från mät-mall till färdigställd pall 
8. Transport från färdigställd pall tillbaka till första steget i cykeln 

Cykeltidsanalys gjordes vid tre olika produktionstillfällen där ett medelvärde drogs 
från sex olika cykeltider (se Bilagor: 25, 26, 27). Efter att tre olika cykeltidsanalyser 
färdigställts skapade författarna en tydligare bild i Excel på hur operatören arbetade 
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med de olika aktiviteterna parallellt med då bockningen samt kapningen inträffade (se 
Bilaga: 28). 
 

3.5.6 Kompletterade intervjuer 
Under arbetets gång har kommunikation i följd av intervjuer genomförts med 
anställda som arbetar på Proton Engineering. För att komplettera den kvantitativa 
datainsamlingen utfördes även kvalitativa metoder i form av intervjuer. Detta till syfte 
att få en mer övergripande förståelse på beskrivningen av nuläget samt svar på frågor 
som ska hjälpa författarna med undersökningen. Frågeformuläret ställdes upp med en 
låg grad av standardisering och strukturering. Respondenterna hade då möjlighet att 
svara mer fritt på de ställda frågorna och ge ett mer utökat svar.  
Följande respondenter blev intervjuade: 

- Produktionschef 
- Produktionsledare 
- Skiftledare 
- Operatörer 

 

3.6 Sanningskriterium 

3.6.1 Reliabilitet 
Reliabilitet betonar hur en studie mäts och betyder tillförlitlighet/pålitlighet. Det vill 
säga om arbetet är upplagt på ett trovärdigt och strukturerat sätt i form av 
problembeskrivning, teoretiska ramverk och metod. Det inkluderar även avgörande av 
hur pålitlig källorna är i rapporten. En fråga som kan ställas är hur pålitliga svaren är 
från testpersonerna i undersökningen är [15].  

3.6.2 Validitet 
Validitet betyder giltighet och ifall det som syftas till att mätas faktiskt mäts. Inom 
detta innefattar det ett antal stödrubriker såsom inre, yttre, extern och intern validitet. 
Där en uppfattning om hur vida mätinstrument mäter rätt, mäts vid rätt tidpunkt och 
om mottagaren uppfattar intervjuarens frågor så som intervjuaren har tänkt eller inte. 
Hur många individer som undersökningen har gjorts på är också något som påverkar 
validiteten. Kan resultatet generaliseras på folket i den undersökta kommunen eller 
kan det exempelvis representera hela populationen av Sveriges befolkning. Slutsatsen 
som drar är då om rapporten uppnår en god validitet eller inte [16].  

3.7 Analysmetoder för resultat  
Resultatet från de olika frekvensstudierna av rörbockning samt omställning av maskin 
sammanställdes och analyserades i Excel. De procentuellt största aktiviteterna 
redovisas i ett cirkeldiagram och förklaring görs till de bakomliggande fördelningarna 
inom de olika angivna aktiviteterna. En jämförelse mellan studiernas resultat och de 
anställdas uppfattning av situationen kopplas samman till ett helhetsperspektiv.  
Författarna av denna studie analyserade insamlingen av data samt identifierade 
företagets problem, med detta framhävdes lämpliga åtgärdsförslag. 
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4 Nulägesbeskrivning 
Kapitlet ger en beskrivning av dagens förhållanden kopplade till 
problembeskrivningen. 

4.1 Layout avdelning 2700 

 
Bild 1: Avdelning 2700 
 
Under bockning utför operatören rörelser innanför arbetsområdet 2705, men 
operatören tvingas också att lämna arbetsområdet vid ett flertal tillfällen för att 
exempelvis hämta verktyg. Dessa rörelser sträcker sig utmed hela 
produktionsanläggningen 2700.  
 
Under arbetets gång är operatören i behov av att hämta bland annat material vid 
rörlager. Rörlagret är väl placerat bredvid maskin 2705 vilket underlättar 
transportsträckan från arbetsplats 2705 till lager och tillbaka (se Bild 1 och Bild 2). 
Vid bockmaskinen 2705 finns pallställ utplacerade med utrustning och verktyg i för 
att underlätta processen omställning av maskin, (se Bild 1 och Bild 2) 
Vid utsatta tillfällen av kvalitetskontroller tvingas operatören gå till mät-rummet (se 
Bild 3) för att säkerställa att utförandet av bockning samt kapning gjorts på korrekt 
sätt. Detta resulterar till en längre transport av operatör med röret vilket i sin tur leder 
till att mindre tid spenderandes på arbetsplatsen. Dock är detta en viktig del i 
tillverkandet för att säkerställa att utförandet uppfyller kundernas kravspecifikation.  

En dator är placerad på produktionsanläggningen 2700 (se Bild 1) för att personal i 
produktionen ska kunna registrera uppstart samt avslutade arbetsuppgifter. Datorn 
används för planering samt information om veckans planerade produktion och hur 
arbetsuppgifterna är prioriterade.  
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4.2 Layout arbetsplats 2705 

 
Bild 2: Layout arbetsplats 2705 

 
Arbetsområdet för bockmaskin 2705 består av: 

- Dator som används för att programmera att bockningsmaskinen utför korrekta 
bockningsgrader, se Bild 3 

 
Bild 3: Dator 
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- Arbetsbänken används vid förvaring av verktyg och operatörens egna saker, se 
Bild 4 

 
Bild 4: Förvaring arbetsbänk 
 

- Pallhiss, ett lyftverktyg vid användning av att höja och sänka pallen (se Bild 
5) 

 
Bild 5: Pallhiss 

- Bockningmaskin 2705, se Bild 6 
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Bild 6: Bockmaskin 

 

 

-  Kapningsmaskin 2705, se Bild 7 

 
Bild 7: Kapningsmaskin 
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- Mät-mall, ett mätningsverktyg för att kontrollera att tillverkandet av bockning 
samt kapning utförts korrekta, se Bild 8 

 
Bild 8: Mät-mall 
 

- Vakuumlyft, ett hjälpmedel för att lyfta röret och förflytta röret till 
bockningsmaskinen, se Bild 9 

 
Bild 9: Vakuumlyft 

Från: marcus broström mackanbrostrom@gmail.com
Ämne:

Datum: 7 maj 2019 13:52
Till: marcuss.brostrom@gmail.com

Skickat från min iPhone
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- Förvaringsyta 2705, förvaring av verktyg och utrustning, se Bild 10 och Bild 
11 

 
Bild 10: Förvaringsyta 1 
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Bild 11: Förvaringsyta 2 

 

 

4.3 Ergonomi 
Avdelningen 2700 består av bockningsmaskiner, kapnings-maskiner och en stor 
mätmaskin där materialen aluminium, stål och rostfritt stål hanteras. Arbetsplatsen 
2705 är en hårt utsatt arbetsplats att arbeta på som operatör när det kommer till 
vikthantering. De material som hanteras är ofta av tyngre vikter och storleken på rören 
är otympliga att lyfta samt transportera. För att underlätta operatörens arbete vid 
bockning och omställning finns två lyftkranar att använda sig av. Den ena kranen 
hanterar vikt upp till max 30kg och används främst för att lyfta material från pall till 
maskin och placera in i maskinen (se Bild 9). Den andra kranen kan lyfta vikter upp 
till 500kg och används främst vid montering och nedmontering av maskinen vid 
omställning (se Bild 12). 
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Bild 12: Lyftkran maxvikt 500kg 

 

4.4 Kompetens 
Personalen har olika mycket kunskap om de olika maskinerna på avdelningen 2700. 
Ett flertal av operatörerna kan hantera upp till fyra olika maskiner medan andra bara 
har kunskap om en eller två. Detta innebär att produktionsledaren har möjlighet att 
flytta runt personalen i produktionen vid olika kapacitetsbehov. 

Inom produktionsgruppen 2700 är det viktigt att personalen förstår hur maskinerna de 
arbetar med fungerar för att bemöta kontinuerligt uppkommande problem. När en 
rörbockning genomförs så uppstår det situationer där materialet inte har bockats enligt 
de mätningsvärden som står på följesedeln. Det är då viktigt att personalen har god 
erfarenhet inom bockning för att kunna bemöta dessa problem. 

På avdelningen 2700 finns bara två operatörer som uppfyller kompetenskraven för att 
göra omställning av maskinen på arbetsplatsen 2705. Produktionsledaren på 
avdelningen 2700 har placerat dessa två operatörer på varsitt skift, en på 
förmiddagsskiftet och en på eftermiddagsskiftet. Detta innebär att det inte finns någon 
ersättare om en av dessa operatörer skulle drabbas av en sjukdom. 

På Proton Engineering finns det en tekniker som har kunskaperna för att underhålla 
maskinerna på alla avdelningar. När ett problem uppstår som operatören inte kan lösa 
på grund av för låga kunskaper gällande service och reparation, finns det bara en 
tekniker på plats som kan serva problemen. Nackdelen med att bara ha en tekniker på 
arbetsplatsen är att det kan dröja många minuter innan ett problem kan åtgärdas. Vid 
ett flertal tillfällen uppstår även problem på ett övriga arbetsstationer under samma 
period. 
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4.5 5S – Ordning på arbetsplatsen 

 
 
Bild 13: Arbetsbänk 

 
Bild 14: Verktygsuppsättning 
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Från (Bild 13) och (Bild 14) ovan kan dagslägets situation beskrivas tydligt hur 
Proton Engineering försöker arbeta med teorin ordning och reda på arbetsplatsen. 
(Bild 13) är arbetsbänken på maskin 2705 och skall underlätta operatörens arbete 
genom exempelvis montering av mindre komponenter eller förvaring av verktyg. 
Instruktioner om städning av maskin och arbetsplats finns utplacerade runt om på 
arbetsplatserna men efterföljs inte helt korrekt (se Bild 15). (Bild 14) visar genom 
tydliga markeringar av vilket verktyg som ska hängas vart och hur. En angiven bild på 
det rätta verktyget samt namn på verktyget är skrivet på en liten gul tejp-bit ovanför 
där verktyget är tänkt att vara placerad. Hänvisad applicering av verktyg hanteras inte 
på helt korrekt vis samt att verktyg saknas helt vilket kan få operatören att lägga 
onödig tid på att leta efter verktygen.  

 

 
Bild 15: Städinstruktioner 

 

4.6 Förluster 

4.6.1 Väntan 

4.6.1.1 Maskinstillestånd 

På arbetsplatsen 2705 så uppstår det väntan på bockningsmaskinen på grund av 
maskinstillestånd. Orsakerna till att maskinen stannar beror på att det förekommer 
läckage från maskinen samt att lågt oljetryck inträffar. I dagsläget är detta ett problem 
som hindrar operatören från att utföra arbetsuppgifterna. När maskinstillestånd 
inträffar tvingas operatören spendera tid på att undersöka och åtgärda problemet på 
maskinen istället för att producera produkter vid arbetsstationen. Detta kan vid fåtal 
tillfällen i sin tur leda till längre ledtider. 

4.6.1.2 Mät-rum 

På Proton Engineering finns endast ett mät-rum och används av operatörer från alla 
olika avdelningar för att kontrollera utförandet av tillverkningen. På grund av strikta 
regler om att alla produkter ska ha gjort korrekt och noggranna kontroller är de vanligt 
att operatörer mäter produkterna upprepande gånger under arbetsprocessen. Genom 
detta uppstår vid ett flertal tillfällen långa köer och väntan i mät-rummet som i sin tur 
påverkar operatörens operationstid.  
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4.6.1.3 Truck 

Inom avdelningen sker ett flertal transporter med truck, detta gäller förflyttning av 
material från lager, färdigvarulager, flytta tomma pallar och lyfta tunga 
verktyg/utrustning vid omställning av maskin. På avdelning 2700 finns bara en truck 
(se Bild 16) och den används av alla operatörer på avdelningen. Vid upprepande 
tillfällen uppstår det väntan på trucken för operatörerna. Detta beror på att trucken 
ofta används av en annan operatör inom arbetsområdet 2700 och därmed uppkommer 
det väntan som hindrar operatörerna att utföra sina arbetsuppgifter. 

 
Bild 16: Truck 

 

4.6.2 Transporter 

4.6.2.1 Truckhantering 

På grund av ett fåtal palldragare och att de endast finns en truck på avdelning 2700 för 
operatörerna att dela på tvingas operatörerna spendera tid på att hämta samt lämna 
truck kontinuerligt under sitt arbetspass. För att samtliga operatörer ska kunna ta del 
av den truck som finns till användning på avdelningen krävs det att operatörerna 
lämnar tillbaka trucken där den är menad att stå när den är inaktiv. Operatörerna 
tvingas lämna tillbaka trucken på plats då den inte använd av operatören på grund av 
att stor efterfrågan på användning hos andra operatörer finns.    

4.6.2.2 Till och från mät-rum vid uppstart av bockning 

Vid start av produktion och vid skedet då första röret har bockats tvingas operatören 
gå till mät-rummet för att säkerställa att röret har bockats enligt kundernas 
beskrivning. Operatören upprepar detta moment 3–4 gånger för att ställa in 
bockningen tills att resultatet blir perfekt enligt operatör och kundförfrågan. När detta 
moment är färdigställt görs nästa kontroll vid var femtionde rör som bockas. 
Kontrollfrekvensen kan variera vid fåtal batcher och för säkerhetsskull finns därför 
information om kontrollfrekvens på följesedel som skrivs ut vid uppstart av batch.  
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4.6.2.3 Lagerförflyttning 

De lagerutrymmet som tillhör avdelning 2700 är rörlagret (se Bild 17) och orsakar 
problem för operatörerna på avdelning. På grund av en mindre bra struktur och 
ordning av lagerhanteringen tvingas operatörer succesivt flytta runt på pallar och 
utrusning för att komma åt material längre in i lagret (se Bild 18). Efter att ha funnit 
de material som har sökts behöver sedan operatören flytta tillbaka pallarna som de 
stod innan. Under omställning av maskin, vid behov av nya tomma pallar eller nytt 
material under produktion tvingas operatören att tillbringa värdefull tid på att 
omformera lagerstrukturen (se Bild 17 och Bild 18).  

 
 

 
Bild 17: Lagerhållning 1 
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Bild 18: Lagerhållning 2 

 

4.7 Arbetsprocess 
Operatörens skift inleds med en omställning av maskin om allt arbete innan dess har 
utförts som planerat. Vid tillfällen då en operatör inte hunnit färdigställa planerad 
batch under skiftet får nästkommande operatör fortsätta den påbörjade batchen och 
sedan fortsätta med planerad produktion.   
Under arbetsprocessen har operatören oftast två moment att arbeta med, den första 
innebär att bocka röret i bockningsmaskinen i följt av en process där operatören sedan 
kapar röret för att sedan placera i färdigställd pall.  

4.7.1 Omställning 
När materialet från underleverantörerna har levererats till Proton Engineering placeras 
materialet på lager. På maskin 2705 används materialen aluminium, stål och rostfritt 
stål. Operatören hämtar material utifrån den serie som är planerad att köras och börjar 
därefter att ställa maskinen.  
De förberedelsemoment som inkluderar i ställtiden är framkörning av material inför 
produktion, hämta/lämna utrustning samt hämta/lämna tillhörande verktyg från 
rörlagret (se Bild 19). Operatörerna på Proton Engineering ställs därmed inför ett 
flertal tidskrävande externa ställtidsmoment.  
De interna arbetsmomenten på maskin 2705 är montera/nedmontera utrusning, 
programmera datorn till rätt dimensioner/program samt testköra rör tills att de 
bockade röret uppfyllt kundkravet. När följesedel har skrivits ut inför start av 
rörbackningen anses omställningen avslutad.  
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Bild 19: Layout avdelning 2700 

 

4.7.2 Bockning 
Bockning är en process där röret blir deformerad genom att ändra formen. 
Bockningsprocessen börjar med att operatören placerar röret i maskinen och pressar 
ned foten på fotpedalen för att låsa fast röret. Detta görs för att hindra materialet till 
att förflytta sig under operationen. Operationen kan påbörjas efter detta och 
operatören observerar processen från början till slut. 
Under processen krävs det att operatören underhåller maskinen. Maskinen behöver 
smörjas in under bockningen för att underlätta bockningsprocessen. Om inte 
smörjning av verktygen sker kan röret fastna i maskinen och både röret och maskinen 
kan förstöras. Vid bockningen avger materialet flisor som sedan riskerar att fastna i 
utrustningen på bockningsmaskinen. Därför använder operatören ett tryck/blåskraft 
vid borttagning av flisor. En åtgärd för att minska defekter på formgivningen.  

 

4.7.3 Kapning/borrning 
Kapningsprocessen påbörjas med att röret placeras i maskinen. När röret ligger i rätt 
position i kapningsmaskinen så kan operatören starta processen. Maskinen kapar då 
bort den önskade delen. 
Borrningsprocessen är en liknande process. Skillnaden är att röret bearbetas genom en 
borrningsprocess istället för en kapningsprocess. Under båda processerna avger 
materialet ifrån sig små flisor, vilket kräver en underhållning från operatören med 
hjälp av ett tryck/blåskraft.  
 

4.7.4 Kontroll/mätning 
På arbetsplatsen 2705 finns mät-mallar att använda för att kontrollera bockning- och 
kapningsprocessen. Dessa mät-mallar kommer från kunderna och ställer krav på att 
företagets produkter är deformerade ute efter mät-mallen form, som tidigare i 
beskrivits i Bild 8. Vid komplexa bockningar av rör behövs ett mer avancerat 
mätningsinstrument för att göra en korrekt kontroll. Proton Engineering har därför 
investerat i ett mät-skåp (se Bild 20). Detta mät-skåp består utav 16 kameror och 
används för att mäta komplexa och enklare konstruktioner av rör och plåt samt 
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säkerhetsställa noggrannheten på objektet. När mät-skåpet har skannat igenom 
objektet, skickas resultat till datorn med alla mätvärden. Resultatet visar en “tumme 
upp” om värdena är godkända i förhållande till kundens krav på produkten (se Bild 
21). En “tumme upp” ger operatören tillåtelse att fortsätta med arbetet. En “tumme 
ner” betyder att värdena inte är godkända och operatören behöver justera felet tills 
mätvärden blir korrekta. 

 
Bild 20: Mät-skåp 

 
Bild 21: Dokument mätvärden 
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4.8 Beskrivning av arbetstider och personal 
Operationen körs i två skift och bemannas av en operatör åt gången. Arbetsprocessen 
är fullbelagd i två skift. Under första skiftet arbetar operatören från 05:20 till 13:20 
och har fyra mindre raster utplacerade (se Tabell 3). Vid skiftöverlämning kl.13:20-
13:30 är maskinen avstängd för att operatörerna ska kunna prata ihop sig om vad som 
gjort under morgonen och förmiddagen. Det inträffar även att skiftledaren på 
avdelningen har ett möte för att framföra information till både operatören som är klar 
med skift 1 samt den operatör som ska påbörja kvällsskiftet. Kvällsskiftet börjar 13:30 
och slutar 23:00 samt inkluderar fyra raster (se Tabell 3). 
Arbetsveckan skiljer sig mellan dags -och kvällsskift. Operatörerna på 
förmiddagsskiftet arbetar från måndag - fredags, de vill säga fem dagar i veckan. 
Medan operatörerna på kvällsskiftet arbetar från måndag till och med torsdag. Under 
situationer där det krävs en ökning i produktionen p.g.a. hög efterfrågan eller 
släptimmar i produktionen förekommer det att en extra operatör arbetar vid maskinen 
eller ett helgskift. 
 
Tabell: 3 – skift 1 & 2 
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5 Analys 
I detta kapitel har författarna genomfört analysen baserat på behandlad teori och 
insamlad rådata/resultat. Syftet är att identifiera vilka problem som kan minimeras 
samt elimineras, i följd av vilka lämpliga förbättringsåtgärder som kan implementeras. 
 

5.1 Vilka är de huvudsakliga orsakerna till att 
tillverkningsprocessen står stilla på maskin 2705 under planerad 
produktionstid? 
 

5.1.1 Frekvensstudie bockning & kapning 
Med hjälp av resultatet på 1592st stickprov under arbetsprocessen bockning och 
kapning har en stor förståelse skapats för hur fördelningen av operatören olika arbeten 
är fördelat (se Bilaga 13 och Bild 22). Dessa ingående punkter som lyfts fram är 
aktiviteter som påverkar på produktionsprocessen genom att förhindra operatören från 
att förädla produkter.  

 
Bild 22: Resultat frekvensstudie bockning 
 
 

5.1.1.1 Indirekt tillverkning 
Resultatet från frekvensstudierna av indirekt tillverkning ger en procentfördelning på 
ungefär 35 % av operationstiden (se Bilaga 13). Dessa moment är rörelser och 
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utförande som sker på arbetsplatsen genom att förflytta produkten (PIA) samt 
kvalitetskontroller på färdigställd produkt för att kontrollera att resultatet uppfyller 
kundernas krav. För en djupare och tydligare beskrivning om vad som sker med 
produkten i arbete parallellt med operatör görs en tydligare beskrivning under 
rubriken cykeltidanalys. 
 

5.1.1.2 Transport 
Under arbetets gång tvingas operatören transportera sig på grund av flera olika 
anledningar (se Bilaga 13). Tillfället då operatören lämnar maskinen för att 
exempelvis hämta en truck resulterar detta till att tillverkningsprocessen blir 
stillastående och maskinen förädlar inga produkter. Den totala procentuella 
fördelningen på aktiviteten transport är ungefär 8,4 % av tiden då operatören planeras 
att bocka samt kapa (se Bilaga 13). Transport i form av alla kategorier ses som 
förluster då operatören tvingas lämna den producerande maskinen vilket i sin tur leder 
till uppehåll av tillverkning [3]. Resultatet av detta är inte bara tiden då operatören 
transporterar sig runt om arbetsplatsen och vid truckkörande, utan även tid i form av 
väntan för att kunna använda sig av trucken. Vid flertalet stickprov har en förståelse 
av efterfrågan på trucken på avdelningen 2700 uppfattats som stor av operatörerna. 
Eftersom flera operatörer på avdelning är i behov av trucken samt att de bara har en 
truck att dela på uppstår väntan på att trucken ska bli tillgänglig för användning. 
Momentet väntan är ytterligare en beståndsdel som identifieras form av förluster [6]. 
 

5.1.1.3 Övrigt 
Som tidigare förklarat i metod-kapitlet innehåller kategorin övrigt aktiviteter som inte 
har en tydlig koppling till de resterande uppsatta huvudrubrikerna. Den procentuella 
fördelningen under övrigt ger en procentsats på nästan 10 % av produktionsprocessen 
(se Bilaga 13). De aktiviteter som står för den större procentuella fördelningen inom 
kategorin är maskinstillestånd av bockning och kapning men främst är det personlig 
tid som sticker ut. De stickprov som satts på personlig tid är då operatören lämnar 
maskinen för att gå på rast trots att rasten inte har börjat samt när rasten är slut och 
operatören inte har försatt på det påbörjande arbetet. Konsekvensen av att operatören 
inte är tillbaka på arbetsplatsen vid planerad tidpunkt leder till att 
tillverkningsprocessen står still och produkter varken bockas eller kapas.  
 

5.1.2 Cykeltidsanalys 
Tabell: 4 – Cykeltidsanalys 1 
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Under observation av produktionsprocessen på maskin 2705 kunde åtta olika moment 
identifieras i cykeln, samt tidfördelning på varje ingående moment. Sifforna (se Tabell 
5) visar tiden i sekunder för varje ingående moment i cykeltiden samt en totalttid på 
hela cykeln. De tre mest tidskrävande momenten i cykeln är då operatören lyfter röret 
från pall in till maskin, tiden då röret bockas samt när röret kapas. 
 
Genom observationer av maskin 2705 samt operatörens arbete har ergonomi 
identifierats som en betydelsefull faktor i produktionsprocessen. För att lyfta röret 
från pall in till bockmaskin krävs det att operatören använder ett vakuumlyft eller 
egen fysisk styrka. Den mest tidseffektiva förflyttning av röret sker via egen fysisk 
styrka. Trots att detta är det snabbaste sättet att förflytta objektet, bidrar förflyttningen 
via egen fysisk styrka en ökad risk för skador. Detta beror främst på att det innebär 
flertalet tunga lyft av operatören. Baserat på tidigare litteraturstudie är det bekräftat att 
tunga luft samt ökad risk för skador [10] är en stor del av en arbetsgivares 
angelägenheter [11]. Resultatet av detta är att två lyftkranar har köpts in för att 
underlätta arbetet på maskin 2705 samt förhindra personskador och psykisk ohälsa i 
form av stress. Avläsning utifrån fördelningstiderna i Tabell 4 är att 
förflyttningsmomentet nummer 1 är avsevärt mer tidskrävande än nummer 3, 5 och 7. 
Anledningen till detta är för att vakuumlyften endast används vid förflyttning av 
objektet i moment 1 vilket är ett tidskrävande moment.  
 

 
Bild 23: Cykeltid 1 
 
Utifrån observationer av operatörens arbetande cykel på arbetsplats 2705 och värden 
från Tabell 4 kunde ovanstående cykeltidanalys utformas (se Bild 23). En 
identifiering av hur operatören arbetar parallellt med hur produkten bockas samt 
kapas. De blå markeringarna förklarar arbetet som operatören utför från start av arbete 
med produkten tills att nästa produkt börjar att bearbetas. Ruta nummer ett är pallen 
där material plockas från och ruta nummer åtta är då operatören arbetat genom hela 
processen och är tillbaka på ruta ett. De röda rutorna nummer två och fyra är 
tidsskedet då bockning- och kapningsmaskinen startas respektive avslutas.  
Utifrån cykeltidsanalysen (se Bild 23) arbetar operatören endast vid rörelser mellan de 
olika aktiviteterna och förblir stillastående under tiden då produkten förädlas i 
bockning samt kapning. Tiden då bockning- och kapningsmaskinen opererar är 
tillsammans ungefär 77 sekunder utav en cykeltid på totalt ungefär 145 sekunder (se 
Tabell 4). Konsekvens av detta är att operatören blir stillastående och inaktiv under  
53 % av den totala cykeltiden. 
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5.1.3 Frekvensstudie omställning av maskin 
Under frekvensstudien med observationer på operatören gjordes 745 stickprov på 
omställning av maskin. Ett resultat på 745 stickprov skapade en stor förståelse för hur 
fördelningen av operatörens arbete är fördelat (se Bilaga 24 och Bild 24). Dessa 
huvudområden som redovisas är aktiviteter som författarna anser är dem största 
kapacitetsförlusterna när operatören har utfört sitt arbete vid maskinen 2705. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Bild 24: Resultat frekvensstudie ställtid 
 

5.1.3.1 Indirekt omställning (yttre ställtid) 
Resultatet av indirekt omställning ger en procentfördelning på 33,2% (se Bilaga 24). 
Anledningen till att operatören spenderar en tredjedel av tiden under omställning på 
just denna aktivitet är på grund av alla förberedelser som behöver göras. Under 
omställningen ska det bland annat hämtas utrustning och verktyg för att ha 
möjligheten att montera bockmaskinen samt kapningsmaskinen. Till följd av dessa 
förberedelser tvingas operatören utföra andra specifika aktiviteter som ingår under 
rubriken transport (se Bilaga 24). 
 

5.1.3.2 Transport 
Under omställning av maskin inträffar det ett flertal gånger att operatören behöver 
förflytta sig utanför arbetsområdet för att hämta material och utrustning. Utifrån 
frekvensstudiernas resultat utgör fördelningen av transport 20,9% av den totala tiden 
av omställning (se Bilaga 24). Under observationen vid omställningen av maskin 
spenderar operatören en stor del av tiden inne på rörlagret för att hämta material och 
hantera tomma pallar. Utifrån nulägesbeskrivningen ute på rörlagret ges en förklaring 
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på varför operatören spenderar mer än en femtedel av ställtiden under transport (se 
Bild 17 och Bild 18). 
 
På grund av den nuvarande strukturen av pallar ute på lagret tvingas operatörerna 
flytta och justera pallar för att komma åt just den palla som de behöver. Har 
operatören tur står pallen längst ut och är lättillgänglig. Har operatören istället otur 
som inträffar vid flertalet tillfällen står den efterfrågade pallen bakom eller under ett 
flertal andra pallar. Pallarna är inte placerade med åtanke i att underlätta operatörernas 
arbetsprocesser och därmed tvingas de ofta lägga stora delar av tiden på att arrangera 
om pallar på rörlagret. Vid diskussion med produktionsledare samt operatör beskrivs 
nuläget av hur lagret ser ut på Proton som en bra struktur av lager jämfört med hur det 
brukar se när det är högsäsong. 
 

5.1.3.3 Övrigt 
Resultatet på fördelningen av rubriken övrigt gav en procentuell fördelning på 16 % 
av den totala tiden vid omställning av maskin (se Bilaga 24). Det aktiviteter som står 
för den större procentuella fördelningen inom övrigt är operatör stillastående samt 
personlig tid vilket resulterar 4 % respektive 8,7 % av ställtiden.    
Under hela processen omställning av maskin använder sig operatören av trucken 
konstant och tvingas ibland lämna ifrån sig den på grund av andra arbetsuppgifter. 
Tiden då operatör X lämnar trucken sker ofta att en annan operatör Y behöver ha 
användning för truck vilket gör att när operatör X sedan igen behöver trucken så är 
den upptagen av operatör Y. Detta resulterar till att operatör X blir stillastående och 
tvingas vänta på en fri lucka då operatör Y inte längre är i behov av trucken. Denna 
väntan sker upprepande gånger under operatörens ställtid och påverkar operatörens 
utförande av omställning.  
Personlig tid är som tidigare nämnt under frekvensstudie av bockning/kapning den tid 
då operatören är frånvarande innan och efter utsatta raster. Främst orsakar de flesta 
stickproven under personlig tid då operatören har raster på fem minuter. Eftersom 
rasten endast är på fem minuter går ofta operatören på rast en stund tidigare än 
schemalagd rast för att hinna med och exempelvis dricka kaffe eller vatten. 
Operatören blir även ofta sen tillbaka till arbetspasset då operatören ofta transporterar 
sig längre sträckor under rasten. Även under rasterna vid frukost och lunch går 
operatören ifrån arbetsplatsen tidigare och är ofta tillbaka några minuter efter att 
rasten är slut. Operatörerna drar dock ut på tiden mer vid de fem minuters raster än 
vid de längre rasterna på 15 minuter.   
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5.2 Vilka är de viktigaste åtgärdsförslagen i syfte att öka den 
genomsnittliga takten i maskinen? 
Syftet med åtgärdsförslagen är att öka förädlingstid per skift i process bockning och 
kapning i så stor omfattning att investering i ny maskin kan undvikas av 
kapacitetsskäl. Idag består ett skift 1 och 2 av 8h respektive 9,5h arbete inklusive 
5+5+15+15 min uppehåll för raster. Processerna kan inte köras obemannade och 
raster ingår därför inte i planerade produktionstid i åtgärdsförslagen. Under varje skift 
sker normalt ett ställ av maskinen, planerad ställtid är i genomsnitt ca 2.5 timmar. 
Resterande tid för produktion (planerad produktionstid) är då ca 4,8h (8 – 40min rast 
– 2.5h ställ) respektive ca 6,3h (9,5 – 40min rast – 2,5h ställ).  
 
Åtgärdsförslagen baseras på analys av resultat från ”Frekvensstudie bockning & 
kapning”,  
samt ”Frekvensstudie omställning av maskin” och delas upp i tre olika avsnitt: 
 

- Hur kan ställtiden minskas? 
- Hur kan andelen förädlingstid öka under arbetsskift? 
- Hur kan cykeltiden under aktiviteten Direkt tillverkning effektiviseras? 

 

5.2.1 Hur kan ställtid minskas? 

5.2.1.1 Uppdatera ställtidsparametrar i planeringssystem 
Vid planering av produktionsorder i planeringssystemet, är de planerade ställtiderna 
för de fyra batcher som studerats ca 2,5h som genomsnitt. I verkligheten var tid för 
ställ ca 2h, d.v.s. ca 30 min tappas bort redan vid planering av produktionsorder. Detta 
medför att planeringsfunktionen avsätter 30 min mer tid per tillverknings-batch än vad 
som verkligen erfordras. 
  
Åtgärd: Uppdatering av parameter ställtid i planeringssystem 
Potential: Ca 30min per omställning 

5.2.1.2 Implementering av 5S och layoutförändring 
Under Indirekt omställning utgör de sex aktiviteterna söker verktyg, hämtar verktyg, 
lämnar verktyg, söker utrustning, hämtar utrustning samt lämnar utrustning ca 16 % 
av omställningen. De 16 % av omställning resulterar i 19 minuter av totala 
omställningen. Denna procentfördelning kan elimineras om nödvändiga verktyg finns 
tillgängliga på plats när omställning sker.  
 
Åtgärd: Implementera 5S på station bockning & kapning 
Potential: Ca 19min per ställ 

5.2.1.3 Mjölkrundor i syfte att eliminera transporttid 
Under pågående omställning när maskinen är inaktiv måste ett antal transporter med 
truck genomföras av operatör, vilket motsvarar ca 25 min per ställ (120 min x 21%). 
Nya pallar hämtas, nytt material hämtas, palljustering ute på lager hanteras med mera. 
Dessa transporter kan göras när maskin producerar, men endast om annan resurs än 
operatör genomför dessa arbetsuppgifter. 
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Åtgärd: Införa mjölkrundor, annan resurs än operatör sköter transport till och 
från arbetsstation 2705 

Potential: 25min per ställ 

5.2.1.4 Övrigt – personlig tid 
Aktiviteten Personlig tid under Övrigt är den tiden utöver rast när operatören blir 
försenad från en rast eller går för att ta rast innan planerad rast. Personlig tid 
resulterar i ca 9 % av omställningen vilket motsvarar ca 11 minuter. Detta oftast på 
grund av att operatören transporterar sig till kaffemaskin eller lunchrum.  
Åtgärd: Säkerställa att tillgång till vatten och kaffe är mer logistiskt förmånligt för 
operatörer. Införskaffa ytterligare kaffemaskiner samt möjlighet att fylla på vatten 
närmre arbetsplats. Detta medför mindre transportsträcka för operatörer samt att de får 
mer tid till vila.  
Potential: 11min per skift 

5.2.1.5 Potential i ställtidsreduktion 
Nuvarande planerad ställtid är 150min och ny planerad ställtid blir 120min. De 120 
minuter kan reduceras till 65min (120-19-25-11), vilket motsvarar 55 minuter extra 
tillverkningstid. 
 

5.2.2 Hur kan andelen förädlingstid öka under arbetsskift? 
Planerad tid för tillverkning per skift är ungefär 4.8 h/skift och övrig tid är i 
utgångsläget ställtid. Av de 4.8 timmar per skift sker idag förädling under ca 27 % 
(bockning) samt 15 % (kapning), övrig tid är olika typer av förluster eftersom 
operatören genomför andra arbetsuppgifter än att kapa samt bocka rör. Totala 
förluster per skift ca 58 %, d.v.s. 2.8 timmar per skift. De åtgärdsförslag som 
presenteras inriktas mot de tre största förlustorsakerna, Indirekt tillverkning (ca 35 %), 
Transporter (ca 8.4%) samt Övrigt (ca 10 %). 

5.2.2.1  Layoutförändring av 2705 

Utifrån Indirekt tillverkning i frekvensstudien motsvarar produkt i arbete en 
procentuell fördelning på ca 35% av planerad bockning/kapning vilket motsvarar ca 
100 respektive 133 minuter. Om layout och de olika utplacerade momenten på 
arbetsplats 2705 omfördelas bör en procentminskning på ca 30% kunna minskas.  

Åtgärd: Placera pallar plus kapningsmaskin närmare varandra 
Potential: 30min under skift 1 och 40min under skift 2 

5.2.2.2 Implementering av mjölkrunor 
Operatören måste själv avbryta operation bockning och kapning för att hämta truck 
och leverera färdiga produkter till nästa operation, samt hämta råmaterial på lager 
inför ny batch. Dessa moment är samlade under rubriken Transport, totalt ca 8.4% av 
ett arbetsskift, d.v.s. ca 24 min (8.4% x 288 min) samt 32 min (8,4% x 380 min). 
Störningar som dyker upp för operatören är om truck är upptagen, eller att operatör 
måste flytta om pallar på lager för att kunna nå eget material. Åtgärdsförslag är att 
införa mjölkrundor, d.v.s. låta operatören koncentrera sig på operation bockning & 
kapning och tillsätta annan resurs som säkerställer materialförsörjning till och från 
arbetsstationer. 
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Åtgärd: Implementera mjölkrundor 
Potential: 24min under skift 1 och 32min under skift 2 
 

5.2.2.3 Övrigt – personlig tid 

Aktiviteten Personlig tid under rubriken Övrigt är den tiden operatören utgör utöver 
rast när operatören blir försenad från en rast eller går för att ta rast innan planerad rast. 
Personlig tid resulterar i ca 6% av bockning/kapning vilket motsvarar ca 17 minuter 
(288min x 6%) respektive ca 23min (380 x 6%). Detta oftast på grund av att 
operatören transporterar sig till kaffemaskin eller lunchrum.  

Åtgärd: Säkerställa att tillgång till vatten och kaffe är mer logistiskt förmånligt för 
operatörer. Införskaffa ytterliggare kaffemaskiner samt möjlighet att fylla på vatten 
närmre arbetsplats. Detta medför mindre transportsträcka för operatörer samt att de får 
mer tid till vila.  
Potential:  17min under skift 1 och 23min under skift 2 
 

5.2.3 Hur kan cykeltiden under aktiviteten Direkt tillverkning 
effektiviseras?  
Direkt tillverkningstid motsvarar ca 42% av totalt tillgänglig tid under ett arbetsskift,  
d.v.s. ca 121 min (4.8h x 42%) respektive 160 min (6,3h x 42%). Operation bockning 
respektive kapning körs idag i sekvens, d.v.s. när operation bockning körs står 
operation kapning stilla, och vice versa. Cykeltidsanalys visar att dessa operationer 
kan köras parallellt, med detta kan bockningsmaskin köras kontinuerligt utan att vänta 
på att kapning är klar.  
 
Idag körs bockningsmaskin ca 27% d.v.s. ca 78min respektive 103min. Om bockning 
kan köras parallellt med kapning medför detta en ökning i bockningstid med 14,89% 
av 4.8h samt 6,3h d.v.s. ca 43min respektive 57min. Allt annat lika så ökar tillgänglig 
tid i bockningsmaskin från 78 samt 103min till 121min respektive 160min. 
 

5.2.4 Total förbättringspotential i process bockning & kapning 
Om vi väljer att koncentrera åtgärder till den tid som operationerna idag står stilla 
d.v.s då förädling inte sker, och syftar till att korta denna tid så erhåller vi nedan 
resultat per skift: 
 

- Ställtidsreduktion ca 19+25+11 = 55min per skift 
- Skift 1: Ökad förädlingstid ca 30+24+17+43 = 114min  
- Skift 2: Ökad förädlingstid ca 40+32+23+57 = 152min 

 
Ovanstående åtgärder ger ökad förädlingstid i operation bockning & kapning från 
nuvarnade 121min reskektive 160min till ca 290min(121+55+114) respektive 
367min(160+55+152). Det vill säga en ökning med +140% för skift 1 reskeptive 
+130% för skift 2. 
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6 Diskussion 

6.1 Diskussion kring validitet och reliabilitet i undersökningen 
Utifrån studierna som gjort hos Proton Engineering användes olika metoder i form av 
datainsamling med hjälp av flertalet observationer samt intervjuer av olika operatörer. 
Att samla in data i form av olika källor samt olika intervjuobjekt anses öka validiteten 
i en studie då en djupare förståelse skapas samt att författarna få ett bättre perspektiv 
om de verkliga problemområdena [14].  
 
Eftersom att problemområdet från start inte vart helt identifierat av författarna 
påbörjades intervjuer där intervjuobjekten hade möjlighet till stort utrymme i form av 
svar på frågor. Denna typ av intervjuteknik med låg grad av standardisering och 
strukturering gynnar en orutinerad intervjuare vid okänt problemområde samt 
förhindrar misskommunikation mellan intervjuaren och intervjuobjekt. Med detta 
anses både reliabilitet och validitet öka [16]. Nackdelen med ett brett svarsutrymme 
för intervjuobjektet kan leda till att intervjuarens egna tolkande av svaren inte 
stämmer överens med intervjuobjektets uppfattning. För att eliminera liknande 
feltolkningar kan flertalet personer anteckna under tiden då intervjun äger rum för en 
bättre helhetsuppfattning och öka reliabiliteten [14]. Under samtliga intervjuer 
närvarade båda författarna för att få så bra information som möjligt samt att analys av 
felaktiga tolkningar inte skulle ske vid senare tillfälle. Författarna återkom med 
kompletterande frågor till intervjuobjekten ett flertal tillfällen för att komplettera 
otydliga svar eller bristfällig information. Utifrån detta perspektiv ses validiteten vara 
av hög grad.  
 
I frekvensstudierna Bockning & kapning samt Omställning av maskin sattes ett 
konfidensintervall till 95 % respektive 90 % med en risknivå på 2,5% respektive 2,7% 
för studierna. De planerade sammanlagda stickproven från Bockning & kapning skulle 
var 1153st och det verkliga utfallet resulterade i 1592st. I Frekvensstudierna 
Omställning av maskin var de planerade antal stickprov 650st och verkliga utfallet 
gav 745st. Anledningen att de gjordes fler stickprov än nödvändigt på båda studierna 
var för att vara helt säkra på att uppnå en risknivå på 2,5% respektive 2,7%. Vid slutet 
av båda studierna ansågs att de hanns med att göra ett antal fler stickprov än planerat 
och därför utfördes dessa.  
 
Resultatet av det verkliga utfallet på 1592 respektive 745 ger en risknivå i formeln 
nedanför på 2,4 % för bockning & kapning och 2,5 % för Omställning av maskin. 
Båda resultaten är mindre än den risknivån som bestämdes vid start av 
frekvensstudierna. Med detta anses validiteten och reliabiliteten vara av mycket hög 
grad både frekvensstudie Bockning & kapning samt Omställning av maskin.  
 

𝑟 = 	±𝑘
𝑝 1 − 𝑝

𝑛
 

 

𝑟 = 	±1,96
0,4183 1 − 0,4183

1592
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𝑟 = 	±2,4% 
 
 

𝑟 = 	±1,6449
0,2322 1 − 0,2322

745
 

 
𝑟 = 	±2,5% 
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7 Slutsatser 
 
Syftet med studien var identifiera vilka moment som stör operatörens 
produktionsförmåga samt ge förslag på de viktigaste åtgärder för att effektivisera 
produktionsutnyttjandet hos Proton Engineering. Utifrån de frågeställningar som 
formulerats kunde sedan en identifiering om hur nuläget såg ut och förslag på 
lämpliga åtgärder läggas fram samt den potential dessa åtgärder skulle generera. En 
summering av syfte och utförd uppgift anser författarna att de slutfört uppgiften samt 
skapat stora möjligheter för Proton Engineering på maskin 2705.  
 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 
 
På grund av den nuvarande äldre modellen samt de fel som vid enstaka tillfällen äger 
rum på maskin 2705 har kalkyler gjorts av Proton Engineering på en eventuell 
investering av ny bockmaskin på ungefär 7 miljoner kronor. Kalkyler för en eventuell 
renovering av den nuvarande maskinen har också gjorts som beräknas till 2–3 
miljoner kronor men i dagsläget finns det större fokus av att ersätta den nuvarande 
maskinen med en helt ny. Båda dessa anledningar baseras på att Proton vill uppnå en 
högre kapacitetanvändning av maskinen och öka deras intäkter. Utifrån den data som 
samlats in samt analysering av data anser vi att Proton har en dold kapacitet när de 
gäller maskin 2705 och därför är en investering av ny maskin inte är den rätta vägen 
att gå i nuläget.  
 
Under arbetets utförande har det klargjorts att utrymmet på lagret är ett konstant 
uppkommande problem samt att operatörer tvingas vänta på att få använda trucken då 
den ofta är upptagen. Två tänkbara lösningsförslag är då att bygga ut lagret för att 
kunna arbeta med större ytor samt att införskaffa ytterligare en truck eller någon form 
av palltruck för att underlätta operatörernas arbete. Dock medför dessa åtgärder 
utgifter för Proton Engineering som egentligen inte är nödvändiga att utföra. Utifrån 
frekvensstudierna av Bockning & kapning samt Omställning av maskin förslår vi att 
Proton Engineering i första hand använder sig av framförda lösningsförslag för att öka 
kapaciteten på maskin 2705. Vid införandet av mjölkrundor är tanken att en av de 
operatörerna som redan arbetar på avdelningen ska vara personen som förser 
resterande operatörer med det som behövs. Genom denna implementering samt de 
resterande förslagen undviker Proton Engineering onödiga utgifter för att åtgärda 
nuvarande förluster. Avdelningen går miste om en opererande operatör men vi anser 
att detta kan sparas in med hjälp av användningen av mjölkrundor. Efter att ha 
implementerat de föreslagna åtgärderna och fått resultat på de justeringar som gjorts 
kan andra eventuella andra förslag beaktas.  
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7.2 Vidare arbete eller forskning 
 
Efter genomförd studie hos Proton Engineering och de observationer som gjorts på 
maskin 2705 har en djup förståelse för problemområden skapats. Baserat på den 
mängd stickprov av Bockning & kapning och Omställning av maskin anser vi förstå 
orsaker till det som fungerar bra samt det som fungerar mindre bra. De presenterade 
resultaten ger också läsare samt personal på Proton Engineering en god förståelse för 
de olika processerna. Maskin 2705 är den enda maskin som observerats i form av 
dokumentation men vi har sett att de övriga maskinerna på avdelningen 2700 har en 
tendens att stå inför likande problem som den studerande maskinen. En stark 
rekommendation baserat på detta är alltså att en likadan studie av resterande maskiner 
bör göras för att kunna identifiera tänkbara förluster samt potential. 
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