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Abstract

Abstract
This thesis is done at Swepart transmission AB in Liatorp. Swepart is a
manufacturing company of transmission solutions. As customer demands and
production volumes increase, it results in higher requirements on the production.
The main purpose with this thesis has been to improve the Overall Equipment
Effectiveness (OEE) and the profitability in one of the company’s robot cells,
with an associated lathe. The study is limited to the three most common articles
that is produced in Cell 1: 433, 401 and 296.
The research questions purpose is to identify the potential of the capacity in the
cell, but also to analyse the actions that can be done to improve the capacity.
To be able to answer the research questions, observations of the production has
been made and collected data from Axxos has been used. The production layout
has carefully been studied to find out which factors that affect the utilization in
the cell. With this collected data the OEE-index has been calculated, for the whole
cell as well as for each article. Time analyses have also been made over the robots
and the machines cycle times, in order to see what time losses that occur in the
cell.
The result in the study shows that the biggest capacity losses are related to the
performance for two of the articles. Though the timeline for the last article shows
that the cycle time can be decreased, just by increasing the production rate of the
milling. There are also a lot of big losses in the availability that can be improved.
One of the bigger losses is the lack of staff. Another important part to consider is
routines with the lathe. The company have to work with the lathe by the theory of
constraint, which means that the lathe always must be available and producing.
An important but simple action is to increase the production rate in the article
433. This would imply that the possible run time of the lathe would increase, but
also for the whole cell due to the lathe is a bottleneck. Another important action is
to overhaul the way they work with OEE in Axxos, as they according to their
current work is hiding big and important losses in the production. It is also
important to make sure that the stops and cycle time of the lathe is registered in
Axxos. Since the lathe is a bottleneck is it the most important machine to keep
track of.
The study has shown that there is a big potential of the capacity in the cell, but
that it is mostly limited by the lathe’s slow production rate. Therefore, it is
important to process the lathe as a bottleneck and eliminate the factors that
decreases the lathe’s possible production time.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Detta examensarbete är utfört på Swepart transmission AB i Liatorp. Företaget är
ett tillverkande företag av transmissionslösningar. Allt efter som kundkrav och
tillverkningsvolymer ökar innebär det att högre krav ställs på produktionen. Syftet
med arbetet har därför varit att höja OEE-talet och lönsamheten i en av företagets
produktionsceller, med tillhörande svarv. Studien är begränsad till de tre vanligaste
artiklarna som går i cell 1: 433, 401 och 296.
Frågeställningens syfte är att identifiera kapacitetspotentialen i cellen, men även att
analysera vilka åtgärder som kan göras för att höja kapaciteten.
För att svara på frågeställningarna har observationer av produktionen gjorts och
insamlade data från Axxos har använts. Produktionslayouten har noga studerats
för att få reda på vilka faktorer som påverkar utnyttjandegraden i cellen. Med
denna data har OEE-talet räknats ut för cellen, både för hela cellen och för de
olika artiklarna. Även tidsaxlar över robotens och maskinernas cykeltider i cellen
har gjorts för att se vilka tidsförluster som sker i cellen.
Resultatet visar att de största kapacitetsförlusterna ligger i anläggningsutnyttjandet
för två av artiklarna, där svarven är den styrande faktorn. Tidsaxeln för den sista
artikeln visar dock att cykeltiden enkelt kan minskas genom att öka hastigheten för
fräsen. Det finns också stora förluster som kan förbättras i tillgängligheten, där
personalbrist utgör en stor del av stoppen. En annan viktig del att ta i beaktning är
att arbeta med svarven enligt flaskhalsteori. Detta innebär att se till att svarven
alltid är tillgänglig för produktion.
En viktig men enkel åtgärd är att öka tillverkningstakten för artikeln 433. Detta
skulle innebära att den möjliga körtiden för svarven hade ökats, och därmed för
hela cellen på grund av att svarven är en flaskhals. En annan viktig åtgärd är att se
över sättet de arbetar med deras OEE-tal i Axxos, då de enligt det nuvarande
arbetssättet döljer viktiga och stora förluster. Det är också viktigt att se till att
stoppen och cykeltider i svarven också registrerar i Axxos. Eftersom svarven är en
flaskhals är den det viktigaste att hålla koll på.
Arbetet har visat att det finns stor kapacitetspotential i cellen, men att det är till
stor del begränsat av svarvens långsamma produktionstakt. Det är därför viktigt
att behandla svarven som en flaskhals och att eliminera de faktorer som gör att
svarven inte kan producera under planerad produktionstid.
Nyckelord: Overall equipment effectiveness, OEE, Kapacitetsanalys,
Flaskhalsteori, TPM
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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 omfång och
avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition.

1.1 Bakgrund
Tillverkande företag har alla som mål att verksamheten ska gå med vinst. För att
uppnå detta är ökad lönsamhet en viktig påverkande faktor. En ökad lönsamhet
kan nås genom att verksamhetens processer utnyttjas på bästa sätt. [1]
Målet att förbättra sina processer blir allt viktigare. Detta har lett till att olika
prestationsmätningar görs av ett företags processer. För att företag ska kunna
mäta och kontrollera sin produktion och sina processer finns en mängd olika
nyckeltal. Ett vanligt mätetal är Overall Equipment Effectiveness (OEE). OEE är
ett kvantitativt mått för hur väl utrustningen utnyttjas i en fabrik i form av
tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte. [2]
Fordonsindustrin är ett exempel på bransch där företagen är väldigt beroende av
hur konjunkturen ser ut. [3] I takt med att konkurrenssituationen i världen hårdnar
och blir alltmer komplex ökar även efterfrågan och kundkraven på marknaden.
Dessa krav med ökade tillverkningsvolymer kräver också bättre tillgänglighet i
maskinerna för att kunna producera enligt den önskade kundtakten.[4]
Swepart Transmission AB är ett tillverkande företag av avancerade
transmissionslösningar. Sweparts största kunder, både nationellt och
internationellt, verkar inom den konkurrenskraftiga branschen, tunga
fordonsindustrin. Swepart är en av Sveriges ledande aktörer inom tillverkning och
utveckling av kugghjul, drivaxlar och kundanpassade växlar. Företaget tillverkar
från råvarumaterial till montering av färdig produkt. Stora delar av produktionen
består av automatiserade celler med bland annat robotar samt olika
bearbetningsutrustning. [5]

1.2 Problembeskrivning
För att ett företag ska vara lönsamt är det vid stor vikt att ha en helhetssyn över
hela företaget, från produktionsutrustningen till människorna på alla nivåer. Det
har genom tiderna utvecklats många olika förändrings- och förbättringskoncept
såsom 6 sigma, LEAN och TPM. [6] Det blir än mer viktigare i takt med att
kundkraven ökar med högre tillverkningsvolymer. För att kunna tillfredsställa
kundernas behov är det viktigt att vara medveten om produktionen och se till att
tillgängligheten och kapaciteten i utrustningen leder till lönsamhet.
Efter önskemål från Sweparts kunder om högre tillverkningsvolymer för de tre
vanligaste artiklarna som går i cell 1, önskar Swepart högre tillgänglighet i sina
maskiner för att kunna öka tillverkningstakten och därmed även tillgängligheten i
cellen.
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I cell 1 bearbetas mjuka kugghjul, där de både svarvar, fräser, centrifugerar, gradar
och gör kilspår. Alla dessa steg är placerade i en cell förutom svarven, som står
utanför men har en sammankoppling genom en bana mellan svarv och cell. Detta
gör att om en maskin står still så stannar även de andra, vilket bidrar till en låg
utnyttjandegrad. Då svarven håller en lägre genomsnittlig tillverkningstakt gör det
att svarven och cellen taktar dåligt och de utnyttjar därmed inte maskinernas fulla
kapacitet i cellen. Swepart önskar därför en analys över hur kapaciteten och
tillgängligheten kan höjas i cellen för att därmed öka lönsamheten i produktionen
för att uppfylla kundernas önskemål.

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med examensarbetet är att höja OEE-talet och tillgängligheten i en av
företagets celler, ”Cell 1”. För att besvara examensarbetets syfte har följande
frågeställningar ställts.
För att ta reda på vad som bör förbättras behövs en analys över den nuvarande
kapaciteten att göras, första frågeställningen är därför:
[1] Vad är kapacitetspotentialen i cellen?
Genom att ta fram kapacitetspotentialen ger det en överblick över vad som bör
förbättras, därför kommer andra frågeställningen att vara:
[2] Vilka åtgärder kan göras för att öka kapaciteten?
Eftersom svarven påverkar cellens kapacitet kommer det även undersökas till hur
stor grad kapaciteten kan ökas utan att ändra på produktionslayouten. En
följdfråga till frågeställning [2] kommer därför att vara:
- Föranleder detta att produktionslayouten behöver ändras?

1.4 Avgränsningar
– Endast cell 1 har undersökts, det är den cellen med högst produktvolymer med
typiska Swepart-artiklar.
– Endast de tre vanligaste artiklarna i Cell 1 kommer att undersökas, tillverkning
av de andra artiklarna som går i den cellen sker mindre än en gång per år och
påverkar därför inte tillgängligheten så mycket.
– Data från Axxos kommer att användas men programmets OEE-beräkning
kommer inte att användas.
– Stoppkoder i cellen kommer att studeras från tiden 1 januari 2019 till och med
31 mars 2019.
– Tidsanalys för artikel 1398296 har valts att plockas bort på grund av att svarven
inte var igång under datainsamlingen.
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1.5 Disposition
Rapporten inleds med beskrivning av bakgrund och syfte till examensarbetet. Här
beskrivs varför problemet är ett relevant ämne att skriva om.
I det andra kapitlet redogörs rapportens teoretiska ramverk för att skapa en
förståelse över berörda områden. Teorierna används även för att jämföras och
analyseras mot de metoder och insamlade data som presenteras. Under
metodkapitlet får läsaren läsa om de metoder som används vid datainsamlingen,
diskussioner kring valet av metoderna och hur det gått till väga att genomföra
arbetet.
Nulägesbeskrivningen inleds med en förstudie som gjorts på företaget sedan
presenteras insamlade rådata från företaget och deras produktion. Denna data
kommer sedan att analyseras i avseende på det teoretiska ramverket och det
presenteras i rapportens femte kapitel.
I rapportens avslutande kapitel sammanställs allt material och svarar på syftet med
de frågeställningar som ställts i det inledande kapitlet. Diskussion kring hur arbetet
gått och hur vidare forskning kan se ut samt en slutsats avslutar rapporten.
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2 Teoretiskt ramverk
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och frågeställningar
som formulerats.

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
Det teoretiska ramverket är som bas för att analysera frågeställningarnas resultat.
Kopplingar mellan de studerade teorierna och arbetets frågeställningar kan dras
enligt figuren nedan(se Figur 1).

Figur 1: Koppling mellan frågeställning och teori

2.2 TPM – Total productive maintenance
TPM – Total productive maintenance som på svenska kallas TPU – total
produktivt underhåll, är ett förändringskoncept med ursprung från
bilindustrin och TPS (toyota production system). Idag används konceptet inom
flera olika industribranscher över hela världen och många företag som
implementerat metoden har visat positiva resultat. TPM bygger på att hela
organisationen är involverad och engagerad för att lyckas. [6]
Örjan Ljungberg beskriver TPM som ett omfattande helhetskoncept och ett
arbetssätt för att utveckla företagets processer och höja den totala
utrustningseffektiviteten. Syftet med TPM är att förbättra företagets förädlande
processer och maskinutrustningar, målet är att utnyttja företagets maximala
kapacitet och ha felfria processer. [6]
För att nå målet att utnyttja den maximala kapaciteten är det viktigt att maximera
output samtidigt som man minimerar input. Inom TPM talar Nakajima om ”de
sex stora förlusterna”, dessa förluster är kopplade till utrustning och kvalitet.
Enligt Nakajima bör företaget fokusera på att minimera dessa förluster för att
lyckas med utnyttjande av TPM. De sex stora förlusterna delas upp enligt följande
[7]:
Stilleståndstid
1. Maskinstopp – här räknas större haverier och utrustningsfel in
2. Omställningar och justeringar
Hastighetsförluster
4
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3. Småstopp och mindre störningar på grund av avvikande funktioner av
sensorer och blockeringar.
4. Hastighetsförluster/ reducerad hastighet där skillnader mellan
utrustningens planerade hastighet och verkliga hastighet
Kvalitetsförluster
5. Processfel som leder till omarbete och defekta produkter.
6. Reducerat utbyte – uppstartsförluster.
I produktionsanläggningar med små till inga buffertar alls uppstår ofta något som
kallas systemförluster. Dessa förluster blir påtagliga vid det läget att maskinerna i
en anläggning frekvent påverkar varandra. Skulle det av någon anledning ta stopp i
en av maskinerna i systemet och det inte finns tillräckligt med buffertar som kan
motverka svängningarna i produktionen förlorar man produktion. Detta blir då en
systemförlust. Systemförluster uppstår oftare i anläggningar där produkterna går
på löpande band än i funktionella produktionslayouter där maskinerna inte alltid
är lika beroende av varandra. [6]

2.3 OEE – Overall equipment effectiveness
Overall Equipment Effectiveness – OEE översätts på svenska som Totala
utrustningseffektiviteten eller TAK (Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande,
Kvalitetsutbyte). I rapporten kommer både TAK och OEE att användas.
OEE är ett unikt mätetal som används inom TPM. Talet är ett mått på
hur produktionens utrustning skapar mervärde. Här inkluderas parametrar inom
kvantitet och kvalitet, alltså stopporsaker, förluster i hastighet och defekta
förluster. Har ett företag ett OEE-tal på 100% skulle det innebära att
produktionen alltid går med den rätta hastigheten och utan att behöva kassera eller
omarbeta detaljerna.[6]
För att beräkna OEE-talet räknas tre termer ut, tillgängligheten,
anläggningsutnyttjande och kvalitetsutbyte.
2.3.1 Tillgängligheten
Tillgängligheten fås ut genom att subtrahera cellens stilleståndstid med den
tillgängliga tiden. Stilleståndstiden består inte bara av stopp orsakat av haverier
utan det inkluderar även omställningar, justeringar och verktygsbyten. [6]
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 =

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑−𝑆𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑

[7]

Tillgängligheten påverkas av stopp som är tidsrelaterade såsom haverier,
omställningstider, verktygsbyte, kontrolltid och uppstartstid.
Ofta delar man upp förlusterna med avseende på orsak. Man kan också skilja
förlusterna som sporadiska och kroniska fel. Sporadiska förluster uppstår sällan
men orsakar ofta längre stopp. Dessa förluster uppstår oregelbundet men är enkla
att identifiera vilket gör att åtgärderna blir enkla. De kroniska förlusterna är
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däremot små och ständiga avvikelser som är svåra att identifiera rotorsaken till,
detta gör att problemet då vanligtvis accepteras istället för att åtgärder sker. [6]
En faktor som enligt Ljungberg kan diskuteras är sättet att räkna på hur planerat
underhåll räknas bort från den tillgängliga tiden då den är planerad. Författaren
menar på att gamla maskiner kräver mer förebyggande underhåll än nyare men når
ändå samma höga värde.
2.3.2 Anläggningsutnyttjande
Anläggningsutnyttjandet, även kallat operationseffektiviteten, är ett mått på hur
pass effektivt cellens tillgängliga operativa tid utnyttjas. Det är förhållandet mellan
den utnyttjade produktionstakten och den verkliga utnyttjandegraden. Genom att
titta på den verkliga utnyttjandegraden kommer förluster som inte skrivs ner eller
klockas att beräknas. [7]
𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 =

𝐼𝑑𝑒𝑎𝑙 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑

[7]

Förlusterna som berör anläggningsutnyttjandet är till vilken grad maskinernas
verkliga cykeltider förhåller sig till den optimala cykeltiden.
Anläggningsutnyttjandet mäter operationseffektiviteten, det vill säga hur den
tillgängliga operativa tiden utnyttjas. Den optimala cykeltiden är vad maskinen är
köpt eller konstruerad för, eller den snabbaste möjliga cykeltiden som går att köra.
Den verkliga cykeltiden är den tiden som går att mäta vid maskinerna. Genom att
jämföra dessa cykeltider med varandra kan man få ut de småstopp och
hastighetsförluster som visar den verkliga utnyttjandegraden. [6]
2.3.3 Kvalitetsutbyte
Kvalitetsutbytet visar hur pass bra maskinerna tillverkar godkända artiklar. Här
räknas både omarbeten och defekta produkter med.
𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙−𝑓𝑒𝑙𝑎𝑘𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙

[6]

Kvalitetsutbytet visar andelen korrekta produkter som tillverkats. Till dessa
förluster hör både kassationer och omarbeten till. Vissa kvalitetsdefekter innebär
inte att detaljen måste slängas, utan att den kan omarbetas. Men då även omarbete
är en förlust ska dessa också vara med i uträkningen. [8]
2.3.4 Totala OEE-talet
Det totala OEE-talet, eller TAK-talet räknas sedan ut genom att multiplicera alla
tre termer med varandra.
𝑂𝐸𝐸 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ∗ 𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 ∗ 𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒
För att nå ett OEE-tal som är i världsklass enligt Nakajima, bör OEE-talet ligga
på över 85%. Detta är något man bör sträva efter, och då bör den ideala
utrustningseffektiviteten se ut enligt följande [7]:
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Tillgänglighet: högre än 90%
Anläggningsutnyttjande: högre än 95%
Kvalitetsutbyte: högre 99%

2.4 Flaskhalsteori
Flaskhalsteori innebär att se helheten och inte varje prestation och delprocess för
sig. Alla värdeadderande processer som sker i ett företag sker i en kedja. Det
betyder att ingen utav processerna är starkare än den svagaste länken, det vill säga
flaskhalsen. Det är flaskhalsarna som styr produktionen och produktionstakten,
vilket gör att man inte kan få ut leveranser snabbare än vad flaskhalsen kan
producera. Detta innebär att överarbete vid icke-flaskhalsar bidrar till en falsk
produktivitet. Goldratt skriver att “en förlorad timme i en flaskhals är en förlorad timme
för hela systemet” . Därför är det viktigt att produktionsupplägget är till för att gynna
flaskhalsen. Goldratt skriver i Målet om några specifika aktiviteter för att utnyttja
flaskhalsen.[9] Aktiviteterna listas nedan:
▪
▪
▪
▪
▪

Se till att det alltid finns personal vid flaskhalsen
Avlasta flaskhalsen genom att använda och utnyttja andra maskiner
Flaskhalsarna får endast arbeta med sådant som kan bidra till genomflödet
Kvalitetskontroll ska ske innan flaskhalsen
Flaskhalsens kontroller och toleranser måste fungera mycket bra

Flaskhalsar är en begränsning för kapaciteten i produktionssystemet. Eftersom
dessa begränsar produktionen vill man utnyttja flaskhalsarna till 100%.
Enligt Olhager finns det nio regler för hur en flaskhals bör hanteras i ett
produktionssystem. Nedan redovisas reglerna (se Tabell 1). [4]
Tabell 1: tabellen visar TOC-regler (Källa: Olhager, Jan )

TOC-regel

Kommentar

1. Balansera flödet, inte kapaciteten

Kapaciteten styr, men flödet skall
maximeras. En icke-flaskhals måste
inte ha hög beläggning.

2. Utnyttjandegraden av en ickekritisk resurs styrs inte av dess egen
potential utan av någon annan
begränsning i systemet.

Alla planer för icke-kritiska resurser
baseras på flaskhalsen i systemet.

3. Utnyttjande och aktivering av en
resurs är inte samma sak.

Utnyttjande av en icke-flaskhals
innebär att den stödjer flaskhalsen.
Aktivering innebär produktion utöver
den nivå som flaskhalsen kan ta
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emot. Då skapas onödig
lagerhållning.
4. En förlorad timme i en flaskhals är
en förlorad timme för hela systemet.

Ställtid skall sparas i flaskhalsen för
att maximera flödet.

5. En sparad timme i en ickeflaskhals är betydelselös.

Extra ställ kan utföras eftersom det
finns ledig tid.

6. Flaskhalsar styr både materialflöde Det är viktigt att flaskhalsen utnyttjas
och lager i systemet.
till 100% och att störningar undviks.
7. Försörjningspartiet bör inte – och
många gånger skall inte – vara lika
med produktionspartiet.

Produktionspartiet i flaskhalsen kan
delas upp i delpartier som
transporteras vidare.

8. Ett produktionsparti skall variera i
storlek både längs dess väg genom
produktionsprocessen och i tid.

Stora partier produceras i flaskhalsen
för att få låg ställtidsandel och små
partier i icke-flaskhalsar.

9. Prioritet kan bara sättas genom
analys av systemets samtidigt
verkande begränsningar. Ledtiden är
en funktion av planeringen.

Faktiska ledtider beror på
beläggningsgrad, partistorlekar,
ställtider, osv.

2.5 Stopptidsreducering
För att se över de stopptider som finns kommer SMED-metoden och PDSAcykeln att studeras.
2.5.1 SMED-metoden
Japanen Shiego Shingo utvecklade på 50-talet en metod där produktionen har som
mål att reducera ställtider. Tekniken som kallas SMED (single minute exchange of
dies) har huvudsakligen använts inom OEE. Där används det som en del av att
minska tillgänglighetsförluster vid ställ av maskiner. Det är inte alltid möjligt att
minska på antal ställ men den faktiska tiden det tar att utföra ställ kan reduceras.
Metoden bygger på att man ska identifiera och skilja på så kallade inre och yttre
ställ. Inre ställ är det som endast kan utföras då maskinen står stilla medan yttre
ställ är sådant som kan göras medan produktionen pågår. [10]
Metoden består av 5 moment:
1. En grundläggande fas där man mäter och identifierar de interna och
externa ställ som finns samt att kartlägga omställningen.
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2. Separera inre och yttre ställ
3. Konvertera inre ställ till yttre ställ dvs förenkla och minska antalet moment
vid inre ställ
4. Genom tekniska förbättringar i produktionen förenkla och minska antalet
moment vid inre och yttre ställ.
5. Minska eller eliminera behovet av ställ genom att göra förändringar i design
eller använda sig av avlastande maskiner.
2.5.2 PDSA-cykeln
Systematiskt förbättringsarbete syftar mot att reducera förluster i produktionen.
Det läggs stor vikt vid att gå till botten med problemet och åtgärda
grundorsakerna för att kunna eliminera felen så att de inte sker igen. En
arbetsmetod som är vanlig att använda vid förbättring av processer är PDSAcykeln. De olika stegen är Plan-Do-Study-Act, men på svenska uttrycks det som
Planera-Gör-Studera-Lär, vilka beskriver tillvägagångssättet för ett systematiskt
förbättringsarbete.
Planera – Här ska problemet identifieras och brytas ner till grundorsaker. De olika
kvalitetsverktygen kan komma till användning där bland annat
fiskbensdiagrammet är vara användbart för att få fram rotorsaken till problemet.
Därefter ska lösningar planeras till nästa steg.
Gör – I detta steget ska lösningarna genomföras med hjälp av utsedda
förbättringsgrupper som har ansvaret över att utföra de planerade åtgärderna.
Studera – Här ska data återigen samlas in för att kunna analyseras och jämföras
med planeringsfasen. Det är då viktigt att använda samma metoder för att kunna
jämföra resultaten. Om önskat resultat har nått kan nästa fas intas, annars behöver
ytterligare lösningar planeras.
Lär – Efter att det önskade resultatet är uppnått ska lösningarna och de nya
arbetsmetoderna standardiseras. I denna fasen ska även arbetet som utförts
utvärderas och dokumenteras för att ta lärdomar av den förändring som skett.
PDSA-cykeln är bara en av många arbetsmetoder för systematiskt
förbättringsarbete. En annan vanlig metod är DMAIC, som används främst inom
Sex Sigma. DMAIC-modellen har samma princip som PDSA-cykeln, men det
fokuserar på en mer avancerad planeringsfas. [11]

2.6 Axxos OEE
Axxos är ett produktionsuppföljningssystem som fokuserar på förbättring och
optimering av produktionen. Axxos OEE samlar produktionsdata som underlättar
kontroll och styrning över produktionen. [12]
Axxos OEE Analyze är ett verktyg som analyserar den insamlade data från Axxos
OEE. Genom Axxos OEE Analyze kan man få ut rapporter under valda perioder
som visar tydliga resultat över tillverkningen som skett i produktionen. Företagen
som använder Axxos har tillgång till olika slags sammanställande rapporter som
rör produktionen. [13]
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3 Metod
I detta kapitel redovisas de metoder som har använts för att få fram den information vilket krävs
som underlag till att svara på rapportens frågeställningar.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod
I följande kapitel beskrivs de metoder för datainsamling och dataanalys som
använts för att besvara studiens frågeställningar. Figur 2 beskriver kopplingen
mellan studiens frågeställningar och använda metoder.

Figur 2: Koppling mellan frågeställning och metod.

3.2 Förstudie
En förstudie har genomförts för att få ett helhetsperspektiv över hur företaget
arbetar, hur cellen är uppbyggd samt över rutinerna kring Sweparts
datainsamlingsprogram Axxos. Med hjälp av observationer i produktionen,
operatörer, ansvarig för programvaran Axxos samt med hjälp av
produktionschefen har nödvändig information tagits fram för att arbetet ska vara
genomförbart.
Till en början har produktionslayouten studerats, för att få en uppfattning om hur
den styrs och vilka maskiner som ingår i detta produktionssteg. Tillsammans med
operatörerna har deras uppgifter undersökts, för att få fram information kring de
manuella stegen som krävs för de olika artiklarna.
Alla maskinerna och tillverkningssteg har studerats för att få information om vad
som sker i de olika maskinerna, vilka steg som är viktigast samt i vilken ordning de
olika artiklarna måste tillverkas. Även hur cellen är uppbyggd och vilka maskiner
som ingår i denna har studerats. Observationer kring robotrörelserna i cellen har
noggrant studerats för att få reda på hur utrustningen utnyttjas i produktionen.
Cykeltider för svarv, fräs och robot har studerats för att få reda på skillnaderna
mellan dem. Detta har lett till uppgifter kring vilka tillverkningssteg som är
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styrande för de olika artiklarna, både för svarven och i cellen. Sweparts
programvara Axxos har även den undersökts för att ta reda på rutiner kring Axxos
och hur det används i företaget. Även rutiner i produktionen så som raster, skift,
städning osv har studerats för att få ett helhetsperspektiv på företaget.

3.3 Metod för frågeställning 1
För att besvara den första frågeställningen har den potentiella kapaciteten i cell 1
undersökts. Med hjälp av en kapacitetsanalys som bestått av OEE-beräkningar har
det kunnat studeras hur väl maskinerna i cellen utnyttjas. OEE-beräkningarna har
räknats ut med hjälp av datainsamling från programvaran Axxos där alla
stoppkoder och stopptider visas. De uträkningar som Swepart har på deras Axxos
Analyze har dock inte använts då de inte kan hänvisas till teorin. Detta har gjort
att uträkningarna till OEE har gjorts om från de stoppkoder som visas i Axxos.
Alla stopptider har sedan delats upp i planerade och oplanerade stopptider, för att
få reda på den tillgängliga tiden. Även cykeltiderna har granskats och för att se om
de standardcykeltiderna är de snabbaste möjliga tiderna för produktionen. [6] All
insamlade data från Axxos har kontrollerats för att se till att det räknas ut på
samma sätt som i teorin.

3.4 Metod för frågeställning 2
För att besvara studiens andra frågeställning har det undersökts vilka rotorsaker
som bidrar till kapacitetsförluster samt vilka åtgärder som kan göras för att öka
kapaciteten. Genomförande har gjorts genom en observation på plats för att
identifiera var det kan gå fel och vad som går fel. Observationen bestod av en
klockstudie/tidsanalys för att kunna få fram en tidsaxel för vardera av de
vanligaste artiklarna som går i cellen. Med hjälp av dessa tidsaxlar har de olika
produktionstegen och cykeltiderna granskats. Tidsaxlarna baseras på samma
princip som Johansson, Nord och Pettersson tar upp där fördelning mellan manoch maskintid redovisas i en figur. [8, p.131] I detta arbete har en egen mall tagits
fram baserat på Sweparts produktionsupplägg.
Tidsanalyser har skett genom att tidtagningar har gjorts för varje maskin och
produktionssteg samt har även hela cykler klockats och dokumenterats, alltså hur
lång tid det tar för roboten från att den plockar en bit på inbanan till att den
plockar en ny bit. Med hjälp av tidsstudierna kommer sedan onödig väntan och
andra stopporsaker att studeras för att sedan komma med åtgärdsförslag på hur
man kan eliminera dessa och på så sätt utnyttja resurser till dess maximala
kapacitet.
Tiderna för de olika stopporsakerna för varje artikel kommer att läggas ihop för
att sedan att sammanställas i ett Paretodiagram. Paretodiagram är ett slags
stapeldiagram som presenterar data i fallande ordning och har en linje som
representerar de ackumulerade antalet. Detta för att se vilket stopp som är den
största orsaken till stillestånd.
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Det har även undersöks kring hur mycket företagets robotcell berörs och påverkas
av svarven. Detta har gjorts dels genom att se över samspelet mellan maskinerna
och även genom att kolla med personalen på plats hur det ser ut.

3.5 Litteraturstudie
Relevanta modeller och teorier till studien har att tagits från kursmaterial och
kurslitteratur som har varit aktuella i utbildningen för att ge en grund till det
teoretiska ramverket. Bland annat har modeller inom TPM och TOC(theory of
constraints) hämtats. Även högskolebibliotekets databas Primo har att används för
att hitta andra relevanta böcker och vetenskapliga artiklar kring ämnet.

3.6 Analysmetoder för resultat
När insamlade rådata presenterats kommer dessa analyseras med avseende på det
teoretiska ramverk som presenterats tidigare i rapporten. Detta för att få en
förståelse och bakgrund till rapportens slutsatser.
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4 Nulägesbeskrivning
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av den empiriska domän som ligger till grund för denna
studie. Kapitlet ger en beskrivning av rådande förhållanden kopplade till problembeskrivningen.

4.1 Förstudie
En förstudie har gjorts på företaget för att få information om det nuvarande
produktionsupplägget. En skiss över produktionslayouten över de processer som
studerats i arbetet har gjorts, vilket visas i Figur 3.

Figur 3: Karta över hur Sweparts produktionscell Cell 1 ser ut i dagsläget. Den streckade
linjen visar inhägnaden av Cell 1.

Figur 3 visar hur produktionslayouten ser ut för cell 1 och den tillhörande svarven.
Cellen utgör maskinerna som finns innanför det streckade området. Det är i cellen
som programvaran Axxos registrerar tillverkningen.
Bitarna läggs på manuellt på en bana från råmaterialet. Därefter åker den genom
banan in till svarven där automatisk inmatning sker genom sensorer. Efter att
biten svarvats åker den ut till en ny bana som leder till cellen, denna bana utgör
även en möjlig buffert mellan svarven och cellen. Även här används sensorer som
matar in bitar till cellen när roboten behöver material.
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Inuti cellen finns en robot med fem tillhörande maskiner. Roboten arbetar med
flera detaljer samtidigt i cellen, det vill säga att efter den lagt en detalj i en maskin
går den vidare och arbetar med nästa maskin. Därför behöver roboten inte vänta
på att en maskin ska göra klart allt arbete innan den går vidare. Robotens
arbetsgång skiljer sig alltså från detaljernas produktionssteg.
Det finns tre typiska Swepart-artiklar (se Bilaga 1), vilka är de som främst körs i
Cell 1. Övriga artiklar körs endast ett fåtal gånger om året och kommer därför inte
att studeras. De artiklarna som körs ofta och som kommer att användas är artikel
1788433, 1761401 och 1398296. Dessa artiklar kommer i rapporten att benämnas
som 433, 401 och 296. Artiklarna 401 och 296 är väldigt lika i produktion och
utseende. 433 är däremot något mindre i storlek och har ett extra produktionssteg
i form av en bearbetning i en kilspårsmaskin.
Själva detaljernas produktionsflöde i cellen ser ut enligt följande:
Det första produktionssteget som sker i cellen är att roboten placerar detaljen i
fräsen där kuggarna fräses ut. Efter fräsningen placeras detaljen i en centrifug som
är till för att få bort all olja som hamnat på detaljen efter fräsen. Därefter placeras
detaljerna i en gradningsmaskin som är till för att grada kanterna på kuggarna, i
denna maskin måste gradningsmaskinen ibland justera detaljen för att hitta en
kugglucka. För artikeln 433 så kommer detaljen sedan att placeras i EKIN, som är
en kilspårsmaskin, där det är viktigt att kilspåren hamnar i rätt vinkel till kuggarna.
När detaljen är klar i EKIN tas den till det sista produktionssteget i cellen som är
märkning av detalj, hit går även de övriga artiklarna direkt från
gradningsmaskinen. Även här är det viktigt att märkningen sker i rätt vinkel till
kuggarna. Därefter tar roboten detaljen och placerar den på en utbana som även
går igenom en tvätt. Detta för att detaljerna måste vara rena vid nästa
produktionssteg som är värmebehandling. Den nya härdugnen på Swepart har en
inbyggd tvätt men då alla bitar inte nödvändigtvis körs igenom den härdugnen
används fortfarande tvätten vid cellen. Till sist hamnar de färdiga detaljerna i en
utbana där operatörerna lägger ner bitarna manuellt för att packning. För artikeln
433 ska även kilspåren gradas manuellt innan packning då detta inte kan göras i
cellen.
För att få ytterligare förståelse för robotcellen och dess kapacitet har
robotrörelserna studerats för varje artikel.
4.1.1 Produktionssteg för 433
Robotstegen i cellen sker enligt följande:
1. Robot plockar en detalj från inbanan (med ena gripklon)
2. Sedan tar den ut en detalj från fräsen (vänder om och tar med andra
gripklon)
3. Lägger den i centrifugen
4. Vrider om och lägger den nya detaljen i fräsen
5. Hämta detalj från gradningsmaskinen
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6. Roboten placerar sedan detaljen i EKIN (Kilspårsoperation) - här händer
det ibland att roboten behöver gå in och fixera detaljen så den hamnar rätt
på fixturen.
7. Sedan tas detaljen i centrifugen till gradningen - i gradningsmaskinen kan
detaljen ibland hamna fel, då justerar maskinen kugghjulet till rätta vilket kan
ta någon extra sekund
8. Plockar från märkningen
9. Roboten lägger detaljen på utbanan.
10. Sedan hämtar roboten detaljen i EKIN och lägger den i märkningsmaskinen.
En detalj går i robotcellen enligt följande ordning:
1.
2.
3.
4.
5.

Fräs
Centrifug
Gradning
Kilspår
Märkning

Cykeltiden för svarven för denna artikel är 64 sekunder och cykeltiden för cellen
är 76 sekunder enligt dokument från Swepart (Se Bilaga 2). Eftersom svarven
håller en högre produktionstakt än cellen kommer banan mellan svarven och
cellen att fyllas på, därmed kommer cellen alltid ha material att arbeta med. När
banan mellan svarven och cellen blir full slutar svarven att tillverka, det innebär att
svarven då måste vänta på att roboten ska plocka material från banan till cellen,
för att kunna påbörja tillverkning av nästa detalj.
Cykeltiderna varierade mycket för denna artikel då justeringar kan behövas för att
få kuggarna rätt i maskinerna. De maskinerna som kan behöva justering är EKIN,
gradning och märkning. Genom att alla dessa maskiner behövde justera ibland
påverkade det att roboten måste vänta längre, detta gör att cykeltiderna kan bli
olika för varje detalj. Som snabbast var cykeltiden i cellen 55 sekunder, då
behövde inte roboten stå still och vänta på någon detalj. Som längst var cykeltiden
82 sekunder, då behövde roboten vänta i 30 sekunder på gradningen för att
kugghjulet behövde justeras flera gånger.
4.1.2 Produktionssteg för 401
Robotstegen i cellen sker enligt följande:
1. Robot plockar en detalj från banan (med ena gripklon)
2. Sedan tar den ut en detalj från fräsen (vänder om och tar med andra
gripklon)
3. Lägger den i centrifugen
4. Vrider om och lägger den nya detaljen i fräsen
5. Väntar på att centrifugen ska bli klar
6. Hämta detalj från centrifugen
7. Hämta färdig detalj från gradningsmaskinen
8. Roboten vänder om och placerar den nya detaljen i gradningsmaskinen
9. Plockar färdig detalj från märkningen
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10. Lägger i den nya detaljen i märkningen
11. Placerar den färdiga detaljen från märkningen på utbanan
12. Väntar på ny detalj från inbanan
En detalj går i robotcellen enligt följande ordning:
1. Fräs
2. Centrifug
3. Gradning
4. Märkning
Cykeltiden för svarven är 92 sekunder och cykeltiden för cellen är 55 sekunder (Se
Bilaga 2). Det innebär att roboten måste för varje bit vänta i cirka 37 sekunder på
att det ska komma material från svarven för denna artikel, på grund av att cellen
håller en högre produktionstakt än svarven. På grund av att cellen håller en högre
tillverkningstakt än svarven kommer alltså banan mellan svarven och cellen vara
tom.
4.1.3 Produktionssteg för 296
Robotstegen och produktionsstegen för 296 sker på samma sätt som för artikeln
401. Det som skiljer dem åt är cykeltiderna i cellen.
Cykeltiden varierade en del för denna artikel då roboten ofta var tvungen att ändra
placeringen på detaljerna i märkningen. Cykeltiden för svarven är 105 sekunder
medan cykeltiden för cellen är 55 sekunder (Se Bilaga 2). Det innebär att roboten
måste för varje bit vänta i cirka 50 sekunder på att det ska komma nytt material
från svarven för denna artikel, på grund av att cellen håller en högre
produktionstakt än svarven. På grund av att cellen håller en högre tillverkningstakt
än svarven kommer alltså banan mellan svarven och cellen vara tom.

4.2 Uträkning av OEE och TAK via Axxos Analyze
Swepart använder sig utav mätverktyget Axxos, i detta produktionssteg används
Axxos inte i svarven utan endast i cellen. Det innebär att alla stopp längre än en
minut registreras i Axxos, där det är upp till operatörerna att koda stopporsakerna.
De stopporsaker som finns att koda på Swepart återfinns i Tabell 2.
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Tabell 2 Tabellen är en översikt över de olika stopporsakerna operatörer kan koda vid stopp i
cellen.
Stopptyp

Ställtid

Förlusttyp Tillgänglighets
Ställ

Maskinfel
Tillgänglighets

Verktyg
Tillgänglighets

Personal
Tillgänglighets

Avrullning

Byte fräshobb

Rast

Borrenhet

Byte skivor
Wera

Utbildning

Centrifug

Byte skärhjul

Kompetens
brist

Drift

Byte slipskiva

Möte

Ekin

Fräsvändning

Skiftbyte

Fräs

Kontroll
fräshobb

Färgmärkning
/Märkning

Skärbyte

Gradning

Verktygsbyte

Klassning

Rivning

Kugghyvel
Kuggslip
Kylsystem
Kuggslip
Maskinfel

Press

Material
Tillgänglighets

Ämnesfel

Övriga

Väntetid

Tillgänglighets

Tillgänglighets

Ej belagd tid Produktion
Ingen produktion

justering i
Ej planerad
Mätning
annan
produktion
maskin
kvalitetsbrist i
Projekt
annan
Materialbrist
maskin
Manuell
körning i
Ej kodat i tid
Orderbrist
annan
maskin
Förbättrings
Kö till
Personalbrist
arbete
mätmaskin
Vänta på
Föreb.
uppmätning
UH/Service
kvalite
Projekt
Kort stopp
annan
maskin
Ställ i annan
Städning
maskin
Produktions
Byte stång
Tekniskt
Verktygsbyte
i annan
maskin
Emballage
hantering
Truck
Uppstart/
avstängning
Maskinfel i
annan
maskin
Mätning i
annan
maskin

Kvalitets Hastighets System
förlust
förlust
förlust

Produktion

Kvalitets

Manuell
körning

justering
och
omarbete
kvalitets
brist

Reningsverk
Robot
Rundslip
Shims
utrustning
Skav
Stukning
Svarv
Testrigg
Tvätt
Vision
Vändbord/Pal
etter/Bana
Drivna verktyg
Revolver/
verktygsbyte

Genom att operatörerna har kodat stopporsakerna kan Axxos genom
förinställningar räkna ut OEE-talet för varje maskin/cell. Axxos mäter dock
endast robotens rörelser i cellen i denna produktionslayouten, vilket gör att stopp
som sker i svarven inte nödvändigtvis registreras om det finns en buffert mellan
svarv och cell.
Swepart räknar inte ut deras OEE- och TAK-tal enligt den teori som studerats.
En undersökning kring Sweparts uträkningar har därför gjorts för att analysera
skillnader i arbetssättet. Sweparts OEE räknas som den totala delen av den
planerade produktionen som maskinen/cellen är igång. De skiljer även på OEE
och TAK, där de även kallar deras TAK för REE. REE-talet är till för att det ska
vara rättvist mot operatörerna, och därför räknas det endast med stopporsaker
som de kan påverka. De olika stopptyperna är huvudkategorier till de olika
stoppkoderna. Vid uträkning av OEE räknas alla stopptyper in som ett stopp, vid
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uträkning av TAK tas stopptiderna för kategorin ”Ej belagd tid” och räknas inte
med i TAK-talet.
Genom de rapporter som är tagna från Axxos Analyze (se Bilaga 3–5) räknas
deras TAK-tal ut på följande vis:
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 =

𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑
𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑

*Ideal cykeltid ∗ (𝑇𝑜𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 − 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑓ö𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑑)
𝑉𝑒𝑟𝑘𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =

𝐺𝑜𝑑𝑘ä𝑛𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑

𝑇𝐴𝐾 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ∗ 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 ∗ 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒
*Ideal cykeltid fås ut genom att ta verklig produktionstid delat med totalt
producerad mängd.
De cykeltider som används vid uträkning av TAK-talet är de cykeltider som är
standardtiden på hur lång tid det tar. Denna cykeltid är inte den teoretiskt
snabbaste möjliga cykeltiden utan tiden de räknar på är den tid som är inlagd i
deras affärssystem, som är till för planering av produktionen.

4.3 Sammanställning av tidsaxlar
Kapacitetsanalyserna som studerats har gjorts bland annat genom en tidsaxel i
cellen för att kolla vilka moment och vilka tider som kan sparas in. En tidsaxel har
därför gjorts för varje artikel då arbetsmomenten kan se olika ut för de olika
artiklarna. Dessa tidsaxlarna har sammanställts genom en klockstudie som utförts
på plats. Tiderna är inte exakta då syftet är att se vart det kan finnas ytterligare
kapacitetspotential, därför har klockstudien endast räknats på sekunder och inte
tiondelar.
4.3.1 Tidsaxel för artikel 433
För artikeln 433 har två olika tidsaxlar gjorts för att kunna jämföra de olika
händelseförloppen vid justeringar vid vissa maskiner. Tidsaxel “normal” visar de
tider som sker då inga justeringar i någon av produktionsstegen görs. Den visar att
roboten då behöver vänta 10 sekunder på att fräsen ska bli klar(se Figur 4).
Cykeltiden för roboten att var då 66 sekunder.
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Figur 4: Tidsaxel över cykeltider för artikel 433.

Den andra tidsaxeln för artikel 433 visar hur processen ser ut för en detalj då
roboten måste in och justera kugghjulen i kilspårsmaskinen ”Ekin” och de gånger
detaljen hamnar fel i gradningsmaskinen. Innan roboten kan lämna sin position
vid ”Ekin” måste den vänta på att maskinen känner av att detaljen placerats rätt i
fixturen, detta tog upp till fem sekunder extra och vid vissa fall behövde roboten
justera biten två gånger vilket totalt kunde ta 12 sekunder.
Vid en cykel då justeringar sker leder det till att roboten måste vänta in både
fräsen och gradningsmaskinen. Detta gör att processen inte flyter på och
variationer i tid uppstår (se Figur 5). Den totala cykeltiden vid ett sådant varv blev
då 76 sekunder.

Figur 5 Tidsaxel för artikel 433 när roboten behöver in och göra justeringar i vissa maskiner.
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4.3.2 Tidsaxel artikel 401
Artikel 401 är precis som artikel 433 en artikel som ofta körs i cell 1. Därför har
analyser på denna artikel också gjorts. Det som skiljer produkterna åt är, som
förstudien visar, produktionsstegen och cykeltiderna. Trots att 401 har ett
produktionssteg mindre är cykeltiden längre då det i detta fall är svarven som är
den styrande faktorn och har längst cykeltid. Svarvens långa cykeltid medför att
roboten behöver vänta på att en detalj ska komma på inbanan till cellen i 40
sekunder. Svarvens cykeltid är 92 sekunder vilket även blir den totala cykeltiden
(se Figur 6).
Artikel 296 och 401 skiljer sig inte mycket ifrån varandra produktionsmässigt.
Enligt företaget är svarven styrande med en cykeltid på 105 sekunder (se Bilaga 2).
När datainsamling för 296 skulle göras var svarven ur funktion, istället svarvades
detaljerna i en utomstående maskin och lades på manuellt på inbanan till cellen.
Detta gjorde att cykeltiden för roboten inte stämde i jämförelse med om svarven
hade varit igång. För att undvika en missvisande mätning har därför tidsaxeln för
296 inte tagits med.

Figur 6 En tidsaxel över cykeltider över Artikel 401.
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5 Analys
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat och teoretiska
ramverk genom analys.

5.1 Analys av frågeställning 1
För att få reda på kapacitetspotentialen i cellen har en analys över stoppkoderna
och insamlade data från Axxos gjorts för att räkna ut ett OEE-tal.
5.1.1 Analys av stoppkoder
Uträkningarna av de olika artiklarnas OEE har utförts med hjälp av data från
Axxos. De förinställda uträkningarna av OEE och TAK-talet i Axxos har dock
inte använts. Den data som använts från Axxos har varit de stopptider och
stoppkoder som är registrerade. För att räkna ut tillgängligheten i OEE-talet delas
stoppen upp i planerade och oplanerade stopp. Dessa har delats upp enligt
följande vis för stoppen. De gröna stoppkoderna är de planerade stoppen. Dessa
räknas som planerade stopp eftersom dessa aktiviteter är schemalagda i
produktionen och ses som nödvändiga för företaget (se Tabell 3).
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Tabell 3 Sammanställning av planerade och oplanerade stopp.
Stopptyp

Ställtid

Maskinfel

Verktyg

Personal

Material

Övriga

Väntetid

Ställ

Avrullning

Byte
fräshobb

Rast

Ämnesfel

Mätning

Justering i
annan maskin

Borrenhet

Byte skivor
Wera

Utbildning

Projekt

Kvalitetsbrist i
Materialbrist
annan maskin

Centrifug

Byte skärhjul

Kompetens
brist

Ej kodat i tid

Drift

Byte
slipskiva

Möte

Förbättrings
arbete

Ekin

Fräsvändnin
g

Skiftbyte

Föreb.
UH/Service

Fräs

Kontroll
fräshobb

Färgmärkning/
Märkning

Manuell
körning i
annan maskin
Kö till
mätmaskin
Vänta på
uppmätning
kvalite

Kort stopp

Projekt annan
maskin

Skärbyte

Städning

Ställ i annan
maskin

Gradning

Verktygsbyte

Produktions
Tekniskt

Byte stång

Klassning

Rivning

Kugghyvel
Kuggslip
Kylsystem
Kuggslip

Ej belagd tid Produktion
Ej planerad
produktion

Manuell
körning

Kvalitets
förlust
justering
och
omarbete
kvalitets
brist

Orderbrist

Personalbrist

Verktygsbyte i
annan maskin
Emballage
hantering
Truck
Uppstart/
avstängning

Maskinfel

Maskinfel i
annan maskin

Press

Mätning i
annan maskin

Reningsverk
Robot
Rundslip
Shims
utrustning
Skav
Stukning
Svarv
Testrigg
Tvätt
Vision
Vändbord/Pale
tter/Bana
Drivna verktyg
Revolver/
verktygsbyte

Alla stopp markerade med grönt räknas som planerade och räknas därför inte som
en förlust i uträkningen för tillgängligheten. Detta eftersom de anses som
nödvändiga för företaget och där stopptiden inte behöver minskas. Alla stopp
markerade med rött är oplanerade och anses som förluster som inte är nödvändiga
och bör elimineras. Till hit hör även materialbrist och personalbrist på grund av
att de utgör stora förluster i tillverkningen som är viktigt att lyfta fram.
Som Ljungberg argumenterade för så bör Förebyggande underhåll ingå i de
planerade stoppen, på grund av att det anses som värdeadderande för maskinerna.
[6] Därför har både Förbättringsarbete, Förebyggande underhåll och Städning
valts att ha som planerade stopp i uträkningen av OEE-talet. Även Rast, Möte och
Utbildning kommer att vara planerade stopp. Detta för att det är stopptider som
inte går att undvika och som anses ge värde och kunskap för operatörerna. Ej
planerad produktion och Orderbrist räknas även de till de planerade stoppen på
grund av att det är faktorer som inte påverkar kapaciteten i cellen. Resterande
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stoppkoder anses som oplanerade stopp och utgör förluster som påverkar
tillgängligheten i maskinerna
5.1.2 Analys av kapaciteten i cellen
För att få reda på cellens kapacitet har produktionsinformation om tillverkningen
studerats, under en vald period på tre månader, för att sedan sammanställas i
OEE-tal. Dessa OEE-tal visar vad och hur mycket förbättringspotential cellen
har, och på så sätt kan man se kapaciteten i cellen. OEE-talen har räknats ut
genom formlerna enligt Nakajima. [7] Datainsamlingen har tagits från rapporter
kring produktionsinformationen i Axxos (Se Bilaga 3–5).
Tillgängligheten i cellen har räknats ut genom att först dela upp stoppen i
planerade och oplanerade stopp. För att få den tillgängliga tiden tas sedan de
planerade stoppen bort från produktionstiden och sedan subtraheras även de
oplanerade stoppen från den tillgängliga tiden.
För att räkna ut anläggningsutnyttjandet ska den teoretiska cykeltiden väljas [6].
Cykeltiden för 401 och 296 är 55 sekunder (se Bilaga 2). I förstudien framkom det
att även den kortaste cykeltiden för 433 var 55 sekunder. Då de kortaste
cykeltiderna för alla artiklar i cellen är 55 sekunder har detta räknats på för att
kunna ta fram ett OEE-tal för hela cellen. Eftersom Axxos endast mäter stoppen
som sker i cellen har OEE-talet räknats ut genom att räkna med cykeltiderna för
cellen. Detta visar då tillgängligheten för cellen och hur väl den utnyttjas.
Efter att ha jämfört datainsamlingen med teorin blir OEE-talet följande för hela
cellen med de tre olika artiklarna inräknade:
Tabell 4: Sammanställning över totala TAK-talet för alla tre artiklar i cell 1.

T

A
67,16%

K
66,38%

TAK
99,24% 44,24%

Då cykeltider för svarven samt produktionsstegen skiljer sig mellan artiklarna har
OEE-talet även räknats ut för de olika artiklarna för att få reda på vilka artiklar
som utgör de största förlusterna.
Tabell 5: Sammanställning av beräknade OEE-talet per artikel.

Art.

T
433
401
296

A
72,37%
68,96%
62,93%

K
82,68%
64,38%
55,83%

TAK
99,62% 59,61%
99,32% 44,10%
98,78% 34,71%

Sammanställningen visar att de artiklar med lägst OEE är de där svarven är den
styrande faktorn i produktionsstegen, där anläggningsutnyttjandet är det som är
lägst.
På grund av att svarven är styrande och har längre cykeltid hade det varit
intressant att se vad OEE-talet hade blivit med svarvens tider, för att endast se
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anläggningsförlusterna i cellen, som inte sker på grund av svarven. Detta har dock
inte kunnat göras eftersom ett OEE-tal med svarvens tider inte blir en korrekt
uträkning. Vid stopp i cellen för 401 och 296 kommer svarven fortfarande att
tillverka bitar som sedan kommer att utgöra en buffert in till cellen. När cellen
sedan kan köras igen går cellen som snabbast då den inte behöver vänta på nytt
material från svarven. Axxos registrerar som tidigare nämnts endast det som sker i
cellen, de cykeltider som Axxos registrerar är alltså hur snabbt tillverkningen sker i
cellen. Detta innebär att stopp i cellen bidrar till lägre cykeltider i Axxos, vilket gör
att medelcykeltiden för cellen blir lägre än cykeltiden för svarven. Detta innebär
att det inte går att räkna ut ett rättvist OEE-tal med den information som fås från
Axxos.
OEE-analysen visar att den största förlusten för 401 och 296 är
anläggningsutnyttjandet, detta på grund av att det är svarven som är styrande.
Roboten får därför vänta på nytt material från svarven för varje bit vilket ger
utslag på anläggningsutnyttjandet. Detta visar att svarven påverkar en stor del på
OEE-talet genom att den minskar på tillverkningstakten. Det gör att cellen länge
får stå och vänta på material från svarven. Eftersom Axxos bara registrerar stopp
som är längre än en minut innebär det att dessa småstopp räknas som
anläggningsförluster.
För artikeln 433 sker de största förlusterna i tillgängligheten, men även för denna
artikel är anläggningsutnyttjandet inte så högt som önskat, vilket gör att det finns
förbättringspotential även här. Eftersom svarven går snabbare än cellen för 433
och det ligger en buffert på inbanan till cellen, innebär det att nästan inga stopp i
svarven registreras då roboten har en buffert att arbeta med. Detta ger också en
mindre tillförlitlig bild på hur mycket svarven egentligen påverkar cellen.
5.1.3 Analys av kapacitetspotential
Kapaciteten i cellen är de förluster som kan förbättras. Genom att kolla på OEEtalet ser vi hur många procent som potentiellt kan förbättras i cellen.
Kapacitetenspotentialen för hela cellen räknas därför ut genom:
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛 = 100% − 44,24% = 55,76%
Detta innebär att andelen förluster i cellen är 55,76%. Detta kan även delas upp i
de olika artiklarna för att se vilka av dem som har störst kapacitetspotential.
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 433 = 100% − 59,61% = 40,39%
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 401 = 100% − 44,10% = 55,90%
𝐾𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑙 296 = 100% − 34,71% = 65,29%
Teoretiskt så kan alla OEE-tal bli 100%, dock är det svårt att uppnå. För att nå ett
resultat i världsklass ska OEE-talet vara 85%, då krävs ungefär T=90%, A=95%,
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K=99%. [7] För att nå upp till ett världsklassresultat behövs därför följande
förbättras per artikel:
Tabell 6: Tabellen visar de förluster som företaget behöver förbättra i OEE-talet per artikel
för att nå ett världsklassresultat.

Art.

T
433
401
296

A
17,63%
21,04%
27,07%

K
12,32%
30,62%
39,17%

TAK
0%
25,39%
0%
40,90%
0,22% 50,29%

Tillgängligheten:
Tillgängligheten är bäst för artikeln 433, en möjlig teori till detta är att svarvens
stopp inte nödvändigtvis påverkar cellen då det finns en buffert mellan dem.
Därför kommer inte svarvens stopp med i Axxos.
Anläggningsutnyttjandet:
Även anläggningsutnyttjandet är bäst för artikeln 433, detta eftersom svarvens
cykeltider inte är lika långa som för de andra artiklarna. Då behöver inte roboten
stå still lika mycket som för de andra artiklarna.
Kvalitetsutbytet:
Kvalitetsutbytet visar att inga nödvändiga förändringar behöver göras. Det går
alltid att göra förbättringar men det är inte en av de stora förlusterna för OEEtalet i cellen.

5.2 Analys av frågeställning 2
För att öka kapaciteten i cellen visar OEE-analysen i förra frågeställningen att de
största förluster finns i tillgängligheten och i anläggningsutnyttjandet. Detta har
därför undersökts noggrannare för att få fram vilka specifika åtgärder som bör
göras för att öka kapaciteten i cellen.
5.2.1 Analys av åtgärder för stopporsaker
Tabell 4 visar att tillgängligheten i cellen är 67,16%. För att nå ett världsklassresultat bör tillgängligheten ligga på 90%. Detta innebär att det bör förbättras med
22,84 procentenheter för att nå ett världsklassresultat i kapaciteten. För att ta reda
på vilka stopporsaker som är viktigast att prioritera har ett Paretodiagram
framställts över de stopporsaker som är kodade i cellen. I detta Paretodiagram har
stopptiderna för alla artiklar sammanställts för att få en överblick över
stopporsakerna i hela cellen (se Figur 7). Alla stopp som visas är endast de stopp
som har skett i cellen.
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Kvalitetsbrist i annan maskin, manuell körning i annan maskin, maskinfel i annan
maskin, verktygsbyte i annan maskin och ställ i annan maskin har alla
sammanställts till kategorin Arbete i annan maskin. Detta för att få en överblick
över hur mycket tid som går förlorat på grund av att det inte finns personal vid
cellen.

Figur 7 Paretodiagram över cellens stopporsaker kodade i Axxos.
Den absolut största förlusten är Personalbrist som utgör cirka 31% utav
stopptiden. Även Arbete i annan maskin kan vara intressant att kolla på
tillsammans med personalbrist, eftersom dessa tidsförluster sker på grund av att
det inte finns personal tillgänglig att arbeta i cellen. Om tiden för Arbete i annan
maskin adderas till personalbristen, visar det att dessa stoppen tillsammans utgör
cirka 37% av stopptiden. En annan förlust som sker som inte är på grund av
maskinerna, är materialbrist. Materialbrist skedde endast två gånger och på samma
artikel under de tre månader som har undersökts, men ändå har stoppen varit så
långa att det totalt har varit stopp i strax över 44 timmar.
Diagrammet visar även att svarven utgör en stor del av stopptiderna, där både
stoppen Svarv och Skärbyte kan räknas in. Dessa stoppen tillsammans utgör
nästan 17% av all stopptid. Eftersom svarven är en flaskhals är det viktigt att
minimera stoppen för att öka produktionstiden i maskinen.
Sammanställningen visar även att förlusterna vid ställ av maskinerna är stora. Som
det teoretiska ramverket säger kan inte alltid antalet ställ reduceras, men däremot
kan tiden för varje ställ minskas. Genom att använda SMED-metoden kan alltså
företaget se över de rutiner de har kring ställ i cellen och vidare sedan reducera
denna förlust.
För övriga stopptider som sker i form av sporadiska och kroniska förluster och
bidra till stopp i cellen, bör ett systematiskt arbetssätt användas för att kunna
eliminera dessa så mycket som möjligt. Här kan då PDSA-cykeln och DMAIC26
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modellen användas som arbetsmetod för ständiga förbättringar. Dessa
arbetsmetoder ska inte enbart användas för reducering av stopptider i enbart detta
fallet. Detta är metoder som bör användas i den dagliga produktionen för att
ständigt kunna förbättra sina processer och därmed reducera stopptiderna i cellen.
[11]
5.2.2 Analys av anläggningsutnyttjande
Vid studerandet utav cellen och dess OEE-tal har det visat att en stor del av
förlusterna är anläggningsförluster. Detta innebär att maskinerna i cellen inte
utnyttjas till sin fulla potential, vilket blir en förlust för företaget. Enligt Nakajima
bör anläggningsutnyttjandet ligga på 95% för att uppnå världsklass.[7] För att
undersöka detta mer noggrant har tidsaxlar över maskinernas bearbetning och
robotens väntetider gjorts för att få en överblick över var de största förlusterna
sker och vilka av dessa som är enklast att åtgärda. Eftersom de olika artiklarna har
olika långa bearbetningstider i maskinerna, samt att 433 har ett extra
produktionssteg, har en tidsaxel gjorts för två olika artiklar, 433 och 401. På grund
av maskinhaveri i svarven har inte en rättvis och trovärdig tidsaxel för 296 kunnat
genomföras. 296 och 401 har dock samma produktionssteg i samma ordning,
vilket gör att en liknelse kan dras mellan dem.
5.2.2.1 433
För artikel 433 upptäcktes under observationerna kroniska fel som uppstod i
cellen. Bland annat uppkom situationer där gradningsmaskinen ibland behövde
justera i maskinen så att kuggarna satt rätt, vilket gjorde att tiden för bitarna i
gradningsmaskinen ökade och roboten behövde därför ibland vänta på att
bearbetningen skulle bli klar. Denna väntetiden varierade då maskinen ibland
behövde justera flera gånger.
En stor tidsförlust som skedde vid varje bit, var att även kilspårsmaskinen (EKIN)
ibland behövde justera en del detaljer så att de hamnade rätt. Detta kan inte EKIN
fixa själv i maskinen vilket betyder att roboten måste vänta på att EKIN ska känna
av att den ligger rätt innan roboten kan gå vidare. Detta innebär att roboten väntar
på att antingen gå vidare i produktionen eller på att ändra i EKIN cirka 5 sekunder
vid varje bit. Om roboten sedan skulle behöva ändra i EKIN skulle detta ta
ytterligare cirka 12 sekunder. Dessa kroniska tidsförluster gör att variationen i
cykeltiden var väldigt stor. Vid ett snabbt varv kunde cykeltiden ta endast 55
sekunder, men vid ett långsammare varv med justeringar kunde det ta upp emot
85 sekunder.
En annan tidsförlust som har koppling med justeringen i EKIN är att fräsen är
inställd på att gå en viss takt. Denna bearbetningstakt är att föredra att den är så
låg som möjligt för att minska på slitage på fräshobbarna, vilket innebär att det
inte bör hindra produktionstakten i cellen, men att det är onödigt att köra den
mycket snabbare. Enligt dokument från Swepart visar det att fräsen kan köras med
en cykeltid på 35 sekunder (se Bilaga 2), vilket är långt under cykeltiden för både
svarven och resten av cellen. Den verkligen cykeltiden är dock inställd på en högre
cykeltid än vad det tar för cellen, om roboten inte behöver ändra i EKIN. Om
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detaljerna i EKIN läggs rätt från början, så innebär det att roboten istället måste
vänta på fräsen i cirka 10 sekunder. Då roboten oftast inte behöver ändra i EKIN
gör detta att den blir 10 sekunders förluster på cykeltiden vid över hälften av
detaljerna.
På grund av att svarven har en högre tillverkningstakt än resten av cellen innebär
det att roboten alltid har material att bearbeta i cellen. Detta gör att alla
tidsförluster som sker för 433 är på grund av den bearbetning som sker cellen, så
länge svarven går som den ska. På grund av att roboten ibland behöver vänta på
fräsen, är fräsen den maskin som tar längst tid, trots att den går att köra snabbare.
5.2.2.2 401 och 296
Den största anläggningsförlusten för artiklarna 401 och 296 är på grund av
svarvens cykeltider. Eftersom svarven är 37 respektive 50 sekunder långsammare
än cykeltiderna för cellen gör det att roboten måste stå och vänta på material från
svarven för varje detalj. Denna tid klockas eller dokumenteras inte i Axxos och
därför slås det ut på den verkliga utnyttjandegraden, vilket påverkar
anläggningsutnyttjandet. Med hjälp av de tidsaxlar som tagits fram har det
analyserats kring vilka åtgärder som finns för att öka kapaciteten i cellen. För
artiklarna där svarven är styrande och har längst cykeltid är det svarven som bör
prioriteras.
5.2.3 Analys av svarven
Eftersom svarven är styrande i två av tre artiklar bör svarven ses över som en
eventuell flaskhals. I de fall där svarven är en flaskhals, har svarven en cykeltid
som är 37 respektive 50 sekunder långsammare än cellen. För den artikel där
svarven inte är en flaskhals har svarven en cykeltid som är endast 12 sekunder
snabbare än cellen. Av denna anledning kommer svarven att ses som en flaskhals
totalt sett, då det är svarven som håller en genomsnittlig lägre takt. Därav bör
svarven prioriteras och hela systemet anpassas efter den.
Enligt Goldratt är en förlorad timme i flaskhalsen, en förlorad timme för hela
systemet. Detta innebär att svarven alltid bör prioriteras. [9] För 401 och 296 är
det svarven som är styrande, cellen får då vänta på material från svarven, vilken
gör att svarven prioriteras har högst prioritering. För 433 är det dock cellen som är
styrande, vilket gör att banan till cellen ofta blir full. Därför prioriteras cellen mer
än svarven så att materialet kan gå igenom fortare. Tidsaxlarna för artikeln 433
visar att cellen går att köra snabbare än vad den gör i dagsläget. Eftersom det finns
en begränsning i vilken buffert som kan finnas mellan svarven och cellen, gör det
att svarven inte alltid kan köra sin fulla hastighet på grund av att banan till cellen
blir full. Om cykeltiden i cellen hade optimerats skulle det betyda att även svarven
hade kunnat köra snabbare. Detta hade bidragit till att materialet för 433 snabbare
hade kunnat köras igenom, både genom svarven och cellen, vilket skulle bidra till
ett bättre genomflöde i både svarven och cellen. För att utnyttja svarvens fulla
kapacitet måste de faktorer tas bort som gör att svarven ibland stannar, både
stopp och hastighetsförluster. ”En kedja är inte starkare än den svagaste länken”.
[9] Detta innebär att cellen har en kapacitetsbegränsning på grund av att svarven
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är en flaskhals. Det viktigaste är därför att öka kapaciteten för svarven för att
därmed också kunna öka kapaciteten för cellen.
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6 Diskussion och åtgärdsförslag
Kapitlet ger en beskrivning av åtgärdsförslag utifrån studiens resultat och analys samt diskussion
av dessa.

6.1 Diskussion
Målet med arbetet har varit att se över en av Sweparts produktionsceller genom att
undersöka dess kapacitetspotential och vilka åtgärder det finns för att förbättra
cellen. För att öka kapaciteten i cellen har stor vikt lagts på att identifiera de
förlusterna som finns och granska när och hur de sker. De större förlusterna och
längre stoppen har varit enklare att analysera då de kodats i Axxos. För att kunna
hitta hastighetsförluster och småstopp gjordes observationer på plats. Vid dessa
tillfällen upptäcktes många brister i form av onödig väntan och onödiga
justeringar som inte registreras i företagets programvara. En stor förlust som
upptäcktes vid tidtagningen var att kugghjulen ofta behövde justeras för att
kuggarna ska hamna rätt i maskinerna, vilket gjorde att cykeltiden blir extra lång
tid. Dessa förluster är många i cellen och genom att räkna på OEE med den
cykeltiden de i dagsläget använder, gör det att denna förlust inte redovisas. Därför
är det svårt att veta hur mycket hastighetsförluster och småstopp som finns. På
grund av detta har det varit svårt att räkna på en cykeltid som är rättvis och
korrekt då många faktorer påverkar valet av cykeltid i OEE-uträkningen.
En OEE-analys där svarvens cykeltider har använts i anläggningsutnyttjandet har
inte kunnat göras på grund av att det inte ger ett trovärdigt resultat. Vid uträkning
av vad anläggningsutnyttjandet skulle bli i detta fall hade det överstigit 100% i
samtliga fall. Anledningen till att detta inte är korrekt är att cykeltiderna i cellen
påverkas av mer än bara svarvens cykeltider. Om det skulle bli maskinfel i cellen
så att hela cellen står still, då kan svarven fortsätta sin tillverkning och därmed
bygga upp en buffert till cellen. När cellen sedan går igång igen har den mycket
material att arbeta med och den behöver inte stå still och vänta på nytt material.
Detta gör att cykeltiderna för de bitar där cellen inte behöver vänta kommer
endast att bestå av den tiden det tar för bearbetningen i cellen. Vilket innebär att
ju mer stopp det är i cellen, desto lägre blir cykeltiden. Enligt systemet som finns i
Axxos vill Swepart ha så låga cykeltider som möjligt, vilket detta visar att det
nödvändigtvis inte behöver vara en bra sak, då det kan innebära att det istället har
varit mer stopp i maskinerna. Detta är en av anledningarna till att det är viktigt att
räkna på den lägsta möjliga cykeltiden i cellen, då de cykeltider för svarven inte
stämmer på grund av de stopp som sker i cellen.
Uträkningen av OEE-talet på 296 och 401 har varit svår att få ett rimligt tal på.
Anledningen till att detta har varit svårt är på grund av de olika cykeltider som är i
svarven och i cellen. Svarven har som nämnts en mycket längre cykeltid än cellen
för dessa båda artiklar, vilket gör att cellen får vänta på material från svarven och
att det inte finns något extra material på banan då det snabbt ”äts upp” av cellen.
Den cykeltiden som valts att räkna på i anläggningsutnyttjandet har varit den
snabbaste möjliga tiden för en detalj att gå igenom i cellen, det vill säga, den tiden
det tar om banan in till cellen hade varit full. Detta har gjort att en stor förlust har
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kunnat urskiljas som sker på grund av svarven, vilket sänker OEE-talet för cellen
avsevärt. Önskvärt hade dock varit att även räkna ut ett OEE-tal som visar de
anläggningsförluster som sker i cellen som inte svarven påverkar, alltså det hade
varit intressant att se de anläggningsförluster som sker om svarven hade varit
uppdelad ifrån cellen. Detta har inte varit möjligt att genomföra på grund av att så
många faktorer påverkar de cykeltider som sker i cellen. Från de rapporter som
har tagits fram i Axxos (Bilaga 3–5) har något trovärdigt anläggningsutnyttjande
inte kunnat tas fram.
För att få fram anläggningsutnyttjandet i OEE-talet över både svarven och cellen
hade det varit rimligt att använda sig utav svarvens cykeltid, eftersom det är den
som är styrande. Detta är den tiden som det bör ta mellan varje bit även i cellen
om allt går som det ska. Vid uträkning med denna cykeltid visar det att
anläggningsutnyttjandet blir över 100%, vilket inte är rimligt. Anledningen till att
detta sker är på grund av att Axxos endast registrerar det som sker i cellen, och att
stopp i cellen inte påverkar svarven. Detta gör då att om det blir stopp i cellen,
kommer tillverkningen i cellen att stanna, medan svarven kan fortsätta med
tillverkningen. Detta gör att en buffert mellan svarven och cellen kommer att
byggas upp fram tills att cellen kan starta igen. När cellen sedan startar registreras
Axxos de cykeltiderna från det att en bit tas från inbanan till att nästa tas från
inbanan. När det då har bildats en buffert till cellen kommer cellen att kunna
arbeta hela tiden, utan långa väntetider på nytt material från svarven, vilket gör att
Axxos registrerar avsevärt lägre cykeltider. Detta arbetssätt gör alltså att längre
stopp i cellen bidrar till lägre cykeltider, vilket ses som bra då material snabbare
kan gå igenom, trots att det egentligen sker på grund av stopp i cellen. Detta gör
att ingen bra cykeltid kan sättas för att räkna ut ett rimligt OEE-tal över cellen och
svarven.

6.2 Åtgärdsförslag för företaget
Åtgärdsförslag har diskuterats fram för att ge företaget ett underlag kring vilka
åtgärder som kan förbättras.
6.2.1 Arbetet kring Axxos
Idag jobbar företaget med programvaran Axxos för att följa upp sin produktion.
Med hjälp av Axxos dokumenterar företaget olika slags data för de olika
processerna i produktionen. Viktigt att notera angående Axxos är att företaget valt
att skilja på OEE och TAK vilket enligt teorin är samma sak. Skillnaden som
företaget gör på dessa är att OEE tolkas mer som systemets totala effektivitet och
TAK-talet liknar det teoretiska OEE-talet med något annorlunda tänk kring
cykeltider och olika planerade och oplanerade stopp. Detta har gjort att det i vissa
fall under arbetets gång varit svårt att beräkna det faktiska OEE-talet så som
teorin säger. När det studerats kring företagets ”TAK-tal” och det teoretiska
uträknade OEE-talet har skillnader upptäckts. Dels skiljer det sig i hur man
definierar OEE men också hur det ska räknas ut. Detta kan leda till att företagets
siffror kan vara missvisande utåt mot leverantörer, konkurrenter och andra
spekulanter.
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Företagets kvalitetsutbyte är idag mycket bra. Man kasserar sällan detaljer vilket
gör att utbytet blir högt. Dock kan detta bli missvisande då man valt att inte
rapportera de detaljer som omarbetas i Axxos. Enligt teorin bör alla defekta
detaljer slås ut på kvalitetsutbytet men här ska även detaljer som blir omarbetade
ingå, vilket det idag inte gör hos Swepart. Eftersom det inte funnits data på hur
pass stor mängd av detaljerna från cell 1 som behövts omarbetas kan det innebära
att kvalitetsutbytet inte är så högt som enligt uträkningarna.
Ett av åtgärdsförslagen är att företaget ska se över deras principer kring deras sätt
att arbeta med OEE och hur olika data beräknas med hjälp av Axxos. Man bör
även se till att operatörer och annan berörd personal vet syftet med Axxos och
varför man jobbar med OEE. Det blir lätt att operatörer bara vet att de ska jobba
mot ett visst procenttal på tavlan utan att veta vad det procenttalet faktiskt är,
skulle man då istället ha en genomgång om vad som faktiskt är vad och hur och på
så sätt engagera operatörerna.
Ett problem som uppstått i arbetet har varit att det har varit svårt att identifiera
svarvens kapacitet då stoppen i svarven inte registreras i Axxos. Detta har gjort att
endast de stopp i svarven som påverkar cellen har registrerats. Vid tillverkning av
artikeln 433, där svarven har en kortare cykeltid än cellen och en buffert finns
mellan svarven och cellen, gör det att endast långa stopp registreras, då cellen
vanligtvis alltid har material att arbeta med. För att göra en undersökning huruvida
en uppdelning av cellen hade varit lönsam behövs det mer information kring
svarven först. Ett åtgärdsförslag är därför att även registrera stoppen i svarven
med Axxos. Genom att använda Axxos i svarven innebär det också att Swepart
enklare kan bevaka och förbättra flaskhalsen.
6.2.2 Förslag för hur kapaciteten kan ökas
En stor del utav de anläggningsförluster som sker i cellen för artikeln 433 är på
grund av de kroniska felen som ibland uppstår i vissa maskiner. Genom att se över
dessa och ta reda på grundorsaken skulle detta göra att materialet kommer gå
igenom cellen snabbare. Därmed kan bufferten mellan svarven och cellen minskas
och se till att banan aldrig blir full. I dagsläget kan inte svarven hålla sin högsta
produktionstakt på grund av en full bana. Denna förändring skulle i sådana fall
göra att svarven hela tiden hade kunnat köras på maxhastighet. Eftersom svarven
är en flaskhals totalt sett, innebär det extra kapacitet för både svarven och cellen
och att batcherna för 433 kan köras igenom snabbare och nästa batch kan
påbörjas tidigare.
Klockstudien visar att om justeringar inte behövs i EKIN eller
gradningsmaskinen, så behöver roboten vänta på fräsen cirka 10 sekunder vid
varje detalj. Detta sker trots att fräsen kan gå snabbare, men på grund av att det
sliter på fräshobben desto snabbare man kör, har de ställt in fräsen på att den ska
köra en långsammare hastighet för att det ibland behöver justeras i EKIN. Denna
målcykeltid har höjt efter att ett fixturbyte skett i EKIN som gjort att den ibland
behöver justera, men den är inte optimerad efter det snabbaste möjliga, vilket gör
att även fräsen är anpassad efter en långsammare hastighet. Genom att öka
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produktionshastigheten på fräsen kommer de att spara in cirka 10 sekunder på
varje detalj som körs, där ingen justering behövs, vilket är ungefär varannan bit.
I föregående kapitel analyserades de stopporsaker som uppstår och hur
operatörerna har kodat dem i cellen. Paretodiagrammet som sammanställts utifrån
Axxos data visar då att den största förlusten är kategorin ”personalbrist”, vilket
innebär att maskinen har stått still på grund av att ingen personal har varit
tillgänglig. Stopporsaken står nästan för 40% av stopptiden, vilket är mycket. I
företagets fall anses inte de stoppen som är kodade som ”personalbrist (ej belagd
tid)” som en förlust då det inte räknas med i deras så kallade TAK-tal. Även
”materialbrist (ej belagd tid)” utgör en del av de förluster som inte räknas med.
Detta gör att de här förlusterna inte lyfts fram och granskas på det sättet som de
bör. Skulle Swepart istället välja att faktiskt räkna med denna tid i tillgängligheten
skulle de slå ut och man kan då lättare analysera kring var mycket av tiden
försvinner som orsakats av personalbrist och vid vilka situationer dessa uppstår på
så sätt planera produktionen och körtiden bättre i cellen.
Det är inte möjligt att nå ett världsklassresultat på 85% i cellen på grund av att
svarven ger ett lågt anläggningsutnyttjande. Det är däremot fortfarande viktigt att
ha en hög tillgänglighet. Genom att ha en hög tillgänglighet i cellen med få stopp
kommer det att göra att även svarven kan köras oftare. Därför är det viktigt att
fokusera på att minimera stoppen i cellen, men inte viktigt att fokusera på
förbättring av anläggningsutnyttjandet.

6.2.3 Arbete kring svarven
Analyser kring produktionen och layouten visar att svarven är en tydlig flaskhals i
produktionen. För artikeln 433 är svarven något snabbare än cellen, men svarven
är mycket långsammare för de övriga artiklarna. Detta innebär att svarven bör
prioriteras som en flaskhals, oavsett vilken artikel som körs. Att prioritera svarven
som en flaskhals innebär att se till att den körs så mycket som möjligt av den
planerade produktionstiden som finns. Swepart har avtal med operatörerna om att
de får en kvarts betald lunch om de går på rast när de sett till att inbanan till
maskinerna är laddade så att de kommer kunna köras under tiden. Detta blir än
viktigare att tänka på för svarven. Det viktigaste är inte att se till att det kommer ut
material från cellen, utan att svarven kan fortsätta med sin bearbetning. Det vill
säga se till att det alltid finns tillräckligt med material på inbanan till svarven.
Det viktigaste att tänka på för flaskhalsen är hur arbetet med artikeln 433 ska ske
för att det ska gynna det totala genomflödet. Till en början kom det på tal att
använda en större buffertbana in till cellen, så att svarven hade kunnat fortsätta
med sin tillverkning utan att banan hade kunnat bli full och stoppa tillverkningen i
svarven. Analysen över tidsaxlarna visar dock att om cykeltiden i fräsen förkortas
kommer cellen att kunna hålla kortare cykeltid än svarven, och ingen större
buffertbana kommer behövas. Detta innebär att det finns kapacitet i cellen att
kunna tillverka 433 i cellen snabbare än svarvens produktionstakt, vilket är en
enkel men effektiv åtgärd. Vanligtvis är det onödigt med optimering i tillverkning i
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icke-flaskhalsar, då det är flaskhalsen som styr. Men i detta fall hindrar ickeflaskhalsen genomflödet och därmed flaskhalsens kapacitet.
Analys kring flaskhalsprinciper i detta arbete innebär att svarven ska prioriteras
som en flaskhals inom just Cell 1. Innan en uppdelning av cellen och svarven görs
bör hela flödet för artiklarna studeras för att hitta en flaskhals i systemet. Om det
är cellen och svarven som stoppar upp tillverkningen i hela flödet kan en ändring
vara nödvändig för att kunna få extra kapacitet för att öka tillverkningen. Men
skulle det visa sig att svarven inte utgör den största begränsningen skulle en
ändring inte bidra till ett bättre genomflöde utan endast skapa större lager.

6.3 Diskussion kring validitet och reliabilitet i
undersökningen
För att rapportens resultat ska få så hög reliabilitet som möjligt är vikten på väl
genomförda analyser och insamling av empiri stor. Rapporten har baserats till stor
del på observationer av företaget. Detta för att få en så verklighetsenlig grund som
möjligt och information om olika skeenden kring deras maskiner och produktion
för att senare använda detta till vidare analyser och sammanställningar. För att
kontrollera reliabiliteten i observationerna har alltid två observatörer varit på plats.
Detta för att se hur pass bra observationsregistreringarna stämmer överens. [14]
Beräkningarna på OEE-talet var över tre månader (första kvartalet 2019). Detta
valdes på grund av att det är viktigt att göra beräkningarna över en lång period för
att det ska ge ett så trovärdigt resultat som möjligt. Men då det sker förändringar i
produktionen över tid har en längre period inte valts då de nödvändigtvis inte
behöver vara relevanta för nuläget. Därför har OEE-talet räknats ut över en
period på tre månader med start från 2019 för att det ska ge ett tillförlitligt
resultat.
Axxos registrerar de stopptider som sker i cellen och sedan är det upp till
operatörerna att koda stopporsakerna. Det finns 68 olika stoppkoder som
operatörerna kan koda, vilket innebär att det kan finnas en viss osäkerhet i hur de
definierar de olika stopp som kan uppstå. Det finns även en stoppkod i
rapporterna som heter Ej kodat i tid, vilket innebär att om operatörerna inte har
kodat stopporsakerna inom en viss tid registreras det som en egen stoppkod.
Detta gör då att alla stopp inte registreras till den faktiska anledningen till att
stoppen uppkommit. Dessa faktorer gör att validiteten i arbetet sänks, men då
Axxos ändå har en tydlig struktur anses ändå validiteten som tillförlitlig.
Teorierna som använts i rapporten är baserade till stor del på böcker. De böcker
som använts tar upp teorier och metoder som är välkända och tillämpade i
branschen runtom i världen. De har funnits och använts i många år av flera olika
tillverkande företag, detta gör att rapportens teoretiska del samt att litteraturen kan
anses ha hög reliabilitet. Däremot kan trovärdigheten på information som är
refererade till hemsidor vara diskutabel, eftersom hemsidor inte alltid är granskade
på samma sätt som litteraturen kan vara blir pålitligheten inte lika hög.
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Åtgärdsförslag och diskussion
Hemsidorna som använts är företagens hemsidor, därför anses de vara så pass
tillförlitliga att ha med i rapporten.
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7 Slutsatser
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens slutsatser och rekommendationer.
Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning.

7.1 Slutsatser och rekommendationer
De slutsatser som kan dras utifrån rapportens resultat visar på att det finns stor
förbättringspotential i Cell 1, där tillgängligheten och anläggningsutnyttjandet
utgör de stora förlusterna. Analyserna i rapporten visar att det finns många
kroniska förluster i Cell 1 och genom att eliminera dessa kan
anläggningsutnyttjandet ökas. Den största förlusten som påverkar tillgängligheten
är Personalbrist. En viktig åtgärd är därför att ha med denna förlust i Sweparts
uträknande av OEE-talet, för att kunna se över och arbeta med denna förlust. En
annan förbättring som bör göras i uträkningen av OEE-talet är att se till att den
cykeltid som beräknas i anläggningsutnyttjandet är den teoretiska cykeltiden för
artikeln. Detta kommer göra att småstopp kommer att synas i OEE-talet, och
genom att förbättra detta kommer kapaciteten i hela cellen att höjas. Det är också
viktigt att se till att Axxos registrerar de cykeltider och stopp som sker i svarven.
Trots att det finns många förbättringsmöjligheter i cellen finns det ändå en
begränsning i kapaciteten på grund av att den sitter ihop med svarven. Det är
därför viktigt att prioritera svarven och eliminera de faktorer som bidrar till
stillestånd i den. Detta skulle då innebära att en ökning av fräshastigheten för
artikeln 433 är nödvändig för att cellen ska kunna hålla samma takt som svarven.
Håller fräsen en långsammare takt innebär det att banan mellan svarv och cell blir
full och svarven kan inte producera i sin maxkapacitet.

7.2 Vidare arbete eller forskning
Utifrån hur pass mycket företaget kan använda sig av de åtgärdsförslag som lagts
fram, en aspekt att studera vidare kring hade varit om företaget kräver ännu högre
kapacitet och på grund av det se över möjligheterna kring en uppdelning av cellen
och svarven. Innan detta görs bör dock hela flödet kartläggas för att se om cellen
och svarven utgör en flaskhals. Om svarven skulle utgöra den största
begränsningen i systemet kan arbetet tas vidare genom att studera olika förslag på
produktionslayouter och jämföra det investerings-, produktions- och
kapacitetsmässigt.
Det företaget kan arbeta vidare med är att utgå från rapporten för att se över och
eliminera de förluster som lyfts fram och se om de åtgärdsförslag som presenterats
ger en positiv förändring, Arbetet har enbart fokuserat på en av företagets celler,
Cell 1, och dess kapacitet. Vidare hade kunnat arbetas med att se över andra delar
av produktionen med liknande problem. De skulle även kunna jobba vidare med
att se över hur beräkningar och rutiner kring OEE-talet ska ske internt men också
utåt mot leverantörer och andra aktörer.
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9 Bilagor
Bilaga 1

Bilder på de tre analyserade artiklarna

Figur 8 Artikel 433

Figur 9 artikel 401

39

Bilagor

Figur 10 artikel 296

40

Bilagor
Bilaga 2

Sammanställning av cykeltider(s) som företaget har på utrustningen.

Artikelnummer CT svarv CT Fräs CT kringutrustning
1788433-2
64
35
76
1398296-2
105
50
55
1761401-2
92
46
55
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Bilagor
Bilaga 3

42

Axxosrapport för 433 från företaget

Bilagor

43

Bilagor
Bilaga 4

44

Axxosrapport för 401 från företaget

Bilagor
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Bilagor

Bilaga 5

46

Axxosrapport för 296 från företaget

Bilagor

47

Bilagor

Bilaga 6 Beräkningsunderlag för totala OEE
Produktionsinformation
Planerad produktionstid PP (min)
91185
Verklig produktionstid PT (min)
69247,2
Total stopptid ST (min)
22299,6
Ej belagd Tid (min)
17185,8
Totalt Producerade enh. (st)
Kassationer(monitor) (st)

49818
378

Cykeltid(min)

0,916667

Planerade stopp
Oplanerade stopp

1952,78
33641,72

Personal/materialbrist

13201,96

Tillgänglighet
Planerad Op.tid
Stopptidsförlust
T
A
K
TAK

102434,2
33641,72
67,16%
66,38%
99,24%
44,24%
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Bilagor
Bilaga 7

Beräkningsunderlag för OEE artikel 433

Produktionsinformation
Planerad produktionstid PP (min)
Verklig produktionstid PT (min)
Total stopptid ST (min)
Ej belagd Tid (min)
Totalt Producerade enh. (st)
Kassationer(monitor) (st)
Cykeltid (min)

27199,8
21803,4
5757
4816,8
19340
73
0,916666667

Planerade stopp
Möte
Förbättringsarbete
Förbyggande underhåll
Städning
Rast
Totalt

Tid(min) Antal tillfällen
141,7
2
17,58
3
110,02
4
206,22
13
109,17
7
584,69
29

Oplanerade stopp
Svarv
Skärbyte
Ställ
Vändbord/paletter/bana
Ej kodat i tid
Byte fräshobb
Mätning
Robot
Uppstart/avstänging
tvätt
Gradning
färgmärkning/märkning
maskinfel i annan maskin
verktygsbyte i annan maskin
Produktionstekniskt
EKIN
fräs
Byte skivor Wera
Ställ i annan maskin
Kö till mätmaskin
personalbrist(ej belagd tid)
Totalt

Tid (min) Antal tillfällen
281,42
11
69,48
12
1017,27
5
20,93
5
473,87
10
347,25
18
46,68
17
128,3
15
193,4
13
23,5
2
66,05
6
17,8
3
240,42
4
26,45
2
186,1
1
1366,73
101
176,13
11
16,32
1
371,27
3
102,75
5
3014,23
11
8186,35
256

Tillgänglighet
Planerad Op.tid
Stopptidsförlust
T
A
K
TAK
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29629,34
8186,35
72,37%
82,68%
99,62%
59,61%

Bilagor
Bilaga 8

Beräkningsunderlag för OEE artikel 401

Produktionsinformation
Planerad produktionstid PP (min)
Verklig produktionstid PT (min)
Total stopptid ST (min)
Ej belagd Tid (min)
Totalt Producerade enh. (st)
Kassationer(monitor) (st)
Cykeltid (min)

23467,2
17654,4
5813,4
3156
12334
84
0,916666667

Planerade stopp
Möte
Utbildning
Förbyggande underhåll
Städning
Rast
Totalt

Tid(min) Antal tillfällen
198,37
6
16,68
1
20,83
2
98,03
9
214,93
11
548,84
29

Oplanerade stopp
Svarv
Skärbyte
Ställ
Vändbord/paletter/bana
Ej kodat i tid
Byte fräshobb
Kvalitetsbrist i annan maskin
Centrifug
Mätning
Robot
Uppstart/avstänging
Kontroll fräshobb
tvätt
Gradning
Kvalitetsbrist
maskinfel i annan maskin
verktygsbyte i annan maskin
fräs
Manuell körning i annan maskin
Ställ i annan maskin
Kö till mätmaskin
personalbrist(ej belagd tid)
Totalt

Tid (min) Antal tillfällen
1128,98
50
1280,22
134
876,38
6
156,08
20
371,57
47
111,03
8
42,08
1
16
1
168,27
50
92,33
15
52,77
6
1,6
1
459,62
7
7,4
2
93,68
1
205,38
6
16,15
2
34,87
5
34,98
1
131,37
7
77,2
3
2546,93
9
7904,89
382

Tillgänglighet
Planerad Op.tid
Stopptidsförlust
T
A
K
TAK
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25465,29
7904,89
68,96%
64,38%
99,32%
44,10%

Bilagor
Bilaga 9

Beräkningsunderlag för OEE artikel

Produktionsinformation
Planerad produktionstid PP (min)
Verklig produktionstid PT (min)
Total stopptid ST (min)
Ej belagd Tid (min)
Totalt Producerade enh. (st)
Kassationer(monitor) (st)
Cykeltid (min)

40518
29789,4
10729,2
9213
18144
221
0,916666667

Planerade stopp
Möte
Utbildning
Förbyggande underhåll
Förbättringsarbete
Rast
Städning
Totalt

Tid(min) Antal tillfällen
16,92
1
8,17
4
401,22
6
40,68
5
276,83
18
75,43
4
819,25
38

Oplanerade stopp
Svarv
Skärbyte
Ställ
Vändbord/paletter/bana
Ej kodat i tid
Byte fräshobb
Kvalitetsbrist i annan maskin
Centrifug
Mätning
Robot
Uppstart/avstänging
Manuell körning i annan maskin
tvätt
Gradning
färgmärkning/märkning
maskinfel i annan maskin
Byte skivor Wera
verktygsbyte i annan maskin
Skiftbyte
fräs
Ställ i annan maskin
Kontroll fräshobb
Kö till mätmaskin
Materialbrist(ej belagd tid)
personalbrist(ej belagd tid)
Totalt

Tid (min) Antal tillfällen
2102,27
31
742,75
104
1053,03
6
227,28
24
490,15
35
401,53
19
98,23
1
87,58
10
254,05
54
130,77
15
59,18
9
625,22
3
173,32
10
34,33
8
42,22
12
94,65
4
21,35
1
10,25
1
6,85
1
3120,52
11
34,6
1
7,07
2
92,48
4
2650,12
2
4990,68
14
17550,48
382

Tillgänglighet
Planerad Op.tid
Stopptidsförlust
T
A
K
TAK
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47339,55
17550,48
62,93%
55,83%
98,78%
34,71%
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