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Abstract 

The main objective of this report is to investigate productivity at Nexans. Nexans 
is a corporation that manufactures and distributes cables for various purposes. 
Copper prices have been rising to record levels. The companies in the copper 
industry need to work more efficiently to increase productivity and to compete 
globally.  Currently customers have been forced to accept higher prices on 
products that contain copper and have limited alternatives.  

The author’s task was to find a method to increase productivity in the “Tele-
Metall” division. This division is an area at Nexans that includes process industry 
in the form of extruding and continuous production in the form of cross cabling. 
We limited the area that was reviewed into two machines, the cross cabling 
machine 330 and the extruding machine 5.     

After a complete theory study we acknowledge that the so called MPU method 
would be the best choice of measuring productivity in this industry. We decided 
to focus on the P and U portion of the method, where P is performance and U is 
the grade of use. M stands for method and the use of this is applicable on upgrades 
of soft- and hardware, which is not included in this report. Through the use of the 
MPU method the report was linked together. The tools used to solve the given 
tasks are lean production and bonus systems. A time study during two work 
periods of the cross cabling machine 330 and the extruding machine 5 mapped 
when the machine was inactive. To get reliable numbers we compared our results 
with the existing numbers from the computer system MOI which were collected 
three months ago.  

Our calculations using the MPU method resulted in the following potential 
productivity increasing changes: implement a better bonus system, create Andon 
light and sound signals, develop the present 5S system, work with independent 
groups, use the MPU method and replace the old productivity measure with a new 
one based on “Norm meters”.  

The report is a theoretical based study which means that all implementation of the 
results will be handed over to the management of Nexans.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att undersöka produktivitet inom utvalda delar av 
Nexans produktion. Nexans är ett företag som tillverkar och saluför olika typer av 
kabel för en mängd olika ändamål. Då kopparpriserna steg i höjden under början 
av 2000-talet har företagen inom kopparindustrin blivit tvingade att effektivisera 
produktionen för att bli konkurrenskraftigare. I viss mån har kunderna fått 
acceptera en prisökning på grund av kopparpriserna. Faktumet att kunderna har 
accepterat en stegring av prisläget hindrar inte industrin från att kontinuerligt 
försöka förbättra befintlig produktion. 

Uppgiften som ålåg författarna var att hitta en metod för att öka produktiviteten i 
divisionen ”Tele-Metall”. Divisionen är ett område inom Nexans som bland annat 
innefattar processindustri i form av extrudering (plastbearbetning) och löpande 
produktion i form av krysskabling (kablar tvinnas till grövre diameter). Området 
som granskades avgränsades till två maskiner, krysskablingsmaskin 330 och 
mantlingsmaskin 5.  

För att undersöka vilka förutsättningar som finns gällande 
produktivitetsoptimeringar resulterade teoristudien i användandet av den såkallade 
MPU metoden. Endast P och U delen i metoden användes, där P står för 
prestation och U för utnyttjandegrad. M som står för metod och användandet av 
denna del är låst vid uppdatering av hård- och mjukvara, vilket ligger utanför 
avgränsningen. Med hjälp av denna metod kunde uppsatsen knytas ihop för att 
skapa en helhetsbild. Lean Production och incitamentsystem är strategier som har 
används som verktyg för komma tillrätta med de problemställningar som skapats. 
Kartläggningen av stopptider utfördes genom en absolut tidsstudie, där de två 
aktuella maskinerna analyserades grundligt under två skift. För att få fram ett 
tillförlitligt värde analyserades stopptider registrerade i Nexans datasystem, MOI 
(Mätning och identifiering), tre månader bakåt i tiden. Värdet från MOI satte vi 
sedan i relation till vårt uppmätta värde. Våra beräkningar enligt MPU metoden 
ledde fram till en rad konkreta förbättringsåtgärder. De relativt enkla åtgärderna 
bestod av att implementera ett fungerande incitamentsystem, införa ett Andon 
system med ljud- och ljussignaler, utveckla den befintliga 5S metodiken, skapa 
självstyrande lag, arbeta med MPU metoden och införa Norm meter som 
produktivitetsmått.  

Rapporten är en teoretisk studie där implementeringar helt överlåtits till Nexans 
ledning. 
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1 Inledning 

I denna inledande del till rapporten kommer bakgrund, företagsbeskrivning, syfte 
& mål, avgränsningar, disposition och röda tråden att behandlas.  

1.1 Bakgrund 

Företag inom industrisektorn har ständig press på sig att optimera sin 
leveransprecision och förbättra sin produktivitet. Många företag låter sig inspireras 
av föregångare på andra sidan jordklotet i sitt förändringsarbete. Korea och Japan 
är idag föregångsländer när det gäller produktionsoptimeringar och industriell 
utveckling inom tillverkningsindustrin. Hemma i Sverige hårdnar klimatet när 
råvarupriserna går upp och konkurrensen ökar. Inom kabeltillverkning har 
producenterna fått erfara en dubblering av kopparpriset sedan början av 2000- 
talet. Det gäller då att utnyttja sin produktionsanläggning på effektivaste sätt. 

I Sverige har förutsättningarna för hur konkurrenskraft kan genereras förändrats, 
Bodin et al, (1994) har sin förklaring på fenomenet. 

”Möjligheten att använda unikt svenska lösningar är mindre. Sveriges ekonomi är 
så sammanflätad med omvärldens att de ekonomiska spelreglerna måste vara 
närintegrerad med dem som finns i våra viktigaste konkurrentländer. Bara genom 
att förbättra produktiviteten kan Sverige återfå en sund ekonomi igen.”  

En lösning på produktivitetsproblemet är den Japanska metodiken kallad ”Lean 
Production” som från början härstammar från biltillverkaren Toyota.  Det finns 
tre stycken huvudprinciper som beskriver metodiken. 

• Minimera slöseri 

• Perfekt kvalitet direkt 

• Ständiga förbättringar 

För att se resultat av produktivitetshöjande åtgärder, krävs det att hela 
arbetsstyrkan är engagerad i förbättringsarbetet. Det kan endast uppnås genom att 
kommunicera effektivt genom hela organisationen. 5S (2.3.2), Självständiga 
grupper (2.3.1) och Andon (2.3.3) är exempel på verktyg inom Lean Production 
som alla används för att höja produktiviteten. En annan produktivitetshöjande 
åtgärd som inte direkt tillhör Lean Production men som har en kompletterande 
roll är ett incitamentsystem (2.4).  

I teoridelen kommer vi att presentera en metod kallad MPU som är ett 
grundläggande hjälpmedel för att komma åt produktivitetsproblemen. Det är 
denna metod som knyter samman arbetets olika delar, se (1.6). 
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1.2 Företagsbeskrivning 

Nexans faciliteter i Grimsås är belägna nära ett stort torvfält, detta är också den 
ursprungliga tanken med företaget. Grimsås Torv AB hette företaget som 
entreprenören Karl Olsson köpte under första världskriget. Efter några hårda år i 
branschen lossnade marknaden och under de tidiga krigsåren på 1940- talet blev 
efterfrågan på torv stor i Sverige. Efter de hårda åren i företagets begynnelse insåg 
Karl Olsson att torvbrytningen inte skulle kunna generera tillräckligt mycket vinst 
i längden. Han började därför leta efter alternativa möjligheter. Efter att ha tagit 
kontakt med en amerikansk tillverkare av plastbearbetningsmaskiner beslutade 
sedermera Karl Olsson att satsa på en tillverkning inom plastbearbetningen. 
Kabeltillverkning blev den nya industrin där plastbearbetningen kunde användas 
för att kapsla in kabeln. Efter att han gjort större investeringar i anläggningen i 
Grimsås föddes IKO kabel efter Industribolaget Karl Olsson. 1968 såldes det helt 
familjeägda bolaget till den amerikanska koncernen ITT, som i sin tur 1987 gjorde 
en fusion med franskägda Alcatel. Hösten 2000 gjordes en omstrukturering inom 
Alcatel och all kabelverksamhet flyttades till ett separat bolag, Nexans. Nexans har 
idag sitt huvudkontor i Paris dit Verkställande Direktör i Grimsås rapporterar. 
Enligt Nexans officiella hemsida omsätter koncernen 4,8 miljarder euro och har 
20 000 anställda, de är verksamma globalt i 29 länder (siffror från år 2005).  

Grimsåsanläggningen omsätter omkring 1,8 miljarder kronor och har 450 
anställda. Företaget tillverkar kopparkabel, se figur nedan. De tillverkar dessutom 
fiberoptiska kablar och tillsammans erbjuder Nexans koncernmässigt ett komplett 
produktprogram.  

 

Exempel på stora kunder till Nexans är bil-, tele-, el- och tågindustrin. Den 
huvudsakliga råvaran i produktionen är fortfarande koppar även om framtiden 
talar mycket för fiberoptik. Sedan början på 2000- talet har kopparpriset skjutit i 
höjden vilket har bidragit till kraftigt ökade priser inom hela kopparindustrin. De 
kraftigt ökade priserna har dock inte påverkat efterfrågan, produkten anses 
fortfarande konkurrenskraftig jämfört med tillexempel fiberoptik som trots en 
prisminskning de senaste åren betraktas som dyr.  

För att behålla en stark position i det hårda konkurrensklimatet är forskning och 
utveckling en viktig aspekt. I Grimsås bedrivs det idag ”Research and 
Development, R&D” det vill säga Forskning och Utveckling, FoU, i mindre skala. 
Den huvudsakliga forskningen sker i Paris, Frankrike. 

 

 

Figur 1. Anslutningskabel 

i PVC,  
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1.3 Syfte och mål 

Syftet är att skapa förutsättningar för Nexans att förbättra dagens produktivitet. 
Detta skall göras genom kartläggning och mätning av Nexans produktion samt 
genom att sätta detta i relation till tidigare studier och teorier inom området. 

Målen är att:  

• Mäta produktiviteten på ett rättvist sätt i utvalda delar av Nexans 
produktion. 

• Kartlägga det dagliga arbetet för att öka produktiviteten samt utifrån detta 
ge förslag till möjliga förbättringsåtgärder.   

 

1.4 Avgränsningar 

Nexans i Grimsås är uppdelat i tre produktionsenheter, Kraft, Tele och Special. 
Vårt arbete kommer att fokusera på delen Tele- Metall vilken är en av två delar i 
enheten Tele. Den andra delen i Tele är ”Opto” och den kommer inte behandlas i 
denna rapport. Arbetet kommer heller inte att beröra divisionerna Kraft och 
Special. Implementering av de förbättringsåtgärder som vi visar i resultatdelen 
kommer helt att överlåtas till företaget för granskning och eventuell åtgärd.  

1.5 Disposition 

Rapporten är uppbyggd utifrån en teoretisk studie där vi med utgångspunkt i 
litteratur skapat oss en insikt inom det aktuella området. Kunskapen som erhållits 
i litteraturstudierna resulterar i lämpliga metodval för att uppnå de utsatta målen.   
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1.6 Röda tråden 

Genom hela arbetet kan läsaren följa en rödtråd, en ryggrad som det går att 
återkoppla till. Metoden som vi har valt att använda kallas för MPU vilken är 
uppbyggd av M,P, och U, bokstäverna är multiplikatorer som tillsammans utgör 
ett mått av produktivitet. Hur den så kallade MPU metoden tillämpas förklaras i 
(2.1.2).  

Metoden är som tidigare nämnts ryggraden i arbetet och det är från den som 
underrubrikerna utgår. Nedan följer ett diagram som beskriver hur arbetet är 
upplagt utefter de tre huvudpoängerna.  

 

 

 

 

M 

P 

U 

2.1 PRODUKTIVITET ................................................................
2.1.1 Mätetal................................................................

2.1.2 Produktivitet enligt MPU ................................

2.2 ABSOLUT TIDSSTUDIE ................................
2.3 LEAN PRODUCTION................................

2.3.1 Självstyrande lag ................................

2.3.2 5S ................................................................

2.3.3 Andon................................................................

2.4 INCITAMENTSYSTEM................................
2.4.1 Olika typer av belöningar ................................

2.4.2 Så kan ett belöningssystem 

fungera ................................................................

Maskinhastighet 

Hur arbetar maskinen, 
kan processen ändras? 

Figur 2. Röda tråden. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Under denna del finns den teoretiska basen för arbetet. Teorin är hämtad ur en 
variation av litteraturkällor inom ämnesområdet.  

2.1 Produktivitet 

I takt med att låglöneländerna vinner allt fler order än någonsin, hårdnar det 
svenska företagsklimatet. Ett sätt att öka konkurrensförmågan är att arbeta med 
produktivitet. Vad är då produktivitet? Nedan följer en definition från det 
Internetbaserade uppslagsverket Nationalencyklopedin, detta är en av många 
definitioner: 

”Inom ekonomin begrepp eller mått, använt för beskrivning och jämförelse av 
verksamheters ekonomiska effektivitet.” 

Arbetsproduktiviteten är en partiellproduktivitet, vilket innebär en av många 
resurser. Hur den partiella produktiviteten mäts varierar mellan olika branscher. 
Produktivitet är kopplat till hur väl företagets betalda resurser som tillexempel 
maskiner och operatörer utnyttjas, därför påverkar det direkt lönsamheten. 
(Wilson, 1994) Produktivitet gällande operatörerna kan ökas genom att minska 
bemanningen vilket leder till minskade kostnader eller öka tillverkningsvolymen 
med ursprunglig bemanning vilket ger lägre totalkostnad per produkt. (Petersson 
& Jackson, 2000)   

 
 

 
Figur 3. Produktivitetsbeskrivning,  
 



Teoretisk bakgrund 

10 

Enligt Petersson och Jackson (2000) ger partiella produktionsmått ingen 
helhetsbild av den rådande situationen, istället bör fokus ligga på helheten. Att 
mäta helheten brukar kallas totalfaktorn, här analyseras vad som tillförs i en 
process och vad som kommer ut. Hur de olika produktivitetsmåtten förhåller sig 
till produktivitet åskådliggörs i figur 3. Metoden att mäta totalfaktorn är också det 
mest grundläggande tillvägagångssättet, där output sätts i relation till input. 
Problemet med den aktuella metoden är att hitta lämpliga avgränsningar då 
området ofta blir väldigt omfattande.(Rogers, 1998) 

Att definiera effektivitet är ett tydligt problem då en rättvis bild är svår att visa 
upp, därför finns det två typer av effektivitet som hjälpmedel, inre och yttre. Dessa 
två typer av effektivitet åskådliggörs i figur 4. 

Den inre effektiviteten avser hur bra operatörens jobb utförs och vilken 
arbetsmoral som råder på arbetsplatsen.  

Yttre effektivitet syftar till hur de arbetsuppgifter vi utför stämmer överens med de 
tänkta uppgifterna. (Peterson & Jackson, 2000) 

 

 
Figur 4. Effektivitetsbeskrivning. 

 

Produktivitet handlar om hur tillexempel en arbetsstations resurser används för att 
skapa intäkter. Enligt tidningen ”Verkstäderna” har en studie påvisat att en 
fokusering på den inre effektiviteten, alltså kostnadsreduktioner, inte har visat 
önskvärda resultat. En stor del gällande produktivitetshöjande åtgärder är att 
fokusera på den yttre effektiviteten.  

Det finns ett antal förutsättningar som måste uppfyllas för att den inre och yttre 
effektiviteten ska kunna mätas. En optimering i form av den inre faktorn kräver ett 
standardiserat arbetssätt med strikta rutiner och instruktioner. De yttre faktorerna 
förutsätter ett kreativt nytänkande gällande de nuvarande rutinerna. Petersson och 
Jackson (2000) har i tidningen ”Verkstäderna” publicerat följande del i en artikel 
angående yttre effektivitet: 

”För att öka den yttre effektiviteten krävs alltså kreativitet och nytänkande, vilket 
är grunden för långsiktig konkurrenskraft och det är lika viktigt inom tjänstearbete 
som tillverkning.”  
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Som citatet speglar krävs det att alla företag, oavsett bransch satsar på den yttre 
effektiviteten för att uppnå en högre konkurrenskraft. Kreativitet och nytänkande 
är enligt författarna till artikeln grunden för att uppnå denna konkurrenskraft.   

2.1.1 Mätetal för produktivitet 

Det finns en mängd olika sätt att mäta produktivitet på och vilken metod som 
används beror på vilken sorts produktivitet som skall mätas. På tillexempel 
lastbilstillverkaren Scania är den vanligaste varianten att räkna om allt som 
produceras utifrån en norm. Den mest frekvent producerade lastbilshytten utgör 
normalen i förhållande till alla andra lastbilshytter. Hyttmodeller som avviker i 
specifikation från normalen sätts i relation till det uträknade normalvärdet. 
Normalvärdet kan beräknas efter många olika faktorer som tillexempel 
tillverkningskostnad eller fysiska parametrar. Normalvärdet som också kallas 
normen, har alltid index 100 eller 1,0. Tillexempel kan en hytt få värde 120 eller 
1,2 om den är dyrare än normen och normalvärdet beräknas efter 
tillverkningskostnad. Likaledes kan hytten få värde 80 eller 0,8 om den är billigare 
än normalhytten. Denna metod är speciellt tillämplig när producenten har ett 
brett produktregister. (Helmrich, 2005) 

Enligt 2.1 behandlas två olika mätområden vid produktivitetsberäkningar, partiell 
och total produktivitet. Den partiella produktiviteten i en bilfabrik mäts ofta i 
antalet producerade bilar per timma. Måttet enhet per timma fungerar bäst när 
produktionen har ett jämnt flöde med få produktvariationer. En del väljer att 
jämföra variationer i nyckeltal över en viss period, tillexempel förändringar i 
kapitalomsättningshastighet.  

Nedan följer förslag på ett mätvärde hämtad från en artikel skriven av Delbridge 
och Lowes (1995): 

Produktivitet Årligt antal producerade enheter dividerat med totala 
antalet arbetstimmar, beroende av produktens 
komplexitet och övertid. (Fritt översatt av författarna till 
uppsatsen från Engelska till Svenska) 

Ett annat effektivt mätvärde som används är när Standard Cost sätts i relation till 
produktivitet. Den del av Standard Cost som mest frekvent används i 
produktivitetsberäkningar är förädlingsvärdet. Förädlingsvärdet är värdetillskottet 
på det producerade materialet. Att göra beräkningar med hjälp av Standard Cost 
är flexibelt och kräver inte information från många olika delar av organisationen. 
(Fisher, 1990)    
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2.1.2 Produktivitet enligt MPU 

Enligt boken ”Mät och förbättra produktiviteten, Fyra exempel från tre företag” 
har grundaren till MPU metoden Shigeyasu Sakamoto (1994) beskrivit att 
produktiviteten beror utav tre stycken faktorer, metod, prestation och 
utnyttjandegrad, M,P och U.  

• Metod (M), hur smart jobbar vi. 

• Prestation (P), motivation, med vilken intensitet och precision arbetet 
utförs (avser manuellt arbete som maskinella processer).  

• Utnyttjandegraden (U), hur stor del av skiftets 8 timmar som används 
för att skapa värde åt kunden. 

MPU är således en förkortning för metod, prestation och utnyttjandegrad. Den 
härstammar precis som Lean Production från Japan. MPU är indelad i två olika 
områden, MDC och CAP. MDC står för Methods Design Concept och behandlar 
utvecklingen av de tekniska områdena och har benämningen M i MPU metoden. 
Exempel på teknisk utveckling är uppdatering av både hård- och mjukvara. Den 
andra delen i MPU heter CAP, som står för Concept for Activating Performence. 
CAP behandlar mål och målstyrning gällande utnyttjandegrad och prestation. 
Dessa områden benämns U respektive P i MPU metoden. (Helmrich, 2005) 

Enligt Helmrich (2005) skapar metoddelen förutsättningar för stora 
produktivitetsförbättringar då man analyserar hur maskinerna utför sitt arbete. I 
denna del analyseras både hårdvaran och mjukvaran. Hårdvara är maskiner, 
verktyg och flödeslayouter. Mjukvara innebär rörelsemönster, stödfunktioner, 
underhåll och utbildning. Frågeställningar som kan ställas i metoddelen är: Hur 
utför maskinen sitt arbete? Finns det olika konfigurationer? Kan processen, 
maskinens rörelsemönster effektiviseras?  

Prestationen kan vara dels maskinens hastighet och operatörens motivation. För 
att motivationen ska kunna förbättras måste operatörerna förstå vikten av deras 
arbete och begripa vilka effekter på resultatet deras sysselsättning verkligen har.  

På en maskin avgörs den maximala hastigheten av angiven hastighet från 
leverantör. Den maximala hastigheten blir index 100 och utgör det normala värdet 
i MPU beräkningar. Tillexempel om maskinen har en angiven maximal hastighet 
på 100 enheter/h och den endast producerar 50 enheter/h, får den index 50. 
Frågor att ställa sig i en sådan situation kan vara varför maskinen inte går för fullt 
och vad som orsakar dessa variationer. När problemet åtgärdats kan hastigheten 
höjas mot normalvärdet, index 100. 

För att kvantifiera problem som uppstår i produktionen gällande utnyttjandegrad 
är tidsstudie ett användbart verktyg, mer om tidsstudier i (2.2). Tidsstudien ger en 
överblick av de problem som finns i produktionen och visar var det kan finnas 
förbättringspotential.  
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Utnyttjandegraden U beror på följande aspekter: 

• Personella 

• Organisatoriska 

• Bemanning 

• Utbildning 

• Tekniska problem 

• Kassaktioner 

• Ställtid 

Formeln för att räkna ut produktivitetsförbättringen blir således, M x P x U. För 
att nå framgång med MPU metoden bör följande steg avverkas enligt Anders 
Kinnander, professor vid Chalmers Tekniska Högskola:  

• Börja med U: et och kartlägg produktionen med hjälp av  
en tidsstudie. 

• Analysera all onödig stopptid såsom planeringsfel, underleverantörsfel, 
processtopp, omställningar etcetera. 

• Ifrågasätt om de mest ”störande”, tillexempel ställtidskrävande produkterna 
ska tillverkas. 

• Åtgärda störningarna med hjälp av bättre utnyttjande  
av personalens kompetens, bättre flöden och bättre organisation. 

• P: et är en fråga om vilja, ledarskap, maskinhastigheter och 
belöningssystem. 
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Process Process 

Ställtid 

Japan 

Sverige 

2.2 Absolut tidsstudie 

En tidsstudie innebär en datainsamling i form av mätning utförd på ett område 
under en viss tid. Syftet är att skapa en bra bild av hur lång tid ett arbetsmoment 
tar att utföra och hur tiden utnyttjas. Resultatet redovisas ofta i form av diagram 
eller tabeller för att man enkelt ska kunna jämföra de olika värdena. Ett exempel 
på ett tidsstudieformulär finns att skåda i bilaga 1. Tidsstudier används ideligen i 
industrin för att granska så kallad ställtid (Baines, 1995). Denna tid är per 
definition den tid det tar att ställa om utrustning från tillverkning av den sista 
artikeln i en batch till den första godkända produkten i nästa batch. (Verktyg för 
Lean Production, 2002) Även stopptid är en viktig aspekt att granska, stopptiden 
är den tiden maskinen står still oavsett orsak. Raster eller kvalitetsproblem hamnar 
under stopptid, medan byte av batch hamnar under ställtid. Under tidsstudien ska 
inte bara maskinen granskas utan även operatörernas arbete. En annan viktig 
aspekt är att utreda om det finns tid tillgänglig där operatören skulle kunna hjälpa 
närliggande processer för att minska deras ställtid. (Verktyg för Lean Production, 
2002) 

Single Minute Exchange of Die (SMED) är en metod som är framtagen av Toyota 
och tillhör Lean Production teorin, mer om Lean Production i (2.3). SMED går 
ut på att man ska reducera ställtider genom att underlätta byte av verktyg. Målet 
med SMED är att minska ställtiden mot noll. Vid införandet av denna metod är 
det vanligt att företaget satsar resurser på att utveckla de delar som stjäl tid vid 
verktygsbytena. Att denna utvecklingskostnad kan bli hög räknas hem genom 
ökad produktionstid. (Gilmore & Smith, 1996)   

I Japan har de ständiga förbättringarna gällande ställtidsarbete resulterat i nya 
rutiner gällande maskinstopp. I diagrammet nedan beskrivs skillnaden mellan den 
Japanska och den Svenska mentaliteten vid ställarbete.   

Figur 5. Diagram över skillnader vid stopp. 
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Som diagrammet antyder fokuserar Japanerna mer på ställarbetet än vad de gör 
under processen. När maskinen stannar engagerar sig alla operatörer inom 
området för att så fort som möjligt starta upp igen. Detta kallas ibland för 
brandkårsutryckningar. I Sverige är förhållandet det motsatta. Vid ställtid är det 
inte ovanligt att arbetet och fokuseringen temporärt stagnerar. Speciellt i 
processindustrin där maskiner inte får stanna ses stopptider som ett tillfälle att få 
andas ut. I och med att fler svenska företag har insett problematiken med detta 
fenomen har trenden utvecklats i positiv riktning. Tidsstudier är en av främsta 
metoderna att granska var och hur ställtid kan reduceras och optimeras.   

2.3 Lean Production 

I boken Verktyg för Lean Production (2002) framställs det att ”Lean Production” 
är ett samlingsnamn på en rad olika koncept och system skapade för att höja 
produktivitet. Lean Production används inte bara i produktion utan även inom 
områden som tillexempel personal och ekonomi. Biltillverkaren Toyota var pionjär 
inom området, de har också utvecklat den metod som idag används av en mängd 
olika företag och branscher runt om i världen.  

Lean Production används för att beskriva en organisation eller en process i vilken: 

• Det finns minimalt med produkter i arbete (PIA), råvarulager, mellanlager 
och färdigvarulager. 

• Allt produceras i en takt som bestäms av kundernas aktuella behov. 

• Medarbetare arbetar i självstyrande, flexibla lag för att producera och 
leverera sin del av kompletta varor och tjänster. 

• Fokus för intresset ligger på företagets processer snarare än på dess 
funktioner.  

Lean Production är någonting som inte implementeras utan engagemang och 
kräver därför: 

• Att företagets ledning verkligen är engagerad i att få det att fungera. 

• Att det finns ett disciplinerat och välplanerat sätt att nå dit. 

• Att mänskliga frågor hanteras samtidigt som tekniska och ekonomiska.  

Ledningen är en viktig del för att få Lean Production att fungera väl. Det krävs att 
man vågar ifrågasätta nuvarande tillstånd och sätta utmanande mål för att lyckas. 
Det är också av största vikt att ledningen finns tillgänglig för frågor och 
funderingar som kan uppstå vid förändringar för att vara ett föredöme och 
vägvisare. (Verktyg för Lean Production, 2002) 
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2.3.1 Självstyrande grupper 

Inom Lean Production organiseras medarbetarna om till så kallade självstyrande 
lag. Dessa grupper eller lag får ett visst område tilldelat där alla ska kunna allt. 
Tanken är att detta område ska fungera som ett litet företag i företaget. (Patel, et 
al, 2001) I och med införandet av självstyrande lag medförs en kompetenshöjning 
i gruppen då människor tvingas lära sig nya rutiner. Kompetenshöjningen är en 
viktig aspekt för att lättare kunna omgruppera vid eventuella problem. Eftersom 
människor i gruppen kommer att rotera runt inom området så bildas en grupp- 
eller vikänsla som förstärker samarbetsförmågan. En annan betydelsefull fördel 
med självstyrande lag är ökad kommunikation, då operatörer som tidigare arbetat 
vid enskilda maskiner börjar samspråka med varandra. (Wilson, 1995) 
Självstyrande lag används ofta som första steg vid implementering av Lean 
Production (Verktyg för Lean Production, 2002).  Ju mer erfarenhet gruppen får, 
desto enklare blir det att successivt införa fler förändringar. En viktig synpunkt 
gällande självstyrande lag är att ledningen kontinuerligt måste vilja och våga 
förändra för att förbättra.  

Sammanfattningsvis kan ett arbete med självstyrande lag resultera i följande: 

• Förstärka känslan av ägarskap och därmed ansvar inom gruppen. 

• Reducera slöseri i form av transporter, väntetider och revirtänkande 
mellan avdelningar. 

• Förbättra kommunikationen inom det nya laget. 

• Underlätta planeringen. 

• Gynna ett kontinuerligt utvecklande och förbättringsarbete. 

2.3.2 5S 

5S är ett verktyg för att hålla ordning och reda på arbetsplatsen. Teorin bygger på 
att olika former av slöseri ska minimeras. Det operatören behöver för att utföra sitt 
arbete ska finnas tillhanda när han behöver det, det vill säga utan att han behöver 
leta efter verktyg, papper eller annat materiell. För att kunna producera 
högkvalitativa produkter är ordning och reda en förutsättning. (Ho & Cicmil, 
1996) 

I och med införandet av självstyrande grupper är det speciellt viktigt att 5S 
fungerar då många olika operatörer kommer använda verktygen. För att kunna 
reducera ställtiden krävs samarbete, vid samarbete krävs ordning. 5S är 
grundstenen i detta resonemang. Viktigt att påpeka är att allt som inte används, 
men som ändå finns på arbetsplatsen anses enligt 5S vara slöseri.  
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Med de förbättringar som 5S för med sig kan de dagliga problemen kraftigt 
reduceras. (Ho & Cicmil, 1996)  

De 5S:en är: 

• Seiri – Sortera – Lokalisera onödiga saker och avlägsna dem. 

• Seiton – Systematisera – Begränsa och placera sakerna nära där de skall 
användas. 

• Seiso – Städa – Plocka undan skräp, skrot och damm. Verktyg och annan 
utrustning ska vara rena. 

• Seiketsu – Standardisera – Gör de föregående punkterna till en vana. Få 
problem iakttagbara och därmed åtgärdade.  

• Shitsuke – Säkra – Arbeta efter standarder, alla skall tränas. Ständiga 
förbättringar och regelbundna utvärderingar. 

(Verktyg för Lean Production, 2002) 

Seiri, det första S: et, är till för att utvärdera vilka verktyg som behövs på 
arbetsplatsen och lokalisera vilka som inte behövs men som ändå finns där. Det 
enklaste sättet att finna vilka verktyg och andra ting som tros vara nödvändiga är 
att använda så kallade markeringar. Grön markering används för ting som används 
ofta. Gul markering används för ting som inte används lika frekvent som gröna 
markeringar. Röda markeringar används för föremål som aldrig används och ska 
slängas eller säljas. Om verktygen, då främst de gulmarkerade, inte används inom 
20 dagar efter märkning avlägsnas de från arbetsplatsen. (Verktyg för Lean 
Production, 2002) Exempel på en ”Markeringsmall” finns att beskåda i bilaga 2.  

Ting som man vid genomgången direkt ser är onödiga tas givetvis bort 
omedelbart. De gulmarkerade tingen forslas bort och placeras i skåp där de 
normalt får ligga i maximalt tre månader, används de inte under denna period ska 
de säljas eller kastas bort. De grönmarkerade tingen som sedan finns kvar är de 
mest frekvent använda. Dessa krävs för att produktionen ska flyta på. (Verktyg för 
Lean Production, 2002) Företaget bör göra en värdering mellan vad operatörerna 
vill ha och vad operatören behöver ha i produktionen (Ho & Cicmil, 1996). 

Enligt det andra S: et, Seiton, ska alla verktyg och allt annat materiell få en 
fastställd förvaringsplats där det med etikett tydligt ska framgå var de skall finnas 
tillgängliga. Inga undantag får göras från detta etikettsystem. Under etiketten 
”Hammare” ska en hammare finnas således operatören inte använder den. Ord 
som ”Diverse” är bannlysta i 5S då etiketten hänvisar till mer än ett föremål och 
kan därigenom skapa förvirring. Tanken är att alla verktyg ska kunna hämtas 
respektive lämnas tillbaka snabbt. (Ho & Cicmil, 1996)  
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Verktygstavlor är vida använt för att enkelt överskåda vart verktygen skall finnas 
tillgängliga. Även en plan för hur produkter i arbete och inneliggande order skall 
hanteras bör tas fram. Första ordern in i produktion ska också vara första ordern 
som kommer ut. Produkter i arbete ska vara tydligt markerade på en särskild plats 
inom arbetsområdet. Överlag gäller det att markera allt i produktionen för att på 
så sätt alltid ha saker redo när de behövs. (Verktyg för Lean Production, 2002) 

Det tredje S: et, Seiso, handlar om städning. Dagliga och veckorutiner med 
kontroller ska sättas upp. För detta ändamål krävs en identifiering av vad som skall 
städas och kontrolleras dagligen och veckovis. I den dagliga rutinen ska det också 
vara klart vem som gör vad vid städning och kontroll. Detta är en rutin snarare än 
en metod. Dessa rutiner måste följas till punkt och pricka, annars kommer rutiner 
aldrig att kunna skapas. Tydliga instruktioner är viktiga, speciellt i 
begynnelsefasen. Checklistor är ett bra sätt för att enkelt kunna följa att rutinerna 
följs. Att operatörerna känner sig delaktiga och förstår vikten av att följa rutinerna 
är en förutsättning, det är ledningens arbete att göra dem delaktiga. (Verktyg för 
Lean Production, 2002) 

Fjärde S: et, Seiketsu, innefattar repetering av steg 1 till 3. Genom att göra dessa 
tre steg om och om igen avslöjas ofta varför det blir mycket skräp och oreda på 
arbetsplatsen. Efter en tids repetering blir det en vana att alltid kolla av sakerna 
och en rutin har skapats. Repeteringen ska ske dagligen för att få en fungerande 
rutin. Ett nytt tankesätt måste komma till stånd hos operatörerna. (Verktyg för 
Lean Production, 2002) 

Femte S: et, Shitsuke, handlar om att kontinuerligt utvärdera och kontrollera att 
5S följs. Ledare bör dagligen, vecko-, månads- och kvartalsvis kontrollera att 5S 
följs. Ett bra sätt är att göra checklistor som följs och används vid de olika 
utvärderingstillfällena. 5S kan endast bli framgångsrikt om alla är involverade och 
skötsel av utrustning är ett moment i de dagliga rutinerna. (Verktyg för Lean 
Production, 2002) 

2.3.3 Andon 

Andon är en signaltavla som använder sig av ljud- och ljussignaler. Den visar 
vilken status maskinen befinner sig i för att operatören och övrig personal enkelt 
och överskådligt ska kunna överblicka produktionen. Vid stopp skall operatören 
snabbt uppmärksammas för att minska den tid som inte tillför produkten något 
mervärde. (Ruth et al, 1997) Andon signalen ska placeras på ett väl synligt ställe, 
normalt högt upp, där både operatören och omkringliggande medarbetare kan 
följa vad som försiggår. Ljud förekommer ofta i form av en siren som ljuder när 
maskinen står stilla. Detta är ytterligare en åtgärd för att göra operatörerna i 
omgivningen medvetna om att produktionen står still. 

Vanligen används tre olika färger på lampor, grön, gul och röd. De tre färgerna 
kan normalt också blinka vilket ger sex olika tillstånd, de används enligt följande: 



Teoretisk bakgrund 

19 

Grön lampa lyser – Produktionen löper. 

Grön lampa blinkar – Omställning av maskinen pågår. 

Gul lampa lyser – Kalla på personal. 

Gul lampa blinkar – Kalla på kvalitetspersonal/kontrollant. 

Röd lampa lyser – Maskinen står still. 

Röd lampa blinkar – Utrustningen har gått sönder. 

(Verktyg för Lean Production, 2002) 

När en lampa inte lyser grönt krävs en snabb reaktion för att Andon skall fungera. 
Att omedelbart ta itu med problemet är en av huvudpoängerna med teorin. Att 
vara konsekvent genom hela företaget med färgval, indikatorer och vad som 
signaleras är ytterst viktigt då alla ska förstå vad som händer. Tydliga rutiner om 
vem som gör vad vid allvarligare fel bör upprättas så operatören vet vem han ska 
rapportera till. En provkörning av systemet i början är nödvändig för att 
identifiera vilka förbättringar som måste göras. I ett inledande skede behövs inte 
ett avancerat system med tre lampor, en lampa och en siren per maskin räcker. Det 
viktiga är att alla operatörer vet att när lampan lyser och sirenen låter måste alla 
hjälpas åt för att starta produktionen igen.  

Andon används ofta i kombination med självstyrande grupper där hela gruppen 
ska hjälpa till för att reducera ställtider. Precis som 5S och Självstyrande grupper 
härstammar Andon från Toyota. Vid Toyota är Andon ett viktigt verktyg för att 
kunna göra de så kallade brandkårsutryckningar som beskrivs i (2.2). (Verktyg för 
Lean Production, 2002)    

2.4 Incitamentsystem 

Incitamentsystem är ett annat ord för belöningssystem. Belöningssystem används i 
olika industrier för att motivera anställda att lösa arbetsuppgifter på ett sätt som är 
tillfredställande för organisationen. Om arbetet inte sköts enligt de anvisningar 
som satts upp uteblir bonusen. Grunden i belöningssystemet är att det ska löna sig 
att uppträda på det sätt som företaget eftersträvar. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 
Det vedertagna begreppet ”Morot och Piska” används ibland som synonym för 
incitamentsystem, där Moroten motsvarar bonusen och Piskan motsvarar 
utebliven bonus.  

2.4.1 Olika typer av belöningar 

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) finns det en rad olika belöningsformer men 
de tre vanligaste är individuella belöningar, gruppbelöningar och 
systembelöningar.  
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Individuella belöningar ges till enskilda personer i organisationen på grund av 
deras individuella prestationer, exempel på denna typ av incitament är högre lön, 
finare kontor eller högre tjänsteställning.  

Gruppbelöningar delas ut till en samling människor som tillsammans har nått en 
gemensam prestation, exempel på denna typ av bonussystem kan vara ett skift som 
lyckats prestera bra. Denna typ av belöning används för att stimulera till samarbete 
inom gruppen.  

Den sista av de tre belöningsformerna är systembelöningarna. Dessa belöningar 
tillfaller alla medlemmar i organisation.  

Det finns både reella och symboliska belöningar. Gemene man förknippar i 
allmänhet belöningar med reella belöningar. Dessa kan vara fri bil, finare kontor, 
högre lön eller tidningar i lunchrummet. Lika viktiga är de symboliska 
belöningarna. Dessa kan vara att chefen berömmer för väl utfört arbete eller att 
man vid något särskilt tillfälle får särskild uppmärksamhet för ett väl utfört arbete. 
Ofta har belöningar både en reell och symbolisk sida, tillexempel om man får en 
högre tjänsteställning höjs både lön och status. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

2.4.2 Så kan ett belöningssystem fungera 

Tanken med ett incitamentsystem är som tidigare beskrivits att motivera individer 
att genomföra ett arbete på ett, enligt organisationen bra sätt. För att ta reda på 
vilka faktorer som spelar in för att öka motivationen används något som kallas 
”förväntansteori”. Enligt förväntansteorin så uppstår hög motivation när en person 
ser att han har chans att uppnå något som han mycket gärna vill. För att 
motivationen ska höjas med hjälp av ett incitamentsystem måste några regler 
följas. För det första måste belöningen vara något som individen verkligen vill ha. 
Genom kommunikation kan organisationen ta reda på vad som eftersträvas. 
Högre lön eller andra ekonomiska faktorer är sedvanligast. För det andra måste 
personen förstå att det finns ett samband mellan hans insats och det resultat som 
leder till belöningen. Om sambandet saknas är det viktigt för organisationen att 
klargöra vilken del individen har i processen. För det tredje måste personen tro att 
den ökade insatsen också i slutändan leder till belöning. Sammanfattningsvis måste 
belöningen vara någonting som individen vill ha, han måste känna att belöningen 
hör ihop med arbetet och att en ökad insats leder till det önskade resultatet.   

Motivationsformeln i förväntansteorin ser ut enligt följande: Habegär * Förväntan 
= Motivation. Hur gärna individen vill ha belöningen, gånger förväntan om att det 
man gör leder till resultat är lika med motivation. (Jacobsen & Thorsvik, 2002)
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3 Metod & Genomförande 
I denna del av arbetet framläggs vilka metoder som använts för att uppnå de 
resultat som redovisas senare i rapporten. Resultaten från undersökningar och 
empiriska studier som gjorts redovisas i kapital fyra. 
 
För att bryta ned syftet till mer lätthanterliga delar har följande punkter 
definierats: 

• Hitta lämpligt mätetal för verksamheten gällande 
produktionsproduktivitet. 

• Genom en absolut tidsstudie kartlägga om den så kallade ”Odefinierade 
tiden” i MOI (datasystem för MMMMätning OOOOch IIIIdentifiering) går att minska 
på flaskhalsarna och därigenom öka flödet i fabriken vilket i slutändan 
skulle leda till högre produktivitet. 

• Definiera produktivitet enligt MPU metoden. 

• Utvärdera om det befintliga bonussystemet som finns idag är det optimala 
med tanke på operatörernas vilja att prestera maximalt i produktion.  

• Att genom ”Lean Production” komma med enkla åtgärder som skulle 
underlätta den dagliga driften. 

 

3.1 Produktionskartläggning 

Vi har gjort en empirisk studie över produktionen och en flödeskartläggning över 
det förbestämda området av produktionsanläggningen. Genom den empiriska 
studien har vi kunnat kartlägga ställtider, beläggning och lagerlayout.  

Metoden som vi använt oss är att intervjua anställda, såväl ledning som operatörer. 
Formen för intervjun var en semistrukturell personlig intervju där anteckningar 
togs kontinuerligt. Vi ville ta reda på individens personliga syn på 
omständigheterna gällande ett visst område. De tillfrågade fick på detta sätt 
friheten att styra vilka delar som togs upp. Vi inser att det finns en viss risk att 
svaren från intervjuerna är vinklade. Detta är svagheten med denna typ av studie. 
(Westlander, 2000) Trots detta anser vi informationen som tillförlitlig då vi 
styrker den med data från många olika individer och även värden från 
datasystemet. Genom Nexans datasystem har nödvändig data inhämtats. 
Datasystemet som Nexans använder heter MOI vilket står för Mätning Och 
Identifiering. Systemet bygger på att de anställda registrerar processkod för varje 
moment som sker i produktionen. Värdena förs därefter in i en huvuddator där de 
registreras och kan analyseras. Som vi beskriver senare behöver inte operatören 
registrera koder i MOI för att maskinen ska fungera. Detta kan bidra till felaktig 
statistik. Vid våra beräkningar har vi tagit detta i beaktande och uteslutit orimliga 
mätvärden.  
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Flödesanalysen genomfördes för att ge en övergripande bild över materialflödet. 
Då vi använde oss av sekretessbelagda fabrikslayouter kan vi inte publicera dessa i 
arbetet.    

3.2 MPU studie 

När analys av produktivitet görs kan MPU metoden användas. Litteraturen kring 
denna teori är dock begränsad och vi valde därför att söka upp Anders Kinnander, 
professor inom Industriell ekonomi, vid Chalmers Tekniska Högskola. Detta efter 
att ha tagit del av en workshop han skapat inom området. Efter en diskussion med 
Anders angående produktivitet enligt MPU metoden, rekommenderar han oss att 
kontakta en av grundarna till denna produktivitetsteori.  

För att utöka vår kunskap om produktivitet och MPU metodens influenser, valde 
vi därför att intervjua Klaus Helmrich på Syncron International AB. Klaus har 
varit aktiv med att utveckla MPU metoden och är författare till litteratur rörande 
ämnet. Intervjun genomfördes över telefon och styrdes i detalj av författarna till 
rapporten. Vi ville ha svar på ett specifikt antal frågor gällande MPU metoden som 
vi hade förberett. Klaus var bunden till dessa frågor men hade möjligheten att 
utveckla själv. (Westlander, 2000)  

Fördelen med denna form av intervju är att den tillfrågade får ta upp det han anser 
vara viktigt men ändå begränsad till frågorna. Nackdelen är att man tappar den 
personliga kontakten med gester, minspel och uttryck.  

Vi började med att analysera de interna effektivitetsrelaterade faktorerna, vilket i 
detta fall var det dagliga utfallet. De motsvaras av P och U i MPU metoden. Vi 
kommer inte att använda oss av faktorn M då den berör mjuk- och hårdvara 
konfigurationer. Med P och U vill vi åstadkomma en reduktion av de operativa 
kostnaderna. Resultatet ska på ett konstruktivt sätt kommuniceras till berörda 
anställda. Först studeras utnyttjandegraden där produktionen kartläggs med hjälp 
av en absolut tidsstudie. Studien kommer att fungera som en pilotstudie vilken 
kommer att indikera på eventuella förändringspotentialer. Om operatören väljer 
att inte föra in någon kod i systemet, så ger MOI detta stopp automatiskt 
identiteten ”Odefinierat Stopp”. Behovet av en absolut tidsstudie stärktes vid den 
empiriska studien som genomfördes av produktionen. Den absoluta tidsstudien 
genomfördes med en typ av ställtidsanalys som bygger på Lean Production’s 
SMED (Single Minute Exchange of Die) som beskrivs i teoridelen (2.2). Studien 
ska sedan sättas i relation till värden som vi har tagit fram genom Nexans 
datasystem MOI.  

När prestationen studeras ligger fokus på maskinernas hastighet. Nexans 
kontaktades för att ta fram hastighetsspecifikationer på de berörda maskinerna. 
Den från leverantör maximalt angivna hatigheten sattes i relation till nuvarande 
hastigheter enligt MPU metoden. 
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3.3 Produktivitetsmått 

Genom att granska produkterna som passerar genom flödet vill vi komma fram till 
en norm gällande producerad kabel. Alla kablar ska räknas om i förhållande till 
den mest frekvent producerade kabeln och dess förädlingskostnad, i likhet med 
Scaniaexemplet (2.1.1). Måttet vi vill komma fram till är antalet producerad 
normalmeter kabel, detta kommer att illustrera värdet av eventuella 
produktionsförbättringar. 

3.4 Lean Production 

Metodiken Lean Production har använts som ett verktyg för att komma med 
förslag på förbättringsåtgärder i produktionen. Fördelen med denna teori är att 
den har en stark teoretisk grund. Den har visat sig framgångsrik hos en mängd 
stora företag runt om i världen. Nackdelarna är få men den största är illusionen 
om att när Lean Production väl är implementerat kommer produktionen att 
fungera helt problemfritt. Faktum är att det inte bara krävs ett hårt engagemang i 
början utan även under det kontinuerliga arbetet. Då vi i avgränsningen beskrivit 
att rapporten inte kommer att behandla någon form av implementering, kommer 
förbättringsåtgärderna i linje med Lean Production endast att bestå av förslag på 
förbättringsåtgärder inom det avgränsade området.       
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4 Resultat 

Efter att ha genomfört produktionskartläggning och intervjuer med operatörer 
inom det valda området, visade det sig att flaskhalsen i produktionen är 
extruderingsmaskinerna. Maskinerna hade under arbetets gång högst beläggning 
och var därför viktiga för flödet i produktionen. En absolut tidsstudie 
genomfördes på grund av detta på en av dessa maskiner, extruderingsmaskin 5. 

Ett annat maskinområde som sporadiskt har hög beläggningsgrad är 
maskinområde 518, även detta område är vitalt för flödet i fabriken. Valet för den 
absoluta tidsstudien föll på en av de mer pressade maskinerna inom området, 
krysskablingsmaskin 330. Denna maskin är en av två likadana som är viktiga för 
produktionsflödet inom området.    

4.1 MPU metoden 

Operatörens uppgift i produktion är endast att hålla igång maskinerna. Det är 
maskinerna som producerar och det optimala är att öka produktionstiden och 
minska antalet mantimmar. Inputen räknas inte i mantimmar utan i 
maskintimmar, på ett 8 timmars skift är alltså 8 timmar maximal möjlig input. I 
teorin är alltså allt som understiger 8 timmar slöseri, grunden är givetvis att alltid 
sträva mot denna maximala input. 

Krysskablingsmaskinen tvinnar kabeln till tio par och avslutas med en 
resistansprovning för att kontrollera kabelns kvalité. Körhastigheten sker från 35 
till 80 m/min beroende på kabelns stigning. Stigningen kommer operatören 
tillhanda genom arbetskortet, skrivet av planeraren som följer varje order.  

Mantlingsmaskinens uppgift är att applicera ett plastskydd runt kabeln i syfte att 
skydda ledaren. Mantlingen är en process vilket betyder att operatören aldrig får 
lämna maskinen obevakad under drift. Körhastigheten på denna maskin varierar 
mellan 17 till 97 m/min beroende på vilka komponenter som skall ingå i 
extruderingen.  

4.1.1 Krysskabling 

Krysskabelmaskinen körs av tre operatörer i tre skift, dag, eftermiddag och natt. 
Arbetsuppgifterna varierar men består till stor del av att övervaka processen och 
sköta partibyten. Nexans har köpt in en ljudisolerad rasthytt till maskinområde 
518, tanken är att hytten ska kunna nyttjas till rast i en bullerfri miljö. När 
operatörerna går på rast stängs maskinen av. Skillnaden mot vissa av de övriga 
produktionslinorna i fabriken är att den inte är en konstant process. Det innebär 
att maskinen kan stoppas utan att produkten skadas. Varje gång maskinen stannar 
ska stoppet rapporteras in i MOI vilket görs med unika koder för olika stopp.  
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Om maskinen står stilla i över 10 minuter utan att någon kod registrerats 
rapporterar systemet automatiskt stoppet som ”odefinierat”. De 14 olika 
registreringskoderna som finns i MOI kan beskådas i figur 6, sid. 36. 

4.1.1.1 Utnyttjandegrad  

Rubriken utnyttjandegrad kommer att behandla två olika synsätt. Den första är 
hur arbetstiden utnyttjas för att skapa värde åt tillverkningen. I den andra delen 
ska vi analysera vilka förbättringspotentialer som finns gällande stopptider. Alla 
beräkningar som gjorts på maskin 330 finns att tillgå i bilaga 4.  

Som nämnts tidigare i uppsatsen är det svårt att nå stora förbättringar genom att 
angripa den inre effektiviteten. Den syftar till hur bra operatörerna utför sitt arbete 
och den delen fungerar bra på maskin 330. Förbättringspotentialen finns således 
att hämta i de yttre effektivitetsfaktorerna. Yttre effektivitet syftar till hur de 
arbetsuppgifter som utförs stämmer överens med de planerade uppgifterna. 
Maskinen i fråga ingår i ett större arbetsområde som har benämningen 518 vilket 
består av sex stycken krysskabelmaskiner. 

När MPU metoden används måste den totala stopptiden användas som 
multiplikator mot prestationen som maskinen utför.  

Den genomförda tidsstudien ska ses som en pilotstudie, ett stickprov i den 
vardagliga produktionen. Efter att ha studerat och mätt stopptider under ett skift 
framgick att det finns en förbättringspotential på cirka 16 % på maskin 330, se 
bilaga 4 för beräkningar. Konstanten har tagits fram genom att sätta den normala 
ställtiden i relation till utfallet den dagen mätningarna gjordes, allt enligt MPU 
metodiken. Värdet 16 % får multiplikatorvärdet 1,16 när den totala 
förbättringspotentialen räknas ut. Ett värde på den normala ställtiden har erhållits 
genom intervju med operatörerna samt genom empirisk studie. Med normal 
ställtid menas den tid som går att uppnå efter optimering. För att minska ställtid 
måste hela arbetslaget hjälpas åt effektivt under alla byten, se mer i självstyrande 
lag (4.3.3). 

Operatörerna vid maskin 330 har under ett skift rätt till 18 minuters rast, när 
mätningarna gjordes uppgick rasten till 40 minuter. Det finns oklarheter gällande 
rasttider då operatörerna själva säger sig ha rätt till 30 minuters rast.  

Eftersom mätningar endast utfördes under ett skift studerades arkiverad ställtid i 
MOI på ”Byten inom partiet” från den 1 januari år 2006 tills den 23 mars år 
2006. Detta ger ett mer tillförlitligt snittvärde på ställtiden. För att få en rättvis 
bild av tidsstudien har det arkiverade värdet sats i relation till den absoluta 
tidsstudien. Efter att ha analyserat värdena från MOI gav det 196 registrerade 
stopp av den efterfrågade typen. Medelvärdet på alla stopp av den granskade typen 
hamnade på 34,7 minuter.  
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Efter att ha granskat värdena mer noggrant framgick det att 40 stycken av 
mätvärdena, de 20 första och sista var irrelevanta då ställarbetet skull skett runt 0 
sekunder nedåt och runt 11 timmar uppåt. Medelvärdet när de irrelevanta värdena 
togs bort hamnade på 15,8 minuter, vilket bekräftar relevansen i det uppmätta 
värdet 17 minuter, se bilaga 4.  

När beräkningarna genomfördes uppstod ett problem, operatörernas raster fanns 
inte definierade i MOI. Under tidsstudien hade rasten blivit ett ”Odefinierat 
stop”. Vid implementering av det föreslagna incitamentsystemet kommer detta 
förfarande kunna reduceras, mer om incitamentsystem i (4.4). Vidare analyserades 
hur de olika MOI koderna hade registrerats under mätningen. Resultatet blev att 
av de 11 inslagna koderna stämde 1 överens med verkligheten, alltså 9 %. Ett 
system där operatörerna verkligen slår in koder i MOI behövs. I delen om 
Incitamentsystem, (4.4) har vi kommit med en möjlig lösning på problemet.    

4.1.1.2 Prestation 

Då prestationsmåttet skulle identifieras på maskin 330 uppstod det vissa problem, 
någon maximalhastighet från maskinleverantören fanns inte angiven. Hastigheten 
begränsas av stigningen som kabeln tillverkas efter. Vid tiden för den empiriska 
studien kördes den efter de rekommenderade specifikationerna som finns angivna 
på orderkortet från planeraren. Multiplikatorn kommer därför att sättas till 1,0.  

4.1.1.3 MPU resultat 

Den totala produktivitetsökningen på maskin 330 fås genom att multiplicera P 
och U med varandra. Resultat blir 1,16*1,0 vilket resulterar i 16 %, vad det 
innebär i finansiella termer redovisas i kapitel (4.2.2).    

4.1.1.4 Diskussion 

Vi började med att bilda oss en uppfattning om vad som sker mellan partibytena. 
Efter att spenderat 7 timmar vid krysskablingsmaskinen fick vi en bra uppfattning 
om hur operatörstiden utnyttjas. När maskinen är i drift ska operatörerna enligt 
schema utföra vissa specifika uppgifter. Den huvudsakliga uppgiften är att 
färdigställa maskinen för nästa körning, det görs utifrån ett orderkort som 
planeraren skickar ut. När nästa order är färdigställd finns det schemalagda 
underhållsuppgifter som ska utföras utanför de obligatoriska 
övervakningsuppgifterna. Vi menar att det är möjligt för operatörerna att både 
göra ett visst underhåll när maskinen är i drift samtidigt som enklare uppgifter 
som tillexempel rullbyte vid andra maskiner kan utföras. Detta för att minska den 
totala ställtiden i fabriken. Resultatet skulle vara att det timslånga 
underhållsarbetet som utförs varje vecka skulle kunna reduceras.   

Vi anser även att personella resurser skulle kunna utnyttjas på andra områden i 
fabriken samtidigt som den egna maskinen är i drift, mer om detta i självstyrande 
grupper i (4.2.3). 
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Vi ställer oss även frågande till varför maskinen stängs av under rast. Med en bra 
planering kan maskinen rulla oavbrutet även under rast, vi uppfattar stilleståndet 
som dyra minuter. Nexans har som nämnts tidigare investerat i en bullerdämpad 
rasthytt, placerad precis intill produktionslinorna. Vi ser inget hinder i att rasterna 
skulle kunna genomföras i hytten under tiden maskinerna är aktiva. Med en 
Andon signal kan operatören enkelt och överskådligt se att produktionen flyter 
inifrån hytten, mer om Andon finns i (4.2.2). Grunden för fabriken som helhet är 
att producera kabel, kan detta utföras även under rast bör detta givetvis ske. 

Våra misstankar om att MOI missbrukas har också bekräftats då cirka 20 % av de 
inslagna värdena var orimliga. Vi fann även att en stor mängd av stoppen var 
”Odefinierade” vilket gör mycket av MOI-statistik från produktionen otillförlitlig.  

Efter en granskning av värdena i MOI framgick det att hastigheten stämmer 
relativt bra mellan den körda hastigheten och den på orderkortet specificerade 
hastigheten. Det problem som identifierades var att maskinen sporadiskt kördes 
upp till 3 m/min snabbare än specifikation. Vi ställer oss därför frågande till om 
det inte går att revidera befintliga hastigheter. En ökning av dessa hastigheter 
skulle leda till högre produktivitet.    

4.1.2 Mantling, maskin 5. 

Mantlingsmaskinen körs av en operatör i tre skift, dag, eftermiddag och natt. 
Arbetsuppgifterna varierar men består till stor del av att övervaka processen och 
utföra underhållsarbete. Mantling är en konstant process som innebär att 
maskinen inte ska stoppas. Varje gång maskinen stannar, vid tillexempel partibyte 
eller rullbyte ska stoppet rapporteras in i MOI. De 14 olika registreringskoderna 
som finns i MOI kan beskådas på figur 6, sid. 36. Under övervakningen av 
processen ska operatören också förbereda för nästa parti för att minska stopptiden 
vid byte. Någon kommunikation mellan de tre mantlingsmaskinisterna tycktes 
inte finnas, dock påpekade operatörerna att det vid enstaka tillfällen hände att de 
hjälpte varandra under byte. Arbetsområdet där mätningen skedde innehåller tre 
mantlingsmaskiner. Vid tidpunkten för den empiriska studien fanns det endast tre 
personer per skift som kan hantera dessa maskiner. Området blir därför känsligt 
för störningar vid tillexempel sjukfrånvaro. 

4.1.2.1 Utnyttjandegrad 

Precis som i krysskablingsfallet kommer utnyttjandegraden att behandlas utifrån 
två synsätt. Den första är hur arbetstiden utnyttjas för att skapa värde åt 
produktionen. I den andra delen analyserade vi vilka förbättringspotentialer det 
finns gällande stopptider.  

Under tidsstudien uppmärksammades hur operatörerna förhåller sig till den yttre 
effektiviteten. Operatören som iakttogs utnyttjade arbetstiden då maskinen var i 
drift till att utföra diverse förberedelser inför nästa körning.   
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Den absoluta tidsstudien som genomfördes på mantlingsmaskin nummer 5 är av 
samma typ som genomfördes på maskin 330. Resultatet är även här att se som en 
pilotstudie under ett skift. Den sattes i relation till stopptider insamlade av MOI 
från den 1 januari år 2006 till den 23 mars år 2006, i syfte att bekräfta de 
uppmätta värdena. Ställtiden som granskades har koden ”Partibyte” i MOI. 
Beräkningen av möjlig produktivitetsökning gav resultatet 7,14 %, för beräkningar 
se bilaga 5. Värdet kommer att ge multiplikator värdet 1,0714 när den totala 
produktivitetsökningen kommer att beräknas. Momenten som utförs under 
ställarbetet är av varierande komplexitet och utförs idag endast av en operatör. 
Den produktivitetsökningen som enligt MPU metoden kan införas, bygger på att 
operatörer från andra delar av fabriken engageras i ställarbetet. För att alla 
operatörer inom maskinområdet ska bli uppmärksammade på att en maskin har 
stannat ska Andon metodiken användas, mer om Andon i (4.3.2).    

4.1.2.2 Prestation 

Prestationen har varit svår att identifiera då ingen maximal hastighet har funnits 
angiven från leverantören. Metodiken går ut på att undersöka varför inte maskinen 
går för fullt. För att få ett värde att räkna efter gjordes en intervju med en av de 
mest erfarna operatörerna. Enligt honom finns det faktorer som i dagsläget 
begränsar maskinhastigheten. Ett exempel på det är att i vissa körningar sker en 
applicering av vaselin i kabeln. Vaselinet tillförs för att ge kabeln ett skydd mot 
väta. Produktionstekniskt är det negativt då det skapar en trång sektion gällande 
tillverkningshastigheten. Vissa optimeringar har gjorts på dessa körningar och 
hastigheten låg vid tidpunkten för den empiriska studien runt 50 m/min. En 
liknande lina finns på avdelningen Kraft där maskinen körs på runt 100 m/min, 
en ökning med 100 %. Vad skiljer då maskinerna åt? Framförallt är det en fixtur 
som bromsar flödet på Teles maskin. Fixturens uppgift är att forma ett 
aluminiumhölje som ska skydda kabeln, om den passerar verktyget för snabbt 
koxar den ihop. Genom att skifta till de plasthjul som används på Kraft skulle 
hastigheten kunna ökas avsevärt enligt operatören. Vid tiden för studien kördes en 
kabel utan vaselin, istället användes svällband. På orderkortet som specificerar hur 
produkten ska tillverkas var hastigheten angiven till 20m/min, trots det kördes 
maskinen på 25m/min.  

Efter att ha frågat operatören varför han inte höll sig till den angivna hatigheten 
gav han svaret att den ofta inte stämmer. Den aktuella körningen kunde enligt 
operatören köras på 40m/min, alltså en fördubbling. Anledningen till att 
körhastigheten inte stämmer kan vara många, en utav dem kan vara att den inte är 
uppdaterad. Om en ökning på 10m/min kan ske, vilket i sammanhanget är lågt 
räknat, vid en körning som idag körs 50 m/min, resulterar det i en multiplikator 
på 1,2 enligt MPU metoden.  

4.1.2.3 MPU resultat 

Den totala produktivitetsökningen fås genom att multiplicera P och U med 
varandra. Resultat blir 1,0714*1,2 vilket resulterar i 28,57 %, vad det innebär i 
finansiella termer redovisas i kapitel (4.2.1).    
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4.1.2.4 Diskussion 

Under besöket lyckades vi upprätta en enkel lista över de moment som görs under 
partibytet vid mantlingsmaskin 5. Listan är inte på något sätt så exakt som man 
önskar, trots det tycker vi att den ger en bra indikation på hur en lista kan se ut. 
Listan finns att skåda i bilaga 3. En tydlig checklista med arbetsmoment vore ett 
stort lyft för att minska risken för fel och underlätta vid upplärning av ny personal. 
Om man i ett senare skede implementerar självstyrande grupper på avdelningen, 
kommer en checklista vara vital. Exempel på vad listan skulle kunna motarbeta är 
en incident som inträffade under vårt besök. En operatör hade av misstag vänt på 
rullen i garnspinnaren under ett verktygsbyte. Händelsen resulterade i att 
maskinen endast kunde köras på en tredjedel av den givna hastigheten, vilket ledde 
till minskad output. Rullen kunde inte vändas förrän partiet var klart. Denna typ 
av misstag ska inte kunna ske, vår tro är att en tydligt standardiserad lista skulle 
förebygga detta problem. Ett annat exempel på hur just detta specifika fel kan 
förebyggas är att leverantören märker upp garnrullarna med tillexempel svart på 
ena kortsidan för att på så sätt göra operatören uppmärksam på åt vilket håll rullen 
ska sitta. 

I listan har vi graderat komplexiteten i varje moment från 1 till 5. 5 är det svåraste 
momentet och 1 det allra lättaste. Graderingen har skett utefter vår kunskap som i 
sammanhanget får ses som väldigt grundläggande. Bedömningen skedde för att 
identifiera vilka av momenten som skulle kan utföras av operatörer från andra 
avdelningar i syfte att reducera stopptider. I ett längre perspektiv kan även dessa 
moment läras ut till fler operatörer för att minska risken att maskinen blir stående 
vid eventuell frånvaro. Enligt vår uppfattning kan steg 6 till och med 12 och 15 i 
listan skötas av andra operatörer samtidigt som ordinarie operatör sköter de andra 
stegen. Om operatörerna samarbetade hade väsentligt med tid kunnat sparas.  

Vår generella uppmaning som ingenjörer är att vid partibyte klippa tråden vid 
extrudern, fästa en draglina och köra runt linan så att det stora rullbytet kan göras 
av en annan operatör samtidigt som de andra momenten utförs. 

Draglinan ska vara tillräckligt lång för att sedan kunna fästas på det nya partiet och 
dra det vidare till den nya rullen.     

Kunskapen om kabeltillverkning och vilka hastigheter som är möjliga att köra 
finns inom företaget, dessa kunskaper måste tas till vara. Målet för företaget är att 
maskinerna alltid ska producera maximalt, detta gör de inte då hastigheten ställs 
på måfå.  Därför måste frekventa uppdateringar göras av samtliga hastigheter av 
konstruktörerna för att maskinen alltid ska generera maximal output.   
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4.2 Produktivitetsmått 

Idag mäts produktiviteten i antalet maskintimmar. Måttet ger inte en rättvis bild 
av produktiviteten i fabriken då vissa maskiner har mer planerade stopp än andra. 
Det förekommer även olika bemanningar på olika avdelningar vilket ytterligare 
förvränger bilden av verklig produktivitet. Genom att införa måttet producerad 
normmeter kan all kabel översättas till samma enhet och därmed kalkyleras. 
Användandet av produktivitetsmåttet resulterar i att en förbättringsåtgärd på ett 
klart sätt kan översättas i finansiell vinst när beräkningar görs med hjälp av MPU 
metoden. När en förbättringsåtgärd ska analyseras är det viktigt att se resultatet 
som en potential att öka tillverkningen. Valet om man ser den procentuella 
skillnaden i ökad produktion eller minskad bemanning lämnas fritt till 
företagsledningen.  

Behovet av att kunna mäta output från tillverkningslinorna i fabriken är stor, man 
vill kunna avgöra när en egentligen är produktiv. Ett alternativt sätt att mäta 
produktivitet med baseras på förädlingskostnaden per meter. Här används Nexans 
kalkylsystems beräknade förädlingsvärde per meter som omräkningstal mot 
Normmetern. Notera att detta är en approximation och det att vi egentligen skulle 
vilja använda är en standardtid per meter klockad eller beräknad. Då sådana tider 
inte finns används det kalkylerade förädlingsvärdet som en gång beräknats utifrån 
någon slags tidsuppgift per meter i en viss maskin. 

4.2.1 Mantlingsmaskin 5. 

Först analyserades de mest frekvent tillverkade kablarna fyra månader bakåt i 
tiden. Den mest tillverkade kabeln hade under tidsperioden producerats i 147076 
meter, den blev normalen och får namnet A. Förädlingskostnaden kommer 
hädanefter att benämnas med förkortningen Std som står för ”Standard Cost”. 
Data insamlad på företaget visade en kostnad på 2,11 kr/ m, det är nu vårt index 
100. Kabeln under denna i hierarkin, den näst mest frekventa kabeln, har en Std 
på 2,8 kr/m och får namnet B. En meter av kabel B motsvarar alltså 1,32 meter 
normalkabel A. Tackvare detta mätetal kan man nu åskådliggöra hur produktiv en 
lina är eller kan bli. Exempel på hur verktyget kan nyttjas ska visas med hjälp av 
det resultatet MPU metoden gav på maskin nr 5.  

Beräkningen av utnyttjandegraden U gav resultatet att en ökad produktion 
motsvarande 7,14% var möjlig, i tid motsvarar det cirka 30 minuter. (Se 4.1.2.1. 
för mer information och uträkning) Om maskinen tillexempel körs med 
hastigheten 50m/min, vilket motsvarar en normal körning enligt operatör, kan 
man på den tiden tillverka 1500 meter kabel. Produceras kabel B med ovanstående 
hastighet motsvarar 1500 meter, 1980 meter normalkabel A. Rent ekonomiskt 
finns det potential att förädla produkter för 4 177,8 kronor mer per skift, om 
ställtiden kan förbättras med 30 min.  
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Går maskinen treskift med 13 skift per vecka, (5 dag, 4 eftermiddag och 4 natt) i 
47 veckor möjliggör denna förändring en kapacitetsökning värd 2 552 635,8 
kronor på årsbasis. Ökningen inkluderar inte prestationsdelen som enligt våra 
observationer går att höja med minst faktor 1,2. Om man som i detta exempel 
räknar på den näst mest producerade kabeln B, är 10 m/min värt 2,8 kronor per 
meter. 2,8 gånger 10 ger 28 kronor per minut vilket är den totala finansiella 
kapacitetsökningen i just detta scenario.     

Dessa 30 minuter kostar också företaget pengar i operatörslöner. 294 kr är 
kostnaden per operatör och timma i snitt vid mantlingsmaskinen. Årlig kostnad är 
således 0,5*13*47*294 = 89 817 kr. 0,5 är antalet timmar, 13 är antalet skift, 47 
är antalet veckor och 294 är som nämnts tidigare snittkostnad per operatör. En 
operatör som har lön men som inte producerar är att se som slöseri. 

4.2.2 Krysskablingsmaskin 330 

För att hitta vilken kabel som är normkabeln på krysskablingsmaskinen granskades 
den totala mängden output under tre månader. Den kabeln som hade producerats 
mest under perioden tillverkades i 822659 meter, den valde vi att använda som 
normkabel. Tillskillnad från mantlingsmaskin 5 där produkterna är slutprodukter, 
behandlar vi nu halvfabrikat. Vi använder även här ”standard cost” som 
beräkningsbas. Under tidsstudien kördes maskinerna med en hastighet av ca 60 
m/min och vi använder den hastigheten som utgångspunkt i beräkningarna. 
Beräkningen av utnyttjandegraden U gav resultatet att en ökad produktion på 
linan motsvarande 16 % var möjlig, i tid motsvarar det 64,2 minuter per skift, 
dock inte nattskiftet där det inte förekommer raster (Se 4.1.1.1 för mer 
information och uträkning) På 64,2 minuter kan man tillverka 3852 meter kabel 
om maskinen körs med en hastighet av 60m/min.  

För att exemplifiera vårt resonemang gör vi en kalkyl på den 10e mest tillverkade 
kabeln. Denna kabel hade Std på 1,3 kr/m och normkabeln hade Std 0,9 kr/m. 
1,3 dividerat med 0,9 ger 1,44. Alltså måste 1,44 meter av denna kabel tillverkas 
för att motsvara 1 meter normalkabel.  

Går maskinen treskift med 13 skift per vecka, (5 dag, 4 eftermiddag och 4 natt) i 
47 veckor möjliggör denna förändring en kapacitetsökning värd 1 627 823,7 
kronor på årsbasis. För att komma fram till ovannämnda resultat multiplicerades 
1,44 (Std.) med 36,42 m/min. Detta delresultat multiplicerades sedan med 50,8 
minuter vilket är medelvärdet av besparingen i minuter. I beräkningen räknades 
nattskiftet om då detta skift inte har några raster, givetvis kan tidsbesparingar göras 
på ställtider även här och dessa är medräknade. Medelvärdet på den inbesparade 
tiden per skift fås genom att addera den inbesparade tiden per skift och dela med 
antalet skift. (64,2 + 64,2 + 24)/3 ger 50,8 minuter i besparing per skift. 
Beräkningen görs med hastigheten 36,42 m/min då detta är hastigheten som 
tidigare använts under dessa körningar av den 10e mest tillverkade kabeln.  
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Vi ställer oss återigen frågande till om denna hastighet verkligen är den maximala. 
På denna maskin kan man även beräkna kostnaden för operatörerna under 
maskinstillestånd. På maskin 330 kostar varje enskild operatör 277 kr. per timma. 
Beräkningen ger 1,07*13*47*3*277= 543 282,87 kr. 1,07 är antalet timmar vi 
lyckats spara in enligt tidigare beräkningar, 13 är antalet skift per vecka, 47 är 
antalet veckor per år och 277 är kostnaden per operatör och timma. En operatör 
som har lön men som inte producerar är att se som slöseri.  

4.3 Lean Production effektivisering 

I detta kapitel behandlas förslag på förbättringsåtgärder från Lean Production. 
Andon, 5S och Självstyrande grupper utgör ryggraden.  

4.3.1 5S 

I produktion kan man ana ett 5S system finns. Skyltar med uppsatta namn på 
verktyg eller andra produkter som behövs i det dagliga arbetet finns. 5S bygger på 
att ha alla verktyg tillgängliga när de behövs. När systemet väl har införts måste 
kontinuerliga uppföljningar ske, ibland så ofta som dagligen. Vid skylten 
”Skruvmejsel” ska det alltid finnas en skruvmejsel således operatören inte använder 
föremålet. Inga undantag skall godkännas. Att kontrollera om 5S följs är ett 
tämligen enkelt förfarande då ansvarig kontrollerar om verktygen finns på sin 
plats. Nexans håller med jämna mellanrum 5S möten där de efter bästa förmåga 
försöker implementera metodiken. Endast standardiseringar som upprepas varje 
dag och uppmanas av företagsledning är kommer leda till ett fungerande 5S 
företag. Städning och underhållsarbete sker en gång i veckan. Varje operatör har 
sin del av produktionen att sköta om. Under en timma stängs maskinen av och 
underhållsarbetet som bland annat innefattar avblåsning av damm och torkning av 
målade ytor utförs. Detta kan sägas vara standardiserat. Värt att nämnas kan vara 
att så kallade ”5S” dagar utförs cirka tre gånger per år. Under dessa dagar utförs 
underhållsarbete och annat jobb som skall utföras när maskinen står still.  

För att öka kunskapen inom 5S måste operatörerna förstå att förändringen som 
görs är till för att göra företaget mer lönsamt, vilket i längden gör företaget till en 
stabil arbetsgivare.  

4.3.2 Andon 

Andon bygger på att operatören snabbt ska reagera på att maskinen står still. Alla 
operatörer ska veta vad som gäller när lampan lyser och signalen låter. 
Brandkårsutryckning är en bra liknelse. Att produktionen ska rulla under så 
många minuter som möjligt måste vara en grundtanke att beakta. Till en början 
behövs inte många olika kulörer, en färg räcker. När lampan är släckt löper 
produktion felfritt och när lampan lyser behövs omedelbar hjälp. Varje minut, 
varje sekund ska bevaras för att höja effektiviteten.  
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4.3.3 Självstyrande grupper 

Det finns självstyrande grupper inom vissa områden på Nexans. Vid området 518 
finns sex maskiner som tre operatörer sköter. Detta är ett bra exempel på en 
självstyrande grupp. Människorna i skiftet känner varandra väl och vet hur arbetet 
ska fördelas och skötas. Incitamentsystemet som beskrivs i kapitel (4.3) hjälper till 
att skapa välfungerande grupper. Andon signaler är ett krav för att göra 
operatörerna uppmärksamma på att maskingruppen bredvid behöver assistans.  

En fördel, förutom ovan nämnda reducering av ställtid, är att inom de 
självstyrande lagen ökar kunskapen totalt sett. Vid tillexempel sjukfrånvaro kan 
operatörer flyttas runt från en maskingrupp till en annan. Ett exempel på detta är 
mantlingsmaskin 5 som har hög beläggning och alltid måste vara i drift. Vid 
sjukfrånvaro saknas idag kunskapen hos andra operatörer för att köra maskinen 
vilket leder till att den står stilla vid frånvaro.  

Från det initiala steget, där operatören lär sig basmomenten, kan man sedan bygga 
vidare för att lära operatören att sköta maskinen självständigt.  

4.3.4 Diskussion 

Nexans har gjort en begynnande process mot 5S vilket är väldigt bra. Det 
befintliga 5S systemet verkar dock inte fungera särskilt bra då man vid närmare 
kontroll ser att det saknas verktyg och skyltarna med namn verkar ha upprättats 
för att man vill visa upp ett 5S system. På någon skylt fanns benämningen 
”Diverse”, detta är inte en 5S markering. Endast absoluta termer ska användas och 
inget utrymme för diskussion för vad som ska finnas på varje plats ska förekomma. 
En noggrann utvärdering måste göras för att skapa sig en uppfattning om vilka 
verktyg och produkter som verkligen behövs.  

Ett fortsatt arbete med mer styrning och kontrollering kommer att göra systemet 
bättre. Som tidigare nämnts har Nexans 5S möten, dock räcker inte dessa möten 
för att få 5S att flyta. Att överhuvudtaget kalla dessa dagar 5S dagar är i vår 
mening missvisande. 5S är en kontinuerlig process som skall göras varje dag, ett 
tankesätt. 5S scheman finns uppsatta i produktion där det framgår vad som skall 
göras och vilken vecka det ska göras. Enligt operatörerna är dessa scheman något 
som ”Kontorsfolket” har satt upp och inget för dem att bry sig om. Vi kan 
identifiera ett avstånd mellan företagets administration och operatörer. Vid 
implementering av vilken som helst av Lean Production delarna måste detta 
avstånd minskas. Författarna tror att ledningen måste bli mer tydlig på vikten av 
ett väl fungerande 5S system. Att kräva en nolltolerans på märkning av verktyg 
som saknas vore ingen omöjlighet 
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På Nexans har arbetet med Andon inte kommit långt, det finns vissa ljussignaler i 
produktion men de lyser obemärkt. Ett första steg som skulle göra en stor 
förändring är att varje maskin skulle utrustas med en ”saftblandare” och en siren. 
Endast en kulör som alla i produktion vet vad det betyder, ”hjälp, här är det 
stopp”. Andonsignalerna är viktiga i implementerandet av självständiga grupper. 

De självstyrande grupperna som finns idag tycker vi bör utökas så att operatörerna 
vid grupp 518 också lär sig uppgifter vid 519 och 514 för att underlätta deras 
partibyten eller andra ställarbeten. Givetvis gäller detsamma att 514 och 519 ska 
hjälpa 518 eller varandra vid ställarbeten för att reducera ställtid.  

Vid implementerandet av det föreslagna bonussystemet kan den självstyrande 
gruppen tänkas sträcka sig så långt att 514, 518 och 519 bildar en egen grupp. Allt 
för att skapa kommunikation och engagemang mellan dagens grupperingar. Om 
det skapas checklistor på alla maskiner blir det enklare att hjälpa varandra, speciellt 
initialt. Genom att hjälpa andra operatörer inom andra områden införskaffas också 
den initiala kunskapen om en annan maskin. Att kontinuerligt hjälpa andra ger 
operatören större kunskap om andra maskiner än den egna. Målet är att alla 
operatörer kan alla maskiner inom den större gruppen. Detta leder till att 
produktionen blir mindre känslig för störningar.  

Ledningen kan vid denna typ av förändring förvänta sig ett kraftigt motstånd från 
operatörerna då dessa blir tvingade att arbeta annorlunda än tidigare. Att lära sig 
nya rutiner är inte alltid det enklaste men ibland är en förändring nödvändig för 
att höja effektiviteten och produktiviteten i produktion.  

4.4 Incitamentsystem 

Idag använder sig Nexans av ett såkallat systembelöningssystem. Bonussystemet är 
endast grundat på leveransprecisionen ut till kund och alla operatörer får samma 
bonus. Under intervjuerna med operatörerna ställdes frågan om vad de hade för 
uppfattning om dagens system.  

Den generella uppfattningen var att bonus är ett trevligt tillskott i lönen, men att 
de själva skulle kunna påverka storleken trodde ingen av de tillfrågade.  

4.4.1 Diskussion 

Vi har i våra förbättringsförslag kommit fram till att ett effektivt incitamentsystem 
skulle råda bot på många produktivitetshämmande problem. Nedan följer en 
beskrivning på det nya systemet som vi tror skulle påverka företaget positivt. Vi 
tycker att ett incitamentsystem där den enskilda individen inte känner att han kan 
påverka resultatet inte fullgör sin uppgift. För att bonussystemet ska vara 
framgångsrikt måste operatören känna att han kan påverka, samtidigt som 
ledningen givetvis bör välja att belöna ett segment som är särskilt viktigt i 
produktionen.  
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Vi har satt ihop ett förslag på ett nytt incitamentsystem som vi tror skulle råda bot 
på många problem i produktionen. Incitamentsystemet bygger på att bonus 
tilldelas efter hur väl ställtid utnyttjas. Om ett partibyte enligt norm tar 5 minuter 
att utföra, utgår ingen bonus om bytet görs på 5 minuter eller mer. Tar bytet 4 
minuter har bonus intjänats. Hela gruppen har givetvis samma bonus vilket 
medför att alla kommer vilja hjälpa till för att göra bytena så effektiva som möjligt. 
Gruppen kan utökas så att flera maskinområden tillhör samma bonusgrupp, detta 
för att öka kommunikationen mellan grupperna. MOI värden måste alltid fyllas i, 
om de inte fylls i vid varje stopp uteblir bonus helt. En radikal åtgärd som vi 
tycker redan borde ha införts i syfte att få relevant information.  

Den ”Odefinierade tiden” i MOI skall heller inte få finnas kvar. Alla stopp har en 
orsak, varför då tillåta stoppet att kallas ”Odefinierat stopp”?  Av de 3290 MOI 
koderna mellan första januari år 2006 och den 23 mars år 2006 från maskin 330 
som granskades, var 1227 stycken ”Okodade Stopp” eller ”Odefinierade Stopp” 
som vi har uttryckt det tidigare i rapporten. 37,3 % av alla stopp som gjordes i 
MOI var alltså icke spårbara vilket leder till siffror som inte är helt tillförlitliga. Av 
dessa 3290 stoppen motsvarades 1327 av koden ”Produktion” vilket ger ett totalt 
värde utan produktion på 1963. Produktion är en registrering som MOI 
automatiskt gör vid start av produktion. 1227 dividerat med 1963 ger 62.5%. 
62.5% av alla MOI koder utan produktion var alltså ”Okodade Stopp”. 

Figur 6 på nästa sida illustrerar alla stopp utan produktion.  
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Figur 6. Diagram över MOI-värden. 
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Vårt koncept bygger på att MOI: en får de 20 mest frekventa stoppen inlagda med 
normtider, dessa är de bonusgrundande koderna. Ibland infaller dock stopp som 
tidigare inte har skett som tillexempel maskinhaveri, dessa stopp är inte 
bonusgrundande då det inte ligger i operatörens händer att kunna åtgärda felet 
omgående. Givetvis ska det nya stoppet få ett nytt namn och föras in i MOI så att 
stoppet nästa gång kan redovisas korrekt.  

Hur löser man då det problem som uppstår om operatörerna trycker på 
maskinhaveri för att slippa få ett bonusgrundande stopp? Vårt svar på frågan är att 
om de 20 mest frekventa stoppen sker tillexempel 500 gånger per månad måste 
400 av de inskrivna stoppen per månad vara bonusgrundande för att bonus skall 
utgå. De som arbetar runt maskinen får här tydliga instruktioner hur de själva kan 
påverka sin lön genom att öka företagets produktivitet.   

Genom att införa detta system kan man uppmärksamma personalen på vikten av 
ett fungerande Andon system. Företaget installerar Andon för att reducera 
ställtiderna vilket i sin tur leder till ökad bonus hos personalen. Operatören 
upplever Andon som ett hjälpmedel istället för ett nytt teoretiskt påfund från 
ledningen.   
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Att införa självstyrande grupper blir betydligt enklare om man har ett bonussystem 
som vi förordar. Att hela gruppen vill ha så hög bonus som möjligt får man ta för 
givet. Gruppen vet också att om de samarbetar och minskar ställtiderna 
gemensamt kommer bonusen bli hög inom gruppen. En ”Vi-känsla” uppstår i hela 
gruppen. 
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5 Slutsats 

Under denna rubrik presenteras delarna avslutning, slutord och konkreta förslag 
på förbättringar som kan leda till ökad produktivitet vid Nexans.  

5.1 Meny för konkreta implementeringsförslag gällande 
ökad produktivitet 

Nedan följer en meny av konkreta åtgärder som inte kräver någon större 
investeringskostnad men som kommer att öka lönsamheten avsevärt. Våra 
rekommendationer till ledningen på Nexans är att utvärdera och eventuellt 
implementera dessa förslag. Alla förslag är hämtade ur rapporten och finns 
beskrivna i resultatdelen. 

• Implementera ett fungerande Incitamentsystem. (4.4) 

• Införa ett Andon system med ljud- och ljussignaler. (4.3.2) 

• Utveckla det befintliga 5S systemet och gör det korrekt. (4.3.1) 

• Motivera operatörer att hjälpa varandra med självstyrande lag. (4.3.3) 

• Arbeta med MPU metoden på samtliga maskiner i syfte att öka 
produktiviteten. (4.1) 

• Räkna om alla produkter till Norm meter för att på ett överskådligt sätt 
kunna se resultatet av förändringar. (4.2)  

• Skapa checklistor vid maskinerna för att underlätta inlärning. (4.1.2) 

• Utveckla maskinparken enligt SMED metoden för att minska ställtiderna. 
(4.1.2) 

• Revidera samtliga körhastigheter på samtliga maskiner.  

 

Med dessa relativt enkla åtgärder har våra beräkningar gett oss en total ökning av 
produktion värd cirka 4,2 miljoner kronor per år. Vår rekommendation är att 
använda denna produktionsökning åt att minska de dyra helgskiften. I skrivandets 
stund kostar de stillstånd som vi identifierat 633 099 kr. i operatörslöner per år. 
Detta är ett rent slöseri. För beräkningar se kapitel (4.2.1) och (4.2.2) 
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5.2 Avslutning 

Att arbeta med denna typ av problematik har varit helt nytt för oss. Under arbetets 
gång har det visat sig finnas många olika aspekter att angripa de olika 
problemställningarna ifrån. Problemställningen är i sin natur produktivitetsökande 
vid lyckat resultat, vilket bör ha engagerat och intresserat många anställda eftersom 
det berör företagets välgång.  

Arbetet har varit mycket lärorikt och intressant då det har gett författarna en 
mycket djup inblick i den processtillverkande industrin. Kunskaper insamlade 
under denna tid kommer att följa oss under vårt fortsatta yrkesliv inom industrin.    

5.3 Slutord 

Vi vill tacka Nexans i allmänhet och vår handledare vid företaget Fredrik 
Antonsson i synnerhet för att ha gett oss chansen att utföra vårt examensarbete vid 
Nexans i Grimsås. Det har aldrig varit någon tvekan om att företaget har bidragit 
med sitt allra bästa för att göra arbetet så kvalitativt som möjligt. Vi vill även tacka 
Klaus Helmrich som varit ett stort stöd under arbetets gång. Ett stort tack till er 
alla!  
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Bilaga 1 

 

 

 

Steg 
Nr. 

Beskrivning av 
aktivitet Använd tid Stopptid Observationer 

    Start Avslut     
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Bilaga 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område: No: 

Datum för markering: 

Skäl för markering: 

Åtgärd 

  

Kasseras: 

Långtidsförråd: 

Minskat lager: 

Minskade mellanlager: 

Sälj: 

Annat: 

  

Åtgärd vidtagen den:   



Bilagor 

46 

Bilaga 3 

 

Moment 

o 1. Byte av verktyg i extrudern.  (3) 

o 2. Plocka ur linjal ur vattenbad. (1) 

o 3. Justering av fixtur. (5) 

o 4. Urblåsning av verktyg. (1) 

o 5. Kalibrering av fixtur. (5) 

o 6. Vajer kopplas på. (2) 

o 7. Aluminiumband kopplas på. (3) 

o 8. Justering av fixtur för aluminiumband. (3) 

o 9. Verktygsbyte på garnspinnare. (2) 

o 10. Byte av spolrulle. (2) 

o 11. Sätta det fiberband. (2) 

o 12. Dra fram tråd till extruder. (1) 

o 13. Ställa in längder i datorn. (3) 

o 14. Provning. (5) 

o 15. Byte av slutspole. (2) 
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Bilaga 4 

Beskrivning av 
aktivitet 

Uppmätt 
värde  

MOI 
värde 

Möjligt 
värde   

Rullbyte(byte inom partiet) 13 15,89 5   

Rast 40 - 0   

Rullbyte(byte inom partiet) 21 15,89 5   

Slumpblandaren stod fel 1 - 1   

Byte av ID- band 2 - 2   

      
Uppmätt medelvärde på rullbyte inom partiet (13+21)/2= 17 
   
Skift längd = 8 h   
   

Obesvarad omställningstid 77 min = 1,28 h   

   

Möjligt värde efter optimering 13 min = 0,21 h   

   

Differens mellan omställningstid och möjligt värde efter optimering = 1,07 h   

   

Tid maskinen är igång 1,28 h subtraherat med 8 h = 6,72 h   

   

Potentiell ökning av produktion 1,07 / 6,72 h = 0,15922 = 16%   
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Bilaga 5 

 

 

 

 

Skift längd = 8 h 

 

Obesvarad omställningstid 60 min = 1 h 

 

Möjligt värde efter optimering 30 min =0,5 h 

 

Differens mellan omställningstid och möjligt värde efter optimering = 0,5 h 

 

Tid maskinen är igång 1 h subtraherat med 8 h = 7 h 

 

Potentiell ökning av produktion 0,5 / 7 h = 0,071428 = 7,14 % 


