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Abstract 

Most companies have a bottleneck in their production, that is a constraining re-
source. When the demand is higher than the capacity in the constraining resource 
it is impossible to produce the demanded output. This problem leads to delayed 
deliveries, unhappy customers and ultimately to decreased revenue. Bottlenecks 
therefore has a significant role in production and must be handled thereof. 

MW Power in Sävsjö, Sweden designs and manufactures water and steam boilers 
for the customer's unique needs. MW Power invested in a new plasma cutting ma-
chine but the machine has not reached the expected capacity. The capacity prob-
lem is due to time consuming set-up times, machine care and material supply 
which makes the plasma cutting machines utilization rate 37.5 %. 

The study’s purpose aims to maximize the material flow through the plasma cut-
ting machine. In order to answer the purpose, two thesis questions are used: “How 
can increased machine time in the plasma cutting machine be achieved?” and “How can the ma-
terial flow to and from the plasma cutting machine be improved so that the actual capacity can be 
increased?” 

To answer the thesis questions, the study had a deductive approach in which ex-
isting theories has been applied to real life case. 

In order to streamline the plasma cutting machine and the processes directly re-
lated to it, the material flow upstream, the material flow through and the material 
flow downstream of the plasma cutting machine has been mapped and analyzed. 
In order to maximize the flow of material through the plasma cutting machine, 
setup times must be reduced to increase the capacity. 

The plasma cutting machine requires maintenance by the operator at regular basis 
where the nozzles and other consumables in the plasma cutting machine burner 
must be replaced. A SMED-analysis has been undertaken which shows that the 
internal set-up operations should be converted to external set-up operations. Re-
placement of nozzles and consumables should be an external set-up operation and 
this can be achieved by purchasing more burners. 

The plasma cutting machine also has access to unmanned production which will 
be able to increase the capacity, since it can be running after hours. 

The material flow upstream and downstream must be improved through better 
planning of cutting orders and with a more efficient return flow. Prioritizing mate-
rial supply to the constraining resource is crucial to secure that material shortages 
do not occur in the plasma cutting machine.  

If the study proposed measures are implemented, the material flow through the 
plasma cutting machine will be maximized. 

Key words 

Logistics, SMED-analysis, Bottleneck, Capacity, Utilization rate, Setup time, Setup 
time reduction, Process mapping, Process analysis
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Sammanfattning 

De flesta företag har en flaskhals i sin produktion, alltså en begränsande resurs. 
När efterfrågan är större än kapaciteten hos den begränsande resursen kan den 
mängd output som efterfrågas ej levereras. Detta leder till försenade leveranser, 
missnöjda kunder och i förlängningen till minskade intäkter. Flaskhalsar har därför 
en betydande roll inom produktion och måste därför hanteras. 

Företaget MW Power i Sävsjö konstruerar och tillverkar kundanpassade ång- och 
hetvattenpannor. Företaget har investerat i en ny plasmaskärmaskin som inte har 
nått förväntad kapacitet. Problemen är bl.a. att ställ, maskinvård och materialtill-
försel tar lång tid vilket gör att plasmaskärmaskinens utnyttjandegrad endast är 
37,5 %.  

Syftet med studien är att maximera materialflödet genom plasmaskärmaskinen. 
För att uppfylla syftet kan detta brytas ner i två problemfrågor. Dessa är; Hur kan 
maskintiden i plasmaskärmaskinen ökas? samt Hur kan materialflödet till och från plasma-
skärmaskinen förbättras så att utnyttjandet av den verkliga kapaciteten ökas?  

För att svara på problemfrågorna har studien haft en deduktiv ansats där befintliga 
teorier genom litteraturstudier tagits fram för att sedan applicerats på verkligheten.  

För att kunna effektivisera plasmaskärmaskinen och processer direkt anknutna till 
denna har materialflödet uppströms, materialflödet genom och materialflödet ned-
ströms från plasmaskärmaskinen kartlagts och analyserats.  

För att maximera materialflödet genom plasmaskärmaskinen måste ställtider 
minskas för att kunna öka utnyttjandegraden och därmed nyttokapaciteten. 

Plasmaskärmaskinen kräver underhåll av operatören vid jämna mellanrum där 
munstycken och andra slitagedelar i plasmaskärmaskinens brännare måste bytas ut. 
En SMED-analys har genomförts där det framgår att interna ställ bör göras om till 
externa ställ. Byte av munstycken och andra slitagedelar är idag ett internt ställ 
vilket kan göras om till ett externt ställ genom att köpa in fler brännare.  

Plasmaskärmaskinen har även tillgång till obemannad styrning vilket kommer 
kunna öka nyttokapaciteten eftersom den då kan vara igång utanför ordinarie ar-
betstid. 

Materialflödet uppströms och nedströms måste effektiviseras genom bättre plane-
ring av skärordrar och ett effektivare och minskat returflöde samt genom att prio-
ritera materialtillförseln så att materialbrist ej uppstår i plasmaskärmaskinen. 

Om studien föreslagna åtgärder genomförs kommer materialflödet genom plasma-
skärmaskinen att maximeras.  

 

Nyckelord 

Logistik, SMED-analys, Flaskhals, Kapacitet, Utnyttjandegrad, Ställtid, Ställtidsre-
duktion, Processkartläggning, Processanalys 
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1 Inledning 
Detta examensarbete handlar om att effektivisera materialflödet genom en flaskhalsprocess på 
MW Power. Resultatet kan användas av MW Power för att maximera materialflödet genom 
flaskhalsprocessen som de idag har problem med. Resultatet kan även användas av andra företag 
med liknande problem. Genom sammankoppling av teori, metoder och empiri kommer en lösning 
på MW Powers kapacitetsproblem att presenteras. I detta kapitel beskrivs bakgrunden till äm-
nesområdet ur ett generellt perspektiv, en presentation av MW Power, problembeskrivningen, 
omfånget, avgränsningarna samt studiens disposition. Problembeskrivningen mynnar ut i ett syfte 
samt två problemfrågor som skall svara på syftet, och det är utifrån detta studien är uppbyggd. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Bakgrund till ämnesområdet 

I ett producerande företag finns flera värdeadderande processer, alltså processer 
som tillför värde till produkten. En process definieras som en serie av aktiviteter 
som förädlar en vara eller en tjänst. En process startar utifrån ett behov och slutar 
med att behovet är tillfredsställt. Det kan t.ex. vara svarvning, slipning eller mål-
ning för att nämna några. Genom dessa processer går ett materialflöde, alltså ma-
terialet/produkterna som bearbetas och som sedan säljs, se Figur 1 [1]. 

 

Figur 1. Flaskhalsens förhållande till flödet 

Processer är ofta beroende av varandra och kan oftast inte ses som enskilda pro-
cesser när det talas ur ett systemperspektiv. Med beroenden menas att en viss pro-
cess är beroende av en annan process i den mening att en process inte kan starta 
innan den föregående processen är klar [2]. Har två processer ett starkt beroende 
är deras materialflöde starkt sammankopplat. Har processerna olika kapacitet på-
verkas det genom att det kan bli kö, alternativt glapp i materialflödet. Detta kan 
illustreras med ett enkelt exempel, se Figur 1. Materialflödet uppströms och mate-
rialflödet nedströms, har högre kapacitet än flaskhalsen. Materialflödet uppströms 
kommer att producera i sin fulla kapacitet. Då flaskhalsen har lägre kapacitet än 
materialflödet uppströms kommer den inte hinna med och kö kommer att bildas. 
Materialflödet nedströms kommer inte producera enligt sin fulla kapacitet utan 
endast efter flaskhalsens kapacitet. Detta eftersom materialflödet nedströms inte 
får tillräckligt med output från flaskhalsen. Materialflödet nedströms kommer att 
producera i samma takt som flaskhalsen och därmed kommer hela flödets output 
vara densamma som flaskhalsen. 
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I ett materialflöde finns det alltid en process som har lägst kapacitet. Den process 
som har lägst kapacitet utgör systemets kapacitetsbegränsning på grund av bero-
enden [3][4].  

Flaskhalsar har en vital roll när efterfrågan är större än kapaciteten. Då kan verk-
samheter inte leverera den mängden output som krävs vilket leder till minskade 
intäkter. Flaskhalsarnas verkliga kapacitet bör därför ökas. Eftersom flaskhalsen är 
den begränsande processen kommer även systemets verkliga kapacitet som helhet 
att öka. De flesta producerande företag har en flaskhals som begränsar produktio-
nens kapacitet [5][2].  

Forskning inom kapacitetsökning med avseende på flaskhalsar finns och flera teo-
rier, förhållningssätt och filosofier har arbetats fram. De två mest erkända och 
största filosofierna är Lean och TOC (begränsningsteori). Dessa två filosofier är 
tätt sammankopplade och är lika varandra [5]. Mellan dessa två teorier finns det en 
gråzon där det inte är tydligt vilken metod eller underteori som hör till TOC och 
vilken som hör till Lean, se Figur 2. 

 

Figur 2. Forskning kring flaskhalsproblematik 

Denna studie befinner sig i gråzonen där teorier och metoder från både TOC och 
Lean används för att lösa flaskhalsproblematiken. Hur dessa teorier förhåller sig 
till varandra och kan samspela för att lösa flaskhalsproblematiken i symbios saknas 
till viss del i forskningsperspektivet och kan vara ett bra sätt att lösa problem [6]. 

1.1.2 Presentation av MW Power 

MW Power grundades 1936 med att tillverka små vedeldade pannor för jordbruk. 
Idag fokuseras enbart på konstruktion och tillverkning av kundanpassade ång- och 
hetvattenpannor samt pannanläggningar till industrier och värmeproduktion över 
hela värden. Utöver tillverkning utför även MW Power installation, underhåll och 
reparationer av pannor. Pannorna som tillverkas kan eldas med fossila bränslen, 
biogas eller biobränsle. 

MW Power har en anläggning som är belägen i Sävsjö, Sverige. Sävsjöanläggning-
en innehåller följande avdelningar: produktion, konstruktion, logistik, försäljning, 
ledning och service.  

MW Power omsätter ca 110 miljoner per år och har 50 anställda. MW Power är ett 
samriskföretag som ägs till 60 % av finska Metso och 40 % av finska Wärtsilä, 
därav namnet MW Power. 
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1.2 Problembeskrivning 

Den fundamentala frågan hos alla företag är ”vad är det som hindrar oss från att 
tjäna oändligt med pengar?”. Svaret på detta är olika typer av begränsningar. 
Marknadsbegränsningar är vanliga, alltså att marknadens efterfrågan är uppfylld. 
Men det finns även begränsningar inom den egna verksamheten, alltså att företa-
get inte kan producera den mängd output som efterfrågas. 

Det som utgör den inre begränsningen är produktionssystemets output, och det 
som i synnerhet påverkar outputen är begränsande resurser. För att öka produk-
tionssystemets output måste den begränsande resursens kapacitet ökas. 

MW Power investerade i en ny plasmaskärmskin hösten 2011. Provdrift har pågått 
från installation fram till december 2011. Plasmaskärmaskinen har inte kommit 
upp i förväntad kapacitet och utgör idag en kapacitetsbegränsning under vissa ti-
der i produktionen. Eftersom denna plasmaskärmaskin är produktionssystemets 
begränsande resurs påverkar den produktionssystemets output. Detta leder till att 
MW Power inte har tillräcklig kapacitet att tillfredsställa marknadens efterfrågan. 
Detta leder i sin tur till att MW Power inte kan uppfylla alla kundordrar. 

I MW Powers produktion är inte materialflödet anpassat efter att optimera denna 
flaskhals. Ställtider och maskinvård tar för lång tid. MW Power vill få ett effektivt 
flöde och kunna använda sin nya plasmaskärmaskin så effektivt som möjligt för att 
optimera produktionen. 

Enligt MW Power ligger problemet i att materialstyrning och produktionsplane-
ring inte är anpassat efter plasmaskärmaskinens kapacitet samt att ställtider och 
underhåll tar för lång tid. MW Power har inte kartlagt/studerat sitt materialflöde 
och har inte heller kartlagt processer eller utfört någon analys på plasmaskärma-
skinen. 
 

1.3 Syfte och problemfrågor 

För att lösa ovanstående problembeskrivning har följande syfte tagits fram: 

Syftet är att maximera materialflödet genom plasmaskärmaskinen 

För att lättare kunna besvara studiens syfte har det brutits ner till nedanstående 
problemfrågor: 

1. Hur kan maskintiden i plasmaskärmaskinen ökas? 

2. Hur kan materialflödet till och från plasmaskärmaskinen förbättras så att 

utnyttjandet av den verkliga kapaciteten ökas?  

För att maximera materialflödet genom plasmaskärmaskinen kommer tre områden 
att kartläggas och analyseras. Dessa tre områden är materialflödet uppströms, ma-
terialflödet genom och materialflödet nedströms. Den första problemfrågan Hur 
kan maskintiden i plasmaskärmaskinen ökas? relateras till materialflödet genom plas-
maskärmaskinen. Den andra problemfrågan Hur kan materialflödet till och från plas-
maskärmaskinen förbättras så att utnyttjandet av den verkliga kapaciteten ökas? relateras till 
materialflödet uppströms och materialflödet nedströms.  
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1.4 Omfång och avgränsningar 

MW Power har som tidigare nämnt ett kapacitetsproblem när det gäller dess pro-
ducerade output. Detta härstammar från att företaget har en flaskhals som begrän-
sar hela systemets output.  

Syftet med dennas studie är att maximera materialflödet genom plasmaskärmaski-
nen. Materialflödet till och från plasmaskärmaskinen kommer att effektiviseras för 
att materialflödet genom plasmaskärmaskinens skall maximeras. Detta kommer 
medföra en kapacitetsökning av flaskhalsen och därmed en kapacitetsökning av 
produktionssystemet i sin helhet. 

Studien kommer inte behandla de tillverkningsprocesser som finns efter plasma-
skärmaskinen då det är plasmaskärmaskinen som utgör MW Powers begränsande 
resurs. Eftersom efterföljande processer har tillräckligt hög kapacitet för att klara 
marknadens efterfrågan utgör dessa idag ingen systembegränsning. Omfånget illu-
streras i Figur 3. 

 

Figur 3. Omfång och avgränsningar 

Hela bilden utgör verksamheten och det är plasmaskärmaskinen som är i fokus. 
Bilden illustrerar även hur problemfrågorna förhåller sig till de processer som stu-
dien omfattar. Studien behandlar inte heller hur materialtillförseln ser ut till mate-
riallagret utan endast efter att det kommit dit då tillförsel inte är en kapacitetsbe-
gränsning i dagsläget.  
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1.5 Disposition 

Denna studie är indelad i sju huvudområden. Varje område består av underrubri-
ker som är avsedd att ge struktur för läsaren. Studien är uppbyggd enligt följande: 

Inledning som är den första delen ger en bakgrundsbeskrivning till ämnesområdet 
samt presentation av MW Power. En problembeskrivning visar de problem MW 
Power har och denna mynnar ut i ett syfte samt två problemfrågor för att svara på 
syftet. Efter det beskrivs studiens omfång och avgränsningar samt disposition. 

Teoretiskt ramverk är den andra delen och ger läsaren adekvata teorier som ligger till 
grund för studiens resultat. De teorier som beskrivs kopplas ihop med studiens 
problemfrågor. Teorier som svarar på problemfråga 1 är utnyttjandegrad, värde, 
kapacitet och Pay Off-metoden. Teorier som svarar på problemfråga 1 och 2 är 
flaskhals och begränsningar, ställ samt SMED-analys. 

Den tredje delen är en metoddel där studiens ansats och metoder beskrivs. Proces-
sen för genomförandet av studien presenteras samt den ansats och metoder som 
används. Metoder för hur studiens reliabilitet och validitet skall säkerställas pre-
senteras samt hur dataanalysen har genomförts. 

Nulägesbeskrivning är den fjärde delen i studien. I denna del beskrivs hur nuläget ser 
ut samt de mätvärden och kartläggningar som observerats på MW Power presen-
teras. 

Analys är den femte delen och innehåller författarnas resultat och analyser. Här 
redovisas svaren på problemfrågorna och syftet. 

Diskussion och slutsatser är den sjätte och sista delen. I denna granskar och diskuterar 
författarna sina metodval och tillvägagångssätt kritiskt. Efter det redovisas förfat-
tarnas egna tankar och åsikter om resultatet samt vilka slutsatser som dras av stu-
dien.  
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2 Teoretiskt ramverk 
I detta kapitel presenteras och förklaras de teorier som studien bygger på samt hur de svarar på 
problemfrågorna. Kapitlet börjar med ett ramverk för att se hur problemfrågorna är kopplade till 
de olika teoretiska områdena som använts. Efter detta finns teori om de olika kapacitetsnivåer-
na samt teori om utnyttjandegrad. Vidare förklaras flaskhals och hur en sådan förhåller sig till 
övriga processer i ett flöde. Även ställ och SMED-analys förklaras samt hur Pay Off-metoden 
fungerar. Sist i kapitlet finns teori kring värde på produkter.   

2.1 Komponenter i ramverket 

För att svara på studiens syfte har två problemfrågor använts. Teorierna som an-
vänts för att svara för varje problemfråga illustreras i Figur 4: 

 

Figur 4. Problemfrågorna kopplade till de teoretiska områdena 

Utnyttjandegrad kopplas till problemfråga 1 för att kunna beräkna hur mycket 
plasmaskärmaskinen arbetar idag jämfört med hur mycket den har möjlighet att 
arbeta.  

Värde kopplas till problemfråga 1 genom att det är endast när plasmaskärmaski-
nen är igång som den skapar värde. Teorier kring värde och värdeskapande tid 
används för att bestämma en maskins värdeskapande kapacitet. 

Kapacitet kopplas till problemfråga 1 genom att maskintiden kan översättas till 
kapacitet. För att räkna ut och kartlägga hur maskintiden ser ut idag och hur den 
kan förbättras används kapacitet. 

Pay Off-metoden kopplas till problemfråga 1 genom att investeringar som behö-
ver göras för att uppnå syftet och svara på problemfråga 1 måste återbetalas. Detta 
område ger teorier för hur investeringar kalkyleras.  

Flaskhals och begränsningar kopplas till både problemfråga 1 och problemfråga 2. 
Detta område relateras till hur maskintiden är idag och vilka konsekvenser det får 
för resterande delen av flödet. Detta område relateras även till problemfråga 2 
genom att materialflödet omkring plasmaskärmaskinen har betydelse för hur en 
flaskhals kapacitet påverkar resterande del av systemet.  

Ställ kopplas till problemfråga 1 och 2 genom att ställ påverkar maskintiden (pro-
blemfråga 1). Materialflödet till plasmaskärmaskinen (problemfråga 2) påverkar 
ställtid och därmed materialflödet genom plasmaskärmaskinen.  
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SMED-analys kopplas till problemfråga 1 och 2. SMED-analys är en ställtidsre-
duktionsteknik som direkt bidrar till att öka maskintiden (problemfråga 1). För att 
genomföra en SMED-analys krävs det att materialflödet till och från maskinen 
fungerar på ett effektivt sätt (problemfråga 2).  

2.2 Kapacitet  

Kapacitet beräknas vanligtvis per produktionsgrupp men kan också beräknas en-
ligt någon annan planeringsenhet inom verksamheten. Kapacitet är ett mått på hur 
mycket som kan produceras. Kapaciteten anges ofta i tid, vilket t.ex. kan vara hur 
många timmar per skift en maskin är igång och producerar [7]. Kapaciteten kan 
även anges i mängd output per tidsenhet, t.ex. st/h. En produktionsgrupp består 
av en eller flera människor och/eller maskiner som producerar output [8]. Kapaci-
tet kan delas upp i fyra kapacitetsmått; teoretisk kapacitet, nominell kapacitet, 
bruttokapacitet samt nettokapacitet. Hur kapacitetsmåtten förhåller sig till var-
andra illustreras i Figur 5.   
 

 

Figur 5. Kapacitetsnivåer [7] 

Teoretisk kapacitet är den kapacitet som kan uppnås i en produktionsgrupp om 
produktionen var igång dygnet runt varje dag året om. Alltså den maximala kapaci-
teten. Teoretisk kapacitet är inte genomförbart eftersom produktionen inte är 
igång dygnet runt alla dagar om året så därför beräknas istället nominell kapacitet. 
Det är den tillgängliga kapaciteten som normalt går att beräkna och använda [7].  

Vid beräkning av den nominella kapaciteten tas det vanligtvis med antal maskiner, 
antal skift, antal timmar per skift och antal arbetsdagar. Antalet arbetsdagar fås 
enkelt fram genom att använda en verkstadskalender där alla dagar på året finns 
med och där det tydligt framgår vilka dagar som inte är arbetsdagar, dvs. helgda-
gar, semester och andra fria dagar. Ett enkelt exempel med fyra maskiner i en pro-
duktionsgrupp med arbete i två skift med 7,5 timmar per skift och en vecka med 
fem arbetsdagar ger en nominell kapacitet på 4*2*7,5*5=300 timmar/vecka [7].   
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Svagheten med nominell kapacitet är att den inte tar hänsyn till några eventuella 
bortfall som t.ex. när maskiner går sönder och måste repareras, personalfrånvaro 
eller annat underhåll etc. När detta är medräknat fås istället bruttokapacitet men 
denna går inte använda fullt ut eftersom hänsyn även måste tas till indirekt tid som 
t.ex. ställ, väntetid på material, kassationer om något måste göras om eller om en 
brådskande order måste gå före något annat. När även dessa bortfall är medräkna-
de fås nettokapacitet [7].  

Nettokapaciteten är den kapaciteten som finns att använda i en verksamhet. Den-
na fås fram genom att multiplicera den nominella kapaciteten med utnyttjandegra-
den i maskinen. Förtydligat är nettokapaciteten den verkliga kapaciteten [7].  
 

2.3 Utnyttjandegrad 

Utnyttjandegraden är ett procentuellt mått på hur mycket av den nominella kapa-
citeten företaget förväntas eller kan utnyttja [4][9].  

Utnyttjandegraden beräknas enligt följande[4][9]: 

 

                   
              

                  
     

 

Utnyttjandegraden ger en procentuell beskrivning av hur mycket en maskin är 
igång jämfört med hur mycket tid som finns tillgänglig [7]. 

Om utnyttjandegraden är 85 % och den nominella kapaciteten är 300 tim-
mar/vecka blir nettokapaciteten i detta fall 0,85*300=255 timmar/vecka [7]. 
 

2.4 Flaskhals och begränsningar 

En flaskhals är en begränsande faktor i ett materialflöde. Flaskhalsen är den pro-
cess som har lägst kapacitet i systemet. När flaskhalsens kapacitet är fullt utnyttjad 
kan den inte producera mer output vilket gör att resten av systemets kapacitet be-
gränsas till flaskhalsens kapacitet. Flaskhalsen kan inte hantera en större efterfrå-
gan än vad den har kapacitet för, men är efterfrågan lägre än kapaciteten i flask-
halsprocessen utgör inte denna process en begränsande resurs [4][10].  

Hela materialflödets output är beroende av alla ingående processer, alltså flödes-
objektet måste gå genom alla processer. Eftersom flaskhalsen är den process med 
lägst kapacitet är det flaskhalsens kapacitet som ”bestämmer” hur mycket output 
hela systemet kan leverera [11]. 

Flaskhalsens betydelse för systemet som helhet illustreras i Figur 6 med st/h som 
kapacitetsmått. 
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Figur 6. Illustration av flaskhals 

I Figur 6 illustreras flaskhalsen. Detta exempel innehåller tre processer som skall 
besökas av varje flödesobjekt. Kapaciteten i Process 1 är 10 st/h, i Process 2 är 
kapaciteten 5 st/h och i Process 3 är kapaciteten 10 st/h [4]. 

Det som framgår tydligt är att process 2 har den lägsta kapaciteten med 5 st/h 
jämfört med de två andra processerna som har 10 st/h. Detta gör att eftersom 
flödesobjekten skall passera alla dessa processer kommer 5 st/h vara kapaciteten 
för hela systemet [4]. 

Eftersom process 1 producerar mer än process 2 kommer det att bildas kö innan 
Process 2 samtidigt som Process 3 endast kommer att producera 5 st/h då det är 
materialtillförseln den får av Process 2. Det gör att Process 3 har en outnyttjad 
kapacitet på 5 st/h [4]. 

Skulle kapaciteten i Process 1 och 3 ökas skulle systemets output inte ökas utan 
systemets kapacitet skulle fortfarande vara 5 st/h. Ökas flaskhalsens (Process 2) 
kapacitet till 12 st/h kommer det vara process 1 och 3 som utgör systemets be-
gränsning [4]. 

Därav påverkas systemets output endast av kapaciteten hos den/de begränsande 
resursen/resurserna och suboptimering (kapacitetsökning av en enskild process) 
kommer endast höja systemets output när det är flaskhalsens kapacitet som ökas 
[4]. 

Flaskhalsen utgör endast en begränsning när efterfrågan är högre än kapaciteten, 
så skulle efterfrågan endast vara 4 st/h skulle process 2 inte utgöra en flaskhals då 
den har tillräcklig kapacitet [4]. 
 

2.5 Ställ 

Ställ är en process som måste utföras på en maskin för att den skall kunna ta emot 
och producera nästa batch. Ställ är en förkortning av omställning och kan t.ex. 
vara byte av maskindel, programmering av maskin eller in/utlastning av material 
[5]. 
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Ställ mellan två olika produkter innehåller ofta fler aktiviteter än ställ mellan olika 
batcher av samma produkt, detta beror på att det ofta är färre omställningar som 
skall göras [5]. 

Ställtiden är den tid som krävs för att göra en maskin redo för nästa batch. Tiden 
räknas från att maskinen stannar tills att den börjar arbeta igen. Under tiden ma-
skinen står still genomförs alla aktiviteter som krävs för att maskinen skall kunna 
startas igen [5]. 

Interna ställ är aktiviteter för omställning som kräver att maskinen är avstängd. 
Alltså aktiviteter som inte kan genomföras under maskinens gång. Exempel på 
detta är munstycksbyten och dyl. [12]. 

Externa ställ är aktiviteter för omställning som kan göras under tiden maskinen är 
igång. Detta kan t.ex. vara att programmera den för nästa körning eller plocka 
fram material till nästa batch [12]. 
 

2.6 SMED-analys 

2.6.1 Bakgrund 

SMED står för Single-Minute Exchange of Die och är ett koncept framtaget av 
Shigeo Shingo. Shingo var en konsult som arbetade för bland annat Toyota under 
1950- och 1960-talet. Han studerade företagets försök att eliminera flaskhalsar i 
sin produktion [12].  

Flaskhalsarna är den begränsande faktorn i systemet och orsaken till den begrän-
sande resursen är ofta att ställtiderna är för långa. Ställtiderna skall vara så korta 
som möjligt, vilket leder till att maskinen kan producera mer samt att den värde-
adderande tiden ökas. För att minska ställtider och öka kapaciteten togs SMED-
tekniken fram [12][13].  

SMED är en ställtidsreduktionsteknik som går ut på att göra interna ställaktiviteter 
till externa samt effektivisera ställen och därmed minska ställtiden. 

2.6.2 Tillvägagångssätt 

När en SMED-analys utförs är det två tekniker som används. Dessa är att separera 
interna ställ från externa ställ samt att konvertera interna ställ till externa ställ. För 
att applicera dessa två tekniker på verkligheten används fyra konceptuella steg. 

2.6.2.1 Tekniker   

Shingo presenterar två viktiga tekniker som bör tas hänsyn till när en SMED-
analys utförs [13][ 14]. Dessa tekniker är: 

1. Separera interna från externa ställaktiviteter vilket innebär att aktiviteter 
som kan göras under maskinens gång separeras från de aktiviteter som 
måste göras när maskinen står still.  
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2. Konvertera interna ställaktiviteter till externa ställaktiviteter vilket innebär 
att interna ställaktiviteter görs till externa, alltså aktiviteter som görs när 
maskinen står still görs om till aktiviteter som kan göras under tiden ma-
skinen arbetar. 

Detta gör då att ställaktiviteter kan ”förberedas” och göras under tiden maskinen 
går. Detta leder då till att när stället skall genomföras är det färre aktiviteter som 
måste göras vilket leder till ett kortare ställ. Effektiviseras dessutom aktiviteterna 
tar det ännu mindre tid.  

2.6.2.2 Fyra konceptuella steg i SMED 

Shingo beskriver fyra konceptuella steg som skall användas i en SMED-analys 
[12]. Dessa är: 

1. Se till att externa ställ utförs när maskinen är i drift. Externa ställ görs när maskinen 
är i drift för att det inte skall påverka ställtiden. 

2. Separera interna från externa ställ. Ställen separeras för att se vilka som är externa 
och vilka som är interna. Det ger en mer konkret bild av hur nuläget ser ut. 

3. Konvertera interna ställ till externa ställ. Interna ställ görs om till externa ställ för att 
ställtiden skall bli så kort som möjligt. 

4. Effektivisera alla ställ. Alla ställ bör effektiviseras så de får kortare tidsåtgång vil-
ket ger kortare ställtid. 

Genom att följa dessa steg genomförs de två tekniker som är grunden i en SMED-
analys vilket leder till minskade ställtider. 

I Figur 7 illustreras SMED-teknikens fyra steg med användandet av de två ovan-
stående teknikerna. 

Figur 7. SMED-teknikens fyra steg [12] 
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2.7 Pay Off-metoden 
Pay Off-metoden är en investeringskalkyl som räknar ut hur lång tid det tar för en 
investering att betala av sig själv [15]. Det finns två olika sätt att räkna ut återbe-
talningstiden. Det första sättet kan skrivas som: 
 

     

 

   

 

 

T står för återbetalningstiden (givet i antal perioder) 
Ci står för varje betalning inklusive grundinvesteringen (per period) fram tills 
summan blir 0 (alltså tills investeringen är återbetald) 

I denna formel kan betalningsflödena vara olika från period till period. Är alla in-
betalningar lika stora kan formeln förenklas till: 

 

   
 

 
 

 

T står för återbetalningstiden 
G står för grundinvesteringen 
a står för årligt inbetalningsöverskott  

Formeln resulterar i hur många betalningar som skall göras för att täcka grundin-
vesteringen (Grundinvesteringen är vad investeringen kostar att genomföra).  

Pay Off-metoden har några nackdelar. Metoden tar inte hänsyn till att betalnings-
flöden har olika värden beroende på när de inträffar i tiden (på grund av inflation 
etc.). Den tar heller inte hänsyn till olika räntesatser eller till konsekvenser efter 
återbetalningstiden. Detta gör att Pay Off-metoden gynnar framförallt kortsiktiga 
investeringar då räntepåslaget blir relativt litet. Metoden bortser även från att det 
kan medföra fördelar med att göra stora betalningar i ett tidigt skede genom att 
formeln inte beaktar när inbetalningarna sker. Görs stora inbetalningar i ett tidigt 
skede blir den totala räntekostnaden lägre [15]. 

Resultatet visar hur många perioder det tar innan grundinvesteringen är betald 
vilket innebär återbetalningstiden. Efter återbetalningstiden är slut kommer inve-
steringen att börja resultera i vinst som är lika stor som det årliga inbetalnings-
överskottet per år [15]. 
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2.8 Värde 

Värde är det som kunden är villig att betala för. Det är värdeadderande aktiviteter 
som tillför värde. Hur länge en värdeadderande aktivitet behandlar en produkt 
kallas för värdeadderande tid [16]. 

2.8.1 Värdeadderande aktivitet och värdeadderande tid 

En värdeadderande aktivitet är en process som på ett eller annat sätt transformerar 
en produkt. Aktiviteten är endast värdeadderande om en kund är villig att betala 
för att processen skall starta. 

Alltså är t.ex. ställaktiviteter ingenting som tillför värde till en produkt utan det är 
endast själva bearbetningen som tillför värde. 

Eftersom alla aktiviteter kostar pengar i ett företag är det viktigt att minimera de 
aktiviteter som inte är värdeadderande då de endast är en utgift och inte inbringar 
några intäkter [5].   

Värdeadderande tid eller VAT (Value-added time) är den tid som en värdeadde-
rande aktivitet ”behandlar” en produkt. Eftersom det är värde som kunder vill 
betala för är det viktigt att ha en hög andel värdeadderande tid [5].
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3 Metod och genomförande 
I detta kapitel presenteras metod och genomförande av studien, studiens process, design och hur 
studien genomförts för att säkerställa hög reliabilitet och validitet. 

3.1 Process 

Processen för studiens genomförande kan delas in i fem faser. Dessa framgår av 
Figur 8. 

 

Figur 8. Studiens process 

Inledning är den första fasen för studien. I denna fas planerades studien och me-
todansats och strategi för hur studiens syfte skulle uppfyllas. Fallet som skulle ut-
redas gällde en flaskhalsproblematik på ett producerande företag i södra Sverige. 
Metodansatsen som valdes var en deduktiv ansats där teorier studeras för hur fal-
let kan lösas. För denna ansats valdes en fallstudie som strategi då det var lämpligt, 
detta eftersom uppdragsgivaren hade ett problem. Det var just det problemet som 
studerades som ett fall. Designen för arbetet bestämdes genom att lämpliga meto-
der för insamling av empiri bestämdes. 

Teori är den andra fasen i processen. Då den deduktiva ansatsen drev studiens 
teoriinsamling till teoretiska områden som svarar på studiens två problemfrågor. 
Den litteratur som ligger till grund för studiens teoretiska ramverk kommer från 
ledande författare inom sitt område. Även vetenskapliga publikationer har använts 
för att få en högre reliabilitet och validitet. När den teoretiska bakgrunden var 
kartlagd kunde datainsamlingen börja. Metoderna som användes för insamling av 
empiri härstammar från teorier kring datainsamling. 

Datainsamling är den tredje fasen som gav empirin som ligger till grund för nulä-
gesbeskrivningen och analysdelen i rapporten. Datainsamlingen genomfördes med 
hjälp av intervjuer, observationer och analysering av dokument och arkiv. Både 
kvalitativ och kvantitativ data har används för att skapa en så korrekt bild av verk-
ligheten som möjligt, detta höjer studiens reliabilitet och validitet. Den teoretiska 
bakgrunden låg till grund för vilken typ av data som samlades in. 
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Analys är den näst sista fasen. I denna fas samlades och analyserades den empiri 
som samlats in under föregående faser. Det genomfördes en kvalitativ analys av 
resultaten från intervjuerna. Detta genomfördes för att sammanställa empirin och 
jämföra den med vad olika personer sagt för att höja studiens validitet och reliabi-
litet. En kvantitativ analys genomfördes av de mätvärden som tagits fram under 
observationerna på MW Power. Tabeller med medelvärden och spridningsmått 
togs fram för att skapa en korrekt bild och höja studiens tillförlitlighet. Flera pro-
cesskartläggningar genomfördes för att skapa en helhetsbild av hur processer fun-
gerar och förhåller sig till varandra. 

Slutsatser är den sista fasen i genomförandets process. Efter analyseringen av em-
pirin drogs slutsatser med hjälp av den teoretiska grund som upprättats i den 
andra fasen, i enlighet med studiens metodansats. Slutsatserna diskuterades och 
studiens validitet och reliabilitet analyserades. Under hela denna fas gång pågick 
rapportskrivningen som har resulterat i denna studie. 
 

3.2 Design 

3.2.1 Ansats 

För att skapa en korrekt bild av verkligheten har både en kvalitativ och kvantitativ 
metodansats valts. Detta gör att statistisk data tillsammans med kvalitativ data ger 
den bästa helhetsbilden där både mjuka och hårda värden vägs in [17]. 

För att koppla teori till verkligheten har en deduktiv ansats valts. Den deduktiva 
ansatsen innebär att utifrån teori eller principer dras slutsatser om företeelser i 
verkligheten. Med denna ansats stärks objektiviteten i undersökningen vilket leder 
till att resultatet är minde präglat av författarnas subjektiva uppfattningar [17]. 

Den empiri som har erhållits från MW Power har analyserats och utifrån lämplig 
teori har slutsatser dragits. Detta för att kunna säkerställa att studien genomförts 
enligt de teorier som varit lämpliga och för att säkerställa att resultatet hållit hög 
objektivitet.  

Med hjälp av ett teoretiskt ramverk lämpat för denna studie har MW Powers 
flaskhalsproblem analyserats och förbättringsförslag på detta problem har sedan 
tagits fram. Författarna valde en deduktiv ansats på grund av att det finns bra er-
kända teorier och metoder om hur flaskhalsproblematik kan lösas. Utifrån dessa 
teorier och metoder har tillvägagångssättet för studiens analys och problemlösning 
genomförts. Eftersom studiens syfte inte inkluderar att skapa ny teori och att ap-
plicera denna på ett annat fall valdes inte en induktiv eller en abduktiv ansats [17].  

3.2.2 Strategi 

Strategin studien grundar sig på är en fallstudie. En fallstudie innebär att ett speci-
fikt fall har undersökts närmare. Fallet undersöks grundligt så att ett helhetsper-
spektiv med fördjupning ges [17][18]. Eftersom det är just ett specifikt fall som 
har analyserats på djupet fås ett resultat fram. Detta resultat kan sedan generalise-
ras för att komma till användning som teori i andra fall [18]. 
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Denna strategi har valts utifrån studiens problemformulering, syfte och problem-
frågor. Grundproblemet som studien svarar på är att det finns en flaskhalsprocess 
hos uppdragsgivaren, vilket gör att produktionssystemet har för låg kapacitet. En 
fallstudie passar bra för sådana typer av problem. Flaskhalsproblematiken på MW 
Power var därav fallet som studerades. 

Genom att genomföra en fallstudie skapades en fördjupad undersökning av 
grundproblemet vilket gjorde att fallet som studerades kunde utredas grundligt. 
Detta anses vara nödvändigt för att finna alla underliggande orsaker till grundpro-
blemet. Fallstudier kan även genomföras på flera olika fall för att skapa en mer 
tillförlitlig generalisering men har inte gjorts i denna studie pga. dess omfattning. 

En fallstudie passar bra med en deduktiv ansats där befintliga teorier används för 
att undersöka just ett specifikt fall. Den empiri som fås fram om fallet analyseras 
med hjälp av den teoretiska referensramen som tagits fram. Detta gör att slutsatser 
kan dras av fallet. 

3.2.3 Datainsamling 

Intervjuer 
Den intervjumetod som använts i denna studie är ostrukturerad intervju och innebär 
att standardiserade frågor eller svar ej har använts. Denna metod gör att den per-
son som blir intervjuad får svara helt med egna ord och samtalet kan styras i den 
riktningen som kommer åt problemet. För de som skall intervjua kan det vara 
svårt att på förhand veta vilka frågor som är korrekta då en tydlig problem-
bild/beskrivning ofta inte finns [17]. Under studiens gång genomfördes fem inter-
vjuer vilka framgår av Tabell 1. 

Tabell 1. Intervjuer 

Tillfälle Tidpunkt Intervju med Område 

Intervju 1 12-03-28 Produktionschef Problembeskrivning, Övergripande information 

Intervju 2 12-04-04 Operatör Problembeskrivning, Processer 

Intervju 3 12-04-04 Truckförare Problembeskrivning, Processer 

Intervju 4 12-04-16 Operatör Processer 

Intervju 5 12-04-20 Intercut AB Obemannad styrning 

Intervju 1 genomfördes den 28 mars 2012. Denna intervju genomfördes med 
produktionschefen på MW Power och varade 85 minuter. Intervjun var ostruktu-
rerad och behandlade problembeskrivningen samt övergripande information om 
produktionen och företaget. Intervjun genomfördes på produktionschefens kon-
tor. 
Intervju 2 genomfördes den 4 april 2012. Denna intervju genomfördes med plas-
maskärmaskinens operatör och varade 65 minuter. Intervjun som var ostrukture-
rad behandlade operatörens syn på problemen med plasmaskärmaskinen och dess 
processer. Intervjun genomfördes i verkstadens lunchrum. 
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Intervju 3 genomfördes den 4 april 2012. Denna intervju genomfördes med MW 
Powers truckförare och varade i 25 minuter. Intervjun var ostrukturerad och be-
handlade truckförarens syn på problemen inom materialflödet uppströms från 
plasmaskärmaskinen samt ingående processer. Intervjun genomfördes på MW 
Powers plåtgård.  

Intervju 4 genomfördes den 16 april 2012. Intervjun genomfördes med plasma-
skärmaskinens operatör och behandlade plasmaskärmaskinens processer. Denna 
intervju var ostrukturerad och varade i 20 minuter. Intervjun genomfördes på 
verkstadsgolvet. 

Intervju 5 genomfördes den 20 april 2012. Intervjun genomfördes med en tekni-
ker på Intercut AB och varade i 15 minuter. Intervjun behandlade möjligheten till 
obemannad styrning av plasmaskärmaskinen nattetid. Intervjun var ostrukturerad 
och genomfördes via telefon. 

Observationer 
För att säkerställa att de resultat som är framtagna av empirin är korrekt har flerta-
let mätningar gjorts, både kvalitativa och kvantitativa med olika metoder. Resulta-
tet har sedan sammanställts för att ge en korrekt och överensstämmande bild av 
verkligheten. För att kartlägga verksamheten inom studiens avgränsningar har för-
fattarna gjort observationer under fyra tillfällen vilka framgår i Tabell 2.  

Tabell 2. Observationer 

Tillfälle Tidpunkt Typ 

Observation 1 12-03-28 Kartläggning 

Observation 2 12-04-04 Kartläggning 

Observation 3 12-04-05 Mätningar 

Observation 4 12-04-16 Mätningar 

Observation 1 genomfördes den 28 mars 2012. Under detta tillfälle kartlades hela 
materialflödet genom fabriken samt alla de ingående huvudprocesserna. Detta 
gjordes för att få en övergripande bild av hur verksamheten ser ut och hur det 
område studiens avgränsningar förhåller sig till helheten.  

Observation 2 genomfördes den 4 april 2012. Under detta tillfälle kartlades pro-
cesserna som ligger inom studiens omfång och avgränsningar. Det som kartlades 
ligger till grund för studiens processkartor och de aktiviteter som använts. Resulta-
tet granskades av operatören för att säkerställa att det var rimligt. 

Observation 3 genomfördes den 5 april 2012. Under detta tillfälle utfördes tids-
mätningar för varje process som kartlagts för att få reda på hur nuläget ser ut. 
Mätningar gjordes och medelvärden räknades ut för att få fram värden som mot-
svarade verkligheten i så hög utsträckning som möjligt. Antal mätningar och resul-
tat redovisas i nulägesbeskrivningen samt analysen. Författarna fick även ta del av 
sekundärdata i form av loggar från plasmaskärmaskinen där olika tider för olika 
skärning och ställ fanns vilket sedan jämfördes med uppmätt resultat. Resultatet 
granskades av operatören för att säkerställa att det var rimligt. 
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Observation 4 genomfördes den 16 april 2012. Under detta tillfälle utfördes tid-
tagning av munstycksbyten. Resultatet granskades av operatören för att säkerställa 
att det var rimligt. 

Litteraturstudier 
Litteraturstudier har legat till grund för den teori som har applicerats på verklighe-
ten i enlighet med den deduktiva ansatsen som valts. För att säkerställa att studi-
ens källor håller en hög validitet och reliabilitet har författarna lagt stor vikt vid 
granskning av källorna. Många av de källor som använts känner författarna till 
sedan tidigare då de har använts i kurser under studietiden och/eller skrivits av 
författare som är ledande inom sitt område. Vetenskapliga publikationer som an-
vänts för studiens teori är av D-nivå eller högre. Den litteratur som studerats har 
valts efter dess relevans till ämnesområdet. 

Dokument och arkiv 
Under observation 3 fick författarna tillgång till plasmaskärmaskinens data som 
visade olika tider det tar att göra olika processer/aktiviteter inom plasmaskärma-
skinen. Dessa data fanns i plasmaskärmaskinens datasystem och resultaten jäm-
fördes med egna observationer för att se att observationerna låg i linje med plas-
maskärmaskinens egen bokföring. 

3.2.4 Dataanalys 

3.2.4.1 Kvantitativ och kvalitativ analys 

Den kvantitativa data som samlats in har analyserats genom att först ordna den 
kvantitativa data som samlats in. Den har ordnats efter vad den var avsedd att 
mäta. Det andra som gjordes var att bearbeta den data som samlats in där cen-
tralmått och spridningsmått (i form av variationsbredd) räknats fram. Data fram-
ställdes sedan grafiskt i tabellform. Stöd för tillvägagångssättet finns i litteraturen 
[17]. 

Den kvalitativa analysen har skett löpande efter varje insamlingstillfälle. Detta har 
gjorts för att få en tydlig bild direkt, vilket gjort att det blivit lättare att gå vidare 
eller upptäcka eventuella brister. Slutprodukten av den kvalitativa analysen har 
kopplats ihop med kvantitativ data för att skapa en sammanställning av varje om-
råde som datan har berört. Stöd för tillvägagångssättet finns i litteraturen [17]. 

3.2.4.2 Processkartläggning 

Processkartläggning är en metod med syfte att ge en enkel och tydlig bild av verk-
samheten och dess processer för att alla skall kunna förstå den [1]. Med hjälp av 
symboler och figurer i olika färger beskrivs vad som ingår och händer i processen, 
se Figur 9.  
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Figur 9. Tillvägagångssätt vid processkartläggning [1] 

En processkartläggning skall vara enkel. Med metoden skall verksamheten endast 
svara på frågan vad som görs och hur det görs. Det är t.ex. ointressant att veta vem 
som gör arbetet. Processkartläggning är en metod som är framtagen för att funge-
ra i alla branscher [1]. 

Aktivitet 
Genomförandet av processkartläggningen börjar med att ta fram start och mål på 
processen som kartläggs och identifiera alla de aktiviteter som ingår. Aktiviteten är 
det som händer i processen. Dessa utgör processens flöde och markeras med en 
stor gul figur. För att ta fram dessa används ordet att t.ex. att ta betalt eller att måla 
etc. När processens aktiviteter tas fram är det viktigt att hålla sig till hur flödet är 
idag, alltså göra en nulägesbeskrivning och inte göra som det borde vara. Dessa 
aktiviteter utgör stommen i processen [1]. 

Drivobjekt 
Drivobjektet startar processen utifrån ett behov. Detta kommer ofta från en 
kundorder, ett uppdrag, en remiss eller en tidsplan etc. vilket markeras med en 
mindre blå figur [1].  

Flödesobjekt/Värdeobjekt 
Flödesobjekt eller värdeobjekt är något som tillförs värde eftersom det flödar ge-
nom processen. Ett enkelt exempel på ett flödesobjekt är en patient som vårdas i 
en process. För att ta fram dessa används frågan vad. Flödet kan gå alternativa vä-
gar, parallella eller tvingande. Alternativa vägar innebär att det finns mer än en väg 
att gå. En parallell väg betyder att en aktivitet görs parallellt med en annan. Tving-
ande är sådana vägar som gör att en aktivitet tvingas gå tillbaka i flödet. Till flö-
desobjekt används rosa figurer [1].  

Resursobjekt 
Resursobjekt är nödvändiga resurser för de aktiviteter som finns i processen t.ex. 
material, maskiner, personal och utrustning. Dessa tas fram sist och markeras med 
en grön figur [1]. 
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3.2.4.3 Processanalys 

I samband med processkartläggning är det viktigt att analysera och utvärdera pro-
cesser för att kunna utveckla och förbättra dessa [1]. Då används olika färgade 
punkter för att markera om aktiviteter eller processer fungerar bra eller mindre 
bra, se Figur 10.  

 

Figur 10. Analys och utvärdering av processkartläggning [1] 

Framgångsområden 
Analysen börjar med att ta fram det som är bra i processen, alltså framgångsområ-
den. Det som anses fungera bra markeras med en grön punkt [1]. 

Utvecklingsområden 
När framgångsområden har identifierats skall sedan det som inte fungerar bra tas 
fram, alltså brister och problem dvs. utvecklingsområden. Detta görs på samma 
sätt som tidigare men markeras istället med en röd punkt. Det är viktigt att bara ta 
fram bristerna och saker som behöver förbättras i processen och inte fastna i att 
diskutera orsaker och lösningar till problemen [1]. 

Alternativa lösningar 
Vid identifiering av framgångsområden och utvecklingsområden brukar i regel 
även lösningar och idéer komma fram vid en diskussion. Då tas det hänsyn till hur 
det kan förbättras eller göras på ett annat sätt, vilket markeras med en gul punkt 
[1]. 

Mätpunkter 
Mätpunkter är något som är värdefullt att mäta och utvärdera i processen, vilka 
markeras med en orange punkt. Mätning görs för att övervaka processer och kun-
na göra jämförelser för att se eventuella problem och trender. Det som mäts kan 
sedan användas som beslutsunderlag och prioriteringar. Konsten här är att veta 
vad som skall mätas [1]. 

Det går i regel mäta två saker i en process vilka är produktivitet och effektivitet. 
Produktivitet är arbetsresultat dvs. det som åstadkommits och presterats i ett ut-
fört arbete. Effektivitet mäter effektresultatet som skapar ett värde eller nytta för 
kunden. Då utgår mätningen från processens mål. Det går även välja om mätning-
en skall göras kvantitativ eller kvalitativ [1]. 
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Något annat som är viktigt vid kartläggning och analys av processer är att hela 
tiden jobba med ständiga förbättringar och utveckla verksamheten. Detta för att 
kunna möta omvärldens förändringar och ökade krav för att nå ett framgångsrikt 
resultat. Här spelar mätningen och dess jämförelser med tidigare mätningar stor 
roll [1]. 
 

3.3 Kvalitet 

3.3.1 Validitet  

Validitet eller giltighet är ett mått på om studien/projektet undersöker det som är 
avsett att undersökas [18][19]. Validitetsbegreppet kan delas upp i inre validitet, 
yttre validitet och konstruktionsvaliditet. Inre validitet undersöker hur verkligheten 
och teorin överensstämmer med varandra. Den undersöker även kausaliteten mel-
lan olika händelser genom samband och relationer av olika variabler. Den yttre 
validiteten undersöker generaliserbarheten hos studien. Den sista typen av validitet 
är konstruktionsvaliditet och undersöker om giltiga mätvärden för studien har 
uppnåtts [18]. 

För att säkerställa hög validitet har flertalet olika metoder använts. Dessa metoder 
som valts är bl.a. kartläggningar, mätningar och intervjuer där både kvalitativ och 
kvantitativ data har använts. På detta sätt har den inre och yttre validiteten säker-
ställts med hjälp av den deduktiva ansatsen. De resultat som framkommit har legat 
i linje med teorin vilket tyder på hög inre och yttre validitet [19]. 

Empirin har jämförts med varandra för att säkerställa att det är rätt saker som har 
tagits fram. Resultat har även diskuterats med personal på MW Power för att för-
säkra att det är en korrekt bild som framställts. Detta tyder på att validiteten är 
hög då insatta i företagets processer, empiri och teori pekar på samma sak [18][19]. 

Konstruktionsvaliditeten har säkerställts genom att flertalet mätningar gjorts för 
att sedan räkna ut medelvärden och spridningsmått. De resultat som fåtts fram 
anses därför ha hög konstruktionsvaliditet, jämfört med att endast göra ett fåtal 
mätningar [19]. 

3.3.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten är studiens tillförlitlighet. Detta innebär att det är viktigt att t.ex. 
mätinstrument är tillförlitliga och att mätningar görs på rätt sätt. För att uppnå god 
reliabilitet gäller det att vara noggrann och registrera resultatet som fås på ett rik-
tigt sätt [17].  

Om studien genomförs igen ska samma mätvärden erhållas. För att säkerställa en 
hög reliabilitet har flertalet mätningar jämförts och medelvärden har räknas ut. 
Detta säkerställer att resultaten som fås fram är pålitliga och verkliga. Visar resul-
tatet av olika metoder på samma sak säkerställer det en hög reliabilitet. För att sä-
kerställa hög reliabilitet är det viktigt att mätinstrument är tillförlitliga och det gäll-
er även att vara noggrann. I denna studie har författarna registrerat alla de mätvär-
den som erhållits och flera mätningar har gjorts på all empiri från MW Power för 
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att undvika extremvärden. Medelvärden har sedan tagits för att få ett medel som 
har använts i genomförda beräkningar. Alla mätningar som gjorts har granskats av 
personalen för kontrollera om dessa kunde vara rimliga. De personer som har in-
tervjuats är de som haft störst betydelse och mest kompetens om problemet på 
MW Power. Författarna har även själva gjort besök och observationer och sett 
områden som bör förbättras. Flera lämpliga metoder och teorier har använts för 
att ta fram förslag på lösningar bl.a. olika kartläggningar vilket är till stor hjälp vid 
ett sådant här problem [17]. 

Eftersom problemet har fokus på MW Powers plasmaskärmaskin har data från 
denna tagits och jämförts med egen insamlad data och genomförda intervjuer. 
Intervjuer har genomförts ostrukturerade för att kunna granska problemet på dju-
pet. Vid besök, observationer, mätningar och intervjuer har båda författarna delta-
git för att säkerställa att alla mätvärden och information från intervjuer har uppfat-
tats rätt. Båda författarna har även deltagit för att all viktig information skulle an-
tecknas på ett riktigt sätt. När en bra bild av nuläget erhållits har detta noga under-
sökts och jämförts med de olika teorier om flaskhalsproblematik som finns för att 
sedan ta fram förslag på hur problemet kan förbättras på relevanta sätt. 
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4 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel presenteras resultatet av kartläggningarna, intervjuerna samt observationerna på 
MW Power. Detta resultat ligger till grund för analysen, svaret på problemfrågorna samt studi-
ens syfte. 

4.1 Överblick av tillverkning 

På MW Power sker konstruktion av pannor och pannanläggningar efter kunds 
önskemål. Allt konstrueras och ritas upp i CAD på konstruktionsavdelningen för 
att sedan kunna skickas ut till verkstaden där tillverkning påbörjas. Produkterna 
tillverkas av plåt som köps in av olika leverantörer. 

Den vanligaste typen av pannor kallas eldrörspannor, se Figur 11. Det finns även 
vattenrörspannor som fungerar annorlunda. Dessa är i regel större och har högre 
driftstryck (vattentryck). En panna innehåller många tuber (rör). I eldrörspannor 
går rökgaserna igenom dessa tuber till skillnad från vattenrörspannorna där vattnet 
går inne i tuberna. Utöver pannor tillverkas även andra tryckkärl såsom ångacku-
mulatorer, hetvattentankar, matarvattentankar, avspänningskärl och ekonomisers. 
Även färdiga panncentraler tillverkas. 

Ritningarna som upprättas på konstruk-
tionsavdelningen skickas via MW Po-
wers nätverk till plasmaskärmaskinen. 
Ritningarna fungerar som skärordrar för 
de detaljer som skall skäras ut. Dessa 
bearbetas sedan på olika sätt, bl.a. genom 
valsning och svetsning som är efterföl-
jande processer.  

Det första som görs när en panna skall tillverkas är att skära ut mantelplåtar som 
sedan valsas för att få en rund form. Efter detta moment svetsas skarvarna och 
andra mantlar ihop beroende på hur stor pannan skall vara. Gavelplåtar har många 
utskurna hål och i dessa monteras sedan tuber. Även eldrör skärs ut, valsas och 
monteras. Parallellt när pannstommen tillverkas görs övriga detaljer som sedan 
monteras på stommen när den är provtryckt och besiktigad. Besiktning utförs av 
ett ackrediterat besiktningsorgan för att pannan måste täthetsprovas och svetsning 
skall kontrolleras. Slutligen isoleras och plåtbekläds pannorna. Plåtbeklädningen 
görs för att isoleringen skall hållas på plats. Därefter monteras armatur och even-
tuellt oljebrännare. Även elledningar och elskåp monteras tillsammans med annan 
utrustning som behövs.  

Materialflödet uppströms, genom och nedströms från plasmaskärmaskinen kom-
mer att analyseras, vilket framgår av Figur 12. 

Figur 11. Ångpanna (eldrörspanna) 
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Figur 12. Huvudprocesser 

Flödet börjar med en kundorder som sedan bearbetas på konstruktionsavdelning-
en. När en panna konstruerats skapar konstruktionsavdelningen en skärorder som 
skickas till plasmaskärmaskinen. Plasmaskärmaskinens operatör skickar sedan en 
plockorder till en truckförare som sköter materialflödet uppströms från plasma-
skärmaskinen. Plasmaskärmaskinen bearbetar plåtarna som sedan går vidare till 
materialflödet nedströms. 
 

4.2 Materialflöde uppströms från plasmaskärmaskinen 

Innan plasmaskärmaskinen utförs inga tillverkningsprocesser utan det är endast ett 
materialflöde från fabrikens materiallager. De aktiviteter som ingår i denna process 
framgår av Figur 13. 

 

Figur 13. Processkarta över materialflödet uppströms från plasmaskärmaskinen 

4.2.1 Ta emot plockorder 

Truckföraren som ansvarar för materialtillförseln tar emot en plockorder. När 
truckföraren är ledig börjar han med plockningen direkt annars slutför han pågå-
ende uppdrag för att sedan börja med plockorderna till plasmaskärmaskinen. Tids-
åtgången för denna aktivitet är ca 1 minut i dagsläget. 

4.2.2 Lokalisera plåt 

Truckföraren lokaliserar sedan korrekt plåt i materiallagret (se Bilaga 1). Det finns 
inget affärssystem där plåtarnas lagerplats är bokförda. Truckföraren får därför åka 
runt på lagret och leta efter korrekt plåt, vilket är tidskrävande. Detta gäller mesta-
dels restplåtar som blir över vid skärning och som är för stora för att skrotas. 
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Om det som skall skäras inte kräver en fullstor plåt letar truckföraren upp en rest-
plåt som har mindre dimensioner. Detta görs även ibland av plasmaskärmaskinens 
operatör när truckföraren har en hög belastning.  

Tidsåtgången för att lokalisera plåt är väldigt olika beroende på plockordern. Att 
hitta en stor mantelplåt tar ca 5 minuter medans lokaliseringen av en mindre rest-
plåt kan ta ca 20 minuter. 

4.2.2.1 Returflöde  

Ett problem med materialflödet är att om det blir restplåtar kvar efter skärning så 
körs dessa ut igen utan att bokföra vad de har för specifikationer och var de finns 
lagerförda. Detta gör att operatören ibland måste gå ut och mäta och leta efter en 
lämplig plåt vid skärning av mindre detaljer som inte kräver en hel plåt. Detta är 
tidskrävande och tar upp en del av maskintiden om operatören måste göra detta 
vilket ofta händer.   

4.2.3 Köra in plåt till verkstaden 

När plåten är lokaliserad kör truckföraren in plåten till verkstaden. Tidsåtgången 
för denna aktivitet är starkt beroende av plåtens dimensioner. En liten plåt tar ca 
10-15 minuter att köra in medans en stor plåt tar ca 30-40 minuter. 
 

4.3 Plasmaskärmaskinen 

4.3.1 Grundläggande fakta 

Plasmaskärmaskinen är en Messer, se Figur 14, med strömkälla Hypertherm 400 
(strömkällan är den del som producerar plasman som skär i plåten). Plasmaskär-
maskinen har ett skärområde på 12500 x 3400 mm, alltså den största plåten som 
går att placera i plasmaskärmaskinen får max vara 12,5 m lång och 3,4 m bred. 
Plasmaskärning är den första processen i produktionsflödet, vilket betyder att 
denna måste ha tillräckligt hög kapacitet för att klara efterfrågan. Eftersom denna 
process är flaskhalsen i produktionen gör den att efterföljande processer ibland 
står stilla.   

Skärordrar skickas ut från konstruktionsavdelningen när de är färdiga. Detta inne-
bär att när en eller flera detaljer är konstruerade och uppritade så skickas dessa ut 
via nätverket till plasmaskärmaskinen. Operatören får även ett dokument på varje 
skärorder där det står var den finns att hämta på nätverket.  
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MW Power har valt en plasmaskärmaskin eftersom den är mest lämplig för deras 
produktion (med avseende på flexibilitet och hur tjocka plåtar den kan skära i). 
Plåten som skall skäras placeras på plasmaskärmaskinens skärbord. Denna plasma-
skärmaskin har ett så kallat vattenskärbord, vilket innebär att plåten som skall skä-
ras ligger i vatten när plasmaskärmaskinen arbetar. Plåtarna lyfts upp på skärbor-
det med hjälp av traverser i taket. När plåten har placerats på plasmaskärmaski-
nens skärbord sänks den ner under vattenytan innan plasmaskärmaskinen startar. 
Vattenskärbord skapar bättre arbetsmiljö eftersom det ger en lägre ljudnivå och 
rökgaserna försvinner.  

I plasmaskärmaskinen skärs alla plåtdetaljer ut som ingår i pannan eller till övriga 
produkter som tillverkas. Det som skärs ut till en panna är bl.a. mantlar, gavlar, 
eldrör, flamrumsplåtar, rökskåp, vändskåp, oljebrännaranslutningar, fötter och 
lyftdetaljer etc. Till övriga produkter som tillverkas t.ex. panncentraler kan det skil-
ja från gång till gång vad som skärs ut.  

 

Figur 14. Plasmaskärmaskinen 

4.3.2 Plåtar 

MW Power arbetar med grovplåt och tunnplåt. De största grovplåtarna som köps 
hem är 12000x3400 mm. Tjocklekarna varierar mellan dessa men de vanligaste 
som används är 10, 12, 15, 18, 20 och 22 mm. Även tjockare plåt än 22 mm före-
kommer men är mindre vanlig. Grovplåtar används till största del till pannornas 
mantlar, men även till andra delar som t.ex. gavlar, eldrör och fötter till pannorna. 

Tunnplåt som köps hem har måtten 3000x1500 mm och de vanligaste tjocklekar-
na på dessa är 1.5, 2, 3, 4, 5 och 6 mm. Tunnplåt förekommer också som rostfritt 
men i mindre utsträckning. Tunnplåt används till övriga detaljer som t.ex. skåp, 
luckor, skorstenar och inklädnad.   

Varje plåt har en viss kvalitet. Grovplåtarna är så kallade tryckkärlsanpassade plå-
tar som har en kvalitetsmärkning som heter P355NH. Tunnplåtarna är av en an-
nan sorts kvalitet som istället betecknas P265GH. De rostfria tunnplåtarna har 
också en egen beteckning som är 1.4403. Varje plåt har även ett så kallat charge-
nummer där det framgår vad det är för plåt och vilken sammansättning den har. 
Detta stansas in av tillverkaren för att det skall gå att följa upp från vilken batch 
plåten kommer från om det skulle uppstå några kvalitetsbriser eller liknande fel på 
plåten i framtiden.  
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Grovplåtarna lagras utanför verkstaden i plåtställ, se Figur 15. Tunnplåtar lagras 
till största del i ett plåtförråd utanför verkstaden. En del tunnplåt finns även lagra-
de i ett plåtställ inne i verkstaden. 

 

Figur 15. Plåtlager (grovplåt) 

4.3.3 Kostnad och kapacitet för plasmaskärmaskinen 

Plasmaskärmaskinen är igång 1 skift á 8 h per dag . Produktionen är igång fem 
dagar i veckan (måndag till fredag) och 44 veckor under ett kalenderår. Därav är 
den nominella kapaciteten 8 h per dag.  

Alltså är plasmaskärmaskinens nominella kapacitet per år 8 h*5 dagar*44 veck-
or=1760 timmar per år. 

I intervjuer med operatör och produktionschef berättar de att plasmaskärmaski-
nen är i drift ungefär 3 h per dag. Plasmaskärmaskinen har ett räkneverk som regi-
strerar skärtiden per dag och den ligger i snitt på 3 h per dag vilket stämmer över-
rens med den information som framkommit under intervju. Utnyttjandegraden 
hos plasmaskärmaskinen idag är därför 3 h/8 h*100=37,5 %. 

MW Powers självkostnad för plasmaskärmaskinen är 575 kr per timme, där alla 
kostnader ingår bl.a. direkt lön, fasta och rörliga kostnader och avskrivningar. Det-
ta gör att plasmaskärmaskinen kostar 575 kr per h*8 h=4600 kr per dag.  

Plasmaskärmaskinen står still 5 h per dag vilket kostar 5 h*575 kr per h=2875 kr 
per dag utan att producera någonting. Kostnaden per år blir 5 dagar*2875 kr per 
dag*44 veckor=632500 kr per år. 

4.3.4 Kartlagda aktiviteter 

I Figur 16 illustreras de aktiviteter som ingår i plasmaskärmaskinen samt hur de 
förhåller sig till varandra. 
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Figur 16. Processkarta över plasmaskärning 
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4.3.5 Kontrollera skärorder och beställa plåt 

Det första som görs när det skall skäras ut detaljer på en plåt är att kontrollera 
skärordern. Detta innebär att operatören tittar på vad det är för detalj/detaljer 
som skall skäras ut. Här måste operatören bl.a. kontrollera vilken plåttjocklek och 
plåtkvalitet som behövs för den aktuella skärordern. Detta tar ca 1 minut. Beställ-
ning av plåten görs genom att truckföraren får en plockorder av operatören till 
plasmaskärmaskinen.  

Under intervjuer med operatörer och produktionschefen framkom det att ibland 
får operatören vänta på att få in plåtar på grund av att truckföraren har andra ar-
betsuppgifter vilket gör att det blir brist plasmaskärmaskinen som leder till att den 
står still.   

4.3.6 Materialflöde uppströms 

När plasmaskärmaskinens operatör har gett truckföraren en plockorder hämtar 
truckföraren den plåt som behövs och kör in den i F-hallen. I intervju framgår det 
även att plasmaskärmaskinens operatör ibland hämtar plåt. För mer detaljerad in-
formation om denna aktivitet, se 4.2 Materialflöde uppströms från plasmaskärmaskinen. 

4.3.7 Materialtillförsel – placera plåt på skärbord 

Ett annat ställ är när plåtar skall lyftas upp på plasmaskärmaskinens skärbord. 
Denna tid varierar mycket beroende på plåtstorleken. En stor plåt har lägre ställtid 
än en liten när de skall lyftas upp på skärbordet. Plåtarna lagras som tidigare 
nämnts i plåtsäll utanför verkstaden och tas in med hjälp av truckar. Inne i verk-
staden hanteras och flyttas dessa med hjälp av traverser i taket.  

När plåten har kommit in i F-hallen måste den vidare till A-hallen där plasma-
skärmaskinen finns, se Figur 17. Problemet som finns när plåtar flyttas mellan 
dessa hallar är att det finns höjdskillnad i taket. Denna höjdskillnad skapar pro-
blem när plåten skall flyttas med hjälp av traverserna som går på banor i taket, se 
Figur 18. 

 

Figur 17. Verkstadslayout 
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Figur 18. Höjdskillnad mellan olika hallar 

 

Figur 18 visar problemet med höjdskillnaden i taket mellan hallarna. Plasmaskär-
maskinen finns i A-hallen se Figur 17. Plåten måste tas in i F-hallen eftersom plåt-
intaget finns där.  

Eftersom plåten skall in från F-hallen till A-hallen måste ett omtag göras eftersom 
traversen i F-hallen inte kan gå in i A-hallen på grund av att taket är lägre. Plåten 
lyfts med hjälp av krokar hängandes i traversen som tas runt kanterna i mitten av 
plåten. 

I Figur 18 framgår även att traversen i F-hallen endast kan röra sig i det röda om-
rådet medan traversen i A-hallen endast kan röra sig i det gröna området. Plåten 
tas in på längden i verkstaden då det inte finns utrymme att ta in den på bredden. 
Sedan tas den med traversen i F-hallen och körs in på längden så långt det går tills 
det röda området tar slut.  

När inte traversen i F-hallen kan gå längre görs ett omtag genom att byta till tra-
versen i A-hallen. När plåtarna är under åtta meter går det att ”dra” A-hallens tra-
vers åt sidan för att komma åt mitten av plåten. När operatören höjer traversen 
dras plåten en bit på marken innan den lyfts. 

Plåtar som är åtta meter eller längre måste tas från F-hallen till A-hallen med hjälp 
av dubbla traverser. Alltså med traversen i F-hallen och traversen i A-hallen. Detta 
beror på att dessa långa plåtar bågar sig om endast en travers används, vilket gör 
att det inte går att ta in dem i A-hallen med en travers. 

När en plåt som kräver dubbla traverser tas in måste plåten först föras så långt 
som möjligt med traverserna i F-hallen. Sedan sänks plåten ner på golvet. Traver-
sen i F-hallen backas till plåtens ände samtidigt som traversen i A-hallen körs till 
plåtens andra ände. Sedan lyfts plåten med både traversen i F-hallen och A-hallen 
samtidigt och körs in så långt i A-hallen som möjligt. I A-hallen finns det två tra-
verser som båda används för att lyfta upp plåten på skärbordet. 

Detta problem orsakar längre ställtider för en plåt som är över åtta meter lång än 
en plåt som är under åtta meter lång. Plåtarna körs in i F-hallen av truckföraren 
där sedan operatören till plasmaskärmaskinen gör nödvändiga lyft och omtag för 
att sedan placerar den på plasmaskärmaskinens skärbord.  
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En del tunnplåtar finns lagrade i ett plåtställ inne i A-hallen. När plåt skall föras 
från plåtstället till plasmaskärmaskinen måste även ett omtag göras då detta ställ 
har en egen travers över sig. Med denna travers förs plåten till den traversen som 
kan lägga plåten på plasmaskärmaskinens skärbord. Detta plåtställ finns på andra 
sidan hallen mittemot plasmaskärmaskinen bredvid plåtsaxen, se Figur 17. Detta 
plåtställ är bra placerat för övriga processer som skåptillverkning etc. till pannorna 
men det utgör problem för plasmaskärningen eftersom det ökar ställtider när om-
tag måste göras. Detta plåtställ är däremot enkelt att fylla på eftersom det kan fyl-
las på utifrån.  

4.3.7.1 Ställtider för iplockning av plåt  

För att få en bild av hur lång tid det tar att lyfta in plåtar i plasmaskärmaskinen har 
olika tider på olika plåtstorlekar klockats. Dessa tider framgår i Tabell 3, här finns 
även information om hur mycket varje plåt väger samt antal operatörer som be-
hövs. 

Tabell 3. Iplockning av plåt 

Mått på plat (mm) Tid (min) Vikt (kg) Antal operatörer 

3000x1500x6 8,1 216 1 

1200x1000x18 5,5 173 1 

6300x2000x10 7,5 1008 1 

12000x3000x15 19,5 4320 2 

6400x3200x18 13,5 2950 1 

3000x1500x3 8,6 108 1 

1500x700x12 3,5 101 1 

Tabell 3 visar att det skiljer mycket på hur lång tid det tar att placera en plåt i 
plasmaskärmaskinen. Dessa tider förutsätter att plåten finns inne i F-hallen. Ti-
derna gäller från att gå och hämta traversen, koppla i krokar i plåten, göra omtag 
mellan traverser och lyfta upp plåten på plasmaskärmaskinens skärbord. Observe-
ra att den stora tolvmetersplåten (mantelplåten) i Tabell 3 tog 19,5 minuter att 
lägga upp. Här behövdes det användas två traverser och två operatörer eftersom 
den skulle flyttas från F-hallen till A-hallen, där två operatörer då körde en travers 
vardera på grund av plåtens längd. Det är alltid två operatörer som hanterar plåtar 
med en längd över åtta meter. 

Mellan F-hallen och A-hallen måste alltid ett omtag göras mellan traverserna. De 
två tunnplåtarna 3000x1500x6 mm och 3000x1500x3 mm tas i ett plåtställ inne i 
verkstaden vilket också är besvärligt eftersom omtag mellan de olika traverserna i 
A-hallen måste göras.  

4.3.7.2 Tidsåtgång vid materiallokalisering 

I intervju med operatören framgick det att han lägger ca 30-60 minuter per dag på 
att leta efter plåtar. Detta görs när det är en restplåt som skall användas och truck-
föraren hanterar andra arbetsuppgifter. Under denna tid står plasmaskärmaskinen 
stilla och inga andra ställaktiviteter utförs, vilket kostar pengar. 
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Ingen inventarielista finns i dagslägen över restplåtar vilket gör att denna aktivitet 
är tidskrävande. 

4.3.8 Kontrollera och eventuellt byta munstycke 

Operatören måste med jämna mellanrum byta munstycke och andra slitagedelar i 
plasmaskärmaskinens brännare, se Figur 19 eftersom dessa slits vid skärning. 
Munstycken och andra slitagedelar behöver också bytas vid olika plåttjocklekar. 
När en ny plåt har placerats i plasmaskärmaskinen måste operatören därför göra 
en kontroll av att det sitter ett munstycke i brännaren som klarar att skära i den 
aktuella plåten.  

Det som orsakar förslitningen är genomslag i plåten. Det vill säga varje gång plas-
maskärmaskinen börjar skära på ett nytt ställe på plåten. Munstycket klarar ca 400 
genomslag vilket motsvarar ungefär 4 till 4.5 timmar vid normal körning innan det 
måste bytas ut mot ett nytt. Mer än så går inte köra eftersom det inte längre går att 
hålla plasmaskärmaskinens toleranser. Plasmaskärmaskinen räknar antalet genom-
slag och hur länge den har skurit vilket gör att operatören enkelt kan få informa-
tion om detta för att skärkvaliteten inte skall försämras.     

Delarna som byts har olika beteckningar beroende på vilken strömstyrka som 
krävs. Denna mäts i Ampere (A). De vanligaste munstyckena som används är av-
sedda för 130 A, 260 A och 400 A. Ett munstycke avsedd för 130 A används för 
att skära i tunnplåt, alltså från 1,5 mm upp till 6 mm i tjocklek. Ett munstycke av-
sett för 260 A används till grovplåt från 10 mm upp till 22 mm och ett munstycke 
avsett för 400 A används till grovplåt från 22 mm och uppåt. Vid skärning i rostfri 
plåt används ett speciellt munstycke avsett för 130 A. Detta beror på att det endast 
är tunnplåt som förekommer som rostfritt i MW Powers produktion.  

Vid byte av dessa delar måste brännaren plockas isär. Brännaren består av sju olika 
delar invändigt, se Figur 20. Av dessa byts normalt fyra delar. Två av dessa fyra 
byts alltid vilka är munstycket (Nozzle) och elektroden (Electrode). De andra två 
delarna byts endast vid behov. Dessa delar betecknas Nozzle retaining cap samt 
Swirl ring. 

Figur 19. Brännare 



Nulägesbeskrivning  

37 

 

Figur 20. Brännarens ingående delar [20] 

 

4.3.8.1 Ställtider för munstycksbyten  

Vid besök på MW Power under två dagar klockades ställtider för munstycksbyten, 
se Tabell 4. Dessa tider avser från det att operatören stannar plasmaskärmaskinen, 
plockar bort brännaren, plockar isär den och byter munstycke och andra slitagede-
lar, plockar ihop den och monterar brännaren på plasmaskärmaskinen och startar 
plasmaskärmaskinen igen. 

Tabell 4. Ställtider för munstycksbyten 

Ställ Tid (min) 

1 16,8 

2 15,5 

3 17,2 

4 17,4 

5 15,3 

 

 

Totalt 82,2 

Medelvärde 16,4 

Variationsbredd 2,1 

Under dag ett gjordes tre ställ där ställ var tvungna att göras på grund av att olika 
plåttjocklekar skars i plasmaskärmaskinen. Då skars 3 mm, 6 mm och 24 mm plå-
tar. Plåtarna på 3 mm och 6 mm skars med samma munstycke (130 A) och fick 
bytas en gång på grund av förslitning. Efter detta skulle en 24 mm plåt skäras vil-
ket gjorde att operatören fick byta till ett annat munstycke (400 A) innan skärning 
kunde påbörjas.  

Under dag två skars det ut gavlar till en panna som var 24 mm tjocka. Dessa gavlar 
har många utskurna hål, se Figur 21. Eftersom gavlar tar tid att skära så skar plas-
maskärmaskinen hela dagen på samma plåt. Det enda som gjordes var att byta 
munstycke när det behövdes vilket gjordes två gånger. 

Figur 21. Ångpanna i produktion med monterad gavel 
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Som Tabell 4 visar är medelvärdet på ett ställ vid byte av munstycke 16,4 minuter.  
För att kunna räkna vidare på detta räknades antal ställ som gjordes varje dag un-
der en arbetsvecka. Detta framgår i Tabell 5.  

Tabell 5. Antal ställ med munstycksbyte under en arbetsvecka 

Dag Antal ställ med munstycksbyte per dag 

1 3 

2 2 

3 3 

4 4 

5 2 

  Totalt 14 

Medelvärde 2,8 

Variationsbredd 2 

Tabell 5 visar att under en vecka gjordes totalt 14 ställ där brännaren plockades 
isär och munstycke och andra slitagedelar ersattes mot nya. Ett medelvärde på 
detta visar att ett munstycke byts i snitt 2,8 gånger per dag. I intervju med operatö-
ren och produktionschefen bekräftade dem att det är rimligt att de byter mun-
stycke ca 3 gånger per dag.   

4.3.9 Dataprogrammering 

Det som måste göras innan plasmaskärmaskinen kan startas är att programmera 
skärningen. I varje skärorder finns en eller flera detaljer som skall skäras. Det som 
måste göras är att placera dessa detaljer på en virtuell plåt i dataprogrammet. Hur 
de placeras i dataprogrammet är så som den färdiga skärningen kommer att se ut i 
verkligheten. I det här momentet ingår även att programmera för vilka kanter på 
plåten som skall fogberedas, vilket är det moment som tar upp den mesta tiden. 
Fogberedning innebär att kanter snedskärs med en viss vinkel för att sedan kunna 
fyllas med svets när olika detaljer senare skall svetsas ihop. Detta görs i ett pro-
gram som heter OmniWin, vilket är ett programmeringsprogram/skärprogram för 
CNC-styrda skärmaskiner. I intervju med operatören till plasmaskärmaskinen 
framgick det att dataprogrammeringen tar i snitt två timmar per dag att genomfö-
ra. 

Tabell 6 visar klockade tider för dataprogrammering på 20 olika plåtar. Dessa tider 
skiljer mycket beroende på vad det är för plåt som skall skäras, de plåtar som har 
många sidor som skall fogberedas kan ta upp till ca 50 minuter att programmera. 
De utan tar ungefär mellan 5 till 10 minuter att programmera. Eftersom det skiljer 
mycket mellan olika plåtar varierar antalet ställ per dag.  
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Tabell 6. Ställtid för dataprogrammering 

Ställ Tid (min) 
 

Ställ Tid (min) 

1 5,2 
 

11 5,5 

2 5 
 

12 5,9 

3 5,3 
 

13 7,3 

4 10,3 
 

14 19,8 

5 8,5 
 

15 6,6 

6 6,3 
 

16 5,3 

7 7,1 
 

17 7 

8 9 
 

18 7,2 

9 5,1 
 

19 8,5 

10 45,1 
 

20 50,2 

     Totalt 
   

230,2 

Medelvärde 
   

11,5 

Variationsbredd 
   

45,2 

 

4.3.10  Starta plasmaskärmaskinen 

När programmeringen är klar och plåten är placerad på skärbordet måste operatö-
ren förklara plåtens position för plasmaskärmaskinen vilket görs genom att styra 
plasmaskärmaskinens brännare till plåtens olika kanter. Efter detta kan den startas. 
Denna aktivitet tar ca 2 min att utföra.  

4.3.11 Eventuellt byta munstycke 

Denna aktivitet görs endast om skärningen pågår mer än vad munstycket och de 
övriga slitagedelarna klarar innan dessa måste bytas ut. Denna aktivitet utförs på 
samma sätt som aktiviteten innan dataprogrammering. Brännarens munstycke och 
dess övriga slitagedelar håller som tidigare nämnts ca 4-4,5 timmar. 

Om detaljerna som skärs ut på den aktuella plåten blir färdiga innan ett byte av 
munstycke och andra slitagedelar måste göras kan denna aktivitet undvikas och 
behöver därför inte utföras av operatören. Tidsåtgång och frekvens för denna ak-
tivitet är medräknad i rubrik 4.3.8.1. 

4.3.12 Stoppa plasmaskärmaskinen 

När plasmaskärmaskinen har arbetat färdigt på plåten slutar den att skära och ope-
ratören kör bort den från plåten och sätter den i parkeringsläge. Detta moment tar 
ca 1 minut att utföra. 
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4.3.13 Urplockningen av material 

Att plocka ur plåtarna från plasmaskärmaskinen tar normalt längre tid än att lyfta i 
dem. Detta eftersom det är fler detaljer att plocka ur. Efter skärning måste både 
skrotbitar, utskurna detaljer och ibland en restplåt plockas bort vilket visas som tre 
parallella aktiviteter i processkartan, se Figur 16. Mindre utskurna detaljer läggs 
vanligtvis på pall och större detaljer lyfts ner på golvet för att sedan gå vidare till 
nästa process. Små skrotbitar slängs i en skrotcontainer placerad intill plasma-
skärmaskinen. Större skrotbitar läggs på golvet i väntan att bli utkörda till en större 
skrotcontainer utanför verkstaden.  

Mätningar visar det att det tar i snitt dubbelt så lång tid att plocka ur material som 
att plocka i det i plasmaskärmaskinen. Vid urplockning gör operatören även en 
lättare kvalitetskontroll för att se att de utskurna detaljerna är felfria och har rätt 
mått. I intervju med operatören bekräftar han att mätningarna av urplockning är 
rimliga. 

Ett undantag är mantelplåtarna som sedan skall valsas. På dessa skärs endast ut få 
hål och detaljer vilket gör att det inte blir någon stor mängd skrot efter skärning. 
Mantelplåtar går därför snabbare att lyfta bort från skärbordet än att lyfta i dem 
eftersom dessa bara skall till valsen som står bredvid plasmaskärmaskinen. Detta 
gör att omtag mellan olika traverser inte heller behöver göras. Urplockningstiden 
beror därför mycket på vad det är för detaljer som skärs.  

Tabell 7 visar tidsåtgången vid urplockning av samma plåtar som analyserades vid 
iplockningen. Av denna tabell framgår det att det tar ungefär dubbelt så lång tid 
att plocka ur som att plocka i plåtarna i plasmaskärmaskinen. 

Tabell 7. Tidsåtgång urplockning av plåt 

Mått på plåt (mm) Tid (min) 

3000x1500x6 15,5 

1200x1000x18 13,2 

6300x2000x10 15,2 

12000x3000x15 22,1 

6400x3200x18 30,2 

3000x1500x3 15,3 

1500x700x12 8,5 

4.3.14 Ställ per dag 

I dagsläget är antal ställ per dag varierat. I intervju med produktionschefen och 
plasmaskärmaskinens operatör framgår det att antalet ställ per dag är mellan tre 
och tio stycken (inklusive ställ med munstycksbyte). Det finns inte något mönster 
som antalet ställ följer utan det beror på släppta skärordrar och hur lång tid de tar 
att skära. 
 



Nulägesbeskrivning  

41 

4.4 Materialflöde nedströms från plasmaskärmaskinen 

Efter plasmaskärningen flyttas de utskurna detaljerna till nästa process, se Figur 
22. De stora mantelplåtarna som skall valsas flyttas till valsen med hjälp av traver-
ser i taket. Detta görs av valsmaskinens operatör. Det är mantelplåtar och eldrör 
som valsas, se Figur 23. Andra detaljer som har skurits ut flyttas till nästa process 
av nästa process operatör.  
 

 

Figur 22. Processkarta över materialflödet nedströms från plasmaskärmaskinen  

 

Figur 23. Valsmaskin med mantelplåt 

4.5 Orderplanering 

Skärordrarna kommer i den ordningen där den som blir färdigkonstruerad först 
kommer till plasmaskärmaskinen först och vice versa. Ingen planering sker i släp-
pandet av skärordrar. Detta medför att skärordrar som borde vara prioriterade 
med avseende på när de ska vara klara kan hamna efter skärordrar som inte behö-
ver vara klara lika tidigt. 

Ett problem när skärordrar plockas är att ibland fylls inte hela plåten eftersom det 
inte finns tillräckligt med detaljer att skära i just den plåttjockleken. Detta gör att 
det blir restplåt över som ofta är för stor för att skrotas vilket ger extra material-
hantering vilket försvårar materialflödet till och från plasmaskärmaskinen.  

Dessa restplåtar som blir över är svåra att hantera eftersom de ofta får en oregel-
bunden form efter skärning. Detta ger längre ställtider och plåt som blir över tar 
upp plats innan dessa körs ut och placeras i plåtställ där de lagerhålls.  
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5 Analys 
I detta kapitel redovisas författarnas analys av nuläget samt förbättringsmöjligheter av nuläget 
som svarar på problemfrågorna samt syftet. 

5.1 Materialflöde uppströms från plasmaskärmaskinen 

Figur 24 visar en analyserad processkartläggning med punkter för att se vilka akti-
viteter som är framgångsområden och utvecklingsområden.  

 

Figur 24. Analyserad processkarta över materialflödet uppströms 

5.1.1 Ta emot plockorder 

Denna aktivitet har klassats som ett utvecklingsområde. Idag mottar truckföraren 
en plockorder från operatören till plasmaskärmaskinen. Efter att truckföraren har 
fått plockordern tar det en viss tid innan det som skall plockas kommer in i verk-
staden (tid beror på plåtstorlek, plåtens placering och på truckförarens tillgänglig-
het). Detta gör att det blir brist i plasmaskärmaskinen. För att effektivisera detta 
måste truckföraren veta vilken plåt som skall köras in i verkstaden innan behov av 
denna uppstår.  

För att truckföraren skall veta vilken plåt som behövs skulle det underlätta att ha 
en tavla vid plåtintaget där operatören kan skriva upp vilka plåtar som behövs ef-
ter att skärordrar har kontrollerats. Om operatören skriver upp mått på plåten, 
tjocklek och annan relevant information på tavlan kan truckföraren lätt se vilka 
plåtar som skall köras in till verkstaden under dagen. 

Operatören till plasmaskärmaskinen bör kolla över vad som skall skäras och be-
räkna en ungefärlig skärtid på t.ex. två timmar för en viss detalj. Efter dessa två 
timmar behöver operatören en ny plåt som då skall finnas inne i verkstaden inom 
dessa två timmar. Här går även bestämma att plåten skall finnas inne i verkstaden 
en tid innan den behövs så att den även hinner komma in i A-hallen. 

Eftersom detta skulle ersätta att truckföraren får en plockorder för varje skärning 
finns då en tavla med anvisningar om när plåten skall finnas tillgänglig för plasma-
skärningen. Detta skulle minska att brist uppstår i plasmaskärmaskinen vilket även 
bidrar till minskade ställtider och ökar kapaciteten.   

Finns plåten i plåtstället inne i verkstaden hämtar operatören den själv, detta gör 
att dessa plåtar ej behöver skrivas upp på tavlan. 

Truckföraren måste alltid prioritera materialtillförsel till plasmaskärmaskinen vilket 
gör att andra arbetsuppgifter måste vänta när en ny plåt behövs. 
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5.1.2 Lokalisera plåt 

Denna aktivitet har klassats som ett utvecklingsområde. Att lokalisera en plåt som 
inte är en restplåt fungerar i dagsläget bra. Men vid lokaliseringen av restplåtar bör 
en förändring ske. 

För att undvika att operatören och truckföraren måste leta plåt bör MW Power 
upprätta en lista för restplåtar som blir över efter skärning som senare kan återan-
vändas i produktionen. I denna restplåtlista (se Bilaga 2) kan operatören skriva in 
mått på plåten som blir kvar efter skärning om den är för stor för att skrotas. Plå-
ten bör då också märkas med ett nummer innan den lagerförs så det går lätt att 
hitta den. Om det t.ex. kommer en skärorder på någon detalj som inte behöver en 
hel plåt så kan operatören till plasmaskärmaskinen titta på restplåtlistan och se om 
det finns någon plåt som passar till just detta ändamål. Finns det en lämplig plåt 
t.ex. plåt nummer två i listan kan operatören enkelt beställa in den av truckföraren.  

Detta gör att operatören själv vet vad som finns och behöver därför inte gå runt 
och leta för att hitta en lämplig plåt. Detta sparar även tid för truckföraren. En 
restplåtlista är därför ett bra hjälpmedel för att veta vad som finns ute på plåtlagret 
eftersom det inte finns plats till att förvara restplåtar inne i verkstaden. 

Att föra in plåtar som blir över i en lista går snabbt och enkelt vilket MW Power 
kommer att tjäna på i längden. En restplåtlista kan även underlätta vid inventer-
ingssammanhang då det enkelt går att se vilka restplåtar som finns lagerförda. 

5.1.3 Köra in plåt till verkstaden 

Denna aktivitet har klassats som ett framgångsområde då den fungerar bra i dags-
läget. Inga förbättringsmöjligheter har setts på denna aktivitet. 
 

5.2 Materialflöde genom plasmaskärmaskinen 

Figur 25 visar en analyserad processkartläggning med punkter för att se vilka akti-
viteter som är framgångsområden, utvecklingsområden, alternativa lösningar eller 
mätpunkter. Utvecklingsområdena analyseras sedan med en SMED-analys. 
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Figur 25. Analyserad processkarta över plasmaskärning 
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5.2.1 Kontrollera skärorder och beställa plåt 

Denna aktivitet har klassats som ett framgångsområde eftersom den idag inte ut-
gör något direkt hinder för plasmaskärmaskinen. Här kontrolleras skärorden och 
en plåt beställs in vilket gör att aktiviteten i sig fungerar. Denna aktivitet har kort 
tidåtgång vilket gör att effektiviseringsmöjlighet inte ses i nuläget. 

5.2.2 Materialflöde uppströms 

Denna aktivitet har klassats som ett utvecklingsområde då den tar för lång tid idag. 
Denna aktivitet klassas inte som ett ställ eftersom denna aktivitet redan skall vara 
genomförd innan plasmaskärmaskinen ställs om. För mer detaljerad information 
och analys om denna aktivitet, se 5.1 Materialflöde uppströms från plasmaskärmaskinen. 

5.2.3 Materialtillförsel - placera plåt på skärbord  

Att placera plåten på plasmaskärmaskinens skärbord har klassats som en alterna-
tivlösning eftersom det direkt kom fram alternativa lösningar till denna aktivitet. 
Ställtider för plåtar som skall placeras på plasmaskärmaskinens skärbord tar olika 
lång tid beroende på vilken storlek plåten har. Men på alla plåtar måste ett omtag 
mellan de olika traverserna i F- och A-hallen göras. Detta omtag är svårt att und-
vika. För att minska ställtider i plasmaskärmaskinen pga. detta hanteringsproblem 
skulle plåten behövas tas in till A-hallen. Detta bör göras av någon annan än ope-
ratören till plasmaskärmaskinen. Det skulle t.ex. kunna göras av truckföraren som 
idag endast tar in plåten i F-hallen.  

Idag tar alltid operatören till plasmaskärmaskinen plåten i F-hallen och måste göra 
omtag för att få in plåten i A-hallen. Plåten bör därför finnas inne i A-hallen vid 
behov så att operatören till plasmaskärmaskinen enkelt kan ta den med endast 
traversen i A-hallen. Detta skulle underlätta för operatören och ställtiden för att 
placera en plåt på plasmaskärmaskinens skärbord skulle minskas. Om plåten 
kommer in i A-hallen av någon annan försvinner den tid det tar för operatören att 
förflytta plåten mellan dessa hallar. Detta kommer i sin tur att öka maskintiden.    

Ju större plåten är desto längre tid tar det att få in den i A-hallen men eftersom 
dessa plåtar är nödvändiga i produktionen så måste de finnas. För att dessa tider 
skall minimeras gäller det alltså att ha plåten inne i A-hallen bredvid plasmaskär-
maskinen innan behov uppstår. Detta kan kopplas till de olika planeringstavlor 
som har diskuterats tidigare i kapitlet om materialflödet uppströms från plasma-
skärmaskinen. 

Även problemet med restplåt ingår delvis i denna aktivitet. Restplåtar skall inte 
behöva letas efter så därför måste dessa finnas dokumenterade i en restplåtlista. 
Att leta efter restplåtar och köra in dessa till verkstaden skall inte göras av operatö-
ren till plasmaskärmaskinen eftersom det tar upp för mycket av maskintiden.   
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5.2.4 Kontrollera och eventuellt byta munstycke 

Denna aktivitet har klassats som ett utvecklingsområde eftersom detta tar upp 
mycket av maskintiden idag. Ställtiderna för ett munstycksbyte måste minskas för 
att plasmaskärmaskinen skall kunna användas på ett effektivare sätt än idag.  

5.2.4.1 Analys av ställtider endast byte av brännaren  

Idag byter operatören till plasmaskärmaskinen munstycken och andra slitagedelar i 
plasmaskärmaskinens brännare när detta behövs. Då plockas alltid brännaren isär 
och munstycke och andra slitagedelar byts ut. Som studien tidigare visat tar dessa 
munstycksbyten och byte av andra slitagedelar upp mycket av plasmaskärmaski-
nens maskintid.  

För att kunna minska nuvarande ställtider vid munstycksbyten går det att spara tid 
genom att undvika att plocka isär brännaren vid varje byte av dessa slitagedelar. 
Om det fanns färdiga brännare förberedda med nya munstycken skulle tiden det 
tar att plocka isär denna och byta dess ingående delar försvinna. Dessa ingående 
delar måste ändå bytas men då skulle det gå att göra om detta interna ställ till ett 
externt, dvs. byta under tiden plasmaskärmaskinen arbetar. För att se hur mycket 
det går att tjäna på detta togs även tider på hur lång tid det tar att endast plocka 
bort brännaren. Tabell 8 visar tiden det tog att byta en brännare vid fem olika by-
ten/ställ.  Resultatet visar att detta går betydligt snabbare att byta hela brännaren 
och det bidrar med en avsevärd minskning av ställtiderna för ett munstycksbyte.  

Tabell 8. Ställtid endast byte av brännaren 

Byte Tid (sek) 

1 105 

2 80 

3 85 

4 110 

5 98 

Totalt 478 

Variationsbredd 30 

Medelvärde (sek) 95,6 

Medelvärde (min) 1,6 

Enligt Tabell 8 tar det i snitt 95,6 sekunder att endast byta en brännare vilket är 
ungefär 1,6 minuter. Om tiden det tar att plocka isär en brännare som är 16,4 mi-
nuter minskas med 1,6 minuter fås en ställtidsreduktion på 14,8 minuter per ställ. 
Eftersom det görs i snitt 2,8 byten per dag går det spara 14,8*2,8=41,5 minuter 
per dag. Detta är ca 0,7 timmar vilket blir en besparing på 0,7*5=3,5 timmar per 
vecka. Produktionen är igång 44 veckor på ett år vilket gör att detta sparar 
3,5*44=152,3 timmar per år. Om självkostnaden räknas med blir detta en kostnad 
på 152,3*575 = 87585 kr per år. Så om detta alternativ med att endast byta brän-
naren skulle tillämpas på MW Power skulle det gå att tjäna ca 87585 kr per år.  
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Detta förutsätter att det finns en brännare med det munstycket som skall bytas 
färdigpreparerad. Idag finns endast en brännare så om detta skulle fungera måste 
MW Power köpa in extra brännare som kan användas för att minska denna ställ-
tid.  

Brännaren går snabbt och enkelt att byta eftersom den har ett snabbfäste vilket 
gör att den lätt kan skruvas bort. Som tiderna i Tabell 8 visar tog ett brännarbyte i 
snitt 95,6 sekunder. För att kunna göra förbättringar måste MW Power ha färdiga 
brännare med de fyra olika munstyckena som används ståendes intill plasmaskär-
maskinen. Detta gör att operatören kan gå och hämta en annan brännare och byta 
ut den när det inte går att skära mer med den som sitter i plasmaskärmaskinen. 
När plasmaskärmaskinen är igång igen skall operatören byta ut munstyckena och 
andra slitagedelar i den brännaren som senast satt i plasmaskärmaskinen och göra 
den färdig för nästa byte/ställ. 

Eftersom det är fyra olika munstycken som byts skulle det vara lämpligt att ha fem 
olika brännare, en med varje munstycke färdigt för att minska ställtiderna. Det 
finns en brännare idag vilket innebär att MW Power behöver köpa in fyra extra 
brännare för att kunna byta mellan alla olika munstycken på ett bra sätt. En brän-
nare kostar 9400 kr styck. I detta pris ingår inga delar invändigt, men delarna in-
vändigt som munstycke och andra slitagedelar finns redan lagerfört. Detta är en 
liten summa för MW Power. För att ställ skall kunna anpassas till olika detaljer 
som skärs ut behöver det finnas en brännare med varje munstycke. Dessa inköp 
kommer spara 87585 kr per år. Varje ställ vid ett munstycksbyte minskas med 14,8 
min vilket ger en stor förbättring och ökar maskintiden.    

Den tillgängliga arbetstiden är 40 h*44 v=1760 h per år. Nuvarande maskintid är 
37,5 % vilket betyder att plasmaskärmaskinen går 0,375*1760=660 h av den till-
gängliga kapaciteten. 

Besparingen på 152,3 timmar per år som går att göra med denna förbättring ökar 
plasmaskärmaskinens utnyttjandegrad med 152,3/1760=8,7 %. Detta ger en pro-
centuell ökning av plasmaskärmaskinens utnyttjandegrad till 812,3/1760*100=46,2 
% vilket är en relativ hög ökning med hjälp av denna relativt enkla förbättring. 

För att maskintiden på plasmaskärmaskinen skall kunna ökas med 8,7 % måste 
som tidigare nämnts fyra extra brännare köpas in för att det skall gå snabbare att 
ställa om mellan de olika munstyckena som operatören byter ut. Detta förutsätter 
också att operatören plockar isär och byter munstycke och andra slitagedelar un-
der tiden plasmaskärmaskinen arbetar så det alltid finns en brännare med varje 
munstycke färdig till nästa byte/ställ. 

5.2.5 Dataprogrammering 

Aktiviteten som handlar om att programmera plasmaskärmaskinen har klassats 
som mätpunkt eftersom vid en senare intervju med operatören till plasmaskärma-
skinen framgick det att denna aktivitet tog lång tid vilket inte hade observerats vid 
iakttagelser av olika tider runt plasmaskärmaskinen.  
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Det framgick av egna mätningar att det som tog upp mest av tiden till att pro-
grammera var att lägga fogberedning på plåtarna. Denna tid varierar mellan olika 
plåtar men i snitt läggs 2 timmar per dag till att programmera plasmaskärmaskinen.  

Eftersom dataprogrammeringen tar tid måste detta göras medan plasmaskärma-
skinen arbetar för att maskintiden skall kunna ökas. Idag börjar operatören när 
han har tid över, detta gör att en viss del av stället är externt men majoriteten är 
internt, vilket gör att det klassas som internt. Det måste alltså göras om till ett ex-
ternt ställ och inte som idag vara ett internt.      

5.2.6 Starta plasmaskärmaskinen 

Att starta plasmaskärmaskinen går snabbt och enkelt vilket gör att denna aktivitet 
är klassad som ett framgångsområde. Eftersom detta går snabbt och tar i snitt 2 
minuter finns inga effektiviseringsmöjligheter och aktiviteten ses heller inte som 
något större hinder.    

5.2.7 Eventuellt byte av munstycke 

Denna aktivitet görs endast om den aktuella plåten inte blir klar inom 4-4,5 tim-
mar viket är så länge ett munstycke håller. Detta är därför också ett utvecklings-
område som handlar om att minska ställtiden på samma sätt som aktiviteten kon-
trollera och eventuellt byta munstycke som måste göras innan dataprogramme-
ringen. 

Vid inköp av extra brännare kan därför ställtider för denna aktivitet också minskas 
på samma sätt som studien tidigare visat vilket i sin tur ökar maskintiden. 

5.2.8 Stoppa plasmaskärmaskinen 

Aktiviteten att stoppa plasmaskärmaskinen liknar aktiviteten att starta den vilket 
även gör att detta är ett framgångsområde. Detta tar i snitt en minut att utföra vil-
ket gör att det inte finns stora effektiviseringsmöjligheter och denna aktivitet utgör 
heller inte stora hinder för maskintiden i plasmaskärmaskinen. 

5.2.9 Urplockning av material 

Dessa tre parallella aktiviteter har klassats som utvecklingsområden. Här ingår att 
efter skärning plocka ut urskurna detaljer, plocka ut skrot och plocka ur en even-
tuell restplåt. Dessa tider varierar mycket beroende på vad det är för plåt som har 
skurits. Här bör mer personal än bara operatören till plasmaskärmaskinen hjälpa 
till vid urplockning av skrot och detaljer för att denna aktivitet skall gå snabbare 
och bli effektivare. Så fort som plasmaskärmaskinen har skurit klart på plåten mås-
te det finnas mer personal tillgänglig. Finns det mer personal tillgänglig kan denna 
ställtid enkelt effektiviseras. 
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I intervju med operatör och produktionschef så räknar de med att om det är fler 
personer som hjälper till med denna aktivitet bör ställtiden kunna förkortas med 
hälften vilket gör att det skulle ta ungefär lika lång tid som vid iplockning av mate-
rial.  
 

5.3 Materialflöde nedströms från plasmaskärmaskinen 

Materialflödet nedströms från plasmaskärmaskinen har klassats som ett fram-
gångsområde, se Figur 26. Efter skärning skall färdigskurna detaljer vidare till näs-
ta process vilket fungerar bra. Plåtarna går enklare att köra vidare till efterföljande 
processer med travers utan att omtag och dyl. behöver göras. De stora mantelplå-
tarna som valsas går vanligtvis direkt till valsmaskinen som är placerad bredvid 
plasmaskärmaskinen vilket fungerar bra. Mindre färdigskurna detaljer läggs på pall 
för att hämtas av personal till andra processer som t.ex. svetsning och montering 
vilket också fungerar på ett bra sätt.   

Det som MW Power måste vara uppmärksam på är att hålla truckgångarna rena så 
att transporten av material och detaljer kan gå snabbt och smidigt. 

 

 

Figur 26. Analyserad processkarta över materialflödet nedströms från plasmaskärma-

skinen 

 

5.4 Orderplanering 

För att undvika detta problem med att inte hela plåtar går åt är det viktigt att strä-
va efter att skära upp plåten som läggs i plasmaskärmaskinen så att det bara blir 
skrot kvar. Detta kan göras genom att vänta in skärordrar med samma plåttjocklek 
tills de fyller upp en hel plåt. Detta gör att maskintiden ökar eftersom operatören 
inte behöver ställa om så ofta vid olika plåttjocklekar, vilket minskar restplåt. 
Minskad materialhantering och minskning av restplåtar gör det även lättare att 
städa och hålla rent runt plasmaskärmaskinen.  
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Om plåtar fylls upp med så många skärordrar som möjligt innan plasmaskärma-
skinen startar bidrar detta till att färre ställ kommer genomföras eftersom att alla 
skärordrar ändå måste skäras. För att detta skall fungera måste olika skärordrar 
t.ex. delas upp vecka för vecka efter plåttjocklekar och inte skäras efterhand som 
de bli färdigkonstruerade. Alla olika plåttjocklekar kommer inte varje dag så därför 
är det klokt att samla ihop detaljer att skära så det går åt en hel plåt. Samla därför 
ihop t.ex. detaljer som skall skäras i 10 mm plåt tills dessa fyller ut hela plåten in-
nan skärningen påbörjas. Under intervjuer framkom det att varje plåttjocklek 
kommer i regel minst en gång per veckan. Varje plåttjocklek kommer inte varje 
dag men en skärorder på en detalj som skall skäras i 10 mm kan komma på en 
måndag och sedan återkomma i slutet på veckan eller början av nästa vecka. Så 
fungerar det ofta och då går det i regel vänta med att lägga i en hel 10 mm plåt tills 
det finns många detaljer att skära ut i denna plåttjocklek.  

Om det är så att det skulle bli bråttom med att skära ut en viss detalj så går det 
göra ett undantag och skära ut just den detaljen. Men detta skall i första hand und-
vikas eftersom den detaljen kommer bli dyrare än nödvändigt med alla ställ som 
behöver göras för bara en detalj på en plåt. Att lägga upp en hel plåt för en detalj 
anses alltså vara otillåtligt om det inte är helt nödvändigt. 

Om plåtar väntas med att skäras kan skrotet sedan lätt köras ut med hjälp av en 
truck och placera det i skrotcontainern så fort plåten är uppskuren. Skrot bör kö-
ras ut så fort som möjligt eftersom det är viktigt att hålla truckgångar rena så det 
blir lättare att hantera plåt som skall in och ur plasmaskärmaskinen vilket även 
minskar ställtider. Är det för mycket restplåt och skrot runt om plasmaskärmaski-
nen gör detta att det tar längre tid att ställa om och svårt att röra sig runt den med 
risk för personskador etc.  

Vid för mycket restplåtar ökar hanteringen och risk för skador på plåtarna finns 
därför också. Plåtarna får t.ex. inte ha för grova repor i sig vilket lättare kan upp-
komma vid ökad hantering. 

Idag plockas skärordrar som tidigare nämnts i den ordningen där den som blir 
färdigkonstruerad först tas först. Eftersom operatören till plasmaskärmaskinen 
inte vet när en skärorder skall vara färdigskuren borde dessa planeras på ett bättre 
sätt. Detta kan t.ex. göras genom att konstruktionsavdelningen daterar skärordrar 
med ett senast färdigdatum och släpper skärordrarna efter detta. Detta gör då att 
det blir lättare att planera i vilken ordning skärordrarna skall skäras vilket även 
bidrar till att lättare kunna sträva efter att skära slut på en plåt så att det bara blir 
skrot kvar vilket minskar restplåt.   

Här skulle någon form av planeringstavla underlätta för att kunna prioritera mel-
lan olika skärordrar. En sådan prioriteringstavla skulle kunna placeras ute i verk-
staden så att operatören till plasmaskärmaskinen lättare ser vad som skall göras 
under dagen och morgondagen. En prioriteringstavla tillsammans med daterade 
skärordrar underlättar för att kunna se behovet från efterföljande processer.     
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5.5 Obemannad styrning 

Eftersom plasmaskärmaskinen har tillgång till obemannad styrning så är detta ett 
bra alternativ för att öka maskintiden. Genom intervju med Intercut AB (general-
agent för maskintillverkaren Messer i Sverige) framkom det att denna plasma-
skärmaskin har tillgång till obemannad styrning. 

Detta fungerar som så att plasmaskärmaskinen kan startas innan arbetsdagen är 
slut och sedan gå ett antal timmar av sig själv utan övervakning. Om det upp-
kommer något problem kommer plasmaskärmaskinen stanna och använda sig av 
telefonuppringning till en jourhavande operatör. Detta gör att den jourhavande 
operatören får veta direkt om plasmaskärmaskinen stannar eller stöter på problem. 
Då kan operatören göra tillsyn vid behov. Plasmaskärmaskinen kan stanna för 
olika saker t.ex. att det är dags för munstycksbyte eller om det uppstår något pro-
blem som kan påverka kvaliteten på skärresultatet.    

För MW Powers del är detta en stor fördel när de skall skära gavlar till pannorna 
och annan långskärning i produktionen.  

I produktionen av en panngavel görs upp till 400 hål (beror på pannstorlek) vilket 
gör att det tar ca 4 timmar att skära en gavel, se Figur 27. Detta är vad ett mun-
stycke klarar innan ett byte behöver genomföras. Sådan långskärning kan då förbe-
redas innan arbetsdagen är slut och starta plasmaskärmaskinen innan operatören 
avslutar sin arbetsdag. Sen kan plasmaskärmaskinen skära klart gaveln som då 
kommer vara färdigskuren tills nästa arbetsdag.  

Detta är ett bra alternativ för att öka maskintiden och minska övertid när det finns 
ont om kapacitet och många skärordrar. Idag är övertid det enda alternativet för 
ökad maskintid vilket är kostsamt. När en gavel skärs behöver plasmaskärmaski-
nen inte ses till på flera timmar vilket skulle passa bra vid obemannad styrning. 
Detta gör då att det är lämpligt att skära andra detaljer på ordinarie arbetstid och 
gavelskärning kan då planeras utanför normal arbetstid. 

Om denna obemannade styrning tillämpas skulle det vara lämpligt att låta plasma-
skärmaskinen gå tre dagar per vecka á fyra timmar per dag. Detta beror på att i 
intervju med produktionschefen framkom det att långkörningar förekommer i 
snitt tre dagar per vecka.  

Figur 27. Gavelplåt med fogberedda hål 

 



Analys 

52 

Ett munstycke fungerar i drygt fyra timmar innan det måste bytas. Detta gör att 
dessa gavlar fungerar bra att skära utan tillsyn. Om beräkning görs på fyra timmar 
fås en extra maskintid på 3 dagar*4 h=12 h per vecka vilket är 12 h*44 veck-
or=528 h per år. 

Den nominella kapaciteten är som tidigare nämnts 40 h*44 veckor=1760 h per år. 
Utnyttjandegraden idag är 37,5 % vilket gör att plasmaskärmaskinens nettokapaci-
tet är 0,375*1760 h=660 h.  

Vidare kan plasmaskärmaskinens utnyttjandegrad ökas med 528/(1760+528)*100 
=23 %. 

Detta förutsätter att plasmaskärmaskinen går tre dagar per vecka á fyra timmar per 
dag. Detta skulle kunna gå att tillämpa längre eftersom här finns ingen begräns-
ning tidsmässigt. Men eftersom MW Powers efterfrågan i snitt inte tillåter mer än 
detta så är detta en relevant ökning. Eftersom denna uträkning handlar om endast 
fyra timmars körning efter normal arbetstid behöver ingen tillsyn göras om det 
inte uppkommer något problem i skärningen. Denna obemannade styrning kräver 
också ett visst jourtillägg för en jourhavande operatör.  

I intervju med produktionschefen framgick det att kostnad för jourersättning är 
750 kr per vecka. I denna kostnad måste jourhavande operatör göra tillsyn om 
plasmaskärmaskinen skulle larma via telefonkontakten. Detta kommer då kosta 
750 kr*44 veckor=33000 kr per år i jourersättning.    

Personalkostnaden för den obemannade styrningen per timme blir 33000 kr per 
år/528 timmar per år=62,50 kr per timme vilket är betydligt billigare än under 
ordinarie arbetstid. 

Kostnaden för investering i detta koncept är tyvärr fortfarande oklart. Detta beror 
på att mjukvara och hårdvara för denna funktion kommer nå marknaden under 
början av kvartal tre 2012. Detta är ändå lovande då Intercut AB påpekar att den-
na funktion till liknande maskiner har varit en lönsam investering. Detta stöds av 
beräkningarna för personalkostnaden som uppgår till 62,50 kr per timme. 

5.6 Investeringskalkylering 

MW Power behöver köpa in fyra extra brännare vilka kostar 9400 kr/st om denna 
studies förslag skall kunna tillämpas. Detta gör att grundinvesteringen för inköp av 
fyra brännare kommer att bli 9400 kr*4 st=37600 kr. Besparingen som denna in-
vestering ger är 87585 kr per år. Det årliga inbetalningsöverskottet är därav 87585 
kr. MW Power har öppet 44 veckor per år, därav blir inbetalningsöverskottet per 
vecka 87585 kr/44 veckor=1990 kr/vecka. 

Enligt Pay Off-metodens förenklade metod är grundinvesteringen 37600 kr och 
att MW Power kan betala 87585 kr per år, detta ger en återbetalningstid på 37600 
kr/87585=0,43 år. Ett verksamhetsår på MW Power är 44 veckor där av är återbe-
talningstiden 0,43*44=19 veckor. 

På 19 veckor har investeringen betalat sig själv vilket innebär att redan under för-
sta året kommer investeringen generera (44 veckor–19 veckor)*1990=49750 kr i 
ökade intäkter. 
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Denna beräkning tar inte hänsyn till att kapaciteten ökas så att fler pannor kan 
tillverkas vilket genererar mer vinst till MW Power. 

5.7 SMED-analys 

5.7.1 Steg 1 och 2 – Se till att ställ genomförs under drift samt separera 
interna från externa ställ 

Nedan finns en lista över vilka ställ studien har kommit fram till samt information 
om varje ställ. 

 Ställ 1 - Kontrollera skärorder och beställ plåt 
Detta ställ tar ca 1 minut och är idag externt. 

 Ställ 2 – Placera plåt på skärbord 
Detta ställ tar 3,5-19,5 minuter beroende på plåtstorlek. Detta är idag ett internt 
ställ. 

 Ställ 3 - Kontrollera och eventuellt byta munstycke 
Detta ställ tar 16,4 minuter och kan delas upp i 2 delar. Ställ 3A som är att byta 
brännaren vilket tar 1.6 minuter och är ett internt ställ som idag ingår i de 16,4 
minuterna. Ställ 3B som är att plocka isär brännaren och byta munstycke och 
andra slitagedelar tar 14.8 minuter och är ett internt ställ. 

 Ställ 4 – Dataprogrammering 
Plasmaskärmaskinens operatör lägger ca 2 h per dag på programmering. Bero-
ende på vad som skall skäras tar dessa ställ mellan 5-50,2 minuter. Operatören 
försöker göra detta ställ externt men det görs även när plasmaskärmaskinen står 
still. Därför är det uppdelat i Ställ 4A som är internt och Ställ 4B som är ex-
ternt. Dessa tider för hur lång tid dataprogrammeringen tar är väldigt olika från 
ställ till ställ vilket gör att de är svåra att bedöma. Dock är medelvärdet på 11,5 
minuter missvisande eftersom plåtar med fogberedning tar längre tid än de utan 
vilket framgår i Tabell 6. Vid fogberedning måste som tidigare nämnts plåtens 
olika kanter markeras vilket är tidskrävande om det är många av plåtens kanter 
som skall fogberedas.  

 Ställ 5 - Starta plasmaskärmaskinen 
Detta ställ tar ca 2 minuter och är internt. 

 Ställ 6 - Eventuellt byte av munstycke 
Detta ställ genomförs inte alltid men görs ca 3 gånger per dag. Detta ställ tar 
16,4 minuter och kan delas upp i 2 delar. Ställ 6A byta brännaren tar 1.6 minu-
ter och är ett internt ställ. Ställ 6B plocka isär brännaren och byta munstycke 
och andra slitagedelar tar 14.8 minuter och är ett internt ställ.  

Det som skall observeras under detta ställ är att det inte alltid utförs, utan en-
dast vid behov då munstycke och andra slitagedelar har använts så länge som 
de klarar skära. 

 Ställ 7 - Stoppa plasmaskärmaskinen 
Detta ställ tar 1 minut och är ett internt ställ. 
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 Ställ 8 - Urplockning av material  
Detta ställ tar 8,5-30,2 minuter och är ett internt ställ. 

5.7.2 Steg 3 - Konvertera interna ställ till externa ställ 

Interna ställ som konverteras till externa ställ är som följer: 

Ställ 3B - Plocka isär brännaren och byta munstycke och andra slitagedelar  

Ställ 4A - Dataprogrammering internt  

Ställ 6B - Plocka isär brännaren och byta munstycke och andra slitagedelar  

5.7.3 Steg 4 - Effektivisera ställ 

De ställ som kan effektiviseras och därmed minska deras tidsåtgång är: 

Ställ 2 - Placera plåt på skärbord, genom att ta in plåten till A-hallen kan detta ställ 
effektiviseras. Det uppskattas till ca 0,5-2 minuter beroende på plåt. 

Ställ 8 - Urplockning av material, halvering av ställtid till 4-15 minuter med hjälp 
av mer personal vid utförandet. 

5.7.4 Sammanfattning av SMED 

SMED-analysen innehåller följande steg och illustreras i Figur 28: 

I steg 1 är det endast Ställ 1 och 4B som är externa. 

I steg 2 separeras ställen från varandra. 

I steg 3 konverteras Ställ 3B, 4A och 6B till externa ställ. 

I steg 4 effektiviseras Ställ 2 och 8 (Eftersom effektiviseringar ej har hittats på fler 
ställ effektiviseras endast dessa två, se Figur 28). 

 

Figur 28. SMED-analys grafiskt 
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5.8 Sammanfattning av nya och gamla ställtider 

Efter att SMED-analysen genomförts finns det sex interna ställ. Dessa ställ och 
dess tidsåtgång är: 

 Ställ 2 - Placera plåt på skärbord, 3,5-19,5 minuter 

 Ställ 3A - Byte av brännaren, 1,6 minuter 

 Ställ 5 - Starta plasmaskärmaskinen, 2 minuter 

 Ställ 6A - Byte av brännaren, 1,6 minuter 

 Ställ 7 - Stoppa plasmaskärmaskinen, 1 minut 

 Ställ 8 - Urplockning av material, 4-15 minuter 

Det längsta ställ som går att göra beräknas till 19,5+1,6+2+1,6+1+15=40,7 minu-
ter och det kortaste till 3,5+1,6+2+1+4=12,1 minuter (ej medräknat tiden för det 
andra munstycksbytet då det ej alltid måste göras). 

Innan SMED-analysen genomfördes var det längsta stället 
19,5+16,4+2+16,4+1+30,2=85,6 (ej medräknat tiden som lades på dataprogram-
mering då den inte är helt fastställd) och tiden för det kortaste stället var 
3,5+16,4+2+1+8,5=31,4 minuter (ej medräknat tiden som lades på datapro-
grammering då den inte är helt fastställd samt tiden för det andra munstycksbytet 
då det ej alltid måste göras) 

Detta gör att det längsta stället har förkortats med 85,6-40,7=44,9 minuter (redu-
cering med 47,5 %) och det kortaste stället med 31,4 - 12,1 =19,3 minuter (redu-
cering med 38,5 %). 

Under en normal arbetsvecka tar skärningarna av plasmaskärmaskinen mellan 40 
minuter - 4,5 timmar per dag. Detta gör att av SMED-analysens föreslagna kon-
verteringar av ställ är genomförbara i förhållande till driftstiden.  
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel framförs författarnas egna tankar och reflektioner över resultatet samt den använ-
da metoden. Till sist presenteras slutsatserna av studien och rekommendationerna för MW Po-
wer samt generella rekommendationer.  

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Problemfråga 1 - Hur kan maskintiden i plasmaskärmaskinen 
ökas? 

Idag är plasmaskärmaskinens driftstid ca 3 h per dag vilket gör att den står still ca 
5 h per dag. Eftersom plasmaskärmaskinen står still ca 5 h per dag genererar den 
en kostnad på 632500 kr per år utan att den producerar något. 

Dagens maskintid på 3 h per dag kan ökas på olika sätt. När en plåt skall placeras 
på skärbordet måste MW Power sträva efter att få in plåten i den så kallade A-
hallen där plasmaskärmaskinen finns av någon annan än operatören då operatören 
skall utföra externa ställaktiviteter i första hand. Detta skall ske under tiden plas-
maskärmaskinen arbetar för att minimera ställtiden. När stora plåtar hanteras mås-
te det finnas extra personal tillgänglig när inlastningen sker eftersom denna aktivi-
tet kräver två personer. På detta sätt kan denna aktivitet effektiviseras. 

Vid skärning bör MW Power sträva efter att inte få några restplåtar eftersom dessa 
kräver extra hantering. För att undvika detta bör bättre orderplanering göras. Skä-
rordrar bör dateras med ett senast färdigdatum så de kan prioriteras bättre än idag. 
Detaljer för varje plåttjocklek måste samlas ihop så att MW Power kan sträva efter 
att fylla en hel plåt så det bara blir skrot kvar och inga restplåtar. Om fler detaljer 
läggs ut per plåt blir det även färre ställ per dag, vilket är viktigt eftersom antalet 
ställ i flaskhalsen bör vara så få som möjligt. Detta leder till ökad maskintid och 
utnyttjandegrad. 

Programmering av plasmaskärmaskinen som idag både görs internt och externt 
bör endast göras externt för att minska tiden flaskhalsen inte arbetar.  

Byte av munstycke och de andra slitagedelarna i brännaren är idag endast ett in-
ternt ställ. För att kunna undvika detta måste MW Power köpa in fyra extra brän-
nare som alltid är preparerade med de olika munstyckena som byts ut. Om studi-
ens förslag att endast byta brännaren tillämpas kommer endast byte av brännaren 
vara internt men att plocka isär denna och byta dess ingående delar kommer bli 
externt vilket kommer spara 14,8 minuter per ställ. Detta ökar plasmaskärmaski-
nens utnyttjandegrad med 8.7 % och därmed dess nettokapacitet med lika mycket. 
Denna investering har kort återbetalningstid och kommer generera vinst redan 
efter 19 veckor. Pay off-metodens nackdelar får inte speciellt stort genomslag i 
detta fall då det är en kort återbetalningstid. 



Diskussion och slutsatser 

57 

När skärning som tar mer än 14.8 min har startats är det lämpligt att göra dessa 
munstycksbyten och preparera brännarna med nya delar. Under intervju med ope-
ratören till plasmaskärmaskinen framkom det att skärtider som är kortare än 15 
min ej förekommer ofta. Därav borde det vara fullt möjligt att arbeta på detta sätt 
och göra om dessa interna ställ till externa ställ.  

Vid urplockning, Ställ 8 i SMED-analysen, kan effektivisering ske. Här bör extra 
personal hjälpa till att plocka bort färdigskurna detaljer, skrot och eventuell rest-
plåt för att minska dessa ställtider. Denna enkla förändring kan halvera tiden för 
urplockning vilket är en mycket viktig förbättring.  

Det längsta interna ställ som kan genomföras efter genomförd SMED-analys är 
40,7 minuter och det kortaste är 12,1 minuter. Innan SMED-analysen genomför-
des var det längsta interna stället 85,6 minuter och tiden för det kortaste interna 
stället var 31,4 minuter. Efter SMED-analysen har genomförts har det längsta in-
terna stället förkortats med 44,9 minuter (reducering med 47,5 %) och det kortaste 
interna stället med 19,3 minuter (reducering med 38,5 %). Detta innebär att plas-
maskärmaskinens ställtider kan minskas med studiens förslag samtidigt som dess 
maskintid ökar.  

Idag görs ca tre ställ per dag med munstycksbyten. Om vi räknar med det kortaste 
ställets förbättring vilket är 19,3 minuter. Skulle alla ställ vara så korta skulle MW 
Power tjäna ca 1 h per dag i ökad maskintid.  Ökningen av maskintiden är ((3 h+1 
h)/3)*100=33,3 %. En ökad maskintid med 33,3 % är i underkant räknat då det 
inte endast är de allra kortaste ställen som tagits med i beräkningarna. Skulle längre 
ställ tagits med skulle denna siffra vara betydligt högre. 

I SMED-analysen finns inte medräknat att det förekommer att operatören letar 
plåt eller får vänta på plåt. Utan det är endast ställaktiviteterna som är analyserade. 
Denna variabel är viktig eftersom mycket av tiden plasmaskärmaskinen inte skär 
idag gömmer sig här (Förslagen i problemfråga 2 svarar på denna problematik). 

Det är svårt att ge en helt konkret bild på förbättringarna eftersom det är så stor 
skillnad mellan olika ordrar och plåtens specifikation påverkar variansbredden i 
olika aktiviteter. Den kortaste ställtiden är 12,1 minuter medans den längsta är 
40,7 minuter. Även antalet ställ per dag varierar mycket. Eftersom variationen av 
antal ställ per dag (inklusive ställ med munstycksbyten) är så hög, är den nya net-
tokapaciteten inte anknuten till ställtidsreduktionen. Den nya nettokapaciteten 
måste studeras under en tid för att exakt kunna bestämma denna. 

I intervju med produktionschefen diskuterades att ibland förekom övertid i plas-
maskärmaskinen vilket gjorde att utredningar om plasmaskärmaskinens möjlighe-
ter till obemannad styrning undersöktes. Att plasmaskärmaskinen har möjlighet till 
obemannad styrning kom fram under kontakt med generalagenten Intercut AB. 
Eftersom Intercut AB inte kunde ge full information om detta har de i sin tur un-
dersökt detta tillsammans med maskintillverkaren Messer som förklarat att detta är 
fullt möjligt genom att en jourhavande operatör kan ha telefonkontakt med plas-
maskärmaskinen. I Intervju säger Intercut AB att mjukvara och hårdvara inte är 
färdiganpassad till just denna plasmaskärmaskin men den håller på att utvecklas 
och Messer säger att denna kommer vara tillgänglig i början av kvartal tre 2012. 
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Obemannad styrning till plasmaskärmaskinen är alltså fullt möjligt och Intercut 
AB har tillsammans med Messer lovat att mer noggrann information kommer fås 
på hur det kommer fungera. Även pris och specifikation om programvara och 
extra detaljer som behövs kommer de att ge information om när programvaran 
finns tillgänglig. Detta alternativ är intressant och bör ses över av MW Power ef-
tersom det skulle kunna öka maskintiden på ett positivt sätt.  

Skulle plasmaskärmaskinen köras tre dagar i veckan á fyra timmar med som före-
slagits med obemannad styrning skulle utnyttjandegranden öka 23 % och maskin-
tiden skulle öka med 528 timmar. Nettokapaciteten skulle därmed öka och materi-
alflödet lika så. Kostnaden för jourersättningen per år är 33000 kr vilket är en 
kostnad på 62,50 kr per timme vilket pekar på att en investering i obemannad 
styrning förmodligen kommer vara mycket lönsam. Idag är endast övertid tänkbart 
om plasmaskärmaskinen skall kunna producera mer än vad som görs under en 
normal arbetsdag vilket är betydligt högre kostnad än för jourersättning.   

Obemannad styrning är ett enkelt sätt att öka maskintiden. Men det finns givetvis 
svårigheter med detta eftersom att en operatör bör vara tillgänglig under denna tid. 
Detta är i första hand intressant fyra timmar per dag eftersom det är så länge ett 
munstycke klarar skära innan det måste bytas. Författarna tror detta kan utnyttjas 
på ett effektivt sätt efter arbetsdagens slut. Men det bör i första hand utnyttjas för 
långskärningar då dessa tar upp stor del av normal arbetstid.   

6.1.2 Problemfråga 2 - Hur kan materialflödet till och från plasmaskär-
maskinen förbättras så att utnyttjandet av den verkliga kapacite-
ten ökas? 

För att materialflödet uppströms skall fungera på ett bra sätt måste plåten finnas 
inne i verkstaden när den behövs av plasmaskärmaskinen. Idag fungerar det så att 
operatören börjar med att kontrollera skärordern för att veta vilken plåt som be-
hövs. Efter detta får truckföraren en plockorder och plockar in plåten. Men under 
tiden som truckföraren arbetar med att köra in plåten till verkstaden är det oftast 
brist i plasmaskärmaskinen. Har då truckföraren andra arbetsuppgifter som måste 
slutföras innan så kan operatören till plasmaskärmaskinen få vänta tills plåten 
kommer in vilket innebär att plasmaskärmaskinen står still helt i onödan.  

Detta problem skulle kunna lösas genom att använda en tavla där operatören kan 
skriva upp vilka plåtar som måste in under dagen samt vilken tid detta ska ske. 
Förslaget kräver att truckföraren måste titta på tavlan med jämna mellanrum. Det-
ta skulle kunna hjälpa till att få in plåtar som behövs under dagen under tiden 
plasmaskärmaskinen arbetar vilket skulle eliminera materialbrister om detta funge-
rar.  

I de fall en restplåt fås efter skärning måste en restplåtlista göras för att kunna do-
kumentera plåtens specifikation och lagerplats så MW Power vet vad som finns 
lagerfört. Idag tar det för lång tid att leta plåt vilket bidrar till materialbrist i flask-
halsen vilket är en starkt bidragande faktor till flaskhalsens låga nettokapacitet. Att 
plasmaskärmaskinens operatör måste gå iväg för att leta plåt istället för att göra 
externa ställ är oacceptabelt. 
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Eftersom plasmaskärmaskinen är en begränsande resurs och viktig i produktionen 
måste truckföraren prioritera materialflödet till denna före andra arbetsuppgifter 
och ta in plåtar som fort som dem behövs.  

MW Power bör även se över sin layout så att inleveranser till plasmaskärmaskinen 
kan fungera snabbt och smidigt utan att omtag och dylikt mellan traverser behöver 
göras för att få en plåt på plats och kunna starta plasmaskärmaskinen. Detta med 
att omtag mellan traverser måste göras går att effektiviseras så att inte operatören 
till plasmaskärmaskinen inte behöver göra det genom att som tidigare diskuterats 
få in plåten i A-hallen av någon annan.  

Materialflödet nedströms fungerar bra idag men det är viktigt att hålla rent i truck-
gångar runt plasmaskärmaskinen så att dessa inte blockeras. Detaljer får inte finnas 
kvar för länge eftersom stora plåtar tar plats vilket försvårar materialhanteringen 
till och från plasmaskärmaskinen. Det är viktigt att färdigskurna detaljer hämtas 
och kommer så snart som möjligt till de nedströms processerna för att dessa inte 
skall försvåra arbetet runt plasmaskärmaskinen.  

6.1.3 Sammanfattning av resultatdiskussionen 

Skulle studiens resultat implementeras på MW Power skulle stora förbättringar 
ske. Dagens maskintid i plasmaskärmaskinen är 660 h per år. Skulle obemannad 
styrning implementeras med de föreslagna förutsättningarna på 4 h per dag á 3 
dagar per vecka skulle maskintiden öka med 528 h per år vilket innebär att den nya 
maskintiden i plasmaskärmaskinen skulle vara 528 h+660 h=1188 h per år. Detta 
är en ökning av maskintiden med 80 %. 

SMED-analysen har resulterat i en ställtidsreduktion på minst en timme men i 
verkligheten betydlig mer då alla ställ inte är de allra kortaste. Skulle vi räkna i un-
derkant blir ökningen av maskintiden 1 h*5 dagar*44 veckor=220 h per år. Detta 
är en ökning av nuvarande maskintid med 33,3 %. Denna ökning gör att nettoka-
paciteten ökar med 12,5 %. 

Skulle materialtillförsel och kringaktiviteter kring plasmaskärmaskinen fungera 
som studien föreslår skulle materialbrist ej uppstå och maskintiden skulle kunna 
öka ytterligare. Men lågt räknat skulle studiens förslag kunna resultera i minst en 
ökning i maskintid på 528 h+220 h=748 h per år. Detta är en ökning av maskinti-
den på 113,3 %. Den nya nettokapaciteten blir (528+220+660)/(1760+528)=62 
%. 

Detta resultat är viktigt för MW Power som skulle kunna öka sin produktions 
output väsentligt.  Detta gör att MW Power lättare kan hålla leveranslöften vilket 
leder till högre kundtillfredställelse och högre kundlojalitet. Hög kundtillfredstäl-
lelse och hög kundlojalitet leder till lönsamhet. När produktionens output ökar 
kan företaget ta emot fler kundordrar och öka sina expanderingsmöjligheter.  
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Eftersom MW Powers produktion är kundorderstyrd är det svårt att göra exakta 
beräkningar på hur framtidens behov kommer att se ut och hur bra förslagen av 
studien kan tillämpas. Men den mix av plåtar och skärordrar som fanns vid besök 
är en sammanställning av hur deras produktion såg ut under våren 2012. I intervju 
med produktionschefen framgår det att normalt ser produktionen ut på detta vis. 
Det har även framkommit att produktionen inom de närmaste 12 månaderna är 
prognostiserad enligt liknade förutsägelser som under tiden författarnas observa-
tioner gjordes. Detta gör att studiens förslag bör kunna implementeras på MW 
Power.  
 

6.2 Metoddiskussion 

Denna studie vilar på en både kvalitativ och kvantitativ ansats. Denna kompro-
miss valdes då det ansågs att studiens tillförlitlighet höjdes genom att använda 
”mjuka” värden tillsammans med ”hårda”. Visar både kvalitativ data och kvantita-
tiv data på samma resultat pekar det på att resultatet är tillförlitligt. 

Studien vilar även på en deduktiv ansats. Denna ansats innebär att utifrån befintli-
ga teorier dras slutsatser om verkligheten. Anledningen till att denna ansats valdes 
är för att problemformuleringen är tydlig. Problemet är att MW Power har en be-
gränsande resurs och dess problematik skall lösas. Eftersom befintliga teorier och 
metoder finns kring detta problem var det logiskt att applicera dessa teorier på 
verkligheten. Ingen ny teori skall skapas och appliceras på nya fall vilket gör att 
den abduktiva ansatsen valdes bort. 

Den deduktiva ansatsen stärker även objektiviteten i studien då det finns tydliga 
teorier om hur problemet skall lösas. Detta gör att det blir svårare för studien att 
präglas av författarnas subjektiva uppfattningar. 

Studien har genomförts som en fallstudie. Fallstudiemetoden valdes för att den 
passade bra när det var just ett specifikt fall som skulle analyseras och inte ett ge-
nerellt problem. Fallstudie var egentligen det enda rimliga alternativet då vi hade 
ett specifikt fall och enkätundersökningar eller experiment skulle inte vara lämpliga 
för vår problembeskrivning och syfte. Fördelen med fallstudie är att fallet på dju-
pet kan analyseras vilket bidrar till att tillförlitligheten i resultatet blir högre. Detta 
eftersom att fallet studerats grundligt och utförligt istället för överblickande. 

Studiens resultat visar analysen av ett specifikt fall. Resultatet kan dock generalise-
ras och tillämpas på andra fall. Trots detta finns kritiken att metoden kan göra att 
ett generaliserat resultat inte har hög reliabilitet eftersom endast ett fall på ett före-
tag har analyserats. För att få ett mer tillförlitligt generaliserat resultat bör samma 
studie genomförts på flertalet fall på olika företag. När just ett fall inom ett företag 
studeras finns risken att andra bidragande faktorer till problemet som ligger ”utan-
för” det studerade fallet inte räknas in. Denna studie har använt sig av produk-
tionschefen som en av intervjupersonerna och han har kunskapen om helhetsper-
spektivet och har pekat på att problemet ligger hos plasmaskärmaskinen och dess 
materialflöde. 
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Fem intervjuer har genomförts under studien. Intervjuerna har varit ostrukturera-
de vilket författarna valt på grund av att ostrukturerade intervjuer är lättare att sty-
ra intervjun och komma ”djupare” inom problemet för att hitta bakomliggande 
orsaker. Författarna anser att om strukturerade eller halvstrukturerade intervjuer 
använts skulle detta hindra den personen som blev intervjuad att tala fritt och 
komma till botten av problemet. 

Insamlingen av empiri har till största del gjorts med observationer och mätningar. 
Vid insamlande av empiri via mätningar har flertalet mätningar gjorts och medel-
värden har räknats ut för att skapa en korrekt beskrivning av verkligheten. Detta 
eftersom endast en mätning av varje process skulle kunna vara grovt missvisande 
då det skulle kunna vara ett extremvärde.  

Litteraturstudien som genomförts för att samla teorier och metoder för att kunna 
använda den deduktiva ansatsen har i huvudsak varit litteratur av ledande författa-
re inom området. Eftersom dessa författare är erkända som trovärdiga källor höjer 
det studiens reliabilitet. Nackdelarna med denna studies litteraturstudier är att in-
fallsvinklar från andra författare till viss del inte får genomträngning. 

Processkartläggning är en metod som har haft stor betydelse för studiens resultat. 
Fördelarna med denna metod är att den ger en bra övergripande bild hur olika 
processerna samt processens aktiviteter hänger ihop och fungerar.  

Den ställtidsreducerande SMED-analysen är en erkänd och kraftfull metod för 
ställtidsreduktion. Denna metod har resulterat i stora förbättringar i denna studie. 
Denna metod är enkel att använda och ger stora resultat vilket gör att den bidrar 
till att studiens reliabilitet höjs. 

Validiteten är ett mått på om studien undersökt det som varit för avsikt att under-
söka. Eftersom MW Power själva anser att det är plasmaskärmaskinen som är en 
begränsande resurs med för låg kapacitet och detta har bekräftats genom studiens 
empiri. Studiens resultat har även diskuterats med personal på MW Power som 
bekräftat att resultatet verkar stämma överrens med verkligheten. Med hänsyn 
tagen till ovanstående bedömer författarna studiens validitet som god. 

Reliabiliteten är studiens tillförlitlighet. För att skapa en hög reliabilitet har både 
kvalitativ och kvantitativ empiri samlats in. Detta skapar som ovan nämnt en mer 
tillförlitlig bild av verkligheten och eftersom både kvalitativa och kvantitativa re-
sultat visar på samma resultat säkerställer det hög reliabilitet. När insamlingen av 
empiri gjorts har som ovan nämnt flertalet mätningar gjorts och sedan har medel-
värden räknats fram. Detta stärker studiens reliabilitet då det anses återspegla en 
korrekt bild av verkligheten. Med hänsyn tagen till ovanstående bedömer förfat-
tarna studiens reliabilitet som god. 

Studiens metoder och deras sammankoppling med studiens teoretiska bakgrund 
ger ett kraftigt angreppssätt på hur ställtidsreduktion och kapacitetsökning kan 
genomföras på producerande företag. Detta gör denna studie relevant för även 
andra företag än MW Power då flaskhals- och kapacitetsproblematiken är vanlig 
på producerande företag. 
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För att generalisera studiens resultat måste studiens tillvägagångssätt upprepas. Då 
studiens reliabilitet funnits god bör det vara enkelt att applicera studiens metoder 
på nya fall.  
 

6.3  Slutsatser och rekommendationer 

Det finns stora möjligheter att lösa den flaskhalsproblematik som MW Power har 
idag. Det som krävs är ett fåtal investeringar och ett strukturerat och systematise-
rat arbetssätt. Nedan redovisas studiens slutsatser efter varje problemfråga. 

6.3.1 Företagsspecifika slutsatser och rekommendationer 

6.3.1.1 Problemfråga 1 – Hur kan maskintiden i plasmaskärmaskinen 

ökas? 

De konkreta slutsatser som har diskuterats ovan är:  

Plåtar som skall skäras skall levereras till A-hallen för att det skall gå snabbare att 
placera plåtarna i plasmaskärmaskinen. Vid stora plåtar som skall levereras till A-
hallen bör extra personal finnas tillgänglig då det krävs för hanteringen. 

De interna ställ som skall konverteras till externa ställ är dataprogrammeringen 
samt byte av slitagedelar i brännaren. Detta kräver en investering i fyra nya brän-
nare. Denna investering är lönsam redan efter 19 veckor och bör genomföras 
snabbt. 

När skärningen är klar bör extra personal finnas på plats för att plocka ur plasma-
skärmaskinen.  

Genom att genomföra SMED-analysen som studien har presenterat kommer den 
längsta ställtiden att reduceras från 85,6 minuter till 40,7 minuter och den kortaste 
ställtiden reduceras från 31,4 minuter till 12,1 minuter. Detta motsvarar en redu-
cering på 44,9 minuter respektive 19,3 minuter. 

MW Power bör sträva efter att fylla plåtarna som skall skäras med detaljer för att 
inte få restplåtar. Detta bör göras med bättre orderplanering samt att skärordrarna 
dateras med senast färdigdatum. Läggs fler detaljer per plåt minskars även antal 
ställ. 

MW Power bör också se över möjligheten till självstyrning när hårdvara och 
mjukvara släpps i början av tredje kvartalet 2012. Detta gör att längre bearbetning-
ar kan ske utanför ordinarie tid så de inte tar upp kapacitet under arbetstid. 

6.3.1.2 Problemfråga 2 - Hur kan materialflödet till och från plasma-

skärmaskinen förbättras så att utnyttjandet av den verkliga ka-

paciteten ökas? 

De konkreta slutsatser som har diskuterats ovan är:  
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En tavla med vilka plåtar som skall skäras och vilken tid skärningen börjar bör 
upprättas för att säkerställa materialtillförseln till plasmaskärmaskinen. Material till 
plasmaskärmaskinen skall alltid prioriteras utöver andra arbetsuppgifter av truck-
föraren. 

En restplåtlista bör upprättas där plåtens specifikationer och lagerplats återfinns. 
Detta för att MW Power skall ha kontroll över sitt lager och att materialhämtning-
en skall vara effektiv. Endast truckföraren skall hämta restplåtar. 

För att säkerställa ett snabbt och smidigt materialflöde nedströms måste även 
truckgångarna hållas rena för att inte försvåra arbetet runt plasmaskärmaskinen. 

6.3.2 Generella rekommendationer och slutsatser  

Denna studies rekommendationer kan även tillämpas på andra företag med lik-
nande problem. Flaskhalsar bör alltid elimineras eller förbättras för att minska 
problem med beroenden och kapacitet. De teorier som använts i denna studie är 
väl beprövade och generella metoder/tekniker som har vävt samman ett teoretiskt 
ramverk för dessa typer av situationer.  

Denna studie kombinerar teorier från ekonomi, produktionslogistik, Lean och 
TOC. Studien visar på användandet av kombinerade tekniker för att uppnå en 
flödesoptimering. 

Processkartläggningen är som teorin säger en bra metod att använda för att före-
tag ska kunna se hur det fungerar idag för att sedan analysera de olika processerna 
och komma med förslag på förbättringar.  

En SMED-analys kan användas på alla typer av processer som har ställ. Metoden 
är generell och kan användas på samma sätt i andra företag. Det som författarna 
anses vara viktigt när en sådan här studie genomförs är att noggrant kartlägga nu-
läget och göra flera mätningar för att se hur olika tider varierar. Om andra företag 
skulle genomföra en liknande studie som denna är det viktigt att identifiera pro-
blemet för att kunna gå vidare på ett bra sätt. När en karläggning av nuläget är 
genomförd måste relevanta lösningar på problem tas fram. Det är även viktigt att 
använda sig av rätt metoder och verktyg för att komma fram till målet och lösa 
problemet. 

Det är som studien tar upp viktigt att hela tiden prioritera flaskhalsen som finns 
och se till att material alltid finns tillgängligt före denna process samt att den är så 
effektiv som möjligt. Att flaskhalsen fungerar på ett bra sätt är viktigt för att övri-
ga processer i flödet ska fungera.  

Många företag arbetar idag med ständiga förbättringar vilket är viktigt för att skapa 
framgång och öka sina effektiviseringsmöjligheter. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1. Layout över plåtlager och olika hallar 
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9.2 Bilaga 2. Exempel på restplåtlista 

Restplåtlista 
   

      Denna lista är avsedd för att registrera plåtar som blir över efter skärning vilka är för  
stora för att skrotas. Detta för att snabbt kunna se vad som finns lagerfört.  
Markera plåten med ett nummer, dess mått, kvalitet, chargenummer och lagerplats. 
Info kan även ges om t.ex. plåten har en oregelbunden form efter skärning för att  
lättare veta hur den ser ut. Ändra sedan mått vid skärning eller ta bort den från listan  
om hela plåten används. 

      

      

      Mått (LxBxT) Plåtnr Kvalitet Chargenr Lagerplats Info  

6000x3000x10 1 P 355 NH 88954669 Ställ 1   

3000x3000x18 2 P 355 NH 46546516 Ställ 1   

3000x1500x3 3 P 265 GH  45757568 Ställ 11   

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 


