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Abstract 

 
Development of machinery and its peripheral equipment intended for manufacturing often 
results in more advanced technology which can produce more units with less operators. This 
phenomena often reflects in the cost of investing in new capacity at the same time as the 
automatization of the manufacturing industries results in us being more depended on 
technology and equipment efficiency. 
 
This thesis is the result of an assignment requested by Amtek Components Sweden AB. This 
fabric, located in Västra Götaland, Sweden, manfactures wheel hubs, brake discs and rods for 
automotive-customers all over the world. 
 
Amtek’s sales projections are indicating on an increased demand on their wheel hubs. They 
have already identified the surface treatment process as a theoretical constraint in their system 
which limits their possible capacity of the wheel hubs. 
 
The purpose of this assignment is to generate guidelines and suggestions of actions in order to 
improve the existing equipment for Amtek Components Sweden AB. This due to the projected 
future demand and thus in order to help them to achieve an increased capacity of the wheel 
hub. As Amtek first and foremost are interested in improving their current equipment, the 
authors decided to put focus on reducing losses in the surface treatment processes in order to 
increase the usage of the equipment. The authors has also decided to analyze if the individual 
cycle times are fast enough to keep up with the required pace the projected future demands.  
 
A case study has been carried out in which data has been collected firmly from interviews, 
observations and documentation. In order to complement and increase knowledge in certain 
areas, literature studies has also been made. 
 
For a period of time to this day, Amtek has been keeping a continuous registration of their 
equipment’s performance. This data has been crucial to analyze for the identification and the 
root cause of the losses the system is suffering from.  
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Sammanfattning 

 
Utveckling av maskiner och dess kringutrustning för tillverkningsindustrin medför många 
gånger att de blir mer avancerade och kan producera fler detaljer med färre operatörer. Detta 
fenomen återspeglar sig många gånger i kostnaden för dem. Automatiseringen av 
tillverkningsindustrin bidrar till att vi gör oss mer beroende av utrustningen, samtidigt som det 
medför att det blir höga kostnader för företag att köpa sig mer kapacitet i form av exempelvis 
flera parallella system. 
 
Detta examensarbete är resultatet av en förfrågan av Amtek Components Sweden AB. Denna 
fabrik, som är benägen i Västra Götaland, är en tillverkande verksamhet av navmoduler, 
bromsskivor och vevstakar till automotive-kunder världen över.  
 
Amteks prognoser tyder på en ökad efterfrågan på bland annat navmodulerna. De har 
identifierat att ytbehandlingsprocessen är en teoretisk flaskhals och därmed begränsar deras 
möjliga kapacitet av navmodulerna. 
 
Syftet med detta arbete är att generera förbättringsförslag samt riktlinjer för Amtek 
Components Sweden AB med avseende på den utrustningen de redan använder idag. Detta på 
grund av den prognostiserade framtida efterfrågan och därmed för att hjälpa dem att uppnå en 
högre kapacitet av navmodulerna. Eftersom Amtek först och främst är intresserade av att 
förbättra den befintliga utrustningen, så har författarna har valt att fokusera på att undersöka 
möjligheterna att reducera förlusterna som processen lider av och på så vis öka utnyttjandet av 
utrustningen. Författarna har även valt att undersöka om de nuvarande enskilda stegen i 
ytbehandlings-processen är tillräckligt korta för att klara av en ökad takt. 
 
En fallstudie har utförts där data har samlats in genom främst intervjuer, observationer och 
dokument. Det har även utförts en litteraturstudie för att öka kunskap inom vissa områden och 
för att komplimentera kunskapsbasen. 
 
Amtek för redan idag en kontinuerlig driftsuppföljning på deras ytbehandlingsprocess. Den har 
varit kritisk i arbetet med att identifiera förlusterna processen lider av. Denna data har varit 
kritisk för att kunna identifiera förlusterna och grundorsakerna till dem. 
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Nyckelord: 
 
Rack: Ställning som används för att underlätta de interna transporterna av detaljerna. Varje 
rack innehåller 6 stycken detaljer. 
 
Lastbärare: Håller samman två rack genom ytbehandlingsprocessen för att öka genomflödet. 
Dessa förflyttas i sin tur med hjälp av skyttlar eller kranar. 
 
Skyttel 1: Transporterar lastbärare från in- och utbanan till förbehandlingen. 
 
Skyttel 2: Transporterar lastbärare från den katodiska elektrodoppningen och 
värmebehandlingen. 
 
Utrustningseffektivitet/OEE: Mått på hur väl en utrustning nyttjas i procent. 
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1 Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 
Amtek Components Sweden AB är en tillverkande verksamhet av komponenter som säljs till 
flera automotive-kunder världen över. Fabriken som är belägen i Floby, Västra Götaland, 
köptes upp i slutet av 2015 av det indiska bolaget The Amtek Group. 
 
Tidigare tillhörde de cirka 450 medarbetarna tillsammans med en fabrik i Skövde koncernen 
Volvo Cars Engine. De komponenter verksamheten tillverkar är navmoduler, bromsskivor och 
vevstakar. Produkterna är från början gjutna av deras leverantörer medan den avverkande 
bearbetningen, ytbehandlingen och emballering av komponenterna utförs av Amtek själva.  
 
Redan känt för Amtek Components Sweden AB är att processen för ytbehandlingen teoretiskt 
begränsar den högsta kapaciteten som kan uppnås vad gäller produktionen av navmodulerna. 
Den nuvarande utrustningen är köpt 2004 och hade från början en kapacitet på cirka 450 000 
nav per år med en cykeltid på 7,5 minuter per lastbärare, där varje lastbärare har en enhetslast 
på 12 stycken nav. 
 
Under de senaste åren har Amtek utfört flera förbättringsarbeten för att kunna öka det verkliga 
utfallet av godkända detaljer. De förändringar som redan har utfört fram tills idag är bland 
annat installation av nya indunstare som tar hand om hanteringen av dumpvatten, reducering 
av planerade- och oplanerade stopptider samt införing av ett FMEA-projekt (Failure Modes and 
Effects Analysis), vars syfte är att identifiera, utvärdera och eliminera risker i 
tillverkningsprocessen. År 2013 genomförds även en kaizen-workshop gällande anläggningen 
vilket utfördes i seminarieform under flera dagar. I dessa seminarier förbättrades specifika 
processer i områden som bland annat berör kvalitet, utrymmesutnyttjande och ledtider med 
hänsyn till kostnader. 
 
Samtliga förbättringsarbeten har lett till att cykeltiden idag mäts till strax under 6 minuter per 
lastbärare och en beräkning av utrustningseffektiviteten till 90 %. Samtliga arbeten med 
förbättringar av den befintliga utrustningen har bidragit till att den gällande kringutrustningen 
är överdimensionerad för vad anläggningen är gjord för från början.  
 
Det nya ägandeskapet medför förhoppningar om framtida samarbeten och tjänster med fler 
kunder än idag. Därför behöver verksamheten redan nu se över sina möjligheter om att öka sin 
kapacitet för att kunna bemöta den framtida, förhoppningsvis ökade efterfrågan. 
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1.2 Problembeskrivning 
Utveckling av maskiner och dess kringutrustning för tillverkningsindustrin medför många 
gånger att de blir mer avancerade och kan producera flera detaljer med färre operatörer, vilket 
ofta återspeglar sig i kostnaden för dem. Automatiseringen av tillverkningsindustrin bidrar till 
att vi gör oss mer beroende av utrustningen, samtidigt som det medför att det blir höga 
kostnader för företag att köpa sig mer kapacitet i form av exempelvis flera parallella system. 
Istället uppmuntras det många gånger till att arbeta med vad som redan finns [1]. 
 
Utnyttjandet av ens utrustning uppgår sällan till 100 % och det finns därför ofta rum för 
förbättringar av den befintliga utrustningen för en producerande verksamhet. ”Den osynliga 
fabriken” är ett uttryck just för den kapaciteten av verksamheten som är dold, eller inte 
nyttjad på grund av olika anledningar [2]. För att kunna öka ens utrustningseffektivitet på ett 
produktivt och lärande sätt så krävs det ett systematiskt och kontinuerligt arbete med 
förbättringar. Genom att använda sig av metodiker som lyfter fram just detta, exempelvis 
TPM, går det mäta och öka en process- eller utrustningseffektivitet och på så vis öppna upp 
och bruka den ”osynliga fabriken”.  
 
Enligt Amteks egna mätningar och beräkningar erhåller de idag en utrustningseffektivitet på 
90 % på deras ytbehandlingsprocess, dvs. utnyttjas 90 % av vad utrustningen är designad för. 
Kemiska processer används generellt mer effektivt än andra typiska produktionsflöden som 
exempelvis vid en avverkande bearbetning som svarvning [3].  
 
För att få data till de parametrar som används vid beräkning av utrustningseffektivitet så 
behövs en uppföljning av processens olika förluster mätas och kategoriseras. Genom arbete 
med reducering av dessa förluster ökar utnyttjandet av utrustningen och därmed möjligheten 
till att producera fler detaljer.  
 
Det är viktigt att beakta processens längsta cykeltid i ens produktionsflöde eftersom den 
begränsar din möjliga takt. Om en individuell cykeltid i systemet är längre än takktiden för 
systemet så kommer den oundvikligen att bli en flaskhals i systemet och därmed begränsa den 
[4]. Att ytbehandlingen begränsar den snabbaste teoretiska takten som går att uppnå idag är 
redan känt för Amtek.   
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Detta arbete ska förhoppningsvis utmynna i att Amtek får lösningsförslag på hur de kan bemöta 
den framtida efterfrågan genom att öka deras tillverkningskapacitet av navmoduler. Det finns 
även en önskan på att kunna producera med en takt på 124 nav/h med en fortsatt 
utrustningseffektivitet på minst 90 %. 
 
Därmed är studiens frågeställningar: 
 

1. Hur väl utnyttjas den befintliga utrustningen? 
  Vilka förluster påverkar utrustningseffektiviteten i 
ytbehandlingsprocessen? 

 
2. Vilka åtgärder bör genomföras för att reducera förlusterna i ytbehandlingen?  

 
3. Är den teoretiska cykeltiden nog för att hantera den prognostiserade efterfrågan och 

därmed den önskade takten? 
  Identifiera den längsta cykeltiden i processen - behöver den 
reduceras? 

 

1.4 Avgränsningar 
Detta är de avgränsningar som arbetet tar avstånd ifrån: 
 

 En förbättring av den befintliga utrustningen är intressant, därför kommer arbetet inte 
fokusera på att generera några förslag på investeringar i form av exempelvis nya 
maskiner, annan planlösning eller parallella system. 
 

 Arbetet begränsas till avdelningen för ytbehandlingen av navmoduler. 
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1.5 Disposition 
Bilden nedan (se figur 1.) illustrerar rapportens upplägg. 
 
Inledningsvis startar rapporten med ett introduktionskapitel som ger en bakgrund till studien 
och det problemområde som studien byggts upp kring. Vidare presenteras studiens syfte och 
dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens avgränsningar och avslutas slutligen med 
rapportens disposition.  
 
Kapitel 2 beskriver den teori som behandlats och för att ge en teoretisk grund för att kunna 
besvara studiens frågeställningar. 
 
I kapitel 3, metodkapitlet, finns en översiktlig beskrivning av det använda angreppssättet för 
att vidare besvara frågeställningarna. 
 
I nulägesbeskrivningen, kapitel 4, beskrivs de rådande förhållandena kopplade till 
problembeskrivningen.  
 
Kapitel 5 ger svar på studiens frågeställningar genom att behandla studiens resultat samt teorin 
från det teoretiska ramverket genom analys. 
 
I kapitel 6 finns åtgärdsförslag utifrån studiens resultat och analys samt diskussion av 
åtgärdsförslaget. 
 
Det slutliga kapitlet sammanfattar studiens slutsatser och rekommendationer och avslutas med 
förslag på vidare forskning.  

 

Figur 1. Disposition 
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2 Teoretiskt ramverk 

 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Examensarbetets huvudfokus är inriktat på att optimera utnyttjandet av en befintlig utrustning. 
Eftersom den första och andra frågeställningen angränsar varandra, har författarna valt att lyfta 
TPM i det teoretiska ramverket för båda frågorna eftersom den bland annat behandlar 
driftsuppföljningar. Driftsuppföljningar sker främst och helst som ett kontinuerligt arbete och 
är en central metod inom TPM. Syftet med driftsuppföljning är att identifiera vilka förluster 
som är relaterade till utrustningen och hur mycket de påverkar den genom att kategorisera vad, 
när och hur länge någonting har stört processen. Boken TPM: Total Productive Maintenance 
med erfarenhet av Volvo presenterar 16 olika förluster som påverkar utnyttjandet av en 
utrustning eller operatör. Några av de 16 förluster är ytterst lite- eller inte alls, relevanta för 
ytbehandlingsprocessen och kommer därför inte att läggas några resurser på. Vilka de är 
framkommer senare i rapporten, några med hjälp av teori och andra genom analys.  
Den tredje frågeställningen är enkel att besvara. Är de teoretiska cykeltiderna längre än den 
lägsta möjliga takttiden som kan uppnås måste reduceringar av dessa ske. Att bestämma den 
köpta cykeltiden presenteras också i TPM eftersom att det är en kritisk parameter för att mäta 
just utrustningseffektiviteten. Denna frågeställning är till för att besvara om det är möjligt att 
uppfylla vad Amtek önskar genom att endast arbeta med reducering av förluster i utrustningen. 

 

2.2 Takttid 
Takttid är en beräknad tid för att bestämma vilken hastighet som eftersträvas i ett flöde för att 
klara av en viss efterfråga. Syftet med takttiden är att skapa en jämn produktion där samma 
mängd resurser används hela tiden och för att undvika svängningar i de olika processtegen. På 
detta vis underlättas arbetet med att identifiera avvikelsers härkomst och påverkan. Takttiden 
är direkt relaterad till efterfrågan då den beräknas genom division av tillgänglig produktionstid 
dividerat med efterfrågan under ett givet tidsintervall [4].  
 
Om en individuell cykeltid för ett steg i processen överstiger den överliggande takttiden som 
hela processen ska ha, uppnår inte det steget den produktionstakt som eftersträvas och kan 
därmed klassas som en flaskhals i systemet. Om en individuell cykeltid däremot understiger 
takttiden så sitter den istället på en överkapacitet. Att utnyttja en överkapacitet ökar bland 
annat produkter i arbete och mellanlager, någont som i sin tur är en stor källa till uppbundet 
kapital och slöseri [5]. Det är eftersträvat att de teoretiska cykeltiderna för de individuella 
processerna är kortare än takttiden. På detta vis skapas utrymme för att kunna hantera 
oförutsedda störningar [4]. 
 

𝑇𝑎𝑘𝑡𝑡𝑖𝑑 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑑

𝐸𝑓𝑡𝑒𝑟𝑓𝑟å𝑔𝑎𝑛
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2.3 Total Productive Maintenance (TPM) 
TPM är en genomgripande förändringsprocess som med hjälp av medarbetarens engagemang 
och ständigt små förbättringar, vill kunna skapa störningsfria processer så att kostnader sänks 
och processens totala effektivitet ökar [3]. Genom arbete med TPM går det att öka den totala 
utrustningseffektiviteten och för att förbättra sitt företags produktiva processer. Syftet med att 
arbeta med effektivitsering i ett företag är bland annat att kunna utnyttja produktionsprocessen 
bättre och för att få sina kunder att bli nöjdare genom att bland annat säkerställa 
leveranssäkerheten, att investerare får högre avkastning, en säkrare produktion, mindre lager 
med mera. 
 
TPM bygger på 8 grundpelare:  
Specialistunderhåll – Ständiga förbättringar av driftsäkerheten. 
Operatörsunderhåll – För att få fler sinnen som fokuserar på en driftsäker produktion. 
Kompetensutveckling - Utveckling av personalen i organisationen utifrån behov. 
Ständiga förbättringar - Innefattar systematiskt tvärfunktionellt förbättringsarbete. 
Nyanskaffning - Skapa driftsäker produktion redan från början. 
Kvalitetsunderhåll – För att öka fokus på utrustningens kvalitetsutbyte. 
TPM administration – Skapa en effektiv och strukturerad administration. 
Säkerhet, hälsa och miljö - Säker personsäkerhet, ergonomi och miljö. 
 
I boken Total Productive Maintenance med erfarenhet från Volvo beskrivs 16 stora förluster i 
en producerande verksamhet. De 16 stora förlusterna delas in i tre huvudgrupper [6]: 
 
1. Hårda förluster - Förluster relaterade till utrustningens effektivitet, punkt 1-8. 
2. Mjuka förluster - Förluster relaterade till människors och överordnade systems 
effektivitet, punkt 9-13. 
3. Resursförbrukning - Förluster relaterade till utnyttjandet av sina resurser i form av 
exempelvis råmaterial och energi, punkt 14-16. 

 
 
Korrelation mellan grupperna 
Det är inte ovanligt att om det sker en förändring i en förlust så påverkar det en annan, antingen 
i samma eller någon annan grupp. Det är viktigt att vara vaksam på sambanden mellan 
förlusterna för att undvika suboptimering som följd av sina beslut [6]. 
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2.3.1 Hårda förluster, utrustningsrelaterade förluster 
För att kunna mäta hur väl en utrustning utnyttjas går det att beräkna mätparametern OEE 
(Overall Equipment Effectiveness), eller som det kallas på svenska, TAK (Tillgänglighet, 
Anläggningsutbyte, Kvalitetsutbyte). OEE påverkas främst av de hårda förlusterna, därför är 
det lättare för företag som använder sig främst av automatiserade processer att beräkna den. 
Manuellt arbete är starkt beroende av människan, vars förluster enklast kategoriseras till de 
mjuka förlusterna. 
För att kunna räkna på OEE så behövs kunskap om parametrarna planerad stopptid, oplanerad 
stopptid, teoretisk cykeltid, producerad volym och varav mängden defekta [3]. 

 

𝑇 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 =
𝑈𝑡𝑙𝑎𝑔𝑑 𝑡𝑖𝑑−𝑆𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑

𝑈𝑡𝑙𝑎𝑔𝑑 𝑡𝑖𝑑
  

 

𝐴 = 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒𝑡 =
𝐾ö𝑝𝑡 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑∗𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑗𝑒𝑟

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑑
  

 

𝐾 = 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒𝑡 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑗𝑒𝑟−𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑗𝑒𝑟

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑗𝑒𝑟
  

 
𝑂𝐸𝐸 = 𝑇 ∗ 𝐴 ∗ 𝐾 

 

2.3.1.1 Förluster som påverkar tillgängligheten, T 

Tillgänglighetsförluster är tidsrelaterade planerade och oplanerade stopp. När en utrustning 
gör ett oplanerat stopp såg går det att beskriva händelsen i tre faser. Mean Waiting Time, MWT, 
som är den genomsnittliga tiden från stoppet tills det att en operatör eller underhållspersonal 
är på plats. Mean Time To Repair, MTTR, som är den genomsnittliga reperationstiden och 
Mean Time Between Failure, MTBF som är den genomsnittliga tiden mellan felen. Orsakerna 
till tillgänglighetsproblem kan delas in i ”fel i utrustningen” och ”fel orsakade av människan”. 
Förlusterna klassas som sporadiska och kroniska. De sporadiska är ofta slumpmässiga och 
inträffar sällan men leder generellt till längre stopp och är ofta enklare att identifiera orsaken 
till dem. De kroniska uppkommer i en mer dold form och är svårare att identifiera. De 
uppkommer snarare i resultatet än som ett tydligt stopp. För att hitta orsakerna till de kroniska 
förlusterna krävs det ofta en djupare analys för att hitta grundorsaken till förlusterna. 
 
1) Utrustningsfel, avbrott och haverier 
Stopp i en utrustning ska inte accepteras eftersom det tar produktionstid. Dessa haverier brukar 
oftast uppträda som sporadiska fel. 
 
2) & 3) Omställningar & Verktygsbyte 
Det är inte alltid omställningar och verktygsbyten anses som förluster eftersom dessa aktiviteter 
är nödvändiga för flexibel produktion och bredden på sortimentet. Det är viktigt att fokusera 
på att göra det optimala antalet omställningar och verktygsbyten eftersom de egentligen är 
oplanerade stopp och därmed tidsförluster som kostar produktionstid.  
 
4) Uppstarts- och nedstängningsproblematik 
Vid uppstart av en utrustning inträffar det ofta att ett flertal händelser som leder till 
tidsförluster uppkommer. En annan vanlig förlustorsak i uppstarten av en utrustning är 
kvalitetsfel som inte bara innebär förlorad förädlingstid och förlorade detaljer utan också blir 
till ett administrativt arbete i form av rapporter, undersökningar och extra hantering [6].  
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2.3.1.2 Förluster som påverkar Anläggningsutbyte, A 

Anläggningsutbytet eller operationseffektiviteten mäter hur effektivt den tillgängliga tiden 
används. 

 
5) Tomgång och småstopp  
När en utrustning kör utan att några produkter tillverkas går den på tomgång. Operatörsväntan, 
reparatörsväntan, tid som inte registrerats på grund av bristande noggrannhet i mätsystemet, 
småstopp samt systemförluster räknas också. 
Systemförlusterna kan i sin tur kategoriseras till två grupper, direkta eller indirekta. Direkta 
definieras som systemförluster som slår mot ett större område. Exempel: Transportsystem som 
förbinder olika utrustningar. Strömavbrott, datorsystem mm. 
Indirekta inträffar om flera utrustningar är förbundna med varandra, exempelvis i en 
produktionslina som har ett produktionsflöde. Utrustningar utan felaktigheter kan behöva 
vänta på de som havererat. Indirekta systemförluster går att lindra genom att placera ut 
buffertar med material mellan stationerna. Det är dessvärre ingenting önskvärt använda sig av 
buffertar då lagerkostnader ökar. Småstopp är ofta kroniska och inte alltid lika uppenbara.  
 
6) Hastighets- eller taktförlust 
En hastighetsförlust uppkommer när utrustningens verkliga cykeltid är längre än den tänkta. 
Det går att skilja dessa två som teoretisk cykeltid kontra verklig cykeltid. När en utrustning 
producerar detaljer är det inte lika uppenbart att det finns en förlust som när exempelvis ett 
haveri har uppstått. Detta fenomen är ännu svårare att upptäcka vid anvädning av ett mer 
komplext system där olika utrustningar har olika cykeltider [6]. 

 

2.3.1.3 Förluster som påverkar kvalitetsutbytet, K 

Ett kvalitetsfel innefattar all extra rapportering, hantering och undersökningar av en felaktig 
detalj. Mest kritiskt är det om detaljen har lyckats komma fram till kunden eftersom att det då 
kan påverka försäljningen negativt. Åtgärder är att utföra kontroller längs med flödet, allra bäst 
är dock att inte låta dem existera. 
 
7) Kassation och justeringar 
Det finns flera sorter av kvalitetsfel och när de uppkommer så måste de påverkade detaljerna 
antingen omarbetas eller kasseras. Några av de mest förekommande kvalitetsfelen är: 
Arbetsfel - Uppkommer då utrustningen utfört en felaktig operation på detaljen. 
Materialfel - Ämnet är redan från början felaktigt. 
Justeringar - Detaljen avviker från kravspecifikationen men kan omarbetning för att bli 
godkänd. Justeringar av fixturer, verktyg eller liknande kan vara nödvändiga, ibland räcker det 
med att bara ombearbeta detaljen. 
 
8) Planerade förluster 
Planerade stopp är tid som är bestämd tid då produktionen är nerstängd. Detta begränsar den 
möjliga produktionstiden. Den är nödvändig för att säkerställa krav på kvalitet, säkerhet och 
driftsäkerhet. Det kan röra sig om allt från möten, raster, förebyggande underhåll med mera. 
Planerade förluster påverkar inte utrustnings OEE utan sätter snarare ramarna för 
tillgängligheten samt förebygger mot just kvalitetsförluster [6]. 

 

2.3.2 Mjuka förluster, förluster relaterade till människan 
De mjuka förlusterna är relaterade till onödigt arbete och ineffektiva arbetsmetoder utfärdade 
av människan. Ett mått på den mänskliga effektiviteten kan beräknas likt OEE. 
 
9) Ledarskapsförluster 
Ledarskapsförluster kan förklaras enklast som dålig planering. Dålig planering kan leda till 
kommunikationsbrist vilket i sin tur kan leda till brist på material eller väntan på att få 
instruktioner. För att få ner ledarskapsförluster krävs oftast bara engagemang.   
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10) Metodförluster  
Metodförluster är ett tecken på brister i utförandet av en arbetsuppgift. Med hjälp av 
kompetensutveckling kan dessa brister i utförandet minskas. Till exempel rörelseförluster som 
menas med att personen utför fler rörelser än vad som krävs. Detta kan bidra till slöseri, 
ansträngning och inkonsekvens. Metodförluster kan även innefatta brist på moral i den 
meningen att medarbetare slår av på arbetstakten innan rast eller drar ut på rasterna.  
 
11) Balanseringsförluster 
Balanseringsförluster skapas då för många eller för få personer fördelas på respektive 
arbetscykel. Det blir ofta i dessa fall att operatörer har antingen för mycket eller för lite att göra.  
 
12) Förluster i logistik och brist på automatisering 
Detta är förluster som skapas vid frånvarande investeringar i automatisering, trots att det skulle 
vara ekonomiskt försvarbart. Distributionsförluster räknas också in i den här kategorin när 
leverans- och transportarbete inte har automatiserats tillräckligt. 
 
13) Extra kontroll och justering  
De förluster som skapas vid extra kontroll och justering innefattar övervaknings- och 
inställningsförluster och även överdriven noggrannhet då kontroller utförs för ofta. Det 
grundar sig i att dålig kvalitet ska undvikas att skickas vidare i flödet [6].   
 

2.3.3 Resursförbrukning 
Den tredje gruppen innefattar förluster i samband med utnyttjande av förbrukningsresurser 
och råmaterial. Dessa har ofta stor påverkan på miljön. 
 
14) Råämnesförlust 
Överflödigt material är kostnadsförluster i form av: transporter, slitage av verktyg och fixturer, 
tid och räntekostnad och differens mellan inköpspris och skrotpris. 
 
15) Energiförluster 
Ofta är stora delar av verksamhetens totala kostnader relaterade till denna förlust. Exempel på 
direkta energiförluster kan vara: Luft- och oljeläckage, uppstartsförluster, överbelastning, 
temperaturförluster, onödig förbrukning, eldkraft-, bränsle-, ånga och vattenförbrukning och 
skärvätska. Kostnader för förbrukningsmaterial till energiförluster ska också inkulderas. 
Exempel: papper, rengöringsmedel, förpackningar med mera. 
 
16) Förluster i monteringsverktyg och fixturer 
Reparationskostnader av verktyg och fixturer. Denna förlust ska anses som en kritiskt sådan 
eftersom kapital är bundet i fler verktyg och fixturer än vad som egentligen är nödvändig för 
produktionen [6]. 

 

2.3.4 Driftsuppföljning 
Genom att utföra en driftsuppföljning fås information om vilka förluster som påverkar en 
utrustning. Arbetet med driftsuppföljning går ut på att mäta, registrera och kategorisera de 
förluster som kan identifieras i den intressanta utrustningen. Högautomatiserade anläggningar 
med få personal på flera utrustningar kan få problem med att utföra en kontinuerlig 
driftsuppföljning på ett bra sätt. Om operatörerna har flera olika uppgifter under sina skift kan 
de få svårare att bilda sig en uppfattning om förlusterna kring en specifik utrustning då de 
hanterar flera samtidigt. Detta fenomen motiverar verksamheten till att istället utföra en 
momentan eller periodvis driftsuppföljning. Vid en momentan driftsuppföljning observerar 
operatörer och observatörer noggrant på vad som händer under ett bestämt, välplanerat och 
kortare intervall där ett minimum på 50 timmar anses vara lämpligt. Eftersom operatörerna är 
dem som är i närmast kontakt med utrustningen är det också lämpligt att låta dem stå för den 
insamlade informationen med hjälp av deltagande observatörer. Helst sker uppföljningen av 
samma personer då de kan ha skilda uppfattningar om vad som händer. 
Brist på engagemang och rädsla om att deras utrustning reflekterar deras insats är två problem 
som stötts på vid liknande arbeten. Därför är det viktigt att utbilda och motivera operatörerna 
för att uppnå en så verklighetsnära uppföljning som möjligt. 
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En manuell driftsuppföljning ger mer förståelse hur utrustningen fungerar och hur förlusterna 
påverkar den än en automatiserad uppföljning. Automatiserad uppföljning har en tendens att 
generera en ohanterlig mängd data och en del gånger helt oväsentlig sådan [3].   

 

2.3.5 Teoretisk cykeltid 
Något av det svåraste när vid  mätningar av den totala utrustningseffektiviteten är att bestämma 
den teoretiska cykeltiden. För att kunna bestämma den teoretiska cykeltiden krävs det en djup 
analys av den cykeltid som utrustningen körs med samt den cykeltid utrustningen är 
konstruerad för. Det går att bestämma den teoretiska cykeltiden på 7 sätt [3].  
 
Den teoretiska cykeltiden bör bestämmas med 1 av de 7 förslagen som presenteras nedan med 
avseende på vilken som passar verksamheten bäst: 
 

1. Den hastigheten utrustningen är designad för. 
2. Den högsta hastigheten hos liknande utrustningar. 
3. Den högsta hastigheten i linan (flödet). 
4. Den högsta hastighet som provats i utrustningen. 
5. Den teoretiskt högsta uträknade hastigheten. 
6. Den högsta uppmätta hastighet utrustningen hållit historiskt sett (Kräver ett bra 

underlag). 
7. Dagens klockade cykeltid minus en ambitionsnivå. 
 

 
Det är lämpligt att testa och utvärdera vilken av dessa sju som bäst reflekterar verkligheten i sin 
egen verksamhet enligt den ordning som förslagen är numrerade. 
 
Cykeltiden är ett mått på hur lång tid det tar att bearbeta en detalj och visar hur lång den 
genomsnittliga tiden är mellan varje detalj som lämnar processen. 
 

𝐶𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 =
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑡𝑖𝑑

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑟 𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡ö𝑟𝑒𝑟
 

 
Processtiden är tiden för en fullständig operation utan hänsyn till hur många detaljer som 
behandlas samtidigt. En process som berör endast en detalj eller operatör åt gången har lika 
lång processtid som cykeltid [7].   
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2.4 Theory of Constraints (TOC) 
Theory of Constraints är en metodik som är utvecklad av forskaren och författaren Dr. Eliyahu 
M. Goldtratt. Huvudsyftet med att arbeta med TOC är att identifiera och systematiskt förbättra 
ens begränsningar/flaskhalsar som alltid existerar i ett flöde [8]. Tidigare ansågs det ofta att 
prioriteringar bör ligga på att reducera tillverkningskostnaderna i verksamheten, vilket många 
gånger har lett till beslut som oundvikligen medfört till bland annat större buffertlager, 
produkter i arbete och förebyggande underhåll. Dessa situationer kan bland annat kopplas till 
en sämre ordning i verksamheten, mera bundet kapital, längre ledtider än planerat, lägre 
leveranssäkerhet mot kund och därmed förlorade marknadsandelar. I boken “The Goal” 
beskriver han just denna problematik och ger förslag åtgärder för att förbättra och utnyttja 
flaskhalsarna i verksamheten fullt ut och även flytta fokus från tillverkningskostnad till 
genomflöde. 

 

Arbetet med TOC beskrivs i ”The Goal” i fem steg: 

 Identifiera - En flaskhals definieras som den långsammaste processen i ett system. 
Den möjliga takten som kan uppnås i hela systemet är aldrig snabbare än och begränsas 
just av flaskhalsen. Typiskt föreställs det en maskin eller en process i systemet som tar 
längre tid än de andra, men det kan lika väl röra sig om efterfrågan och därmed ens 
marknadsföring. 
 

 Utnyttja - Använd alla de direkta extra kapaciteterna som underlättar för flaskhalsen 
som redan finns i verksamheten. Ökar du effektiviteten i flaskhalsen ökar du 
effektiviteten i systemet.  
 

 Underordna - Optimera hela systemet genom att styra icke-flaskhalsar med avseende 
på din flaskhals. Vinster eller förluster i form av kapacitet eller tid spelar ingen roll i en 
icke-flaskhals så länge det inte uppkommer någon ny flaskhals. Det är viktigt att 
undvika beslut som leder till suboptimering. 
 

 Lyft - Har begränsningen flyttats? – Om inte, se över vad som kan förbättras mer tills 
det att den inte längre finns. Alternativt investera i mer kapacitet.  

 

 Repetera – Det kommer alltid  finnas en begränsning någonstans i systemet. Upprepa 
arbetet för att nå nästa nivå.

Figur 2. TOC-Cykeln 
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3 Metod  

 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
Nedan presenteras (se figur 3.) metoder som använts för att samla in data för att kunna besvara 
frågeställningen. Metoderna är valda för att få reda på vad som påverkar utrustningen samt för 
att få en förståelse om orsaker till varför. 

 
Figur 3. Koppling mellan frågeställning och metod 

 

3.2 Tidsplan 

De aktiviteter som planerats för detta arbete har planerats och schemalagds enligt (Figur 4.) 
nedan. Den präglas av kontinuerliga handledarmöten med handledare från skolan för att 
stämma av arbetet och att vid eventuella hinder kunna få råd om fortsättning. 

Figur 4. Planeringsschema 

Aktivitet 
Månad Feb Mars April Maj 

Vecka 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Förstudie                         

Projektplan                         

Genomförande (På plats)                         

Analys (delvis på plats)                         

Lösningsförslag (delvis på plats)                         

Rapportskrivning                         

Korrekturläsning                         

Förberedelse av presentation/opponering.                         

Inlämning av Rapport                         

Handledarmöte                         
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3.3 Fallstudie 
Med en fallstudie innebär någon form av undersökning på en mindre avgränsad grupp. Det 
finns olika sorters “fall”, till exempel på en individ, en grupp individer, en organisation eller 
som i vårt fall på en situation. Vid ett utförande av en fallstudie ses problemet utifrån ett 
helhetsperspektiv. Detta för att skaffa sig en så täckande information som möjligt. Eftersom en 
fallstudie ofta kommer till bra användning vid studering av processer och förändringar så var 
detta ett självklart val för oss. Det är också vanligt i fallstudie att samla information av olika 
karaktär för att få en så bred bild som möjligt av det aktuella fallet. Författarna har använt sig 
av ostrukturerade intervjuer och samtal, observationer och dokument för att samla ihop 
data/empiri till studien [9]. 

 

3.4 Datainsamling 
Författarna har samlat in data/empiri med hjälp av intervjuer och samtal, observationer, 
dokumentstudier och litteraturstudier. Datainsamlingen har gjorts för att kunna besvara 
studiens frågeställningar. Informationen som samlats in har mestadels varit sekundärdata men 
även primärdata för att öka arbetets validitet och reliabilitet. Primärdata är den informationen 
som samlas in själv och tolkas, exempelvis vara vid intervjuer eller observationer. Sekundärdata 
är den data som någon annan tagit fram. I detta fall har det varit fördelaktigt att använda sig av 
sekundärdata eftersom att det har besparat mycket resurser för båda parter. 

 

3.4.1 Intervjuer och samtal 
Intervjuer och samtal är en teknik för att samla information som bygger på frågor [9]. Det har 
förekommit flera typer av intervjuer med bland annat produktionstekniker och operatörer från 
ytbehandlingen. De intervjuer som har utförts har varit ostrukturerade och vanligtvis genom 
ett personligt möte i den meningen att intervjuaren träffat intervjupersonen och genomfört 
intervjun.  Det har även förekommit intervjuer via telefonsamtal och mail. Med ostrukturerade 
intervjuer menas det att frågorna har varit öppna och mestadels improviserade. För att öka 
validiteten i studien har samtalen varit med produktionstekniker och operatörer eftersom dessa 
personer har haft rätt befattning inom verksamhetsområdet. Att använda sig av 
intervjumetoden lämpar sig bäst om det är intresserat att utveckla en fördjupad förståelse för 
ett fenomen, eller för att upptäcka nya dimensioner av det som studeras. 

 

3.4.2 Observation 
Observation kan ses i vissa fall som det bästa medlet för att skaffa sig information om 
omvärlden. Detta görs slumpmässigt utifrån våra egna erfarenheter, behov och förväntningar 
[10]. De observationer som utförts är främst på ytbehandlingsprocessen, men även på annan 
utrustning som berör den. Författarna var i behov av att veta hur processen ser ut och hur flödet 
rör sig. För att informationen som samlas ska vara pålitlig behöver observationen vara noggrant 
planerad och den insamlade informationen systematiskt registerad. Det har varit viktigt att vid 
observationer att noggrann dokumenterande har utförts eftersom dokumentationen är 
underlaget för analysen i denna rapport. Det har skett flera deltagande observationer, vilket 
betyder att forskarna har deltagit i organisationens vardag och lyssnat, ställt frågor, och försökt 
förstå vad som händer i ytbehandlingsprocessen. 

 

3.4.3 Dokument 
Dokument har traditionellt varit ett uttryck för sådan information som är nedtecknat eller 
tryckt [11]. Författarna har använt sig av dokument som är relevanta för frågeställningen och 
som har ansetts vara lämpligt för arbetet. Vid starten av studien delades bland annat pärmar ut 
av Amtek som beskrev och förklarade hur ytbehandlingsprocessen fungerade och vad 
operatörerna gjorde vid maskinen. Det delades även ut mer ingående dokument på hur 
navmodulerna behandlades i ytbehandlingen.  
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3.4.4 Litteraturstudie 
Som litteraturstudie för frågeställningen användes främst två böcker. Den första boken, TPM-
med erfarenhet från Volvo, är skriven av Christer Nord, Bengt Pettersson och Berndt 
Johansson. Den andra boken, TPM - vägen till ständiga förbättringar, är skriven av Örjan 
Ljungberg. Litteraturstudien syftade till att få en djupare förståelse kring införandet av TPM i 
en verksamhet. Kompletterande litteratur och teoretiskt underlag har tagits fram från 
högskolebiblioteket i Jönköping och med hjälp av söktjänsten Primo. 

 

3.5 Dataanalys 
Dataanalys är en klargörande beskrivning av data som exempelvis är framtagen ur observation 
eller dokument. En del av den informationen som samlades kom i form av en driftsuppföljning 
som företaget kontinuerligt arbetar med. Annan information samlades in från litteraturstudien 
och även från den fallstudie vi utförde. Informationen som samlades in analyserades och var 
helt avgörande för att studiens frågeställningar skulle besvaras [11]. 

 

3.6 Validitet och Reliabilitet 
Validitet är att mäta rätt sak i sin undersökning. För att undersökningen ska bli bra gäller det 
att förstå innebörden vad validitet är för studien som utförs. Validitet är viktigt vid  utformning 
av sin undersökning och bedömning av sin egen eller någon annans utredning [12].  
Med reliabilitet menas hur kvalitativ ens mätning är, det vill säga hur tillförlitlig den är. Det är 
viktigt att för att bevisa studiens trovärdighet och att kunskap är framtagen på ett tillförlitligt 
sätt [13].  
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4 Nulägesbeskrivning 

 

4.1 Ytbehandlingen 
För att kunna besvara frågeställning 1 och 2 krävs det inte bara data på vilka förluster som 
uppstår, utan även förståelse om grundorsakerna bakom. Genom att fördjupa sig i hur 
processen fungerar och få kunskap om varför och hur den påverkas, underlättar det arbetat 
med att identifiera orsaker till de problem den lider av och därmed även potentiella lösningar 
mot dem. Frågeställning 3 kan vidare besvaras när den teoretiska cykeltiden given och kan 
jämföra den med den kritiska cykeltiden som krävs för att upprätthålla en viss takt. Teoretisk 
cykeltid är också en parameter som används vid just uträkning av OEE. 

 

4.1.1 Beskrivning av processen 
Till ytbehandlingen kommer detaljerna lastade i rack av sex stycken enheter. Två rack placeras 
i sin tur på en lastbärare av de två robotarna som står vid in- och utbanan. Lastbäraren hämtas 
sedan av en skyttel som tar detaljerna till förbehandlingen av ytbehandlingen. 
 
I förbehandlingen behandlas detaljerna inför färgappliceringen genom att doppas i kar vilka 
innehåller olika ämnen som är till för att härda detaljerna. Förbehandlingen är en 
zinkfosfatering som är en förbehandlingstyp som lämpar sig väl vid höga krav. Behandlingen 
skapar ett zinkfosfatskikt som ger ett mycket bra korrosionsskydd samt bra fäste för 
efterföljande lackering. 
 
Processen består av totalt 7 steg: avfettning, sköljning 1 & 2, aktivering, fosfatering, sköljning 3 
& 4, passivering och Demi-sköljning.  
Förflyttningen av lastbärarna mellan karen genomförs med hjälp av kranar. Samma sak gäller 
vid förflyttningen av lastbärarna mellan ugn och kylzonen samt till och från de två skyttlarna.  
 
Amtek använder sig av katodisk elektrodoppning (ED). De största fördelarna med katodisk 
elektrodopplackering är att korrosionsskydden blir väldigt bra i förhållande till 
skikttjockleken, det blir väldigt små färgförluster och den är dessutom vattenbaserad och ger 
därmed inga utsläpp av lösningsmedel. När färgen väl är applicerad ställs lästbäraren på en 
annan skyttel som tar dem till ugnen och värmebehandling som hanterar tio stycken 
lastbärare samtidigt. Efter värmebehandlingen ställs detaljerna på ledig plats i kylzonen. I 
kylzonen behandlas sex stycken lastbärare samtidigt. När detaljerna slutligen tagit sig igenom 
kylzonen åker de ut med den första skytteln till robotarna igen. Sammanfattningsvis är alla 
stegen i processen helautomatiserade. Dock är systemet helt beroende på att en truckförare 
successivt fyller på och tar av in- och utbanan med material. Om det fattas material eller om 
det är fullt med material signalerar en läsare att det är fel och systemet stannar till dess att 
stoppet är löst. 
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4.1.2 Rutiner och dagligt arbete 
Det dagliga arbetet för operatörerna vid ytbehandlingen består mestadels av kontroller och 
provtagning av baden för att undersöka om de håller rätt nivåer. På anläggningen är 
huvudsysslorna att serva in- och utbanan med in och utgående material, hämta och lämna rack, 
åtgärda driftstopp och att hantera inkommande större gods. Det ska även göras en daglig tillsyn 
på trucken. Inne i labbet är huvudsysslorna att genomföra analyser på samtliga bad i 
förbehandlingen och ED-linan för att garantera badens kvalitet. Vid en kvalitetsavvikelse görs 
de justeringar som behövs inne i anläggningen tills kvaliteten är bra. Labbet har även i uppgift 
att inventera de kemikalier som finns inne i fabriken och att göra beställningar som behövs till 
förrådet. Labbet ska även kunna ge support till operatören som kör anläggningen vid större 
störningar och driftstopp, ta hand om problem med indunstarna och Demi-anläggningen samt 
hantering av inkommande mindre gods. Arbetarna som jobbar i labbet ska även göra rent eller 
byta filtren i filterpressarna och dosera in kemikalier för de olika baden. Det är även viktigt att 
filter byten görs till analysen, avfettningen och färgbadet. Något som både de på anläggningen 
och de i labbet utför är byte av kemikalier. Flera kemikalier så som svavelsyra, natronlut med 
mera är farliga ämnen som ska hanteras varsamt. Det bedrivs även ständigt arbete med 5S 
(Sortera, systematisera, städa, standardisera, sköta om) för att skapa ordning och reda på 
arbetsplatsen. Efter varje skift registrerar operatören de förluster hen stött på under skiftet. På 
detta vis kan Amtek föra en kontinuerlig driftsuppföljning på deras utrustningar. 

 

Figur 5. Anläggningen 
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4.1.3 Brutto arbetstid 
 På Amtek bedrivs arbetet kontinuerligt i 4-skift och har under normala förhållanden cirka 130 
timmar brutto arbetstid per vecka. Ytbehandlingen är helautomatisk och fortsätter att arbeta 
så länge det finns material på inbanan. 

 

4.1.4 Processtider 
Tiderna representerar antal minuter det tar för en lastbärare att behandlas av den givna 
stationen i processen (se Figur 7). Ugnen och kylzonen behandlar 10 respektive 6 stycken 
lastbärare samtidigt. De har därmed en cykeltid på 6.3 minuter resp. 5.66 minuter. Siffrorna 
som är givna i figuren är från år 2010 och speglar inte verkligheten. Den indikerar däremot att 
ugnen och kanske fryszonen fortfarande är en potentiell flaskhals vid en ökning av takten. 

 

 Figur 7. Processtider, 2010 

Figur 6. Arbetstider 
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5 Analys 

 

5.1 Utrustningseffektiviteten 
För att förstå hur den befintliga utrustningen fungerar och hur väl den utnyttjas krävs det en 
analys av de förluster som påverkar den befintliga utrustningen. I denna analys så har data 
samlats in i form av en driftsuppföljning som dokumenterats av företagets operatörer. Med 
hjälp av den insamlade datan framgår det när maskinen har stått stilla och vad det är för fel 
som inträffat. Det har även utförts ostrukturerade intervjuer och observationer för att få reda 
på vad som kan tänkas ligga bakom hur den befintliga utrustningen utnyttjas i dag. 
 
Tidigare prognoser har indikerat på att det i framtiden kommer krävas en högre kapacitet i 
ytbehandlingen för att Amtek ska kunna klara av den framtida takten som krävs för att bemöta 
efterfrågan. Den befintliga anläggningen köptes in år 2004 och var då byggd för att ha en takt 
på 450 000 nav per år. Tanken med denna investering var att Amtek skulle kunna ha 4900 
arbetstimmar med en cykeltid på 7,5 minuter. 
  
Författarna har utfört en analys av utrustningens totala effektivitet (OEE) som är ett nyckeltal 
för att mäta hur effektivt en utrustning utnyttjas. Veckorna 2-13 under år 2016 ligger OEE-
värdet på 82 % i snitt och takten/h ligger på genomsnittligt ca 97,75. Som tidigare skrivet i det 
teoretiska ramverket delas OEE-beräkningen upp i sex stora förluster. Desto högre ett OOE-tal 
är i en process desto mer utnyttjas utrustnings fullständiga kapacitet [14]. För att optimera sitt 
OEE-värde så gäller det att alla typer av förluster som uppstår i utrustningen elimineras.  

  

Figur 8. Genomsnitt OEE 2016, Amtek 
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A1 BRUTTO ARBETSTID 6564 min   

B1 PLANERAD STOPPTID 220 min   

C1 UTLAGD TID (A1-B1) 6344 min   

D1 FÖRLUSTER, Tillgänglighet 390 min   

E1 TILLGÄNGLIG OPERATIV TID (C1-D1) 5954 min   

F1 TILLGÄNGLIGHETEN (E1/C1) 93,9%    

            

A2 PRODUCERAT ANTAL 11308 antal   

B2 KÖPT CYKELTID 0,496 min/detalj   

C2 
VERKLIG CYKELTID (B2+FÖRLUSTER, 

Anläggningsutbyte) 0,502 min/detalj   

D2 VERKLIG UTNYTTJANDEGRAD ((A2*C2)/E1) 95,3%    

E2 UTNYTTJAD PRODUKTIONSTAKT (B2/C2) 98,8%    

F2 
ANLÄGGNINGSUTBYTET (D2*E2) = 

((A2*B2)/E1) 94,2%    

            

A3 FÖRLUSTER, Kvalitetsutbyte 0 antal   

B3 KVALITETSUTBYTET ((A2-A3)/A2) 100,0%    

TAK UTRUSTNINGSEFFEKTIVITETEN (F1*F2*B3) 88,4%     

Figur 9. Beräkning OEE, 2016 v.2 

 
Amtek använder sig av en egen mall vid deras uträkning av OEE (se figur 10.). Författarna 
beslöt att testa om den skiljer sig från den som presenterats av litteraturstudien. Bilden ovan 
(se figur 9.) illustrerar OEE för vecka 2 år 2016 och vad författarna kan se är att OEE skiljer 
sig och är högre enligt denna beräkningsmetod än den Amtek själva använder (se figur 8.) 
Förklaringen till detta är att författarna kategoriserar de förluster som uppkommer i samband 
med FU som planerade förluster det vill säga begränsningar av den utlagda tiden. De har 
ingen påverkan på OEE-värdet. Data som använts i beräkningarna återfinns i bilaga 1. 

 

Figur 10. Beräkningsmall OEE, 
Amtek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OEE = Godkänt antal/(maxtakt * tillgänglig tid) 

  

Godkänt antal = Antal godkända tillverkade på den 
tillgängliga tiden 

Tillgänglig tid = Den tid vi bemannat för att köra 
utrustningen (inklusive Omställningar, FU, mm.) 

Maxtakt = 3600/klockad cykeltid 

Klockad cykeltid = Den cykeltid vi vid senaste 
förändringen klockat och beslutat ska gälla i 
cykeltidsdokumentet 
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5.1.1 Sammanställning av driftuppföljningen 
För att kunna besvara frågeställning 1 och 2 har data samlats in och analyserats. Datan som har 
samlats in och som använts i analysen är ifrån en driftsuppföljning som utförts av Amteks egna 
operatörer. Operatörerna har under sina skift registrerat alla stopp som inträffat och fört in 
detta i deras datorsystem och det är utefter detta datorsystem som diagrammet har tagits fram. 
Det syns då tydligt att exempelvis navbrist, det vill säga brist på material, är en stor förlust vid 
ytbehandlingen med 90 stopptimmar på 14 veckor. Det har visat sig att fyra av de största 
förlusterna står för nästan 75 % av alla förluster (se bilaga 2). 

 

5.2 Orsaker till förluster 
Orsakernas påverkan är nästan i enlighet med 80/20-reglen. Det vill säga att 20 % av orsakerna 
står för 80 % av förlusterna. I detta fall står 7 förluster av totalt 37 för 83 % av förlusterna i 
systemet.  
I driftsuppföljningen syns det klart och tydligt att navbrist är den största förlusten och därefter 
kommer FU-stopp, elavbrott, tomracks-körning, felplacering på inbanan och badjustering. 
Därför behövs det analyseras vad som gör att dessa förluster uppstår. 

 
Orsakernas påverkan är nästan i enlighet med 80/20-reglen. I detta fall står 20 % förluster av 
för 83 % av förlusterna i systemet. 80/20-regeln/paratetoprincipen är bra att använda sig av 
för att sortera vilka förluster som är bäst att lägga resurser på. Nedan (se Figur 11.) tydliggörs 
de mest kritiska orsakerna till förlusterna i ytbehandling-processen.  

 

Notera att förlusterna FU och tomrack har slagits samman eftersom de kategoriseras som 
planerade förluster. Tomrack-förlusterna uppkommer endast i samband med att ett FU utförs 
vilket förklaras varför senare i rapporten. 

  

Figur 11. De mest kritiska förlusterna 
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5.2.1 Navbrist 
När orsaker till navbrist kontrolleras syns det att inbanan till ytbehandlingen står tom, det vill 
säga att ytbehandlingen inte får rack med nav till sig, detta problem kan bero på en mängd olika 
saker. Författarna analyserade navbristen med hjälp av de dokument författarna fått och 
intervjuer författarna gjort. Författarna fick reda på att exempelvis så hade 
modulmonteringarna stora bekymmer vilket fick konsekvensen att de inte kunde frigöra de 
antal rack som egentligen var planerat. Detta gjorde så att nästa station som är 
grovbearbetningen inte fick några rack att fylla och kunde därför inte skicka några rack med 
nav vidare till ytbehandlingen. Ett annat problem som upptäcks är att modul- och 
lagermonteringarna körde övertid på helger samtidigt som bara en eller två grovbearbetnings 
liner körde. Detta skapade problemet att ytbehandlingen tömde sina buffertlager mellan 
grovbearbetning och ytbehandlingen. Tanken med dessa lager är att de ska finnas vid uppstart 
av maskin. Det förekom också att monteringen tömde mellanlagret och frigjorde en massa rack. 
Detta resulterar ofta i att på måndag förmiddag så fick ytbehandlingen stå stilla på grund av 
navbrist eftersom grovbearbetningen inte hade hunnit med att fylla racken med nav. 

 

5.2.2 Förebyggande underhåll 
Den näst största förlusten som framkommer vid analysen av driftsuppföljningen är 
förebyggande underhåll (FU). Förebyggande underhåll utförs för att fel som kan förekomma 
ska förebyggas. De förebyggande underhållen är schemalagda och förekommer varje vecka av 
båda operatörerna på ett skift. Ett större förebyggande underhåll utförs på samma sätt fast en 
gång i månaden. Det som däremot syns på driftuppföljningen är att tiden för de förebyggande 
underhållen är olika för varje vecka. Vissa veckor så förekommer inte ens ett FU och andra 
veckor så är tiden uppemot 10 timmar för FU. För att se det schemalagda FU:t samt dess 
aktiviteter (se bilaga 3). 

 

5.2.3 Elavbrott 
Som analysen visar så är elavbrott den tredje största förlusten. Elavbrotten består av ett stort 
avbrott som varade i 20 timmar i sträck. Det har funnits tillgänglig driftdata som sträcker sig 
över perioden 2015-2016 där det kan läsas av vilka stopp som sker. Denna driftdata är tagen 
från driftsuppföljning och visar alltså när olika stopp har skett och vad som har inträffat. Det 
som författarna sett är att just elavbrott endast skett en gång till under hela denna period. Då 
varade elavbrottet på cirka 20 minuter. Detta är alltså inte ett vanligt förekommande problem 
som Amtek lider av och ses alltså som en engångsföreteelse. 

 

5.2.4 Tomracks körning 
Tomracks körning som är den fjärde största förlusten i ytbehandlingsprocessen sker i samband 
med förebyggande underhåll och uppstartsförluster. Detta eftersom inga nav kan vara inne i 
ytbehandlingen under tiden underhållet utförs.  

 

5.2.5 101 från line 5 ligger fel på rack 
Naven är felplacerade på racken. Detta har medför att utrustningen kraschar om inte 
operatören hinner se felet innan dess att påfyllning av cellen görs. 

 

5.2.6 Badjustering 
En av operatörernas uppgifter är att mäta om de olika baden innehåller rätt mängd kemikalier. 
Vid tillfällen då de inte gör det får operatören stoppa och gå in i anläggningen för att korrigera 
baden genom att tillsätta kemikalier manuellt.  
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5.2.7 Produktionsstopp 
Produktionsstopp kan betyga många saker. Orsaker till de förluster som operatören har 
kategoriserats som produktionsstopp är många gånger svåra att peka ut. 
Efter årsskiftet, då Amtek bytte datasystem, har några komplikationer uppkommit. Bland annat 
så har det inneburet en del logistiska bekymmer vilket har genererat i att fel produkter har körts 
och tagit för mycket plats i lagret. 
 
Uppvärmning av värmebehandlingen startas med hjälp av timers så att allt är uppvärmt och 
redo inför produktionsstart. Det har funnits tillfällen då det strulat med detta och därmed 
försenad produktionsstart på grund av för låg värme.  

 

5.3 Tillgänglig produktionstid/Utlagd tid 
Den utlagda tiden är den tid som är planerad för produktion minus de stoppförluster som finns. 
Den utlagda tiden begränsas av de planerade stoppen som finns i systemet. Dessa kan bestå av 
FU-utföranden, möten, raster med mera. Amteks planerade stopp innefattar endast FU och 
möten eftersom det är tänkt att systemet skall kunna fortsätta att vara i drift under rasterna 
operatörerna har. En sammanställning av perioden 2015/02-2016/02 har visat att den utlagda 
tiden för denna ettårsperiod är cirka 4914 timmar (se Bilaga 1.). Det är resultatet av brutto 
arbetstid minus de planerade förlusterna Amtek har.  

 

5.4 Identifiering och analys av cykeltider 
Amtek har tidigare utfört flera förbättringsarbeten, där flera har utmynnat i kortare cykeltider. 
Dessa modifikationer som har applicerat har bidragit till att både den teoretiska cykeltiden och 
även den verkliga har förändrats i och med dessa arbeten. Det krävs att den cykeltid som 
utrustningen körs med och den cykeltid som utrustningen är konstruerad för analyseras så att 
hastighetsförluster i systemet upptäcks [3], vilka är relaterade till anläggningsutbytet när 
beräkning på OEE sker.. I detta fall var det också intressant för att kunna jämföra den teoretiska 
cykeltiden med det krav på längsta möjliga cykeltid vid en eventuell upptaktning. Flaskhalsen 
begränsar alltid det totala genomflödet [11].  

 

5.4.1 Den teoretiska cykeltiden 
Den teoretiska cykeltiden har bestämts i enlighet med 1 av de 7 förslagen som presenterades i 
kapitlet teoretiskt ramverk (se kap. 2.3.5). Amtek använder redan det första förslaget (den 
designade hastigheten) för att bestämma den teoretiska cykeltiden. Systemets teoretiska 
cykeltid är bestämd till 5,95 minuter per lastbärare, eller 29,75 sekunder per nav. Den teoretiska 
cykeltiden är inte nödvändigtvis den cykeltid Amtek har betalat för, utan snarare den tiden 
utrustningen är tänk att köras med. 
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5.4.2 Verklig cykeltid 
Den verkliga cykeltiden som används idag är framtagen och klockad av Amtek själva. Det är ett 
resultat av flera mätningar och används även i den driftsuppföljningen Amtek för idag. Den är 
klockad till 6,022 minuter per lastbärare, eller 30,11 sekunder per nav. Anledningen till att 
värmebehandlingen behöver så pass lång tid den gör beror mycket på att ugnen förlorar värme 
varje gång en ny lastbärare ska in eller ut ur ugnen. Det framkom att detaljerna behöver vara 
inne i minst 15 minuter i en temperatur på 175 grader för att härdas tillräckligt. I bilden 
nedan(se figur 12.) visualiseras dessa värmeförluster och även den tiden en lastbärare befunnit 
sig i värmebehandlingen. 
 

5.4.3 Krav på framtida cykeltid 
Den önskade kapaciteten på 124 stycken detaljer per timme sätter krav på att inga individuella 
cykeltider i systemet får överskrida cirka 5,8 minuter per lastbärare, eller 29,03 sekunder per 
nav i ett system där utrustningseffektiviteten ligger på 100 %.  Amtek själva önskar att de 
utnyttjar utrustningen på ett minimum av 90 %. Med ett OEE på 90 % krävs det att ingen 
cykeltid får överskrida 26,13 sekunder per nav eller cirka 5,2 minuter per lastbärare. 
 

Figur 12. Värmekurva, Ugn 
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6 Åtgärdsförslag och diskussion 

 

6.1 Åtgärdsförslag mot förluster i den befintliga utrustningen 
Efter analys och sammanställning av Amteks driftsuppföljning har några förluster identifierats 
som påverkar utnyttjandet av utrustningen mer än andra. De mest kritiska förlusterna 
diskuteras och rekommenderade åtgärdsförslag mot dem presenteras. 

 

6.1.1 Navbrist 
Den absolut största förlusten som identifierats är bristen på material. När ytbehandlingen inte 
får rack med nav blir inbanan tom och då kategoriseras det som navbrist. En av orsakerna till 
navbrist var att i tidigare led har problem uppstått, vilket i ett senare skede resulterade i att inte 
tillräckligt med rack frigjordes. Amteks begränsade tillgång av rack är ett problem om det 
krånglar i något av stegen i flödet. Att investera i flera rack och använda som en buffert hade 
givetvis lindrat mot förlusten. Dessvärre är kostnaden för ett rack väldigt hög och det är redan 
ett alternativ Amtek har utvärderat.  
 
Truckföraren kan maximalt placera 6 stycken rack samtidigt på de två inbanorna vid 
ytbehandlingen. Detta har även visat sig skapa problem när operatörer bland annat tar rast. 
Tiden för att 3 hela lastbärare, eller 6 stycken rack, ska bli behandlade i ytbehandlingen, tar 
totalt 18 minuter. Vid en situation där truckföraren tar längre raster eller pauser än 18 minuter 
så kommer maskinen oundvikligen att stanna. Två uppenbara alternativ till lösningar finns här. 
Antingen får operatörerna se till att det successivts fylls på med material på inbanan, även 
under längre rasterna. Alternativet är att göra inbanan större. Det andra alternativet kan vara 
problematiskt då det är väldigt begränsat med utrymme i lokalen. Eventuellt så kan inbanan 
och utbanan utökas på höjden.  
 
Ett annat problem som har uppkommit är att anställda har arbetat övertid i produktionen på 
helger, och då främst på modul- och lagermonteringarna samtidigt som bara en del av 
grovbearbetningen var aktiv. Detta ledde till att ytbehandlingen tömde den lilla buffert som 
finns mellan grovbearbetningen och ytbehandlingen som ska finnas vid uppstart vilket 
resulterade i att ytbehandlingen stod stilla. 
Till denna orsak hänvisar vi till metodiken i Theory of Constraints - optimera hela systemet 
genom att styra icke-flaskhalsar med avseende på din flaskhals. Vinster eller förluster i form 
av kapacitet eller tid spelar ingen roll i en icke-flaskhals så länge det inte uppkommer någon 
ny flaskhals.  

 

6.1.1 Förebyggande underhåll 
Den näst största förlusten är förebyggande underhåll, FU.  FU hör till planerade förluster som 
är relaterade till kvalitetsutbytet. Amtek har tidigare utfört arbeten för att reducera tiden för 
FU men det finns alltid rum för förbättringar. Arbetet med FU är ett måste för att säkerställa 
krav på kvalitet, säkerhet och driftsäkerhet och bör därför inte anses som en direkt förlust i 
systemet, utan snarare som en begränsning av den utlagda tiden. 
Ett sätt att öka takten, är genom att öka tillgängligheten, eller den utlagda tiden. Eftersom FU 
begränsar den utlagda tiden är det önskvärt att även reducera denna så länge suboptimering 
undviks. Ett exempel på suboptimering i detta scenario är att det reduceras på bekostnad av 
kvalitet och driftsäkerhet vilket resulterar i ett ännu lägre utfall.  
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6.1.2 Elavbrott 
Den tredje största förlusten uppkom i samband med ett elavbrott som varade i cirka 20 timmar. 
MTBF, Mean time between failure, är så pass lång att händelsen bör ses som en avvikelse. 
Däremot kan konsekvensen av en sådan händelse vara förödande beroende på i vilken situation 
produktionen befinner sig i. Nästan 20 timmar stillastående i ett läge där schemat är tight är 
absolut påtagligt. En riskbedömning (FMEA) rekommenderas att utföras. En energireserv som 
kan driva processen oberoende av den nuvarande är en uppenbar lösning. En investering bör 
utvärderas genom att ställas i proportion till kostnaden för den. Om en leverans säkerställs med 
denna investering finns det flera än just ekonomiska nyckeltal som påverkas positivt. Bland 
annat kundnöjdhet och leveransprecision vilka tidigare visat sig vara några långsiktigt 
lönsamma nyckeltal att arbeta med. 

 

6.1.3 Tomgång 
Den fjärde förlusten, 10 stycken tomgång av lastbärare inträffar i samband med att ett FU utförs 
och kan därför betraktas som en planerad förlust. Denna förlust är oundviklig att undgå vid 
nuvarande arbetsmetod för utföring av FU. Det har inte identifierats några alternativa metoder 
för att undgå denna förlust. Färre FU hade inneburit reducering av förlusten. 

 

6.1.1 101 från line 5 ligger fel på rack 
Förlusten grundar sig i slarv. Det går att eliminera möjligheten till slarv om det endast går att 
placera naven på ett enda sätt. Detta betyder att det behövs ändringar i formen av antingen 
naven eller racken. En kontroll om att navmodulerna är rätt placerade är ett annat alternativ, 
hur denna kan tänkas ske är inte uppenbart. 

 

6.1.2 Badjustering 
Badjusteringen är ett underhållsarbete och likt FU i den meningen att det är ett måste för att 
kunna säkra kvalitet samt förebygga mot andra förluster. Författarna har olyckligtvis inte tagit 
fram en solid lösning mot förlusten. Operatörerna mäter kontinuerligt och det har tagits fram 
ett schema för ungefär när karens innehåll bör korrigeras. Om det finns möjlighet att utföra en 
korrigering av baden utan att nödvändigtvis stoppa produktionen bör den metoden givetvis 
tillämpas.  

 

6.1.3 Produktionsstopp 
Produktionsstopp är ett samlingsnamn för de förluster där det inte finns någon direkt orsak. 
För att reducera denna förlust bör produktionsstopp brytas ner i flera grenar och sen undersöka 
de nya kategorierna man får fram. Detta kommer att generera flera förluster med mindre 
påverkan och kan därmed anses vara mindre kritiska att arbeta med eftersom att arbete med 
dessa inte reducerar ”tillräckligt” mycket förluster för att det ska vara lönsamt. En orsak Amtek 
själva lyckats identifiera är bytet av det nya datasystemet, någonting som förmodligen kommer 
att minskas i och med att erfarenheten ökar. Med detta i åtanke är förlusten inte lika stor som 
den visar direkt i driftsuppföljningen. 
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6.2 Åtgärdsförslag för att reducera cykeltider 
Det framkom att ytbehandlingsprocessen behöver reducera de enskilda cykeltiderna i 
ytbehandlingsprocessen för att nå en takt på 124 stycken detaljer per timme. Den station i 
ytbehandlingen som först och främst behöver ses över är värmebehandlingen som i dagsläget 
är den station med längst cykeltid. Därefter är det kylzonen som tar längst tid. Det har bevisats 
att Amtek inte erhåller ett OEE på 90 % som tidigare har sagts, utan ligger strax under det 
värdet. Om utrustningseffektiviteten på 90 % eller högre uppnås efter arbetet med 
reduceringen av förlusterna, så behöver den verkliga cykeltiden vara åtminstone 26,13 
sekunder per nav eller 5,226 minuter per lastbärare, vilket motsvarar en reducering på 3,62 
sekunder per nav. Författarna har inte lyckats identifiera några uppenbara lösning till hur 
Amtek kan reducera cykeltiden för ugnen. För att gå vidare med detta problem har författarna 
reflekterat djupare i det slutliga kapitlet. 

 

6.3 Diskussion kring validitet och reliabilitet i 
undersökningen 
Den insamlade och analyserade datan författarna använt sig av är främst tagna från och utförda 
av Amtek själva. Analys av driftuppföljningen är en stor del av undersökningen och det hade 
varit önskvärt om författarna utförde en sådan själva för att säkra trovärdigheten i den 
insamlade datan. Kemiska processer har generellt en relativ hög utrustningseffektivitet. Hade 
en momentan driftsuppföljning istället utförts under en vecka finns det risk för att svårare 
kunna sära på avvikelser, se samband och få en större blick i hur det ser ut. Genom analys av 
den driftsuppföljning som sker kontinuerligt av Amtek själva och som tillför data under en 
längre period har författarna lättare kunnat se varför utrustningseffektiviteten varierar från 
vecka till vecka. Trovärdigheten i mätningarna, det vill säga längderna på stopptiderna och val 
av kategori förlusten placeras i kan ifrågasättas eftersom att driftsuppföljningen förs av flera 
operatörer. Desto fler människor involverade desto flera uppfattningar kan tillkomma, vilket 
också kan påverka trovärdigheten.  
 
Litteraturstudierna är främst baserade på två böcker, TPM – Vägen till ständiga förbättringar 
samt TPM – Med erfarenhet från Volvo. Källorna är pålitliga och skrivna av etablerade 
författare inom det berörda området. Båda böckerna var tips från vår handledare på skolan. De 
övriga källorna har tillkommit främst i det syfte att komplettera och jämföra med de två första. 
Många av källorna är tagna från primo, skolans databas för vetenskapliga skrifter. Information 
från webbsidor har kontrollerats genom att jämföra med andra källor för att öka trovärdigheten 
i dem.  
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7 Slutsatser 

 

7.1 Slutsatser och rekommendationer 
Frågeställningarna författarna har format utifrån Amteks specifikationer är besvarade. Amtek 
bad om att se över möjligheterna att genom förbättringar med den befintliga utrustningen klara 
av att arbeta med en given takt. Det författarna tagit fram är inte direkta lösningar till de 
problem som presenterats, utan snarare riktlinjer Amtek kan arbeta efter för att kunna 
överkomma dem.  

 

7.2 Vidare arbete eller forskning 
För Amteks dels hade en grundorsaksanalys till navbrist varit aktuell att undersöka för att 
kunna öka utrustningseffektiviteten på ytbehandlingsprocessen. Kunskapen om de förlusterna 
utrustningen lider av är även nyttig vid en investering av ett parallellt system eller ny 
tillverkningsmetod. Flera potentiella orsaker har identifierats, dock är det inte absolut att de 
presenterade lösningsförslagen hade eliminerat förlusterna fullt ut. En av anledningarna till 
navbristen är kopplat till ledarskapsförluster. En analys om hur produktionsstyrning bör ske 
med avseende på flaskhalsen för att undvika att denna står stilla kan därför också 
rekommenderas.  
 
Det är viktigt att alltid sträva efter att bli bättre och arbeta ständigt med förbättringar. 
Driftsuppfölningen har visat på att det finns mer att förbättra än det författarna valt att fokusera 
på. 
 
Då värmebehandlingen numera begränsar den möjliga lägsta cykeltiden och därmed den 
möjliga takten i hela systemet är det intressant att undersöka möjligheterna att reducera denna 
cykeltid. Värmebehandlingen lider av stora värmeförluster varje gång en ny lastbärare kommer 
in/lämnar stationen. Värmebehandlingen är en komplex utrustning som är känslig för 
förändringar och det begränsade utrymmet är också problematiskt. Det kan vara aktuellt att 
använda sig av utomstående kompetens för att få svar på om det är möjligt att förbättra 
värmebehandlingen. Vill Amtek nå en kapacitet på 124 st/h med en fortsatt 
utrustningsutnyttjande på 90 % måste Amtek ha en takt på cirka 138 st/h. Kylzonens cykeltid 
är inte tillräckligt snabb för att hinna med en takt på 138 st/h och måste vid ett scenario där det 
erhålls ett OEE på 98 % eller mindre reduceras. 98 % OEE är absolut världsklass och väldigt 
svårt att uppnå. Vid ett scenario med 100 % utnyttjande hade man inte heller haft mycket 
utrymme för fel. Därför rekommenderas att oavsett vad man uppnår mätt i OEE arbeta med 
reducering av även kylzonens cykeltid.  
 
Takttiden är ett bestämt mått på den hastigheten som bör erhållas för att mätta en viss 
efterfrågan beroende på den utlagda tiden. Ett alternativ för att öka denna är att öka den utlagda 
tiden. Den utlaga tiden begränsas som tidigare skrivit av de planerade förlusterna och de 
arbetstimmarna som är planerat. Planering bör se över möjligheterna att arbeta extra vid helger 
vid ytbehandlingen i framtiden för att öka den utlaga tiden och därmed öka takttiden. De 
planerade förlusterna präglas främst av FU men också andra orsaker som planerade 
ledarskapsförluster, möten med mera. Det är önskvärt att reducera samtliga planerade förluster 
i så stor mån som det går utan att det påverkar resultatet negativt. Det är som tidigare sagt ett 
onödigt ont för att säkra bland annat kvalitetsutbytet och driftsäkerheten. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Driftsuppföljningen (Liten del av den) 

 

Bilaga 2 Sammanställning driftsuppföljning 

 

Bilaga 3 Schema FU 
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Bilaga 1 

Row Labels Sum of GodkäntAntal 
Sum of 
Afel 

Sum of 
Mfel 

Sum of 
Just Sum of TillgängligTid 

201502 3763 0 0 0 60,59999895 

201503 8536 0 0 0 114,2999983 

201504 9381 0 0 0 106,7999983 

201505 10228 3 0 0 118,0999985 

201506 8587 0 0 0 106,7999983 

201507 9643 0 0 0 110,7999983 

201508 9885 0 0 0 111,4999986 

201509 10428 0 0 0 115,4999981 

201510 9499 0 0 0 106,7999983 

201511 10183 0 0 0 115,1999979 

201512 9503 0 0 0 106,7999983 

201513 9723 1 0 0 118,0999985 

201514 7169 0 0 0 83,99999857 

201515 7835 6 0 0 93,39999866 

201516 10200 0 0 0 116,2999983 

201517 10855 0 0 0 121,7999983 

201518 9162 0 0 0 103,2999988 

201519 10447 0 0 0 108,2999983 

201520 6212 0 0 0 62,79999924 

201521 10279 0 0 0 118,0999985 

201522 12092 0 0 0 120,6999989 

201523 12634 1 0 0 118,2999983 

201524 10830 0 0 0 106,7999983 

201525 8168 1 0 0 83,99999857 

201526 10952 1 0 0 106,7999983 

201527 11604 0 0 0 116,5999985 

201528 8045 2 0 0 94,39999914 

201533 7984 0 0 0 99,59999847 

201534 9129 0 0 0 114,2999983 

201535 10446 0 0 0 120,6999989 

201536 9900 0 0 0 111,9999986 

201537 9369 0 0 0 98,39999866 

201538 8082 0 0 0 83,99999857 

201539 11255 0 0 0 122,1999989 

201540 10230 0 0 0 119,3999982 

201541 10482 0 0 0 119,3999982 

201542 11272 1 0 0 122,099998 

201543 10643 1 0 0 122,6999989 

201544 10674 0 0 0 118,0999985 

201545 10714 0 0 0 118,0999985 

201546 8936 0 0 0 109,6999989 
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201547 11140 0 0 0 122,999999 

201548 11812 6 0 0 131,2999983 

201549 12770 3 0 0 136,9999981 

201550 10770 1 0 0 118,0999985 

201551 10150 3 0 0 113,3999987 

201552 1750 1 0 0 29,99999952 

201601 6569 0 0 3 97,69999838 

201602 11308 0 0 0 109,3999987 

201603 11468 6 0 0 113,9999981 

201604 11419 7 0 0 128,9999981 

201605 564 1 0 0 7,199999809 

(blank)      

Grand Total 494679 45 0 3 5537,699923 
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Bilaga 2 

 

Navbrist 91,47  Medarbetarträff Cecilia 0,83 

FU 26,59  Sparat buffert till provkörning 0,83 

Elavbrott 20,33  Avdelningsmöte 0,80 

10 tomrack 15,33  Väntan på värme fosfaten 0,80 

101 från line 5 ligger fel på rack 15,00  Byte passivering och demi 0,70 

Badjustering 10,97  Pigg gick ej ned på bana 2 0,67 

Produktionsstopp 10,60  Krasch mot mellanstation 0,61 

Härdugns värmebatteri tyristorkontroll paj 4,20  12 tomrack 0,60 

Ensamkörning 3,89  Tårtkalas på Findel 0,50 

Uppstart från storhelg 3,50  Avstängning 0,40 

FU vid navbrist 3,20  Underhåll kollade kranarna 0,40 

Liten buffert 3,00  Ugnslogg 0,33 

Byte lastbärare 2,50  Byte luftnippel 0,25 

Tomrack 2,17  Luftslang 0,20 

Tyristorn strular 2,00  Kraschar mot lastbärare 0,17 

Robot 2 gripdon 1,60  Badjustering vid navbrist 0,17 

Byte lastbärare vid navbrist 1,40  Nav ligger fel på rack 0,15 

Byte aktivering 0,83  Kran 3 stannar utan larm 0,10 

   Bana står och visslar 0,10 
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Bilaga 3 

Utrustning:Ytbehandling  2016                         

Vecka: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Bad: 
Passivering - byts varannan vecka, Avfettning - var 
3:e vecka. 

              

Avfettning     24-1     10-2   
28-
2 

    
18-
3 

      

Skölj 1 10-1 17-1 24-1 31-1 7-2 12-2 19-2 
28-
2 

6-3 
12-
3 

18-
3 

28-
3 

3-4   

Skölj 2 10-1 17-1 24-1 31-1 7-2 12-2 19-2 
28-
2 

6-3 
12-
3 

18-
3 

28-
3 

3-4   

Aktivering 10-1 17-1 24-1 31-1 7-2 12-2 19-2 
28-
2 

6-3 
12-
3 

18-
3 

28-
3 

3-4   

Fosfatbad - 
litet FU 

10-1 17-1 24-1 1-2   12-2 19-2 
28-
2 

6-3   
18-
3 

28-
3 

3-4   

Fosfatbad - 
Stort FU 

        7-2         
12-
3 

        

Skölj 3 10-1 17-1 24-1 1-2 7-2 12-2 19-2 
28-
2 

6-3 
12-
3 

18-
3 

28-
3 

3-4   

Skölj 4 10-1 17-1 24-1 1-2 7-2 12-2 19-2 
28-
2 

6-3 
12-
3 

18-
3 

28-
3 

3-4   

Passivering   17-1   29-1   12-2   
28-
2 

  
12-
3 

  
28-
3 

    

DEMI-skölj   17-1   29-1   12-2   
28-
2 

  
12-
3 

  
28-
3 

    

ED-badet                             

UF-skölj 1                             

UF-skölj 2                             

UF-skölj 3                             

Rutiner Löpande veckovis                     

Kontaktytor 
färgbad 

  17-1 24-1   7-2 12-2 19-2 
28-
2 

6-3 
12-
3 

18-
3 

28-
3 

3-4   

Salpetersyra - 
kaskad 

  12-1 18-1 25-1 3-2 9-2 16-2   
29-
2 

8-3   
22-
3 

30-
3 

5-4 

Bakterieprov   12-1           
23-
2 

  
11-
3 

        

Rutiner Löpande månadsvis                     

Skicka 
Färgprov 

        1-2         8-3         

Skicka 
Fosfatprov 

        1-2       
29-
2 

        4-4 

Kontrollera 
Absorb 

        1-2       
29-
2 

          

Byte av filter: Färgfilter & UF skölj 1, 2, 3, bytes på Tisdag eller Onsdag kväll.       

Filter UF-
sköljar (3st) 

7-1 13-1 19-1 27-1 2-2 10-2 16-2 
24-
2 

2-3 
10-
3 

15-
3 

23-
3 

30-
3 

  

Färg filter (4st) 7-1 13-1 19-1 27-1 2-2 10-2 16-2 
24-
2 

2-3 
10-
3 

15-
3 

23-
3 

30-
3 
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Robotfilter               
24-
2 

    
20-
3 

      

Filter EBK                             

Filter Kylson 8-1                           

Fosfatfilter 
press-1 

      27-1                     

Fosfatfilter 
press-2 

                1-3           

Filter T7:1 10-1 17-1 24-1 31-1 7-2 12-2 21-2 
28-
2 

6-3 
13-
3 

18-
3 

28-
3 

3-4   

Filter T12 10-1   24-1   7-2 14-2 21-2   6-3 
13-
3 

20-
3 

28-
3 

3-4   

Filter analyt       29-1             
23-
3 

      

5S 
Städrutiner: 

Robotcell - Veckovis, Indunstare, Yttre anläggning, Labb, Gångstråk, - var fjärde 
vecka, Inre anläggning - halvårsvis 

Robotcell                             

Indunstare                             

Yttre 
anläggning 
Fram 

                            

Gångstråk                             

Yttre 
anläggning Bak 

                            

Labb                             

Inre anläggning                             

Övriga 
åtgärder: 

                            

 


