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Sammanfattning 
 
Detta exjobb är skapat utifrån ett uppdrag av ABB´s underhållssida på CloettaFazers fabrik i 
Ljungsbro utanför Linköping. Uppdraget består av att skapa en mall som ska användas för att 
detektera och minska underhållsskulden på en typisk industrilina. Den skapade 
underhållsskuldsmallen ska sedan realiseras på en verklig industrilina i CloettaFazers fabrik i 
Ljungsbro.  
 
Exjobbet är uppdelat i fyra delar, där den första delen behandlar bakgrunden, syftet och metoden. 
Den andra delen behandlar hur själva skapandet av mallen går till, samt hur den ska användas 
för att detektera och minska underhållsskuld i en typisk industrilina. Den tredje delen behandlar 
hur mallen fungerar i praktiken, i detta fall realiseras mallen på industrilinan Bridgepack. Den 
fjärde och avslutande delen behandlar exjobbets resultat och avslutande diskussion. 
 
Tanken bakom skapandet av mallen var att skapa en lättförstålig mall som hjälper till att hitta 
grundorsaken till problemet. Alltså inte bara lösning som löser det direkta felet, utan även att man 
hittar grundorsaken som hindrar att felet uppstår igen. Idéer och inspiration till detta 
tillvägagångssätt har mestadels hämtats från filosofin ”The Toyota Way” som Toyota använder 
sig av i sin verkstadsindustri. 
 
Realiseringen av mallen på den aktuella industrilinan Bridgepack har gett blandade resultat.  
Dels för att i början av exjobbet antogs att många av orsakerna varför inte Bridgepacken 
fungerade som önskats, berodde på att dom elektriska systemen som styr Bridgepacken började 
bli slitna och inte lika tillförlitliga som dom en gång varit. Dock så har det visat sig under exjobbets 
gång att industrilinans brister snarare har berott på mer mekaniska fel än dom elektroniska 
systemen. Resultaten som exjobbet främst har visat, är att många enklare mekaniska lösningar 
kommer att påverka effektiviseringen av produktionskörningen avsevärt. 



 

Summary 
 
This Thesis is based on an assignment from ABB´s maintains side on CloettaFazers factory in 
Ljungsbro a few miles outside Linköping. The assignment consists of making a tool how to detect 
and lower the maintenance cost of a typical industrial line. The tool should then be applied on the 
real industrial line on Cloettafazers factory in Ljungsbro. 
 
The Thesis consists of four bigger parts, where the first part handles the background, purpose 
and method. The second part consist of the methodology how to make the maintenance tool and 
how the tool should be applied on a typical industrial line. The third part consists of how the 
maintenance tool works in real life, in this case the industrial line Bridgepack. The fourth and last 
part consists of the results and the ending discussion of the Thesis. 
 
The thought behind the making of the maintenance tool was to make an easy and 
understandable tool who not just finds the temporary solution but also find the cause of the 
problem, who prevents the problem to reappear again.  Thoughts and ides’ for this method are 
mainly collected from the philosophy “The Toyota Way” that Toyota uses in their production 
industry. 
 
Realization of the maintenance tool on the actual industrial line Bridgepack has given mixed 
results. One reason was that in the beginning of the Thesis, many problems believed not function 
correctly because of the electronic systems that controlled the machinery was to old and not as 
accurate as before. But it has shown under the making of the maintenance tool that the problems 
rather have depended on the mechanical systems and not on the electronic systems. The results 
of the Thesis have mainly shown that there are a lot of simple mechanical solutions who can 
influence the production considerably. 



 

Förord 
 
Detta exjobb är skapat utifrån ett uppdrag från ABB´s underhålls sida på CloettaFazer´s fabrik i 
Ljungsbro. 
 
Exjobbet består av två huvuddelar:  

• Den första delen är att skapa en mall som detekterar hur en underhållsskuld uppstår i en 
industrilina. 

• Den andra delen är att realisera denna mall på en specifik industrilina på CloettaFazer´s 
fabrik i Ljungsbro. 

 
 
Slutligen vill jag tacka CloettaFazer och ABB som har gett mig möjlighet att genomföra ett mycket 
lärorikt och intressant exjobb. Främst vill jag tacka min handledare på ABB, underhållsingenjör 
Joakim Nordkvist som har varit mitt bollplank, språkgranskare och har stått ut med mig under 
detta exjobb. Slutligen vill jag även tacka min handledare på Linköpingstekniska högskola, Jonny 
Lindgren för rådfrågning och språkgranskning av detta exjobb!
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Kapitel 

1 Inledning 
Detta kapitel behandlar vilken bakgrund, syfte och metod som har använts för skapandet av 
exjobbet. 

1.1  Bakgrund 

ABB håller på att arbeta med ett utvecklingsprojekt som behandlar Underhållsskuld (Uh-skuld). Vad 
är då en Uh-skuld för något? Uh-skuld är en bedömning av hur mycket t.ex. en industrilina förlorar i 
intäkter på grund av bristande underhåll och åtgärder. ABB´s projekt går ut på att försöka skapa ett 
verktyg som ska användas till att sänka underhållsskulden genom att öka service, underhåll och 
åtgärda brister i industrin, vilket på längre sikt kommer att leda till en ökad produktivitet och 
minskade stopptider i industrilinorna. 

Jag har till viss del använt mig av filosofin som Toyota använder sig av i sin verkstadsindustri i mitt 
skapande av mitt exjobb. Då jag tycker att ABB´s Uh-skulds projekt påminner lite om Toyota filosofi 
”The Toyota Way”. Som i grund och botten handlar om att man ska se till dom långsiktiga 
resultaten och inte titta sig blind på dom kortsiktiga kostnaderna och vinsterna. 

1.2  Syfte 

Syftet med denna rapport var att skapa en mall åt ABB´s underhållssida på CloettaFazer´s fabrik i 
Ljungsbro som ska användas för att detektera samt minska underhållsskulden på en typisk 
industrilina. Denna mall ska sedan realiseras på avdelningen Bridgepack i CloettaFazer´s fabrik i 
Ljungsbro utanför Linköping.  

Först och främst var det tänkt att jag skulle undersöka styrsystemens funktioner, ålder och service. 
Då det var en rimlig orsak till varför avdelningen Bridgepack inte var så stabil i sin produktion som 
man önskade. 

Resultatet som jag ville uppnå med detta exjobb var att få en nyttig erfarenhet om hur man kan 
utnyttja sitt ingenjörstänkande och sina felsökningskunskaper för att lösa såväl praktiska som 
teoretiska problem. För att slutligen skapa en mer stabil och långsiktig produktionskörning.  

Avgränsningarna i detta exjobb var att jag inte skulle gå in på dom ekonomiska aspekterna och att 
jag inte skulle gå in så djupt på dom tekniska specifikationerna. Samt att ingen realisering av dom 
aktuella lösningarna skulle ske under själva exjobbsutförandet. 
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1.3  Metod 

De principer/tankesätt som mitt exjobb mestadels är uppbyggt kring är filosofin som Toyota 
använder sig av ”The Toyota Way”. The Toyota Way består av fjorton olika principer till att skapa 
en effektiv och stabil produktion (Liker & Meier, 2005). Dessa fjorton principer är följande i korthet 
(Liker & Meier, 2005): 

1. Basera ditt ledningssätt som en långsiktig filosofi, även om det drabbar kortsiktiga 
finansiära mål. 

2. Skapa ett kontinuerligt flöde som tar fram problemen till ytan. 
3. Använd ”dragande-” system för att förhindra överproduktion. 
4. Jämna ut arbetsfördelningen. 
5. Skapa en företagskultur som stannar och fixar problemen direkt, för att uppnå 

kvalitet redan vid första produktionsenhet. 
6. Standardisera uppgifter och processer är grunden till skapandet av kontinuerliga 

förbättringar och att öka dom anställdas självbestämmande. 
7. Använd visuell kontroll så att inga problem är dolda. 
8. Använd bara teknik som är grundligt testade till dina processer och anställda. 
9. Skapa bara ledare som verkligen förstår hur arbetet går till, lev i filosofin och lär ut 

den till andra. 
10. Utveckla exceptionella medarbetare och team som följer ditt företags filosofi. 
11. Respektera ditt nätverk av kompanjoner och leverantörer genom att utmana dom 

och hjälpa dom att förbättras. 
12. Gå och se själv, för att verkligen förstå situationen. 
13. Gör genomtänkta beslut genom samförstånd och med tanke på alla valmöjligheter; 

genomför beslutet snabbt. 
14. Bli en lärande organisation genom obevekliga reflektioner och kontinuerliga 

förbättringar. 
  

Jag har försökt efterspegla två metoder ur Toyotas produktions filosofi i skapandet av mitt exjobb. 
Dessa två metoder har främst använts för att detektera och hitta lösningar till underhållsskulder. 
Dom två metoderna är: metoden med dom 5 varför och metoden med det så kallade snöret.  

Metoden med dom 5 varför går ut på att man ska ställa 5 varför frågor när man upptäcker ett 
problem. Detta exempel är hämtat ifrån (Toyota - The Toyota Way, 2008): 

• Det är en oljefläck på golvet. Varför? 
• För att en maskin läcker olja. Varför läcker maskinen olja? 
• För att packningen är sönder. Varför är den det? 
• Vi köpte undermåliga packningar. Varför då? 
• Vi gick efter priset. Varför? 

Inköparna premieras för kortsiktiga besparingar. 
 
Den andra metoden med det så kallade snöret går ut på att så fort man ser något fel i produktionen 
så ska produktionen stoppas och felet åtgärdas (Toyota - The Toyota Way, 2008). Jag har dock 
justerat och omvandlat denna metod i mitt exjobb, och har istället försökt att få anställda vid linan 
att notera minsta fel som dom råkar ut för under produktionen. Dessa fel förmedlas sedan till mig 
genom muntliga intervjuer som sker löpande under exjobbsutförandet. På detta sätt hoppas jag att 
jag får med dom flesta större problemen som leder till uh-skulder. Intervjuerna finns inte nedskrivna 
utan har varit samtal och funderingar om vad som är fel och hur man kan förbättra det aktuella felet 
eller bristen. Sedan har jag sammanfört och sammanfattat uppgifterna för att hitta lämpliga 
lösningar på hur dessa fel och brister kan förebyggas samt lösas. 

 



3 

1.4  Källor 

Jag har använt mig i huvudsak av två källor. Liker & Meier – The Toyota way fieldbook, som tar upp 
hur Toyota använder sin filosofi för att vara ett av världens mest framgångsrika företag. Dock så är 
ju denna källa en bok om hur bra företaget Toyota är och denna källa tar inte upp några nackdelar 
eller negativa aspekter om företaget Toyota. 
 
Jag har använt mig av en källa som är en Internetadress 
<http://www.toyota.se/upptack/the_toyota_way.aspx> och även om man ska vara extra kritisk mot 
källor från Internet, så är detta ändå en så kallad säker källa då det är ett stort multinationellt företag 
och deras svenska hemsida som är källan. 
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Kapitel 

2 Uh-skuldsmall 
Detta kapitel behandlar hur själva skapandet av Uh-skuldsmallen går till. 

2.1  Uh-skuldsmallen 

Underhållsskuldsmallen är till för att minska underhållsskulden på en maskin/linjeavsnitt i industrin. 
Mallen utgår ifrån att undersöka dom två vanligaste orsakerna till hur underhållsskuld uppstår, 
konstruktionsbrister och underhållsbrister. Mallen är i första hand tänkt som ett hjälpmedel för att 
identifiera och hitta enkla men effektiva lösningar på problem som beror på brister i industirlinan 
som gör att linan inte fungerar helt tillfredsställande. Jag har delat upp konstruktionsbrister och 
underhållsbrister var för sig. För även om dom båda är grunden till skapandet av underhållsskuld 
så skiljer sig identifieringen och lösningsgången sig åt, för dom två. 
 
 

2.2  Konstruktionsbrister vs Underhållsbrister 

Konstruktionsbrister är brister som beror på felkonstruktioner eller ej tillräckliga konstruktioner för att 
få industrilinan att fungera optimalt, genom ett rent teknisktperspektiv.  
Underhållsbrister är brister som beror på bristande underhåll och service, även detta genom ett rent 
teknisktperspektiv. 
 

Konstruktionsbrister 
1. Lokalisera var dom främsta konstruktionsbristerna befinner sig i industrilinan. 
2. Identifiera konstruktionsbristerna.  
3. Skapa en grundläggande handlingsplan, för hur konstruktionsbristerna ska lösas. 
4. Rangordna konstruktionsbristerna i prioritetslistan. 
 
Underhållsbrister 
1. Lokalisera var dom främsta underhållsbristerna befinner sig i industrilinan. 
2. Identifiera underhållsbristerna. 
3. Skapa en grundläggande handlingsplan, för hur underhållsbristerna ska lösas.  
4. Rangordna underhållsbristerna i prioritetslistan. 
 
 

2.3  Konstruktionsbrister 

Konstruktionsbrister 
1. Lokalisera var dom främsta konstruktionsbristerna befinner sig i industrilinan. 
2. Identifiera konstruktionsbristerna.  
3. Skapa en grundläggande handlingsplan, för hur konstruktionsbristerna ska lösas. 
4. Rangordna konstruktionsbristerna i prioritetslistan. 

 
Här nedan följer en förklaring till hur tillvägagångssättet för konstruktionsbrister ser ut. 
 
2.3.1. Lokalisera var dom främsta konstruktionsbristerna befinner sig i industrilinan: 
Undersök var dom flesta problemen/stoppen inträffar i linan. En rekommendation är att ta hjälp av 
intervjuer/frågeformulär till dom som jobbar vid linan dagligen, så som dom anställda på golvet, 
reparatörer, områdesansvariga och så vidare. För att lokalisera dom flesta konstruktionsbriserna 
som inträffar i linan. 
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2.3.2. Identifiera konstruktionsbristerna: 
Identifiera konstruktionsbristerna genom att använda konstruktionslistan nedan. Fyll i 
konstruktionslistan från en skala ett till fem och räkna ihop det totala värdet för konstruktionsbristen. 
Där det mest kritiska läget är maxvärdet som är lika med 20 och det minst kritiska läget som är det 
minsta värdet som är lika med 4. 
 
Tabell 2.1 Konstruktionslistan 
Konstruktionslistan 1 2 3 4 5 
Hur allvarligt är felet?      
Hur ofta inträffar felet?      
Finns det en tillfällig lösning?      
Hur lång tid tar felet att åtgärda?      

Obs: Vid flera möjliga tillstånd välj det tillstånd som passar bäst eller det fall som sker oftast. 
 

Tips på hur man rangordnar dom olika fallen i konstruktionslistan följer här nedan: 
 
Hur allvarigt är felet: En av dom avgörande orsakerna till att bedöma hur allvarlig 
konstruktionsbristen är, måste man identifiera hur lång linans ungefärliga stopptid blir när 
felet/bristen inträffar? 

1: 10minuter eller mindre. 
2: 10 till 30 minuter. 
3: 30 till 60minuter. 
4: En till fyra timmar. 
5: Fyra timmar eller mer. 
 

Hur ofta inträffar felet: Identifiera hur ofta felet inträffar för att inse hur nödvändigt de är att 
åtgärda felet/bristen? 

1: En till tre ggr under en sex månaders period. 
2: En till tre gånger i månaden. 
3: En till tre gång i veckan. 
4: En gång per dygn. 
5: En eller flera ggr per åtta timmar. 

 
Finns det en tillfällig lösning: Här undersöker man om man kan laga felet/bristen tillfälligt 
eller om industrilinan står helt stil när felet/bristen inträffar? 

1: Ja felet kan repareras tillfälligt av personalen på golvet. 
2: Ja felet kan repareras tillfälligt, men reparatör måste tillkallas. 
3: Ja felet kan repareras tillfälligt, men linan fungerar med sämre prestanda. 
4: Ja felet kan repareras tillfälligt, men lösningen tar mer än en timme att utföra.  
5: Nej felet kan inte repareras tillfälligt. 

 
Hur lång tid tar felet att åtgärda: Den här punkten beskriver ungefär hur lång tid det tar för att 
åtgärda den nya lösningen?  

1: En till 24 timmar. 
2: Ett till tre dygn. 
3: En vecka. 
4: En till fyra veckor. 
5: En månad eller mer. 
 

2.3.3. Skapa en grundläggande handlingsplan för hur konstruktionsbristerna ska lösas:  
Börja med att identifiera felet/bristen, tänk igenom lite hur utförandet kan gå till samt fundera lite på 
en eventuell lösning på problemet. Se Handlingsplansmallen för mer detaljerad information om hur 
skapandet av en handlingsplan går till. 

 
2.3.4. Rangordna konstruktionsbristerna i prioritetslistan:  
Rangordna nu handlingsplanerna i Prioritetslistan genom att sätta in den konstruktionsbrist, med 
högst totalvärde från konstruktionslistan som etta på prioritetslistan. Då borde man i stora drag se 
vilken konstruktionsbrist som är mest kritisk och borde åtgärdas snarast i den aktuella industrilinan. 
Tänk dock på att kategorin ”Hur lång tid tar felet att åtgärda” inte är lika avgörande som dom andra 
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kategorierna för att minska Uh-skulden. Därför kan man med fördel hålla isär denna kategori lite, då 
man tittar i Prioritetslistan och ska avgöra vilken brist man ska åtgärda först. 
 
 

2.4  Underhållsbrister 

Underhållsbrister 
1. Lokalisera var dom främsta underhållsbristerna befinner sig i industrilinan. 
2. Identifiera underhållsbristerna. 
3. Skapa en grundläggande handlingsplan, för hur underhållsbristerna ska lösas.  
4. Rangordna underhållsbristerna i prioritetslistan. 

 
Här nedan följer en utförligare beskrivning av mallen underhållsbrister. 
 
2.4.1. Lokalisera var dom främsta underhållsbristerna befinner sig i industrilinan: 
Vad som menas med dom främsta underhållsbristerna i industrilinan är dom delar som är 
avgörande för att linan ska fungera, delar som är svåra att reparera samt brister som beror på 
bristande underhåll och service. En rekommendation är att ta hjälp av intervjuer/frågeformulär till 
dom som jobbar vid linan dagligen, så som dom anställda på golvet, reparatörer, 
områdesansvariga och så vidare. För att lokalisera dom flesta underhållsbriserna som inträffar i 
linan. 
 
2.4.2 Identifiera underhållsbristerna: 
Identifiera underhållsbristerna genom att använda underhållslistan nedan. Fyll i underhållslistan 
från en skala ett till fem och räkna ihop det totala värdet för underhållslistan. Där det mest kritiska 
läget är maxvärdet som är lika med 20 och det minst kritiska läget som är det minsta värdet som är 
lika med fyra.  
 
Tabell 2.2 Underhållslistan 
Underhållslistan 1 2 3 4 5 
Hur allvarligt är felet?      
Hur ofta inträffar felet?      
Hur ser servicen ut för den aktuella delen?      
Hur lång tid tar det att skaffa en ny del?      

Obs: Vid flera möjliga tillstånd välj det tillstånd som passar bäst eller det fall som sker oftast. 
 

Tips på hur man rangordnar dom olika fallen i underhållslistan följer här nedan: 
 
Hur allvarigt är felet: En av dom avgörande orsakerna till att bedöma hur allvarlig 
underhållsbristen är. Så måste man identifiera hur lång industrilinans ungefärliga stopptid blir 
när felet/bristen inträffar. Har inte felet inträffat än, så får man uppskatta hur lång den 
ungefärliga stopptiden skulle bli om man nu tror att servicen inte är tillräcklig och ser uppenbart 
slitage på den aktuella delen? 

1: 10minuter eller mindre. 
2: 10 till 30 minuter. 
3: 30 till 60minuter. 
4: En till fyra timmar. 
5: Fyra timmar eller mer. 
 

Hur ofta inträffar felet: Identifiera hur ofta felet inträffar för att inse hur nödvändigt det är att 
åtgärda felet/bristen? 

1: En till tre ggr under en sex månaders period. 
2: En till tre gånger i månaden. 
3: En till tre gång i veckan. 
4: En gång per dygn. 
5: En eller flera ggr per åtta timmar. 
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Hur ser servicen ut för den aktuella delen: Finns de någon service till den aktuella delen 
och är den tillräcklig? 

1: Tillräcklig service eller ingen service behövs. 
2: Finns service men osäkerhet om den räcker.   
3: Finns service men ej tillräcklig. 
4: Finns viss service men inte alls tillräcklig. 
5: Finns ingen service men är absolut nödvändigt. 
 

Hur lång tid tar de att skaffa en ny del: Hur lång tid tar det egentligen att ordna fram en ny 
del och eller åtgärda det aktuella felet/bristen? 

1: En till 24 timmar. 
2: Ett till tre dygn. 
3: En vecka. 
4: En till fyra veckor. 
5: En månad eller mer. 

 
2.4.3. Skapa en grundläggande handlingsplan för hur konstruktionsbristerna ska lösas:  
Börja med att identifiera bristen, finns det tillräcklig service och hur ser servicen ut idag, vad händer 
om delen slutar fungera och så vidare? Se Handlingsplansmallen för mer detaljerad information om 
hur skapandet av en handlingsplan går till. 
 
2.4.4. Rangordna konstruktionsbristerna i prioritetslistan:  
Rangordna nu handlingsplanerna i Prioritetslistan genom att sätta in den underhållsbrist, med högst 
totalvärde från underhållslistan som etta på prioritetslistan. Då borde man i stora drag se vilken 
underhållsbrist som är i störst behov av service. Tänk dock på att kategorin ”Hur lång tid tar det att 
skaffa en ny del” inte är lika avgörande som dom andra kategorierna för att minska Uh-skulden. 
Därför kan man med fördel hålla isär denna kategori lite, då man tittar i Prioritetslistan och ska 
avgöra vilken brist man ska åtgärda först. 
 
 

2.5 Handlingsplansmall 

Nummer: Här ger man felet/bristen ett nummer som sedan placeras i prioritetslistan.  
KXXX eller UXXX. Där K=Konstruktionsbrist, U=Underhållsbrist och X=en siffra mellan noll och nio, 
t.ex. K014. 
 
Namn: Ett kortare namn, som förklarar det huvudsakliga problemet. Samt en bild på problemet om 
detta är möjligt. 
 
Här ska konstruktions- eller underhållslistan befinna sig, beroende på om man har valt att identifiera 
en konstruktionsbrist eller en underhållsbrist. Nedan ses ett exempel på hur det kan se ut! 
Tabell 2.1 Konstruktionslistan  
Konstruktionslistan  1 2 3 4 5 
Hur allvarligt är felet? X X X   
Hur ofta inträffar felet? X     
Finns det en tillfällig lösning? X X    
Hur lång tid tar felet att åtgärda? X     

 
Plats: Vart någonstans felet/bristen befinner sig i industrilinan. Alltid bra med tydlighet för att 
minimera antalet missförstånd. 
 
Vad är problemet: Här förklaras i stort vad problemet innebär eller kommer att kunna innebära för 
produktionslinan. Exempel på problem kan vara: Är det något som slits onödigt mycket eller är det 
många stopptider? 
 
Varför ska man lösa problemet: Här förklaras i stort vad en eventuell lösning kommer att rendera 
i och varför man ska åtgärda felet. 
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Lättare lösningar: Här ska ett lättare lösningsförslag på problemet framläggas. Mer som tankar 
och idéer inte slutgiltiga lösningar. 
 
Positiva och negativa aspekter om man realiserar lösningen: Här ska resonemang finnas om 
vilka positiva och negativa aspekter som finns om lösningen realiseras. Blir några andra delar i 
linan påverkade av åtgärden? För underhållsbristen så ska även specifikation för service och 
underhåll finnas, hur ser underhållet ut idag? 
  
Finns det tillräcklig information och manualer till det behandlade problemet?: Här ska om 
nödvändigt manualer och eventuellt en lösningsgång till problemet man har åtgärdat finnas. Här 
ska det även finnas sånt som information om service och viktiga kontakt personer så som service 
ansvariga, ansvariga för linan/delen osv. 
  
 

2.6  Prioritetslistan 

Prioritetslistan är en lista som är avsedd för att man ska få en överblick över bristerna som finns i 
linan. Samt ett sätt att se vilken av bristerna som är mest akut att åtgärda. Prioritetslistan delar även 
upp konstruktions- och underhållsbrister för sig. Eftersom dom oftast skiljer sig åt i identifiering och 
lösningsgång. Här nedan ses också hur kategori 4 hålls isär både för Konstruktionslistan och 
Underhållslistan, då denna kategori inte är lika avgörande då man tittar på minskandet av Uh-skuld. 

Tabell 2.3 Prioritetslistan, konstruktionsbrister 

Prioritetslistan 
 Konstruktionsbrister Konstruktionslistan  

Nr. Namn 1 2 3 4 Tot. Sid. 
K005 Namn på konstruktionsbrist 4 5 2 3 11+3 26 
K001 Namn på konstruktionsbrist 2 5 2 1 9+1 22 
K009 Namn på konstruktionsbrist 1 2 3 2 6+2 30 
        
        

 
Tabell 2.4 Prioritetslistan, underhållsbrister 

Prioritetslistan 
Underhållsbrister Underhållslistan  

Nr. Namn 1 2 3 4 Tot. Sid. 
U001 Namn på underhållsbrist 4 4 2 1 10+1 33 
U008 Namn på underhållsbrist 3 3 3 2 9+2 41 
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Kapitel 

3 Bridge avdelningen 
Detta kapitel behandlar realiseringen, samt informationen om Bridge avdelningen som behandlas av 
Underhållsskuldsmallen. 

3.1  Allmänt om Bridgeavdelningen 

Bridgeavdelningen är en industrilina på CloettaFazer´s fabrik i Ljungsbro. Bridgeavdelningen är 
uppdelad i Blandstationen och Bridgepacken. 
 
Blandstationen: Blandstationen fungerar på så sätt, att råvarorna: Polly, Amerikanska pastiller, 
Avec, Minutblock, Lyx pärlor, Kina puffar, Jordnötter, Hasselnötter, Russin, Gula mandlar, Peps, 
Gröna pinnar och Marianne dragé kommer till blandstationen i stora boxar (Bigbox). Bigboxarna 
ställs sedan i vaggor och vägs in. Råvarorna blandas sedan efter angivet recept, för att sedan 
förflyttas med transportband till Bridgepacken för paketering. 
 

Figur 3.1 Blandstationen sett rakt ovanifrån 
B: Transportband ner till Bridgepacken 
T: Terminal som styr Blandstationen 
0: Tömningsstation 
1: Polly röd, Polly blå, Lyx pärlor 
2: Polly röd, Polly blå, Kina puffar 
3: Jordnötter 
4: Polly blå, Russin 
5: Hasselnötter 
6: Gula mandlar 
7: Peps 
8: Gröna pinnar 
9: Amerikanska pastiller, Avec, Gula linser 
10: Amerikanska pastiller, Avec, Röda linser,  
      Marianne dragé 
11: Amerikanska pastiller, Avec, Marianne dragé,  
      Minutblock 

 
 

 
 
Bridgepacken: Bridgepackens uppgift är att ta i mot dom färdigblandade råvarorna från 
blandstationen, för att sedan väga det och förpacka det i påsar. Påsarna blir sedan förpackade i 
kartonger som blir lastade på pallar, som sedan är färdiga att levereras till kund. Produkterna som 
för närvarande produceras på Bridgepacks avdelningen är: Polly (röd, blå och orange), Minutblock 
(Mörka och vita), Amerikanska pastiller, Avec, Marianne dragé och Bridge blandning. 

 
              Figur 3.2 Bridgepacken sett rakt ovanifrån 

 B: Transportband från Blandstationen 
 1: Folierullshållare 
 2: Rovema (förpackningsmaskin) 
 3: Teltek (kontrollvåg) 
 4: Utblås för produkter med icke godkänd vikt 
 5: Jomet (kartongmaskin) 
 6: Thermotec (etikettmaskin) 
 7: Pålastning till pall 
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3.2  Handlingsplaner 

Här nedan följer olika handlingsplaner för dom olika bristerna i industrilinan Bridgepack. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Nummer: K001 
 
Namn: Fotocellen som styr påslaminatets placering i sidled. 
 
Tabell 3.1 Konstruktionslista K001  
Konstruktionslistan 1 2 3 4 5 
Hur allvarligt är felet? X     
Hur ofta inträffar felet? X X X X X 
Finns det en tillfällig lösning? X     
Hur lång tid tar felet att åtgärda? X     

Totalt: 8                 Figur 3.3 Fotocell på formatrör 
 
Plats: fotocellen som sitter på formatröret. Maskin Rovema VPR250. 
 
Vad är problemet: Fotocellens uppgift är att styra påslaminatet så att den alltid kommer rakt till 
format röret och så att fotocellen alltid hittar fotocellsmarkeringarna på påslaminatet, där laminatet 
ska klippas och svetsas. Ibland så missar fotocellen markeringarna och det leder till att påsarna blir 
förslutna på fel ställe. Detta innebär att produkterna blir klämda samt att knivarna och 
svetsbackarna som skär och försluter påsarna måste rengöras.  
 
Varför ska man lösa problemet: Löser man detta problem så kommer man effektivisera 
produktionskörningen med ungefär 10 minuter per skift. Samt att förslitningsskador och städning 
kommer att minskas på bland annat knivarna, svetsbackarna och kontroll-vågen. 
 
Lättare lösningar: Detta fel kan uppkomma av två separata faktorer: 
 

• Den ena faktorn är att fotocellen som styr foliens placering i sidled inte är tillräcklig eller 
tillräckligt noggrann utan styr folien för yvigt, vilket tillslut leder till att folien kommer ur 
position. Detta problem kan avhjälpas med något av följande tilläggsutrustning: 

- Optisk förpackningsmaterialstyrning: Som fungerar så att två ljusledare 
kontrollerar och korrigerar kantstyrningen. 
- Pneumatisk kantstyrning: Som fungerar så att två luftstrålar, en på varje sida av 
formatröret styr påslaminatet. 
 

• Den andra faktorn kan vara att själva påslaminatsrullarna inte är exakt lika över hela rullen, 
utan att tryckbilden vandrar några millimeter från kant till kant. 

 
Positiva och negativa aspekter om man realiserar lösningen:  
+ Effektiviserar produktions körning med ungefär 10 minuter per skift. 
+ Minskar på förslitningsskador på knivarna, svetsbackarna och kontroll-vågen. 
+ Minskar ner på städningen i och runt packmaskinen. 
  
Finns det tillräcklig information och manualer till det behandlade problemet?: 
Maskinmanualen till Rovema VPR250 finns men eftersom maskinområdet vid folierullen är en 
tillbyggnad så får man även undersöka manualen Rullbytare. 
Kapitel 2.3.7 i manualen Rovema VPR250 innehåller information om Optisk 
förpackningsmaterialstyrning och Pneumatisk kantstyrning. 
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Nummer: K002 
 
Namn: Dåligt limmade kartonger vid körning av främst  
Fazer produkter. 
 
Tabell 3.2 Konstruktionslista K002 
Konstruktionslistan 1 2 3 4 5 
Hur allvarligt är felet? X X X   
Hur ofta inträffar felet? X X X   
Finns det en tillfällig lösning? X X    
Hur lång tid tar felet att åtgärda? X     

Totalt: 9            Figur 3.4 Dåligt limmade kartonger
  
 
Plats: Jomet (kartongmaskinen). 
 
Vad är problemet: Kartongerna blir dåligt limmade, vilket resulterar i att många kartonger måste 
extra limmas manuellt med limpistol. Kartongerna måste även läggas i press innan dom kan 
paketeras på pall. 
 
Varför ska man lösa problemet: För att dom anställda ska slippa att limma kartongerna extra. Det 
är även svårt att ställa in parametrarna till kartongpressen, vilket leder till att linan måste stå still 
medan man provar sig fram tills lyckade och limmade kartonger. Detta kan ta allt ifrån 20 minuter till 
ett helt dygn, men i snitt så tar det mellan 30-60 minuter innan man får korrekt inställda kartonger. 
 
Lättare lösningar: En lösning är att göra små utgjutningar på kortsideflikarna på kartongerna, 
samtidigt som de görs små utgjutningar där kortsideflikarna ska sitta då kartongen är korrekt ihop 
monterad. Detta medför att de blir bättre press på kortsidoflikarna, därför att utgjutningarna 
motverkar att kortsideflikarna pressas in i kartongen. Se även till att dom svarta klossarna på 
transportbandet sitter så nära kartongen som möjligt (på båda sidor). Detta medför att kartongerna 
blir stadigare och rakare.  
 
 
         Kartong utan flikar            Kartong med flikar                   Transportbandsklossar  

 
 
 
 
 
 
 
 

        Figur 3.5 Kartong utan flikar             Figur 3.6 Kartong med flikar                        Figur 3.7 Transportbandsklossar 
 
 
Positiva och negativa aspekter om man realiserar lösningen: 
+ Effektiviserar produktions körning med ungefär en timme i veckan. 
+ Dom anställda slipper limma kartonger, vilket både kan vara irriterande och distraherande. 
+ Dom anställda minskar ner på ickeergonomiska lyft. 
+ Konsumtionen på limstavar till limpistol kommer att i princip försvinna. 
 
Finns det tillräcklig information och manualer till det behandlade problemet?: Till 
kartongmaskinen finns manualen Jomet kartong maskin. Men en instruktionsmanual till hur man 
ställer in kartongmaskinen saknas. 
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Nummer: K003 
 
Namn: Produkterna slås sönder på väg ner till 
Bridgepacken.  
 
Tabell 3.3 Konstruktionslista K003 
Konstruktionslistan 1 2 3 4 5 
Hur allvarligt är felet? X     
Hur ofta inträffar felet? X X X X X 
Finns det en tillfällig lösning? X     
Hur lång tid tar felet att åtgärda? X X    

Totalt: 9 
  
Plats: Där produkterna kommer till Bridgepacken från 
Blandstationen. 
 
Vad är problemet: Produkterna slås sönder på väg ner till 
Bridgepacken. Detta är egentligen ingen konstruktionsbrist 
som leder till konkreta stopp, utan är mer en brist som leder             Figur 3.8 Passagen till Bridgepack 
till ökat slitage på dom utsatta delarna i linan. Problemet med  
produktresterna är att det hamnar rester i färdiga produkter, det sätter sig rester i vågarna vilket kan 
leda till felaktig invägning av produkt samt onödigt slitage på dom utsatta delarna och försvårar 
städningen av packmaskinen. 
 
Varför ska man lösa problemet: För att öka kvaliteten på dom färdiga produkterna, samt att 
förebygga eventuella fel som beror på att produktrester sätter sig i vågarna och andra utsatta delar. 
 
Lättare lösningar: Inför ett till transportband med fack eller liknande lösning för att motverka att 
fallhöjden blir så lång för produkterna. Se bild nedan 

 
          Figur 3.9 Passage före åtgärd                           Figur 3.10 Passage efter åtgärd 
 
Positiva och negativa aspekter om man realiserar lösningen: 
+ Minskar produktrester i färdiga produkter. 
+ Minskar slitaget på vågar och andra utsatta delar. 
+ Minskar städningen för dom aktuella delarna. 
- Ytterligare en mekanisk del i linan. 
- En investering som lönar sig först på väldigt lång sikt. 
  
Finns det tillräcklig information och manualer till det behandlade problemet?: Anser att 
information och manualer inte är nödvändiga för tillfället, då själva konstruktionen är så pass simpel 
att utföra. 
  

Före åtgärd Efter åtgärd
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Nummer: K004 
    
Namn: Produkterna fastnar i röret.  
 
Tabell 3.4 Konstruktionslista K004 
Konstruktionslistan 1 2 3 4 5 
Hur allvarligt är felet? X     
Hur ofta inträffar felet? X X X X X 
Finns det en tillfällig lösning? X     
Hur lång tid tar felet att åtgärda? X     

Totalt: 8 
  
Plats: Efter produkterna har kommit ner till Bridgepacken 
från Blandstationen. 
 
Vad är problemet: Produkterna fastnar i röret vilket medför 
att inga produkter kommer fram till vågarna.  
 
                    Figur 3.11 Formatrör 
 
Varför ska man lösa problemet: För att få en stabilare produktions körning och minimera risken 
för att det blir slut med produkter i vågarna på grund av att det blir stopp i röret. När det blir stop i 
röret får dom anställda knacka på röret, för att produkterna ska fortsätta framåt i linan. Detta fel 
uppkommer mer eller mindre ofta beroende på vilken temperatur och luftfuktighet det är i fabriken. 
 
Lättare lösningar: Införskaffa någon slags vibrator på röret. Som gör att röret vibrerar/skakar för 
att minimera risken att de fastnar produkter i röret. Vibratorn behöver inte nödvändigtvis vara aktiv 
under hela produktionskörningen, utan kan vibrera/skaka till under vissa intervaller.  
 

 
Figur 3.12 Formatrör före åtgärd   Figur 3.13 Formatrör efter åtgärd 
 
Positiva och negativa aspekter om man realiserar lösningen: 
+ Effektiviserar produktionskörningen med ungefär en till två minuter per skift. 
+ Dom anställda slipper att knacka på röret, vilket kan vara ett irriterande moment. 
- Införa vibrationer kan alltid vara vanskligt, då vibrationer kan leda till lossnande skruvar med mera 
om inte lösningen byggs på ett genomtänkt sätt. 
- En investering som lönar sig först på lång sikt. 
 
Finns det tillräcklig information och manualer till det behandlade problemet?: Anser att 
information och manualer inte är nödvändiga för tillfället, då själva konstruktionen är så simpel. 
 

Efter åtgärdFöre åtgärd 
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Nummer: K005 
 
Namn: Fotocellerna som styr kaminskjutarna.  
 
Tabell 3.5 Konstruktionslista K005 
Konstruktionslistan 1 2 3 4 5 
Hur allvarligt är felet? X X    
Hur ofta inträffar felet? X X X   
Finns det en tillfällig lösning? X X    
Hur lång tid tar felet att åtgärda? X     

Totalt: 8                     Figur 3.14 Kaminskjutarfack 
  
Plats: Vid kaminskjutarna innan kartongmaskinen. 
 
Vad är problemet: Fotocellen som styr kaminskjutarna är känslig och måste sitta i en precis 
position. Fotocellen är även svår att ställa in. För närvarande är fotocellens korrekta position utritat 
med tuschpenna, vilket får ses som en tillfällig lösning. Fotocellen är svår att ställa in på grund av 
att den är känslig, både i förhållandet till fotocellsmottagarens position och vilken position i sidled 
fotocell och mottagare befinner sig på. 
  
Varför ska man lösa problemet: För att få en stabilare produktionskörning och minimera risken 
att kaminskjutarna hamnar i fel position. Både kaminskjutarna och transportbandet blir slitna eller 
skadade på grund av att kaminskjutarna hamnar på fel position. 
 

Korrekt placering av fotocell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figur 3.15 Fotocell vid kaminskjutarna 
 
Lättare lösningar: Gör fasta och nersjunkna fästen åt fotocellerna så att kaminskjutarna inte kan 
hamna i fel position på grund av vibrationer och eventuella stötar vid städning. Borde även byta ut 
dom nuvarande fotocellerna mot en annan typ av fotoceller som är enklare att ställa in och inte 
påverkas av deras position i sidled. 
 
Positiva och negativa aspekter om man realiserar lösningen: 
+ Effektiviserar produktionskörningen med ungefär en timme i veckan. 
+ Minskar slitaget på kaminskjutarna och det aktuella transportbandet. 
+ Minimerar risken att fotocellerna hamnar i fel position. 
 
Finns det tillräcklig information och manualer till det behandlade problemet?: Till 
kartongmaskinen finns manualen Jomet kartong maskin, men en instruktionsmanual till hur man 
ställer in fotocellerna och hur dom ska placeras korrekt saknas. 
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Nummer: K006 
 
Namn: Transportsbandsfacken vid kaminskjutarna. 
 
Tabell 3.6  konstruktionslista K006  
Konstruktionslistan 1 2 3 4 5 
Hur allvarligt är felet? X X    
Hur ofta inträffar felet? X X    
Finns det en tillfällig lösning? X X    
Hur lång tid tar felet att åtgärda? X X    

Totalt: 8    
                       Figur 3.16 Kaminskjutare 
Plats: Vid kaminskjutarna innan kartongmaskinen. 
 
Vad är problemet: Transportbandsfacken är tunna metallfack som utvidgas om det blir för högt 
tryck, bland annat på grund av hur produktpåsarna lägger sig i facken. Detta medför att 
metallfacken kan utvidgas så pass mycket att kaminskjutarna fastnar i kanten av 
transportbandsfacket. Vilket kan rendera i att transportsbandsfacken blir böjda och måste bytas ut. 
 
Varför ska man lösa problemet: För att få en stabilare produktions körning och minska risken att 
transportbandsfacken och kaminskjutarna blir slitna och skadade.  
 
Lättare lösningar: Ha en produktpåse i varje fack istället för som i nuläget två stycken. Detta 
medför att man måste utvidga kaminskjutarna och justera pressen bakåt som på figur 3.17. 
Eventuellt kan man också minska fackens storlek. Detta kommer att leda till att produktpåsarna 
kommer att ligga rakare och snyggare i kartongerna. Vilket även kommer underlätta limningen och 
pressningen av kartonger i momentet efter.  
En ytterligare möjlig lösning på problemet kan vara att förstärka skarven på facken (figur 3.18), så 
att facken inte kan utvidgas lika lätt vid tryck. 

 
 

 
 Figur 3.17 Justera pressen                    Figur 3.18 Transportbandsfack 
 
Positiva och negativa aspekter om man realiserar lösningen: 
+ Effektiviserar produktionskörningen med ungefär 20 minuter per dag. 
+ Produktpåsarna ligger rakare och snyggare i kartongerna. 
 
Finns det tillräcklig information och manualer till det behandlade problemet?: Till 
kartongmaskinen finns manualen Jomet kartong maskin. 
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Nummer: K007 
 
Namn: Rullbytet av folierullarna sker inte automatiskt. 
 
Tabell 3.7 Konstruktionslista K007 
Konstruktionslistan 1 2 3 4 5 
Hur allvarligt är felet? X     
Hur ofta inträffar felet? X X X X X 
Finns det en tillfällig lösning? X     
Hur lång tid tar felet att åtgärda? X X    

Totalt: 9            Figur 3.19 Automatiskarullbytaren 
  
Plats: Rovemans rullbytestationen. 
 
Vad är problemet: Den automatiska påslaminatsbytesstationen fungerar inte, vilket medför att 
hela produktionen avstannar med ungefär två minuter per rullbyte. Även det automatiska stoppet 
som ska ske i slutet av folierullen, fungerar inte alltid. Detta medför att dom anställda på golvet 
måste vara på sin vakt. Annars kan dom bli tvungna att dra om påslaminatet genom hela 
maskinen, vilket tar cirka fem till tio minuter.  
 
Varför ska man lösa problemet: För att effektivisera produktionskörningen och minimera antal 
stopp på grund av rullbyten, samt att stoppet ska fungerar som det är tänkt i slutet av rullen. På 
grund av att inte det automatiska stoppet fungerar som det ska, så resulterar detta ofta i för tidiga 
rullbyten för att vara på den säkra sidan, detta medför att 10 till 50 påsar kasseras vid varje rullbyte. 
 

 
 
Lättare lösningar: En åtgärd för att minska ner antalet påslaminatsrullbyten är att i fortsättningen 
begära större påslaminatsrullar från leverantören.  
För att lösa tidsåtgångs problemet med den automatiska rullbytsmakinen, så måste den 
automatiska påslaminatsrullmaskinen lagas så att den fungerar korrekt. Detta borde kunna ordnas 
av den som har levererat och installerat maskinen. 
  
Positiva och negativa aspekter om man realiserar lösningen: 
+ Effektiviserar produktions körningen med ungefär 20 minuter per skift. 
+ Minskar ner på antalet kasserade påsar vid folierullsbyten. 
+ Minskar antalet lyft för dom anställda på golvet. 
 
Finns det tillräcklig information och manualer till det behandlade problemet?: Till den 
automatiskarullsbytsmaskinen finns manualen Rullbytare: Peman Automatic Splicer. Men den 
saknar viktig information, samt ingen hjälp till felsökning.  
 
 

Folierullsbyten: 
  Det tar ca 2 min att utföra ett rullbyte. 
  Det är ca 9 stycken rullbyten per skift. 
 
 arbetsåtgång x antal byten x antal skift = total tid per dag 
 2min x 9st x 3st = 54 min per dag 
 
  Det blir ungefär 60 min tidsåtgång per dag bara för att byta rullar. 
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Nummer: K008    
 
Namn: Vaggornas tömningssekvens vid omställning. 
 
Tabell 3.8 Konstruktionslista K008 
Konstruktionslistan 1 2 3 4 5 
Hur allvarligt är felet? X X X   
Hur ofta inträffar felet? X X X X X 
Finns det en tillfällig lösning? X X X X X 
Hur lång tid tar felet att åtgärda? X X    

Totalt: 15 
  
Plats: Vaggorna vid Blandstationen.                Figur 3.20 Blandstationen 
 
Vad är problemet: Vid omställning av produkt så tar det lång tid att tömma vaggorna efter den 
senaste produktionskörningen. Varje vagga måste tömmas var för sig och tömningen tar olika lång 
tid beroende på vilken produkt man kör och hur mycket som är kvar i varje vagga. Men i snitt kan 
man säga att tömningssekvensen tar ungefär 15-30 minuter per vagga och det töms ungefär två 
vaggor per omställning. 
 
Varför ska man lösa problemet: För att effektivisera produktionskörningen och minska ner på 
omställningstiderna! Samt att man kan förbereda för nästa omställning om man löser problemet 
med att vaggorna inte behöver tömmas vid tömningsstationen. 
 
Lättare lösningar: Här nedan ses några förändringar som visar hur man kan effektivisera 
tömningssekvensen. Transportbandet i vaggan måste kunna styras så att det även kan åka bakåt i 
vaggan, samt att man får tillverka en lucka vid vaggans bakstycke som kan öppnas och stängas. 
Denna lösning borde resultera i att tömningssekvensen för två vaggor borde ta fem till tio minuter.  
För ytterligare och mer utförlig lösning på problemet med tömningssekvensen se kapitel 3.3. 
 

 
       Figur 3.21 Vagga i startläge                   Figur 3.22 Vagga före åtgärd                      Figur 3.23 Vagga efter åtgärd 
 

 
    
 
 
 
 
 
 

        Figur 3.24 Vaggans bakstycke stängd                        Figur 3.25 Vaggans bakstycke öppen 
 
Positiva och negativa aspekter om man realiserar lösningen: 
+ Effektiviserar produktionskörningen med ungefär 30 till 60 minuter per dag. 
+ Att man kan förbereda och väga in för nästa omställning även fast man tömmer vaggor. 
 
Finns det tillräckligt med information och manualer till det behandlade problemet?: Finns 
ingen information eller manualer till vaggorna. 

Efter åtgärd Före åtgärdStartläge 

Efter åtgärd vid tömnings sekvens av vaggans bakstycke 
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Nummer: K009 
 
Namn: Invägningen av nya produkter vid omställning. 
 
Tabell 3.9 Konstruktionslista K009   
Konstruktionslistan 1 2 3 4 5 
Hur allvarligt är felet? X X X   
Hur ofta inträffar felet? X X X X X 
Finns det en tillfällig lösning? X X X   
Hur lång tid tar felet att åtgärda? X X X X  

Totalt: 15 
  
Plats: Efter vaggorna vid Blandstationen. 
 
Vad är problemet: Invägningen av nya produkter vid 
omställning tar lång tid samtidigt som det innebär mycket 
arbete för dom anställda på golvet. Som det är nu så måste 
bland annat varje ny produkt vägas in manuellt på en 
manuell våg vid terminalen för att få rätt flöde på dom olika                  Figur 3.26 Utflödet på vaggan 
vaggorna. 
 
Varför ska man lösa problemet: För att tjäna in mycket tid per skift genom att minska ner 
omställningstiderna! Samt minska ner arbetet för dom anställda på golvet, genom att eliminera 
momentet med den manuella invägningen. 
 
Lättare lösningar: Se kapitel 3.3 som tar itu med detta problem mer utförligt. 
 
Positiva och negativa aspekter om man realiserar lösningen:  
+ Effektiviserar produktionskörningen. 
+ Minskar ner omställningstiderna. 
+ Underlättar arbetet för dom anställda vid linan. 
  
Finns de tillräcklig information och manualer till det behandlade problemet: Finns ingen 
information eller manual om vaggorna, dock så finns det en andvändarmanual till terminalen och 
det aktuella PLC programmet. 
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Nummer: K010 
 
Namn: Påslaminatsrullar som är defekta vid leverans. 
 
Tabell 3.10 Konstruktionslista K010 
Konstruktionslistan 1 2 3 4 5 
Hur allvarligt är felet? X     
Hur ofta inträffar felet? X X X   
Finns det en tillfällig lösning? X     
Hur lång tid tar felet att åtgärda? X     

Totalt: 6 
 
Plats: Påslaminatsrullarna.  
 
Vad är problemet: Påslaminatsrullarna har tre olika defekter:       Figur 3.27 Fel, laminat 

• Fel skurna rullar: Påslaminatsrullarna är felskurna vilket innebär att 
fotocellen missar fotocellsmarkeringen. Detta medför att produkterna blir 
klämda och det blir produktionsstop tills rengöringen av knivarna och 
svetsbackar är genomförd. Rengöringen tar ungefär en till två minuter att 
genomföra. Den defekta rullen byts ut mot en ny påslaminatsrulle vilket 
tar ungefär två minuter. 

 
• Skarvar mitt i rullen: Påslaminatsrullarna har skarvar mitt i rullen vilket    Figur 3.28 Fel, skarv   

kan innebära samma fel som ovan. Men skarven kan även gå igenom 
produktion och detta kan medföra att defekta produktpåsar kommer till 
försäljning. När man kör produkten Avec så är skarven färglös och svag, 
vilket kan medföra att skarven går av. Detta innebär att det blir 
produktionsstopp och dom anställda måste trä om påslaminatsrullen i 
maskinen och detta moment tar ungefär fem till tio minuter att 
genomföra. Den defekta rullen byts ut mot en ny påslaminatsrulle vilket 
tar ungefär två minuter.    

        Figur 3.29 Fel, plump 
• Färgplumpar mitt i rullen: Ibland händer det att påslaminatsrullarna  

har färgplumpar på påslaminaten. Detta kan medföra att defekta 
produktpåsar kommer ut till försäljning. Den defekta rullen byts oftast ut 
mot en ny påslaminatsrulle och det tar ungefär två minuter att 
genomföra. 

 
 
 
Varför ska man lösa problemet: För att effektivisera produktions körningen, minimera antalet 
onödiga rullbyten och defekta produktpåsar. Minska på städningen som beror på skarvar och 
felskurna rullar. 
  
Lättare lösningar: Ställ högre krav på leverantören av påslaminatsrullarna. Begär avgifter eller 
prisreduceringar för felen med defekta påslaminatsrullar kvarstår. Om den nuvarande leverantören 
inte går med på eller klarar av att lösa problemen, titta över vad andra leverantör kan erbjuda. 
 
Positiva och negativa aspekter om man realiserar lösningen: 
+ Effektiviserar produktionskörningen med ungefär 10-30 minuter i veckan. 
+ Minskar ner på antalet defekta produktpåsar som kommer ut till försäljning. 
+ Minimerar antalet onödiga rullbyten på grund av defekta påslaminatsrullar. 
+ Minskar på antalet påslaminat som kastas på grund av att det är defekter i rullen. 
+ Minskar på förslitningsskador på knivarna, svetsbackar och kontroll-vågen. 
 
Finns det tillräcklig information och manualer till det behandlade problemet?: Det finns 
tillräcklig information om påslaminaten. 
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Nummer: K011   
 
Namn: Centraldammsugaren vid vågarna.  
 
Tabell 3.11 Konstruktionslista K011 
Konstruktionslistan 1 2 3 4 5 
Hur allvarligt är felet? X     
Hur ofta inträffar felet? X     
Finns det en tillfällig lösning? X     
Hur lång tid tar felet att åtgärda? X     

Totalt: 4             Figur 3.30 Centraldammsugaren 
  
Plats: Centraldammsugaren vid vågarna (Rovema). 
 
Vad är problemet: Användningen av centraldammsugaren är omständligt och jobbigt för dom 
anställda på golvet. Proceduren för att använda centraldammsugaren vid vågarna tar ungefär en till 
två minuter och ser ut som följande: 

1. Gå upp och sätta i dammsugarslangen i centraldammsugaruttaget vid vågarna. 
2. Gå ner och sätt igång centraldammsugaren. 
3. Gå upp till vågarna och börja städa. 
4. Gå ner och skruva av centraldammsugaren. 
5. Gå upp och dra ur dammsugarslangen ur centraldammsugaruttaget. 
6. Gå ner och börja med annan arbetsuppgift. 

 
Varför ska man lösa problemet: För att minska ner städningsproceduren vid vågarna och minska 
ner den omständliga proceduren för dom anställda på golvet! 
 
Lättare lösningar: För att lösa en viss del av problemet och få bort steg 2, 4 och 5. Kan man införa 
en timer med en tidsförskjutning så att man hinner upp och sätta i centraldammsugarslangen innan 
centraldammsugaren startar. Timern är även inställd på ungefär den tid det ska ta att städa vid 
vågarna, så slipper man även gå ner för att stänga av centraldammsugaren för att sedan gå upp 
och dra ur centraldammsugarslangen. Så med denna enkla procedur så tjänar man ungefär in 30 
sekunder per skift på städning och onödigt arbete för dom anställda vid linan. 
 
   Av-på knapp till centraldammsugaren  Timer till centraldammsugaren     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figur 3.31 Av-på knapp centraldammsugare       Figur 3.32 Timer centraldammsugare 
 
Positiva och negativa aspekter om man realiserar lösningen:  
+ Man tjänar in 30 sekunder i städning per skift. 
+ Underlättar arbetet för dom anställda på golvet. 
+ Minskar ner på antalet gånger dom anställda måste klättra upp och ner i stegen till vågarna. 
 
Finns det tillräcklig information och manualer till det behandlade problemet?: Ingen 
information eller manual behövs till det aktuella problemet. 
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Nummer: K012 
 
Namn: Omplacering av metalldetektor. 
 
Tabell 3.12 Konstruktionslista K012   
Konstruktionslistan 1 2 3 4 5 
Hur allvarligt är felet? X     
Hur ofta inträffar felet? X X X X X 
Finns det en tillfällig lösning? X     
Hur lång tid tar felet att åtgärda? X     

Totalt: 8                      Figur 3.33 Metalldetektor 
  
Plats: Metalldetektorn (Graseby). 
 
Vad är problemet: Metalldetektorn är placerad innan format röret, vilket medför att när 
metalldetektorn känner av någon metall så blåses det ut 10-12 påsar ur maskinen.  
 
Varför ska man lösa problemet: Det kasseras cirka 10 påsar i onödan vid varje detektering av 
metall. 
 
Lättare lösningar: Flyttar man metalldetektorn till platsen innan produktpåsarna kommer ut ur 
packmaskinen. Så räcker det att bara den påse som detekteras blåses ut ur produktion. 
 
Positiva och negativa aspekter om man realiserar lösningen:  
+ Metalldetektorn blir mer noggrann och bara påsarna som detekteras kasseras. 
+ Minskar ner på antalet kasserade påsar med ungefär 10 påsar per skift. 
─ Komplicerad lösning på en brist som inte är så avgörande för produktionskörningen. 
 
Finns det tillräcklig information och manualer till det behandlade problemet?: De finns viss 
information i kapitel 5 Graseby i Operatörs manual Jomet. 
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Nummer: K013 
 
Namn: Grönapinnar i säckar.    
 
Tabell 3.13 Konstruktionslista K013   
Konstruktionslistan 1 2 3 4 5 
Hur allvarligt är felet? X     
Hur ofta inträffar felet? X X    
Finns det en tillfällig lösning? X     
Hur lång tid tar felet att åtgärda? X     

Totalt: 5 
  
Plats: Lagret till Blandstationen. 
 
Vad är problemet: Grönapinnar anländer i säckar på cirka 
400 kilogram, då dom egentligen ska anlända i Bigboxar. Men 
säckarna som anländer töms sedan med hjälp av en truck ner 
i Bigboxar. Det som är problemet är att Bigboxarna bara               Figur 3.34 Grönapinnar säck 
rymmer cirka 300 kilogram Gröna pinnar. Vilket då resulterar i 
att Bigboxarna blir överfulla samt att det kan bli mycket produktrester på golvet på grund av att 
Bigboxarna svämmar över.  
 
Varför ska man lösa problemet: För att underlätta arbetet och minska skaderisken för dom 
anställda på golvet, då säckarna töms underifrån upphängda i truckgafflar.  
Minska städningen och produktspillet som beror på att Bigboxarna blir överfulla. 
 
Lättare lösningar: Begär att gröna pinnarna ska anlända i Bigboxar och inte i säckar. Om nu inte 
det är möjligt, så får inte säckarna överskrida en vikt på 300 kilogram. Borde även finnas något 
slags hjälpmedel till att öppna säckarna när dom är upphängda i gafflar. Då det rasar 400 kilogram 
Grönapinnar över händer och armar om man inte hinner undan. 
 
Positiva och negativa aspekter om man realiserar lösningen:  
+ Underlättar arbetet och minskar skaderisken för dom anställda på golvet. 
+ Minskar ner på städningen som inträffar när man tömmer över Grönapinnar till Bigboxar. 
 
Finns det tillräcklig information och manualer till det behandlade problemet?: Ingen manual 
eller information behövs för detta problem. 
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Nummer: U001 
 
Namn: Luftflödena i kartongmaskinen. 
 
Tabell 3.14 Underhållslistan U001 
Underhållslistan 1 2 3 4 5 
Hur allvarligt är felet? X X X   
Hur ofta inträffar felet? X     
Hur ser servicen ut för den aktuella delen? X X X X X 
Hur lång tid tar det att skaffa en ny del? X     

Totalt: 10                       Figur 3.35 Kartongmaskin 
                     
Plats: Kartongmaskinen (Jomet). 
 
Vad är problemet: Det går inte att skruva av tryckluften i kartongmaskinen om man inte slår av 
huvudbrytaren. Detta innebär att slangar och rör i kartongmaskinen kommer att stå under tryck och 
läcka viss tryckluft även när maskinen står still och inte används, så som över en helg. Stänger 
man av huvudbrytaren så kan det få komplikationer senare då dom flesta elektroniska 
komponenter mår bättre av att ha lite spänning i sig. 
 
Varför ska man lösa problemet: Dels för att öka livslängden på slangar och munstycken i 
kartongmaskinen. Samt för att minska användningen av tryckluft till kartongmaskinen. Sen kan de 
även vara bra att ha som säkerhets åtgärd om det till exempel skulle gå hål i någon slang.  
 
Lättare lösningar: Inför en av och på knapp till tryckluftsaggregatet till kartongmaskinen som kan 
skruvas av när inte maskinen används under en längre tid, samt inför luftavfuktare till 
tryckluftsystemet så man slipper eventuella problem med fukt i tryckluftssystemet. 
 
Positiva och negativa aspekter om man realiserar lösningen: 
+ Ökar livslängden på slangar och munstycken i kartongmaskinen. 
+ Spar in kostnader på grund av minskad användning av tryckluft. 
 
Finns det tillräcklig information och manualer till det behandlade problemet?: Till 
kartongmaskinen finns manualen Jomet kartong maskin. Saknas dock en manual till 
tryckluftsaggregatet på Bridge avdelningen. 
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Nummer: U002 
 
Namn: Underhåll för etikettmaskinen. 
 
Tabell 3.15 Underhållslista U002 
Underhållslistan 1 2 3 4 5 
Hur allvarligt är felet? X     
Hur ofta inträffar felet? X X X   
Hur ser servicen ut för den aktuella delen? X X X   
Hur lång tid tar det att skaffa en ny del? X     

Totalt: 8 
                                 Figur 3.36 Etikettmasikin 
Plats: Etikettmaskinen (Thermotec).  
 
Vad är problemet: Skrivhuvudet kladdar igen vilket medför att etiketterna blir defekta. Dessa 
defekter kan leda till att etiketterna blir otydliga. Vilket kan medföra att kartongerna kommer i retur 
för att etiketten är oläslig. 
 
Varför ska man lösa problemet: För att minimera antalet defekta etiketter på kartongerna. 
 
Lättare lösningar: Rengör skrivarhuvudet dagligen samt införskaffa rengöringsverktyg som 
förenklar rengöringen av skrivarhuvudet, som i dags läget är lite krångligt att rengöra. 
 
Positiva och negativa aspekter om man realiserar lösningen: 
+ Minimerar antalet defekta kartongetiketter. 
+ Lättare och snabbare att rengöra skrivhuvudet. 
 
Finns det tillräcklig information och manualer till det behandlade problemet?: Det finns 
tillräcklig information till etikettmaskinen i manualen Thermo Scribe Etikettskrivare. 
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Nummer: U003 
 
Namn: Underhåll för svetsbackarna. 
 
Tabell 3.16 Underhållslista U003 
Underhållslistan 1 2 3 4 5 
Hur allvarligt är felet? X     
Hur ofta inträffar felet? X X X   
Hur ser servicen ut för den aktuella delen? X X    
Hur lång tid tar det att skaffa en ny del? X X X X  

Totalt: 10                                                   Figur 3.37 Svetsbackar 
 
Plats: Svetsbackarna på Packmaskinen. 
 
Vad är problemet: Svetsbackarna kan pressa snett beroende på att produktrester samt slitage 
kan göra så att backarna hamnar i fel läge. 
 
Varför ska man lösa problemet: För att minska slitaget på svetsbackarna och se till att 
produktpåsarna blir svetsade så korrekt och rakt som möjligt. 
 
Lättare lösningar: Man kontrollerar backinställningarna med ett kolpapper test. Detta test utförs 
bara när förseglingsbackarna är kalla. 
 
Positiva och negativa aspekter om man realiserar lösningen:  
+ Effektivare produktionskörning 
+ Mindre slitage på Svetsbackarna 
 
Finns det tillräcklig information och manualer till det behandlade problemet?: Det finns 
tillräcklig information om underhåll för svetsbackarna i maskinmanualen Rovema VPR250.
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Nummer: U004 
 
Namn: Underhåll av el-skåp.  
 
Tabell 3.17 Underhållslista U004 
Underhållslistan 1 2 3 4 5 
Hur allvarligt är felet? X     
Hur ofta inträffar felet? X     
Hur ser servicen ut för den aktuella delen? X X    
Hur lång tid tar det att skaffa en ny del? X     

Totalt: 5 
 
Plats: El-skåpen vid packmaskinen och kartongmaskinen. 
 
Vad är problemet: Fläktar till el-skåpen som inte underhålls och   Figur 3.38 El-skåp 
kontrolleras. Försämrar livslängden på dom elektriska apparater som  
är installerade i skåpen. Om inte önskad temperatur uppfylls.   
 
Varför ska man lösa problemet: För att dom elektriska apparaterna i el-skåpen ska ha så bra 
förutsättningar som möjligt till lång livslängd. 
 
Lättare lösningar: Börja med att gå igenom el-skåpen och kolla så att allt verkar ok, åtminstone en 
gång per halvår. 
 
Positiva och negativa aspekter om man realiserar lösningen:  
+ Dom elektroniska apparaternas livslängd ökar 
 
Finns det tillräcklig information och manualer till det behandlade problemet?: Ingen 
information eller manual behövs till den aktuella delen. 
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Nummer: U005 
 
Namn: Underhåll för pallinplastningsmaskinen.  
 
Tabell 3.18 Underhållslista U005 
Underhållslistan 1 2 3 4 5 
Hur allvarligt är felet? X     
Hur ofta inträffar felet? X X X   
Hur ser servicen ut för den aktuella delen? X X X X X 
Hur lång tid tar det att skaffa en ny del? X     

Totalt: 10 
 
Plats: Vid pallinplastningen. 
 
Vad är problemet: Bromsskivan och bromsbeläggen till 
plastfoliehållaren blir smutsiga och får beläggningar på sig. Detta medför att folierullen går trögt och 
inte uppför sig som den ska.                       Figur 3.39 Pallinplastning 
 
Varför ska man lösa problemet: För att inplastningen av pall ska gå så lätt och smidigt som 
möjligt. Samt att förhindra att rullen går så trögt att folien går av vid inplastning, så att man måste 
plasta om pallen. 
 
Lättare lösningar: Rengör bromsskivan och bromsbelägg med en ren trasa cirka en gång 
varannan vecka. Är det hårdare beläggning så får man använda sandpapper för att få bort 
beläggningen på bromsbelägget. En ren trasa och sandpapper ska alltid finnas nära tillhands vid 
pallinplastningsstationen. 
 
Positiva och negativa aspekter om man realiserar lösningen: 
+ Pallinplastningen kommer att fungera bättre. 
+ Pallinplastningsmaskinens livslängd kommer att öka. 
 
Finns det tillräcklig information och manualer till det behandlade problemet?: Det finns en 
förklaring till hur man ska rengöra bromsskivan och bromsbeläggen vid pallinplastningsstationen. 
Information om att man kan rengöra bromsbelägget med sandpapper saknas dock. 
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3.3  Invägnig och tömning av Blandstationen 

Introduktion: 
Detta kapitel tar itu med problemet med invägnings- och tömningssekvenserna på 
Blandstationsavdelningen vid omställning. 
                         Figur 3.40 Blandstationens tömningssekvens 
Hur detta utförs för närvarande: 
För närvarande så är både invägnings- och 
tömningsproceduren omständlig och tidsödande. 
Invägningsproceduren ser ut som följer: 
 

1. Välj vilken sorts produkt som ska produceras, 
genom att välja det aktuella receptet i 
terminalen som styr vilka olika vaggor som 
ska vara aktiva under produktionskörningen. 

2. Bestäm rätt flöde genom att styra hastigheten 
för varje vagga i terminalen samt att 
noshöjden är rätt inställd så att rätt mängd av 
varje produkt realiseras. För att ta reda på att 
det verkligen är rätt flöde för varje vagga så 
måste man ställa in noshöjden manuellt samt 
kontrollväga varje vagga manuellt genom att 
väga produktsflödet under till exempel trettio 
sekunder. För att sedan ställa in hastigheten 
på flödet så att vaggorna arbetar under rätt proportioner för det aktuella receptet. Denna 
procedur upprepas ofta ett antal gånger, för att kunna uppfylla att alla vaggor arbetar 
under rätt proportioner. 

3. Vid omställning till ny produkt, så måste man eventuellt tömma vissa vaggor beroende på 
vilken produkt man ska producera samt hur mycket produkter det är i vaggorna sen förra 
produktionskörningen. Tömningssekvensen ser ut som bilden här ovan, alla vaggor 1-11 
töms till Bigboxen 0, dock så kan bara en vagga i taget tömmas. 

 
Alltså så är det både tidsödande och besvärligt att göra en omställning till en ny produkt, samt att 
tömningssekvens är tidskrävande. Vid en eventuell omställning kan man räkna med att 
tömningssekvensen tar ungefär 15-30 minuter per vagga och det töms ungefär två vaggor per 
omställning. Så för varje omställning så går det åt ungefär 30 till 60 minuter för att tömma vaggorna. 
 
Lösning: 
Genom att använda PLC-styrning samt införa vissa mekaniska förändringar så kan man göra 
omställnigs- och tömningssekvensen mer effektiv. Teoretiskt räknat borde man få ungefär 30 till 60 
minuter mer effektiv produktionskörning per dag. 
 
Här kommer jag att göra ett förslag på hur strukturen för ett PLC-styrnings program som ska lösa 
problemen ovan kan se ut. Jag kommer att använda programmet GX IEC Developer, som är ett 
program för att utveckla programkod för PLC:er 
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Omkonstruktioner: 
   
      Figur 3.41 Nya noskonstruktionen 1                              Figur 3.42 Nya noskonstruktionen 2 

 
Det måste göras vissa omkonstruktioner på vissa delar på vaggorna samt införa fler variabler för att 
PLC-programmet ska fungera korrekt. 
Nosen på vaggorna måste omkonstrueras så att dom efterliknar ett stuprör med två fotoceller som 
kan ses här ovan. Fotocellerna känner av vilken nivå produkten har i röret, och fotocellerna styr 
sedan vilken hastighet transportbandet E2 ska ha, så att produkten hålls någonstans mellan 
fotocell F1 och F2. Ett lock för utloppet på röret måste även skapas, som kan höjas och sänkas så 
att man kan bestämma vilket utflöde man vill uppnå.  
 
 
Nödvändiga variabler: 
 
               Figur 3.43 Nya vaggkonstruktionen sett uppifrån 

Här till vänster i figuren och nedan i listan ses 
vilka olika variabler som behövs för att PLC-
programmet ska fungera korrekt. 
 
 
 
 
 
 
 

Namn Kommentar                                             : 
F1 Fotocell, nivåreglering (låg) 
F2 Fotocell, nivåreglering (hög) 
F3 Fotocell hög vid tomvagga 
F4 Fotocell låg vid indikering av Bigbox 
F5 Fotocell hög vid tomt transportband 
G1 Hög då nos är öppen 
G2 Hög då nos är stängd 
G3 Hög då lyftare är i toppläge 
G4 Hög då lyftare är i bottenläge 
G5 Hög då tömningslucka är stängd 
G6 Hög då tömningslucka är öppen 
E1F Transportband 1 körning framåt (hastighet styrs i procent) 
E1B Transportband 1 körning bakåt (hastighet styrs i procent) 
E2 Transportband 2 körning framåt (hastighet styrs i procent) 
E3U Styrning för nos körning uppåt 
E3D Styrning för nos körning neråt 
E4U Styrning för körning av lyftare uppåt 
E4D Styrning för körning av lyftare nedåt 
E5F Styrning för tömningslucka öppen 
E5B Styrning för tömningslucka stängd 
Time_1 Indikering för när delen Fast_speed ska starta 
Time_2 Indikering för när delen Normal_speed ska starta 
Time_3 Indikering för när delen Stop_speed ska starta 
T1_klar Indikering för när kraven för delen Fast_speed är uppfyllt 
T2_klar Indikering för när kraven för delen Normal_speed är uppfyllt 
T3_klar Indikering för när kraven för delen Stop_speed är uppfyllt 
T4_klar Indikering för när kraven för delen Warning och/eller Flow_problem är uppfyllt 
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PLC programmet: 
Här nedan kommer en förenklad struktur och förklaring för hur ett PLC-program kan se ut för att 
lösa problemet med invägnings och tömningssekvenserna. 
 
                 Figur 3.44 PLC main program 1 

Initial: Här väljer man vilket recept som ska 
produceras, så att programmet vet vilka olika vaggor 
som ska aktiveras. Samt ställer in alla initial världen för 
uppstart. 
 
Produkt_X: Här delar programmet upp sig för varje 
enskild vagga som ska vara aktiv under den aktuella 
produktionskörningen. Programmet kollar också så att 
den aktuella vaggan är fylld (F3=0) och redo för start. 
 
Nos_installning: Programmet informerar om vilken 
produkt som ska produceras. Så att rätt noshöjd ställs 
in (G1=1) samt så att programmet startar 
transportbandet (E1=30%) och transportbandet vid 
utflödet  (E2=X%). Hastigheten (X) styrs av vilket 
recept som är valt att produceras. Programmet 
fortsätter endast när alla vaggor har gett klartecken till 
att dom är redo för produktion (F5=0) annars stopp. 
 
Jump1: Ett återhopp från något eller några fall som 
måste uppfyllas i programmet längre nedan. 
 
Transporter: Detta steg innehåller en räknare som vid 
varje uppstart ser till så att alla vaggor startar med rätt 
tidsförskjutning beroende på vaggans placering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Max_speed: När båda fotocellerna (F1=1, F2=1) i 2 sekunder, så aktiveras maxläget för 
transportbandet i vaggan (E1=90%). När detta är uppfyllt går programmet vidare som visas i Figur 
3.45 nedan. 
 
Normal_speed: När fotocell (F1=1, F2=0) i 2 sekunder, så aktiveras normalläget för 
transportbandet i vaggan (E1=50%). När detta är uppfyllt gör programmet ett återhopp till Jump1. 
 
Min speed: När fotocell (F1=0, F2=0) i 2 sekunder, så aktiveras minläget för transportbandet i 
vaggan (E1=10%). När detta är uppfyllt gör programmet ett återhopp till Jump1. 
 
Flow_problem: Om fotocell F5 är hög i 2 sekunder så hoppar programmet till återhopp Jump2. 
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                       Figur 3.45 PLC main program 2 
Fortsättning efter T1_klar 

Warning: Här skickar programmet en varning, som 
varnar för att den aktuella vaggan håller på att få 
slut på produkt eller att det möjligtvis är något 
problem med vaggan. Om fotocellen (F5=1) i minst 
2 sekunder så går programmet vidare annars så 
hoppar programmet till återhoppet Jump1. 
 
 
 
 
Shortage: Denna del av programmet undersöker 
om fotocellen F3 är hög eller låg. Vilket avgör om 
vaggan är nästintill tom (F3=1) eller inte (F3=0) och 
vilken larm sekvens (Larm1/Larm2) programmet 
ska träda in i. 
 
 
 
Jump2: Återhopp till (Larm2) när kraven för 
program delen ”Flow_problem” är uppfyllda. 
 
Larm1: Startar ett larm som talar om att vaggan är 
i princip helt tom och stoppar produktionen. 
 
Larm2: Startar ett larm som talar om att det 
troligtvis är ett flödes problem och stoppar 
produktionen. 
 
   

 
 
 
 
                      Figur 3.46 PLC tömningssekvens 

Sec_PRG: Detta är ett fristående program som 
är till för tömningssekvensen av vaggorna. Här 
väljer man vilka aktuella vaggor som ska tömmas 
på terminalen. 
 
 
 
 
Empty_X: Här öppnas bakluckan (E5B) på den 
aktuella vaggan och transportbandet i vaggan 
backas (E1B) tills (F3=1) i 5sekunder. 
 
 
Ready_X: Vaggan är tömd (F3=1) och återställs 
i detta steg. Bakluckan stängs (E5F) och bandet i 
vaggan stoppas. 
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3.4  Övrigt 

I detta kapitel så kommer det att finnas övrig information om Bridgepacken samt förslag och 
lösningar för effektivisering av produktionen men som inte kan specificeras under konstruktions- 
eller underhållsbrister. 
 
 

3.4.1 Omställningsschema 

Här nedan så följer ett omställningsschema som bygger på att problemet med vaggornas 
tömningssekvens är genomförd enligt principen i kapitel 3.3. Detta omställningsschema är till för att 
göra omställningarna så snabba och effektiva som möjligt när man byter till olika 
produktionskörningar. Principen går ut på att för varje produkt som körs så kan det vara mer eller 
mindre lämpligt att byta från en viss produktsort till en annan. Typiska saker som kan leda till längre 
omställningstider är bytet av påslaminat, kartonginställningar och byte av formatrör. 
Omställningsschemat inriktar sig endast på hur omställningen på Bridgepacken ser ut. Därför att 
det är där den trånga sektionen kommer att befinna sig, efter att man har löst problemet med 
tömningssekvensen av vaggorna. 
 

Figur 3.47 Omställningsschema 

 
 
 
 
 

Bridge 
220g, 400g, 400g/ halvpall 

Polly 
220g, 220g/ halvpall 

Bridge 
120g 

Polly 
120g 

Polly Maxi 
400g 

Amerikanska pastiller, 
Avec, Marianne dragé 

150g 

Minutblock 
150g 

     1a: prioritet 
     2a: prioritet 
     3e: prioritet 

Det är i princip alltid långa omställningstider om 
man ställer om till någon av följande produkter: 
Minutblock, Polly Maxi 400g och Bridge 120g. 



33 

3.4.2 Information om vaggorna 

Här finns information om vaggornas ungefärliga tömningstider, som det är för tillfället. Vid varje 
omställning så måste två vaggor tömmas i snitt och vaggorna kan bara tömmas en i taget. 
 
Vaggnr. Produkt    Tömning 
Vagga 1 Polly, Lyxpärlor    15-20min 
Vagga 2 Polly, Kinapuffar   15-20min 
Vagga 3 Jordnötter    Töms ej 
Vagga 4 Polly, Russin    15-20min 
Vagga 5 Hasselnötter    Töms ej 
Vagga 6 Gula mandlar    Töms ej 
Vagga 7 Peps    Töms ej 
Vagga 8 Gröna pinnar    Töms ej 
Vagga 9  Amerikanska pastiller, Avec, Gula linser  20-30min 
Vagga 10 Amerikanska pastiller, Avec, Röda linser, Marianne Dragé 20-30min 
Vagga 11 Amerikanska pastiller, Avec, Marianne Dragé  20-30min 
 
 

3.4.3 Felsökningsmanual 

Skapa en trestegs felsökningsmanual som innehåller information samt tillvägagångssätt för att lösa 
dom vanligaste förekommande felen på den aktuella avdelningen. Denna manual är till för att dom 
anställda på golvet ska kunna lösa eventuella problem utan att tillkalla reparatör eller att 
effektivisera reparatörernas felsökningstid. 
 

• Finns det aktuella felet beskrivet i manualen? Leta upp det aktuella felet i manualen 
och följ anvisningarna, annars tillkalla reparatör. 

• Gå igenom dom (max) tre stegen som finns beskrivet i manulen! Följ dom grundliga 
och lättförståliga anvisningarna i manualen. Har felet inte blivit löst tillkalla reparatör. 
Informera reparatören om vilka steg som har gjorts i manualen, detta för att effektivisera 
reparatörens felsökningstid. 

• Uppdatera felsökningsmanualen vid behov! Annordna ett möte (till exempel 
månadsvis) med reparatörer och anställda på golvet om vad som eventuellt måste 
uppdateras och ändras i manualen. 

 
Fördelar med denna typ av felsökningsmanual är att minimera felsökningstiden, samt att reparatör 
inte alltid behöver tillkallas. Eftersom denna manual är till för dom anställda på golvet utan några 
direkta förkunskaper om maskinerna. Manualen ska vara lättförstålig och innehålla max tre steg på 
varje fel, för att inte manualen ska bli för komplex och svårhanterlig. 
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Kapitel 

4 Avslutande del 
Detta kapitel behandlar dom avslutande delarna i rapporten, så som Resultat och Avslutande 
diskussion. 
 

4.1 Resultat 

Vad har jag nu kommit fram till under mitt exjobb? Har mitt exjobb resulterat i en bra mall för att 
detektera Underhållsskuld eller ej och har implementeringen och realiseringen av mallen på  
avdelningen Bridgepack uppnått några positiva resultat? 
 
Mallen har skapats med grundtanken att försöka hitta själva grundorsaken till problemet. Detta har 
gjorts genom viss litteraturstudie, muntliga intervjuer och egna kunskaper. Dock ska tilläggas att 
detta inte är någon optimal mall utan tar mer upp grundproblemen med Underhållsskuld. Ett 
problem med mallen är att det inte finns så mycket litterär information om just Underhållsskuld och 
då har detta resulterat i att det finns få referenser och källor i mitt exjobb. 
 
Angående realiseringen av mallen på avdelningen Bridgepack så har jag kommit fram till många 
grundorsaker till varför avdelningen inte har fungerat som man önskat. Om mina lösningar skulle 
realiseras så skulle detta rendera i att produktionen med alls säkerhet skulle effektiviseras på 
avdelningen Bridgepack. Detta på grund av att jag har hittat ganska många avgörande 
effektiviseringsmöjligheter som kan realiseras ganska enkelt. Dock så har majoriteten av dessa fel 
och problem som detekterats varit mer mekaniska fel än dom elektriska fel som uppdraget från 
början utgick ifrån. Jag har även skapat ett extra kapitel (kapitel 3.3) om invägnings- och 
tömningssekvensen då denna del behövde en mer komplex lösning, i detta fall har jag laggt upp en 
struktur till ett PLC program samt vilka olika variabler/sensorer och omkonstruktioner som krävs för 
att lösa problemet med invägnings och tömningssekvensen av vaggorna på 
Blandstationsavdelningen. Detta har gjorts med PLC programet GX IEC Developer. 
 
 

4.2 Avslutande diskussion 

Detta exjobb har visat att genom att åtgärda vissa brister med simpla lösningar, så får man ett 
stabilare och mer effektivt produktionsflöde. Dock ska inte detta exjobb ses som något facit, utan att 
det krävs ytterligare studier innan man kan med säkerhet visa att dom resultat som framkommit i 
detta exjobb verkligen stämmer vid realisering. Bristerna som tagits upp i exjobbet, finns det 
självklart även andra lösningar än dom lösningar jag har tagit upp.   
 
Det borde även finnas möjlighet till att göra en uppföljning av mitt exjobb, om intresse finns? Detta 
genom att använda mitt exjobb som mall och undersöka om bristerna jag har identifierat är lösta 
samt vilket tillvägagångssätt som använts för att lösa problemet och om åtgärderna som vidtagits 
verkligen har löst problemet? Detta borde även vara ett bra bevis på om min mall verkligen har 
fungerat för att detektera och minska Underhållsskulderna på en verklig industrilina. 
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Bilagor 

Tabell 4.1 Konstruktionsbrister för linan Bridgepack 

Konstruktionsbrister 
  Konstruktionslistan  

Nr. Namn 1 2 3 4 Tot. Sid. 
K001 Fotocellen som styr påslaminatets placering i sidled 1 5 1 1 7+1 10 
K002 Dåligt limmade kartonger vid körning av främst… 3 3 2 1 8+1 11 
K003 Produkterna slås sönder på väg ner till Bridgepacken 1 5 1 2 7+2 12 
K004 Produkterna fastnar i röret innan vågarna 1 5 1 1 7+1 13 
K005 Fotocellerna som styr kaminskjutarna 2 3 2 1 7+1 14 
K006 Transportbandsfacken vid kaminskjutarna  2 2 2 2 6+2 15 
K007 Rullbytet av folierullarna sker inte automatiskt 1 5 1 2 7+2 16 
K008 Vaggornas tömningssekvens vid omställning 3 5 5 2 13+2 17 
K009 Invägningen av nya produkter vid omställning 3 5 3 4 11+4 18 
K010 Påslaminatsrullar som är defekta vid leverans 1 3 1 1 5+1 19 
K011 Centraldammsugaren vid vågarna 1 1 1 1 3+1 20 
K012 Omplacering av metalldetektor 1 5 1 1 7+1 21 
K013 Grönapinnar i säckar 1 2 1 1 4+1 22 
        
        
        
        
        
        
        

 
Tabell 4.2 Underhållsbrister för linan Bridgepack 

Underhållsbrister 
  Underhållslistan  

Nr. Namn 1 2 3 4 Tot. Sid. 
U001 Luftflödena i kartongmaskinen 3 1 5 1 9+1 23 
U002 Underhåll för etikettmaskinen 1 3 3 1 7+1 24 
U003 Underhåll för svetsbackarna 1 3 2 4 6+4 25 
U004 Underhåll av el-skåp 1 1 2 1 4+1 26 
U005 Underhåll för pallinplastningsmaskinen 1 3 5 1 9+1 27 
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 
 
 
 
 
 
 


