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Abstract 
The work with providing staff with the right skill is a pillar in the foundation of the future for Coca-
Cola. The production is strained and the perception is that short-term solutions today are 
premiered to get the production equipment operational as quickly as possible. 

In order to develop existing technicians and manage to retain the knowledge several improvements 
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In order to develop existing staff through training, and ensure that new skills are retained within 
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the new skills immediately after completion of education and training. 
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Förord 

Detta examensarbete har tagits fram som avslutande examination på programmet 

Maskinteknik med inriktningen Industriell Ekonomi & Produktion 180hp på Kungliga 

Tekniska Högskolan. Ämnet vi har fått möjlighet att arbeta med har varit intressant då vi 

som skriver examensarbetet kommer ifrån olika branscher där ämnet hanteras på olika 

sätt i arbetslivet. Detta projektarbete har gjorts för att vi ska fördjupa oss i kurserna vi läst 

inom produktion men även management, verksamhetsstyrning och kvalitetsverktyg för 

ständiga förbättringar.  

Vi skulle vilja tacka alla tekniker på Coca-Cola vi har fått följa med på deras dagliga arbete. 

Vi vill även tacka alla som ställt upp på intervjuer, diskussioner. Ett stort tack till Daniel 

Raanaes som vi dagligen har blivit stöttade av. Som också varit med och skapat intressanta 

diskussioner angående ämnet. Ett stort tack även till Arnaud Lallemant som gav oss 

möjligheten till att utföra detta examensarbete på Coca-Cola, samt för alla relevanta 

diskussioner genom projektets gång. Stort tack till Coca-Cola i helhet.  

Slutligen vill vi även tacka vår handledare Erika Bellander samt vår examinator Claes 

Hansson. 

Vi hoppas att examensarbetet kommer gynna Coca-Cola Enterprises AB och även Coca-

Cola European Partners i deras framtida arbete med att öka produktiviteten och 

effektivisera sitt arbetssätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Ordlista 

Förkortningar / Ordlista Engelsk förklaring Svensk förklaring 

Availability Open time for production Möjlig tid för produktion 

Breakdowns Stop longer than 5 minutes Stopp längre än 5 minuter 

CCEP Coca-Cola European Partners Coca-Cola koncernen i Europa 

CP Crew Productivity Produktivitet 

Fackområde - Specialisering inom ett område 

KPI Key Performance Indicator Nyckelindikator för prestanda 

ME Mechanical Efficency Mekanisk effektivitet 

MTBF Meantime Between Failures Tid mellan oplanerade stopp 

MTTR Meantime To Repair Tid till reparation 

OP Operator Operatör 

SIC Short Interval Control 
Snabbt statusmöte (liknande PULS-
möte) 

TL Teamleader ”Gruppchef” 

TPM 
Total production 
maintenance 

Totalt produktions underhåll 

TSG Troubleshooting Guide Felsökningsguide 

Wiki - Web-baserad databas  
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1. Introduktion 

Nedan följer en kort beskrivning av Coca-Cola som företag samt bakgrunden och syfte med 

detta projekt.  

 Beskrivning av företaget Coca-Cola Enterprises Sverige AB 

Drycken Coca-Cola uppfanns 1886 men kom först till Sverige 1953 och till en början 

licensierades produktionen av drycken till olika bryggerier. (Coca Cola, 2018) År 1996 

bestämde sig Coca-Cola för att börja producera drycker själva och byggde en ny anläggning 

i Jordbro, Haninge som stod klar 1998. Idag producerar de cirka 400 miljoner liter dryck 

per år och sysselsätter drygt 800 människor. Förutom drycken Coca-Cola produceras även 

mer än 10 andra varumärken som t.ex. Fanta, Sprite, Mer och Bonaqua. Dessa produceras 

främst för den svenska marknaden men även Norge, Finland och Island. Produktionen 

sker på sex olika produktionslinjer varav några är endast för större volymer och 

producerar en typ av förpackning. De andra linjerna är flexibla och kan producera dryck i 

olika typer av förpackningar. På alla linjer arbetar cirka 100 operatörer och 19 tekniker i 

3 olika skift, måndag till fredag och sedan finns det även ett helgskift för att kunna möta 

nuvarande produktionsbehovet. (Coca Cola European Partners, 2018)  

 Bakgrund  

Coca-Cola har idag svårt att nå uppsatta produktionsmål, en faktor med stor påverkan är 

haverier på produktionslinjerna och stoppen blir ofta längre än nödvändigt pga. 

kompetensvariationen mellan enskilda tekniker. De har också problem med 

personalomsättning och därför även bekymmer med att behålla kompetensen i bolaget. 

En kombination av dessa faktorer leder till onödigt stor påverkan på produktionen pga. 

enkla fel.  

Vid större återkommande haverier med intervall längre än ett par månader blir ofta ett 

problem då informationen kring hur tidigare problem löstes inte finns lättillgänglig eller 

saknas helt. Det finns ett stort behov av att säkerställa kompetens inom företag genom nya 

rutiner och ett arbetssätt som är mer standardiserat gällande hur arbete ska gå till 

gällande produktionsstörningar. Idag är det ofta endast teknikern som löst ett tidigare 

problem som vet hur ett likartat problem ska lösas effektivt om det återkommer. 
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 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett förslag på hur Coca-cola ska arbeta för 

att närma sig en standardiserad felsökningsprocess för underhållspersonalen. Samt 

undersöka hur informations- och dokumenthantering ska gå till för att främja 

informations- och kompetensöverföring, framförallt mellan underhållspersonalen men 

även supply chain i helhet inom produktion. 

 Mål  

Analysera och kartlägga nuläget kring underhållspersonalens informationshantering, 

arbetssätt och kompetensöverföring för att därefter: 

• Utifrån nulägesanalysen ge förslag för hur informationsöverföringen ska gå till för 

att främja kompetensöverföring och minimera slöseriets vid återkommande 

haverier.  

• Undersöka lämpliga metoder för att säkerställa att kompetens inte går förlorad efter 

utbildning och minimera förluster vid personalomsättning.  

• Ta fram ett förslag till hur de ska arbeta för att gå emot en ny standardiserad 

felsökningsprocess.  

• Skapa förutsättningar för att i ett långsiktigt perspektiv kunna öka MTBF och sänka 

MTTR.  

 Omfattning & Avgränsning 

På Coca-Cola i Jordbro finns det idag 19 tekniker uppdelade på tre skift. Våra förslag till 

förändringar kommer i första hand påverka hela gruppen och till en viss del även 

operatörerna, samt driftledare.  

För benchmarking har projektet endast valt att fokusera på maskinerna för flaskblåsning 

och påsättning av etiketter på produktionslinjerna S8 och S10. Anledningen till detta är att 

dessa maskiner har visat sig stå för de största förlusterna i produktivitet. Dessa maskiner 

är också samma fabrikat och årsmodell som Coca-Colas systeranläggningar i Europa. Data 

har att samlas in från Coca-Colas interna system och ge en generell överblick på nuläget.  

Konkreta standarder och förändringar har inte presenterats utan endast förslag på dessa 

kan uppnås.  



3 

 

1.5.1 Frågeställningar  

Följande frågeställning har behandlats: 
 

• Hur ska en felsökningsguide/instruktion vara uppbyggd?  

• Vart ska informationen finnas tillgängligt, online eller fysiskt?  

• Hur ska kompetensöverföringen främjas och underlättas?  

• Hur ska större haverier hanteras med t.ex. nya rutiner? 
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2. Metoder  

I följande kapitel redovisas de metoder som har används under projektets gång. 

 Intervjuer 

Flertalet personer kommer beröras av våra förslag och där av har intervjuer och 

diskussioner genomförts för att få en tydlig bild av hur nuläget ser ut.  

 Observationer  

För att få fördjupad bild av nuläget har observationer utförts av hur underhållspersonalen 

arbetar idag samt närvara vid ledningens möten.  

 Analys, Utvärdering & Kvalitetssäkring  

Nuläget har analyserats och jämförts med relevanta teorier och forskning för att ta fram 

konkreta åtgärder som är anpassade efter behovet hos Coca-Cola. Kvalitetssäkring har 

skett löpande genom projektets gång genom dialoger med berörd funktion och 

handledare.  

 Benchmarking & Datainsamling 

Fabriken i Belgien använder TWI för upplärning och kompetensöverföring och anser det 

mycket lyckosamt, deras sätt att använda TWI har dokumenterats och jämförts med hur 

de jobbar på Coca-Cola i Jordbro. 

2.4.1 MTBF & MTTR 

Jämförelser över MTBF, MTTR med Coca-Colas fabriker i Belgien, Storbritannien och 

Frankrike har utförts.  
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3. Teoretisk referensram  

Följande kapitel behandlar de teorier och forskning som används i projektarbetet. 

 Forskning om utbildning och lärande  

Följande kapiteldel behandlar relevanta teorier och forskning kring utbildning och 

lärande. Både äldre väl beprövade teorier från andra världskriget och moderna teorier 

kring hur dagens teknik kan användas för att sprida kompetens. 

3.1.1 Training within industry (TWI) 

TWI är ett program som används för att träna ny personal inom industrin. Programmet 

utvecklades efter andra världskriget då det fanns ett starkt behov av att träna och utbilda 

ny personal på snabbast och bästa möjliga sätt. Programmet bestod av tre 

grundutbildningar, JI, JM och JR. 

3.1.2 Job Instructions - JI 

JI är en metod för att snabbt lära en person ett nytt jobb och öka produktiviteten på 

arbetsplatsen. Den konventionella träningen utförs oftast genom att den individ som ska 

lära sig nya arbetsuppgifter paras ihop med en person med mer erfarenhet och kunskap. 

Resultatet blir ofta att det skapas ett stressande moment eftersom personen som ska lära 

ut behöver lägga tid på sina vanliga arbetsuppgifter samtidigt som en upplärningsprocess 

ska ske där moment tar längre tid än vanligt. 

Med JI är målet att reducera stress på båda individerna för att få fram en mer tidseffektiv 

upplärningsprocess genom att till fullo fokusera på att utbilda den nya individen. JI bygger 

på att utbildaren bryter ner arbetsprocessen små väldefinierade steg som enkelt kan följas 

samt att en eller flera demonstrationer utförs där kritiska steg visas och förklaras. Stor 

vikt läggs på coachning av individen under den lärande processen. Utbildaren ska bilda sig 

en uppfattning om när individen klarar av att utföra arbetsuppgiften på ett korrekt sätt 

och förstår anledningen till kritiska moment. 

Vid fallet där flera utbildare finns ska deras metoder att lära ut jämföras. Har de brutit ner 

processen i olika steg ska de kombineras eller optimeras för att välja de steg som ger bäst 

resultat. Utförs processen på ett önskvärt sätt kommer det resultera i standardiserade 

instruktioner och metoder. Målet är att alla nyanställda ska lära sig samma metod på 
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kortast möjliga tid. Det kommer medföra en minimering av förluster i tid, material, skador 

på eventuellt verktyg och utrustning. (Dinero, 2005)  

3.1.3 Job Methods - JM 

JM är en process som används för att förbättra metoder. Många Lean implementeringar i 

organisationer kommer från början från Kaizen, där personalen gör hands-on träning i 

olika Lean-verktyg. Personen som ska lära ut kan vara en konsult, processingenjör eller en 

gruppchef. När den ledande personen är närvarande och assisterar i specifika aktiviteter 

fungerar det oftast väldigt bra och goda resultat uppvisas. När aktiviteten anses vara klar 

tas det för givet att de personer som medverkar har tagit till sig hur verktygen ska 

användas och ha tillräckligt med kunskap för att jobba vidare med det. Utfallet ser ofta inte 

ut så och resultatet blir ett misslyckande med att behålla Lean-tänket och investeringen 

går förlorad. 

JM motiveras genom att den anställde ska göra sitt eget jobb enklare, vilket skapar 

motivation för att skapa en förändring. Målet är att främja eget initiativ där det inte alltid 

ska behövas en tillsägning om vad som ska utföras. Små ständiga förbättringar av saker 

som de anställda inte tycker fungerar på ett tillfredställande eller som kan utföras med 

nya metoder. 

Flera mindre ständiga förbättringar kommer öka produktiviteten och under tiden 

förbättringar utförs kommer de som utför arbetet utväxla idéer med varandra, vilket 

främjar kompetensöverföringen. När beteendet blir mer accepterat och börjas spridas 

kommer personalen även diskutera större förändringar som kommer hjälpa dem 

individuellt men inte kan utföras själva och kräver ledningens medverkande. (Dinero, 

2005) 

3.1.4 Job Relations - JR 

Hantering av jobbrelationer, eller arbete med andra människor kan ses som 

grundläggande kunskaper som alla individer i arbete bör erhålla. När det kommer till 

hantering av personalfrågor behöver de flesta chefer utbildning. JR är en analytisk metod 

för hantering av personalfrågor, även den bäst planerade idén kan fallera på grund av ett 

mindre personalproblem. JR utbildar människor i hur de succesivt löser problem direkt 

när de uppkommer. När cheferna får mer erfarenhet inom området kommer de hantera 

problem innan de blir större bekymmer. (Dinero, 2005) 
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3.1.5 Styrkan hos de tre J-utbildningarna 

Utbildningens mål är att lära arbetstagarna att tänka analytiskt, uppmuntra till förändring 

och fortsätta träna andra vilket kommer bygga upp kärnan av vad som behövs för att skapa 

en förändring i en organisation. Det största problemet är ofta att organisationer tar för 

givet att alla individer har en naturlig förmåga till problemlösning vilket verkligheten inte 

visar, de flesta har aldrig fått möjlighet att lära sig någon problemlösningsmetod. TWI 

förespråkar en väldigt enkel metod som instruktörer kan använda för att tvinga fram en 

förmåga, där individerna tvingas till att tänka själva genom att aldrig direkt ge svaret på 

ett problem.  

För att bibehålla ett Lean-tänk och en vilja till förändring kommer det krävas att de 

anställda förstår praktiken av JI, JM, JR. Samtidigt måste ledningen uppmuntra beteendet 

genom hela organisationen, ingen förändring kommer att ske om inte ledningen tillåter 

det. (Dinero, 2005)  

3.1.6 Vad gjorde TWI framgångsrikt? 

Organisationer idag har accepterat att en ökning av produktiviteten inte endast beror på 

vilka verktyg implementeras, utan hur du använder dem för att hitta bättre lösningar på 

hur specifika moment ska utföras. Ibland är bristen på nya idéer en broms i 

förbättringsarbetet, men oftast är det de anställdas oförmåga att bryta sig loss från 

oproduktiva arbetsmetoder som förhindrar en förändring. Ofta förekommande 

kommenterar likt’’Vi har alltid gjort på det här sättet’’, ’’Jag är bekväm med att göra såhär’’, 

och när en medarbetare framför en idé saknar organisationen musklerna som krävs för 

att förvalta dem. 

Organisationer är idag ofta medvetna om problemet och då infört någon form av 

managementsystem för att fånga upp idéer. Problemet blir ofta att det inte är samma 

person som kommer på idén som även inför den. Detta har en negativ effekt på 

individernas motivering till ständiga förbättringar. Alla stora organisationer har ett behov 

till någon form av förändring som exempelvis kan bero på hur marknaden ser ut eller 

andra faktorer, därför finns alltid ett behov av en kultur som välkomnar förändringar.  

Kaizen, som är en del av Lean förutsätter att varje gång en anställd kommer till sin 

arbetsplats ska den personen leta efter ett bättre sätt att utföra sitt arbete på för att främja 

ständiga förbättringar. I massproducerande industrier är mentaliteten ofta att en formell 



10 

 

instruktion inte är så viktigt, de förutsätter att de anställda kommer lära sig det 

nödvändiga oavsett hur instruktionen ser ut. 

TWI bygger på att en organisation måste instruera sin personal i detalj hur de ska lära ut 

sina kunskaper på ett effektivt sätt. Även den mest erfarna mekaniker tillsammans med en 

nyanställd mekaniker skapar ingen garanti på att kunskapen finns om utbildning av andra 

individer. En stor framgångsfaktor med TWI är att fokusera på att träna de som ska bli 

utbildare för att uppnå en multipeleffekt där en grupp av anställda som tränats måste vara 

tillräckligt duktiga för att kunna träna andra personer. (Dinero, 2005)  

 

 

Figur 1:Multipeleffekt vid utbildning (Dinero, 2005) 
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 Optimering för bevarande av kunskap under och efter utbildning 

“I hear, and I forget. I see and I remember. I do and I understand.” – Confucius 551-479 

f.Kr. 

 

Figur 2. The Cone of Learning (Dale, 1969) 

Ovan visas Edgar Dales sin generella ”kon av lärande” där han visade olika typer av 

metoder för att lära sig och vilka som gör att människor kommer ihåg lättare. De metoder 

som befinner sig längst ner i konen skapar större möjlighet för långsiktigt ihågkommande. 

De metoder som hittas längst ner är att lära ut till andra, lärande genom att göra något på 

riktigt samt simulera en riktig upplevelse.  (Dale, 1969).  

3.2.1 Lärande genom interfoliering 

Vid utbildning av nya färdigheter har forskning visat att de som blir undervisade lär sig 

och kommer ihåg mer om själva utbildningen sker genom interfoliering d.v.s. att flera olika 

saker undervisas i omgångar (Blaisman, 2016). Vanligtvis sker utbildning genom att det 

fokuseras på en sak för att sedan gå vidare och fokusera på en annan färdighet. Enklare 

förklarat innebär det om tre färdigheter (A, B och C) ska läras ut sker det vanligtvis i 

ordning med mönstret AAA, BBB, CCC medan interfoliering innebär att det lärs ut genom 

ordningen ABC, ABC, ABC. Denna typ av lärande har inte endast visa sig effektiv inom 

undervisning av matematik och geografi i skolan (Blaisman, 2016). Det har även visat sig 

vara effektivt inom sport som t.ex. basket (Landin, et al., 1993) och badminton (Goode & 
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Magill, 1986). Även på studenter som skulle lära sig nya metoder på att fastställa en 

diagnos på en patient (Hatala, et al., 2003).  

3.2.2 Lära ut till andra 

Att lära ut och förklara saker för andra har visat vara ett av de effektivaste sätten att även 

lära sig själv mer samtidigt behålla kunskapen längre om det specifika ämnet (Duran, 

2016). Denna typ av lärande kallar forskare inom detta ämne kallar ”The Protégé Effect”. 

Forskning visar att de elever som blir tillsagda eller tror att de ska lära ut det de själva 

håller på att lära sig presterar bättre än de som endast lär för sig själv (Chase, et al., 2009). 

I en nyligen gjord studie med studenter lära sig om ett ämne de saknade tidigare 

erfarenhet av, bekräftas det ytterligare att denna metod fungerar. De elever som blev 

tillsagda att de skulle förbereda sig och presentera utan anteckningar för andra presterade 

bättre än de övriga kontrollgrupperna utom en. Endast den kontrollgrupp som hade fått i 

uppdrag att genomföra en specifik övning för att komma ihåg material presterade lika bra 

(Koh & Sze Chi Lee, 2018). Denna typ av lärande fenomen har även visat sig existera 

naturligt bland syskon där det äldre syskonet ofta har högre IQ då det de ofta lär ut till det 

yngre syskonet (Bjerkedal, et al., 2007) 

3.2.3 Användning av VR och datorbaserade plattformar 

Datorbaserad träning erbjuden en bekvämlighet samt tillgänglighet som ofta är svårt att 

uppnå med traditionell utbildning. Träningen blir högeffektiv på flera plan om den utförs 

korrekt. I dagsläget är majoriteten av olika utbildningar och träningstillfällen fokuserade 

på ett tillfälle istället för att flytta fokus mot att behålla den nya kompetens som erhålls. 

Målet med träning fokuserad på behållandet av informationen är att få deltagarna att 

minnas den information som ges under lång tid samt minimera risken till att deltagarna 

glömmer bort informationen. Träning som är utformad för att träna en individ mot 

perfektion samma dag, och som glöms bort dagen eller veckan efter blir meningslös. 

(Maddox, 2017) 

 

 

 



13 

 

 

 

Figur 3: The forgetting curve. (Maddox, 2017) 

Kurvan som upptäcktes av Hermann Ebbinghaus beskriver kompetensen som en funktion 

av tiden. Information går snabbt förlorad, redan efter en dag är 60 % bortglömt och efter 

en vecka återstår endast 15 %. Framgångsfaktorer för reducering av förluster är hög 

kvalitet, innehåll som engagerar och optimerad inlärningsprocess. (Maddox, 2017)  

Steg ett för bibehållande av kompetens är att utforma material av hög kvalitet som 

engagerar deltagarna. Innehållet bör skapas av en expert inom området för att även själv 

kan utföra det som ska förmedlas, för att säkerställa att kunskapen finns för att förmedla 

nödvändig information på ett precist sätt. Överlag är VR-innehåll ett hjälpmedel med 

positiv effekt på engagemang och blir därför användbart. Andra datorbaserade material 

är mer krävande att få engagerande men är långt från omöjligt. Två av de effektivaste 

metoderna är att öka engagemang är att tillämpa humor i innehållet och använda en 

dynamisk plattform med figurer och animationer. Humor har en mild positiv effekt och är 

känt för att påverka lärandet positivt. En variation av text, figurer, ljud och video inom 

träningsinnehållet öka engagemanget och låter varje individ använda den typen av 

innehåller som passar dem bäst.  
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Steg två innebär att bibehållandet av informationen optimeras inom processen. Träningen 

ska optimeras mot det mål som finns efter slutförd träningsprocess. Styrkan hos VR-

tekniken är möjligheten att implementera på ett sätt som påverkan specifika egenskaper. 

Steg tre innebär periodiska tester specifik träning för att bibehålla information. Periodiska 

tester används för att fylla lyckor som skapas när information glöms bort. Om de utbildade 

individerna testas ett flertal gånger efter träningen på information som de annars skulle 

gömts bort finns chansen till att uppnå 100 % av det ursprungliga informationsflödet. 

(Maddox, 2017) 

 

Figur 4: Testing and targeted retaining stimulates long term memory storage. (Maddox, 2017) 

VR och datorbaserade plattformar är av den anledningen idealiska för periodiska tester 

och specifik träning för att bibehålla information. (Maddox, 2017) 
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 Möjligheterna med sociala verktyg för informationsdelning  

 

Figur 5. Analys från McKinsey Global Institute med data från över 4200 företag i olika branscher. 

I dagsläget spenderar den genomsnittliga arbetstagaren 19 % av sin arbetstid på att samla 

på sig information på olika sätt. Om rätt sociala verktyg används för att förbättra 

informationshantering kan produktiviteten ökas med 30–35 % enligt analysen av 

McKinsey Global Institute. Samtidigt står kommunikation och samarbete för 14 % av det 

dagliga arbetat och även där kan produktiviteten ökas med 25–35%. Att ändra 

organisationens struktur för att gå över till sociala verktyg är en större förändring. Alla 

inom organisationen måste bli övertygade om de nya tankesätten och beteenden för att 

kunna klättra på organisationens oftast branta inlärningskurva. Detta är speciellt viktigt 

när idéer och kunskap ska överföras genom öppen kommunikation och 

informationshantering. Organisationen i sin helhet måste naturligtvis även ändra på sina 

processer för att göra allt detta möjligt. (Chui, et al., 2012) 

Enligt undersökningar från de som använder mer sociala verktyg inom sin organisation 

internt rapporterar de om högst nytta inom ökad takt av tillgång till kunskap. Det 

rapporteras även om t.ex. ökad personaltrivsel och ökad omsättning. (Chui, et al., 2012) 
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Figur 6. Analys från McKinsey Global Institute med data från över 1700 företag inom olika branscher.  

 Felsökning 

Felsökning är en metod för att hitta orsaken till ett problem och för att senare åtgärda 

orsaken. Målet med en felsökningsprocess är att få utrustningen tillbaka i drift snabbt, 

effektivt och ekonomiskt. Det är en viktig process då hela produktionsflödes kan bero på en 

individs förmåga till att hitta felet snabbt och ekonomiskt. Att skapa en standardiserad 

felsökningsprocess fungerande på alla möjliga typer av fel är omöjligt men det går att skapa 

standardiserade riktlinjer. (Anon., 2018) 

3.4.1 Generella riktlinjer för felsökning 

1. Verifiera att felet existerar 

Ett fel indikeras ofta av en förändring i utrustning eller produktens kvalitet. Genom att 

verifiera problemet innan arbetet börjar kommer minimera slöseri vid felsökning av en 

’’spökfel’’ som kan bero på operatörens brist på kunskap om utrustningen. Ett fel ska 

aldrig accepteras innan underhållspersonalen själv verifierat. 

2. Identifiera och lokalisera orsaken 

Fel uppstår ofta vid en förändring i systemet, en djup förståelse för systemet kommer 

underlätta arbetet. Kompetens om systemets normalläge underlättar för att snabbt se 

avvikelser. 
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3. Reparation 

Fokus ska ligga på att fixa orsaken till problemet och inte endast effekterna av 

symtomen. Detta innebär ofta byte och reparation av en del eller justering. Viktigt att 

aldrig justera en process för att kompensera rotorsaken till problemet. 

4. Verifiera att problemet är fixat 

Repetera processen som utfördes i steg ett för att verifiera att problemet är löst. 

5. Uppföljning för att förhindra framtida problem 

Undersök de underliggande orsakerna för felet genom en rotorsaksanalys. Samt även 

föreslå en plan för ansvarig chef som kommer förebygga att felet uppkommer igen.  

3.4.2 Dokumentering vid felsökning 

Behovet av att dokumentera kommer främst från att göra det möjligt att ta tillvara på 

information om ett inträffat problem. Det behöver inte nödvändigtvis vara allt, även delar 

är användbart för att sedan sprida informationen till de personer som inte var delaktiga i 

problemlösningen. Dokumentering av felsökning genom en logg skapar möjlighet att 

överblicka utrustningens historia, loggen blir en värdefull databas som kan användas för 

vid framtida problem minimera slöseri på felsökning som hänt tidigare. Problem, symtom, 

modifikationer, reparationer och förebyggande underhåll är nödvändigt att ha möjlighet 

att referera till senare. Utrustningens historik förhindrar försök till att uppfinna hjulet på 

nytt samt vara till stor nytta vid påträffade problem med flera års mellanrum. 

Loggen kan även användas för att logga mindre fel som uppkommer under drift, 

operatörerna kan fylla i listan för att sedan ge reparatören ett försprång genom att se hur 

utrustningen har betett sig den senaste tiden samt vilka tidigare reparationer som utförts. 

(Anon., 2018) 
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Figur 7: Exempel på enkel felsökning/problemlogg 

3.4.3 Felsökning med flödesschema  

Genom att skap ett flödesschema av en felsökningsprocess skapas en tydlig visuell plan över 

vilka moment som bör ingå. När det finns ett flödesschema över en utrustning som 

användarna kan modifiera över tid kommer det skapas en unik mall som framförallt 

kommer underlätta för ny personal. Se bilaga 3 för exempel på felsökning genom 

flödesschema.  

Skillnaden mot hur en ”vanlig” felsökningsprocess ser ut är liten, men med större påverkan 

på i vilken ordning de ska utföra specifika moment. Exempelvis när teknikerna ska hämta 

en viss typ av dokumentation. (Anon., 2018) 

 Kompetenssäkring 

Kravet på medarbetare att vara förändringsbenägna, flexibla och kreativa ökar i dagens 

och framtidens industrier. Avgörande för om ett företag ska lyckas med uppsatta mål och 

visioner ligger ofta i hur kompetensen ser ut inom området där dagens nya fackområden 

ställer höga krav på enskild individ. För att nå en underhållsverksamhet i världsklass där 

stöd till produktion kan ske på ett effektivt och ekonomiskt sätt krävs rätt kompetens på 

rätt plats i rätt tid. Individens kompetens och den samlade kompetensen kommer bli 

avgörande för alla steg i processen mot ett bättre underhåll. Underhållsverksamhet är 

komplext och ett behov av en ständig kompetensutveckling framstår som stort när 

resonemang sker kring vilka typer av problem och förändringar som behöver hanteras. 

(Hagberg & Henriksson, 2010) 
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3.5.1 Kompetensutveckling 

Kompetens är en produkt av kunnande, vilja och förutsättningar som tillsammans skapar 

en kombination av hur resultaten blir. Av den anledningen blir det nödvändigt att 

kontinuerligt stämma för att skapa förståelse av vilken komponent som saknas. I större 

organisationer handlar det ytterst sällan om en enskild individs kompetens utan det som 

blir relevant är hur flera individer tillsammans bildar ett lag som ska prestera tillsammans. 

Det blir således mer intressant att även analyser den organisatoriska kompetensen där 

ledning, styrning, ansvar och befogenheter är primära delar. Organisationens kollektiva 

kompetens är en balans mellan social kompetens och teknisk kompetens. Den sociala 

kompetensen är egenskaper som byggs upp genom samarbete och mer generell social 

förmåga hos individer. 

  
Figur 8: Kompetensutveckling - för individ och grupp (Hagberg & Henriksson, 2010) 

Fokus på kompetensutveckling skapar möjligheter för medarbetare och ledning att få 

chansen att utvecklas inom sina roller. Målet är att höja kompetensen hos individer genom 

hela organisationen. Vad som ofta inte nämns är vad som behövs för att lyckas behålla 

kompetensen inom företaget, faktorer som påverkar individens förutsättningar för 

kompetensutveckling samt individens krav i samband med kompetensutveckling. Hos de 

flesta yrkesverksamma individer finns en uppbyggd förväntan kring utvecklingen 

kompetensmässigt. Delvis är lärandet stimulerande och utvecklande men även att det ska 

leda till bättre möjligheter att klättra i företaget. Den beskrivningen gäller inte alla 

individer utan det finns även de som saknar den inre viljan att utvecklas samt av olika skäl 

inte kan visa en kompetensutveckling som företaget önskar att se. (Hagberg & Henriksson, 

2010) 

Diskussioner om hur mycket tid som bör läggas på kompetensutveckling är vanligt 

förekommande och tumregeln är cirka fem procent av arbetstiden. Viktigt är då att fokus 
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inte endast blir bli antal timmar som läggs ned, kvaliteten är minst lika viktigt och behöver 

vara behovsstyrd utifrån företagets och individens behov. (Nord, et al., 1997)  

3.5.2 Mäta nyttan av kompetensutveckling 

Kompetensutveckling förknippas idag ofta med kostnader, för att motivera att resurser 

ska läggas på kompetensutveckling så finns ett behov av att beskriva värde att 

investeringen. Lämpliga nyckeltal som fokuserar på kostnaderna är: 

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑠𝑜𝑚 𝑎𝑣𝑠ä𝑡𝑡𝑠 𝑓ö𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛 𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑠𝑢𝑡𝑣𝑒𝑐𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑡 + 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑡)
  

Formel 1. Relation mellan tid för kompetensutveckling och antal underhållstimmar (Hagberg & Henriksson, 

2010) 

 
𝑈𝑡𝑏𝑖𝑙𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙(𝑘𝑜𝑙𝑙𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣 + 𝑡𝑗ä𝑛𝑠𝑡𝑒𝑚ä𝑛)
 

Formel 2. Utbildningskostnader per underhållspersonal (Hagberg & Henriksson, 2010) 

Nyckeltalen kan användas för att jämföra utbildningskostnaderna genom åren, men kan 

också användas för budgetering där man specificerar summan fördelat på antal timmar 

som pengarna bör räcka till. Mål kan även sättas efter hur relationen bör se ut mellan 

underhållstimmar och timmar avsatta för kompetensutveckling. (Hagberg & Henriksson, 

2010) 

3.5.3 Strategi för kompetensutveckling 

Ständiga förändringar i processer medför med stor sannolikhet att frågor kring kompetens 

berörs. Det kan bero på ett flertal olika faktorer, exempelvis: 

• Kompetens saknas redan idag inom kritiska områden 

• Kommande kompetensbrist pga. pensionsavgångar eller personalomsättning 

• Förändring i produktionsvolym leder till behov av att öka eller minska personal 

vilket indirekt påverkar kompetens 

• Nya fackområden kräver ny kompetens 

• Utfasning av gammal teknik gör viss kompetens överflödig 
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Kontentan är att det finns ett behov av att analysera kompetensområden för att identifiera 

kompetensglapp. Genom att specificera förändringar som har skett eller kommer ske och 

fastställa omfattningen och tidpunkt för kompetensbehovet. En plan för framtida 

kompetensförändring bör upprättas och omfatta behovet av rekrytering, 

kompetensutveckling och avveckling av t.ex. avancerade maskiner. Planen som ska styra 

den strategiska kompetensutvecklingen som styras av de kritiska kompetenser som 

identifierats. (Hagberg & Henriksson, 2010) 

 
Figur 9: Plan för kompetensutveckling (Hagberg & Henriksson, 2010) 

3.5.4 Utvecklingssamtal med medarbetare 

Det är varje individs närmaste chef som ska genomföra utvecklingssamtalet med varje 

enskild medarbetare. Utvecklingssamtalet bör ske inom givna ramar där det finns en mall 

att utgå ifrån. Närmaste chef ansvarar för att samtalen blir av samt att de utförs med alla 

medarbetare kontinuerligt. Ledningen organiserar och driver samtalet men medarbetare 

och ledning tillsammans har också ett gemensamt ansvar för att genomföra med kvalitet.  

Perspektivet av ledarskap och medarbetare ska vara tydligt där tydligenheten bygger på 

tillit mellan båda parter. Resultatet av samtalet ska vara en individuell utvecklingsplan för 

medarbetaren. (Hagberg & Henriksson, 2010) 

3.5.5 Kompetensöverföring genom enpunktslektioner 

En flitigt använd teknik används för att täcka luckor i kompetensen och används flitigt i 

TPM är enpunktslektion. Det innebär ett kort utbildningstillfälle under maximalt 45 

minuter där syftet är att skapa fördjupad kunskap inom ett väldigt specifikt och avgränsat 
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Vilka uppgifter 
har jag idag?
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område. Enpunktslektionen kan också innehålla problemdokumentation, vilket byggs på 

hur förkommande problem ska hindras till upprepning samt hur effektiviseringar och 

förbättringar uppkommit. 

Enpunktslektionen initieras genom att det finns en brist på en specifik kompetens, 

exempelvis där det hittas en lucka i kompettensmatrisen och ett stort behov av fördjupad 

kompetensefterfrågan framöver. Lektionen hålls ofta praktisk där den eller de personer 

som genomgår utbildningen får anteckna. Anteckningarna ska efter slutförd lektion föras 

in i en mall för hur lektionen ska dokumenteras, se bilaga två för exempel. Kraven som 

ställs på dokumentationen är att den ska vara enkelt att förstå och figurer, bilder samt 

skisser är önskvärt. Omfattningen på dokumentet ska inte överstiga en A4-sida. 

(Ljungberg, 2012) 

Beroende på målet med enpunktslektionen kan den förekomma på tre olika sätt: 

1. Baslektion – Lektioner som beskriver moment som tekniker eller operatörer 

behöver ha kunskap om för att ha möjlighet att utföra det dagliga arbetet på ett 

korrekt sätt. Exempelvis materialflöden, mötesteknik, kvalitetssäkringar mm. 

2. Problemexempel – Används med hjälp av verkliga exempel på haverier och 

defekter för att illustrera hur tillvägagångssättet ska se ut för att förhindra att det 

blir ett återkommande problem. 

3. Exempel på förbättringar – Används för att beskriva koncept, innehåll samt 

slutresultatet av genomförda förbättringar som främst utförts av operatörer genom 

förbättringsgrupper men är tillämpbart även för underhållspersonal 
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 Utformning av instruktioner för optimering av prestation, lärande och 
kompetensöverföring 

I det vardagliga livet när människor behöver utföra nya typer av uppgifter eller använda 

nya typer av system och teknologier är instruktioner en vanligt förekommande metod för 

att kommunicera hur uppgiften ska utföras. När instruktioner används är det en rad olika 

parametrar som kommer spela in på slutresultatet vilket är beroende av vad som vill 

uppnås för pedagogisk effekt och resultat. 

3.6.1 Instruktioner av en process nedbruten i flertalet steg 

Stegvisa instruktioner är mindre generella och beskriver hur en specifik uppgift ska 

utföras, men oftast inte varför och går inte in på bakomliggande detaljer eller förklarar 

relationer mellan olika steg. 

Vid utfärdandet av nya instruktioner finns ett stort behov av att ha de pedagogiska målen 

klara. Utifrån målet som oftast är att snabbt ge initialt stöd till användaren för att utföra 

uppgiften på snabbast, enklast, och enligt den bäst kända metoden eller assistera vid 

inlärning och kompetensutveckling. När syftet är kompetensutveckling är målet ofta att 

efter att en individ utfört uppgiften med assistans av instruktionen så ska individen även 

ha den kunskapen som krävs för att lösa liknande uppgifter. Vanligt förekommande är 

försök instruktioner vars pedagogiska mål är både initial prestation och 

kompetensutveckling på längre sikt, problem uppkommer då de pedagogiska faktorerna 

går emot varan och skapar ostrukturerade instruktioner vilket troligtvis inte kommer 

användas. (Eiriksdottir & Catrambone, 2011) 

3.6.2 Användning av instruktioner 

Användare av instruktioner har ofta inte problem med att använda instruktioner, 

problemet uppkommer ofta genom att de inte används. Instruktionerna skapas ofta med 

baktanken att användaren ska läsa igenom hela instruktionen innan användning, i 

verkligheten läses dock instruktionerna oftast endast noggrant när användaren behöver 

bekräftelse på korrekt utfört arbete när arbetet är klart eller när de anser sig nått en punkt 

där de inte vet vad de ska göra och inte kommer vidare. 

Användare av instruktioner föredrar att påbörja arbetsprocessen och prova olika saker 

och försöka koppla samman uppgiften med tidigare utförda processer, för att på den vägen 

hitta en lösning innan de ser ett behov av instruktioner. Anledningen till den låga 
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användningen av instruktioner har flera olika förklaringar, instruktionerna kan vara 

oprecisa, inte uppdaterade, förvirrande, onödiga, svåra att förstå eller utformade på 

sådant sätt att användare anser sig behandlad som ett barn. (Eiriksdottir & Catrambone, 

2011) 

3.6.3 Skillnader med generella och specifika instruktioner 

Generella instruktioner har fördelar genom att de kan tillämpas på fler liknande problem 

och användaren blir tvingad att tänka mer själv. Det kommer leda till en bredare 

kompetensutveckling men det tar också mer tid att lära sig och resultaten blir inte 

optimalt direkt.  

Forskning visar att mer specifika instruktioner ger bättre initialt resultat men kommer till 

en kostnad av negativ effekt på utveckling och kompetensöverföring. Med en mer specifik 

instruktion blir det mer troligt att användaren engagerar sig mindre och minimerar sin 

ansträngning överlag. Med mindre ansträngning och engagemang byggs en kultur där 

användaren lägger mindre vikt på frågan varför, och där av inte bygger upp en förståelse 

för processen. Specifika instruktioner har en tendens att skapa ett förtroende som gör att 

användarna blir beroende av instruktionen och kan få svårigheter med att utföra en 

uppgift utan instruktion. (Eiriksdottir & Catrambone, 2011) 

Initialt resultat Lärande och överföring 

Positiv effekt Negativ effekt Positiv effekt Negativ effekt 

Specifika steg Generella steg Generella steg Specifika steg 

Tillägg av exempel till 
generella steg 

  
Tillägg av principer till 

generella steg 
Specifikt mål med 

instruktion 

Specifikt mål       

Tabell 1 Faktorer som antingen påverkar positivt eller negativt beroende på mål (Eiriksdottir & Catrambone, 

2011) 
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4. Beskrivning av nuläget  

Följande kapitel behandlar hur nuläget ser ut idag på Coca-Cola. 

 Underhållsarbete på Coca-Cola 

Personalen som utför underhållsarbetet på Coca-Cola går under titeln tekniker, som både 

kan vara elektriker, mekaniker eller båda delarna. Teknikerna är inte samlade under en 

underhållschef utan de är utstationerade under produktionschefen på respektive 

tillverkningslina. 

Teknikerns arbete består främst av avhjälpande och planerat underhåll där stort fokus är 

på de inspektioner som tillhandahålls för att i tidigt skede upptäcka avvikelser innan det 

blir haverier i produktionen. 

 

Figur 10. Flöde över olika typer av underhåll. (Hagberg & Henriksson, 2010) 

Utöver tekniker finns stödfunktioner i form av avdelningen Reliability Engineer dit 

tekniker ska söka sig vid komplexa problem. 

 Beskrivning av hur teknikerna arbetar idag 

Observationer har utförts för att få en tydlig bild över hur teknikernas arbete ser ut idag 

gällande arbetsuppgifter, rutiner, kompetens och samarbete. 
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4.2.1 Användning av instruktioner 

Generellt vid problem i produktion är användningen av instruktioner väldigt låg då de 

flesta idag inte ser ett värde i instruktioner. Däremot när inspektioner utförs används 

instruktionerna flitigt för att förstå vad det är som ska göras. De främsta problemen 

uppmärksammades när nyanställd personal använde sig av instruktioner för inspektioner. 

Inspektionerna var från ett tekniskt perspektiv mycket generella, speciellt gällande vart 

utrustningen är lokaliserad samt vad som anses godkänt eller inte. Instruktionerna för 

inspektioner idag kräver att personalen som ska utföra dem har teknisk kunskap för att 

förstå om det krävs åtgärder eller inte. Vanligt förekommande var exempelvis ’’kontrollera 

glapp’’, ’’kontrollera pistol’’ vilket kan accepteras om alla användare har den tekniska 

kunskapen, vilket alla inte har idag.  

4.2.2 Dokumentering 

I nuläget finns det möjlighet att dokumentera vad som utförts i SAP vilket förutsätter att 

arbetsorder skapats. Dock så är det frekvent återkommande att arbetsorder inte skapas 

vilket är ett problem om det ska finnas möjlighet att ta fram underlag för hur ett problem 

löstes tidigare.  

Dokumenteringen under arbetets gång är i princip obefintligt och problem som sträcker 

sig genom flera skift skapar tidsförluster då tekniker inte vet vad det tidigare skiftet utfört 

för arbete. Det skapar förvirring och dubbelarbete bland teknikerna samt skapar en viss 

irritation. Vid längre stopp blir det extra intressant med skapandet och dokumenteringen 

i arbetsordern då det är främst de långa stoppen som kan lösas effektivare. För att skapa 

en dokumentation efter ett längre stopp krävs det att informationen finns tillgänglig i 

detalj på vad som utfört, vad idén var samt hur utfallet blev. 

Databasen där alla dokument samlas på sparas idag i systemet Integrum, systemet är 

svårmanövrerat och det saknas struktur på filerna. Filerna är strukturerade mellan olika 

linjer, vilket medför att det är en stor mängd dokument som måste bearbetas för att hitta 

rätt. Sökfunktionen fungerar inte tillfredställande då sökningen till synes missar en hel del 

relevanta dokument till sökningen. 

4.2.3 Teknikernas felsökningsprocess 

Teknikerna blir idag ofta stressade av driftledarna vid större problem. Det skapar 

bekymmer genom att de släpper helikopterperspektivet över en process och endast 
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fokuserar på den delen där felet uppstår. Grundkunskaper glöms ofta bort så som 

instruktioner, ritningar och el-scheman.  

4.2.4 Tilldelning av arbetsuppgifter till teknikerna 

Önskvärt är om alla uppdrag kommer från nedre led, dvs. operatörerna kontaktar tekniker 

vid behov av stöd och teknikern kontaktar specialist vid behov av stöd. Den främsta 

anledningen är att medarbetarna ska lära av varandra, operatören binder kompetens från 

teknikern och teknikern från specialisten.  

I dagsläget fungerar inte tilldelning av arbetsuppgifter som tänkt då information kommer 

från flera olika led. Teknikern tilldelas uppgifter från olika chefer, teamleaders och 

underhållsplanerare löpande. 

4.2.5 Personlig utveckling 

Majoriteten av teknikerna har idag inte fått möjlighet att ha ett utvecklingssamtal med 

närmaste chef. Det finns även tekniker som arbetat i flera år utan utvecklingssamtal. Det 

skapar viss förvirring då det inte blir tydlig vad som förväntas av enskilda individer samt 

vad det finns för planer framåt för personlig utveckling. Den personliga utvecklingen är i 

många fall en stor drivkraft och kommer få stor betydelse för engagemanget hos 

medarbetarna. 

 Informationsflöde genom möten 

I följande kapitel behandlar hur mötesstrukturer och information hanteras idag på Coca-

Cola.  

 

Figur 11. Nuvarande informationsflöde mellan tekniker, operatörer och ledningsgruppen 
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4.3.1 Daglig styrning 

• Skiftlagen har SIC (Short Interval Control) var fjärde timme där operatörerna träffas 

tillsammans med gruppchefen för att rapportera hur produktionen fungerat de senaste 

timmarna. Punkter som tas upp är säkerhet, kvalitet, effektivitet samt viktiga 

kommande händelser. 

Tanken är att teknikerna på respektive avdelning ska medverka på SIC-möten för att ha 

möjlighet att prioritera sitt arbete, men i verkligheten är det väldigt sällan som 

teknikern är på plats. 

• Vid 08:00 varje dag sker en överlämning mellan teamleaders där produktionssiffror 

som bl.a. ME, säkerhet och störningar under skiftet.  

• Vid 08:30 varje dag sker en överlämning mellan driftledare där de går djupare inom 

produktionssiffror och går även igenom säkerhet, kvalitet samt fokusområden på de 

kommande 8 och 24h.  

• Teknikerna har varje dag under förmiddagen ett underhållsmöte där syftet är att gå 

igenom vad ska göras under dagen och prioritera resurser för planerat underhåll.  

• Hela ledningen har dagligen vid 09:30 ett möte där bl.a. fabrikschefen får information 

om hur senaste dygnet har gått från produktionschef, planering, beredning och lager. 

Agendan består av säkerhet, avvikelser, spärrade pallar, möjliga störningar, 

produktionssiffror, fokus kommande 8 och 24 timmar samt om något utfört något som 

förtjänar positiv feedback. 

4.3.2 Daglig överlämning mellan tekniker 

Överlämningen av vad som under teknikerns skift har genomförts och information kring 

de pågående problemen sker i dag via mejl och ett kort muntligt möte på cirka 5 minuter 

vid överlapp. Teknikerna har på mejl en färdig mall (se bilaga 1) där de ska fylla i t.ex. 

pågående haverier, risker för haverier, planerad stopptid och reservdelsbehov på de olika 

produktionslinjerna. I denna mall är det tänkt att teknikerna även ska fylla i vilken 

arbetsorder de skapat. I dagsläget skriver majoriteten överlämning endast en relativt 

otydlig text ovanför mallen. Det händer ofta att teknikern som går på sitt skift inte kan tyda 

eller förstå vad som står i överlämningen. Dessa överlämningar kopieras sedan manuellt 

in i ett exceldokument för att skapa någon form av databas, dock blir spårbarheten 

komplicerad då det endast sparas i datumordning och med befintlig text.  
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Samtidigt skapas sällan en arbetsorder och även det bidrar till att spårbarheten av vad 

som faktiskt har genomförts eller vad nuvarande problem är blir svårt att begripa. När 

teknikerna träffas vid deras skifts överlappning berättar de muntligt om vad som hänt och 

vad som behövs övervakas eller om något behöver undersökas. Det är inte alltid 

teknikerna kollar på mejlöverlämningen utan endast fokuserar på den muntliga 

överföringen och eventuella nya problem under skiftet.  

4.3.3 Veckovis styrning 

På veckovis basis finns planerade möten för att diskutera förbättringar samt 

stopp/förlustmöte där tidigare produktionsstörningar gås igenom för att förebygga 

likartade händelser. 

 Tidigare försök till säkerställande av kompetens efter utbildning/träning 

Optimering av nyttan av träning och utbildningstillfällen har vart på tal tidigare genom 

åren men inte gått hela vägen i mål. Utbildningsprocessen kan delas upp i tre olika steg 

bestående av planering, utförande och uppföljning.  

Innan påbörjad utbildning/träning har de tidigare krävt förberedelsen genom att fundera 

över vad de önskar få ut av utbildningen samt förbereda frågor till utbildningsledaren. 

Tanken är att de ska ha en insikt i vad utbildning ska resultera i samt att individen som 

ska utbildas förstår att det finns krav på vad som förväntas. 

Under utbildningstillfället förväntas deltagaren delta aktivt och ställa de förberedda 

frågorna samt bygga tillräcklig kompetens för att lära ut de nya kunskaperna till 

medarbetare. 

I den sista fasen uppkommer också dagens problem där produktion blir underbemannade 

under tiden som utbildningen pågår. Underbemanningen resulterar ofta i att inspektioner 

inte utförs eller större akuta problem i produktion. Då den utbildade personalen återgår 

till arbetet finns då inte tiden till att förbereda material för utbildning av medarbetare eller 

skapande av nya instruktioner och standarder. Resultatet blir att den nya kompetensen 

endast finns hos den utbildade personen och riskerar att förträngas och således bli en 

bortkastad investering. 
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 Nuläget i siffror 

Följande kapitel behandlar nyckeltal över nuvarande maskiners prestation på Coca-Cola i 

Jordbro.  

4.5.1 KPI – Viktiga nyckeltal över prestation  

För att få en överblick över maskinernas prestation på linjerna S8 och S10 har data samlats 

in över bl.a. ME (Mechanical Effeciency). Coca-Cola har idag ett långsiktigt mål att uppnå 

en ME på 72 %. Data har samlats in från 2 januari till 29 december 2017 och ett månadsvis 

genomsnitt har skapats. Data över vilka maskiner som bidrar till de största förlusterna i 

tillgänglig maskintid p.g.a. oplanerade stopp så kallade ”breakdowns” som är längre än 5 

minuter.  

4.5.2 ME – Mechanical Effeciency på linje S10 

 

Figur 12. ME på linje S10 år 2017 

Ovan visas prestationen för linje S10 över året 2017 där genomsnittet för året låg på 

53,9%.  
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4.5.3 Största förlusterna p.g.a. breakdowns på linje S10 

Maskin 
Breakdown 

Stopptid 
(h:m:s) 

Antal 
breakdowns 

Blåsmaskin 589:28:36 2002 

Etikett 239:30:19 1097 

Preform Brist 162:00:13 601 

Tapp-> Etikett 84:07:52 483 

Variopac 75:56:18 378 

Etkm-Sing Stopp 71:05:39 445 

MP.pall Stopp 28:05:33 109 

Beredning 23:49:30 110 

Etikett-> Variopac 21:45:06 116 

Variopac-> MP Robot 21:14:21 102 

Handtagsm. 20:26:30 98 

Kapsyl 16:47:48 76 

Insp./kod 15:10:51 109 

Robot 2 13:51:27 91 

Tappmaskin 12:04:06 74 

UTM 2 11:04:27 79 

Fördelare Stopp 9:18:10 39 

Brätt transport 9:14:21 64 

No Loss Condition 5:52:46 18 

UTM 1 5:15:36 36 

Blås -> Tapp 1:13:42 6 

Totalt 1437:23:24 6133 

Tabell 2. Total tidsförlust de olika maskinerna på linje S10 under 2017 

 

Figur 13. Mer överskådlig vy över tidsförlusten på linje S10 

Statistiken och diagrammet ovan visar tydligt att blåsmaskinen samt etikettmaskinen står 

för den största förlusten på linje S10. Totalt står dessa maskiner för cirka 58 % av 

stopptiden.  
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4.5.4 ME – Mechanical Effeciency på linje S8 

 

Figur 14. ME på linje S8 under år 2017 

Ovan visas prestationen för linje S8 över året 2017 där genomsnittet för året låg på 66,4%.  

4.5.5 Största förlusterna p.g.a. breakdowns på linje S8 

 

Maskin 
Breakdown 

Stopptid 
(h:m:s) 

Antal 
breakdowns 

Etikett  183:04:27 698 

Blåsmaskin  166:07:36 573 

Tappmaskin  72:20:15 411 

Preform matning 68:26:46 310 

SMI  68:22:30 337 

Kollibanor  39:23:46 146 

Tapp -> Etikett 36:23:39 177 

Utmatning  32:48:33 127 

Preform Brist 29:42:04 32 

Beredning  13:34:18 53 

Checkmat  6:41:46 38 

Kapsyl matning 4:25:04 28 

Etikett -> SMI 4:19:49 14 

Totalt 725:40:43 2944 

Tabell 3. Total tidsförlust de olika maskinerna på linje S8 under 2017 
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Figur 15. Mer överskådlig vy över tidsförlusten på linje S8 

Statistiken och diagrammet ovan visar även här tydligt att blåsmaskinen samt 

etikettmaskinen står för den största förlusten på linje S8. Totalt står de maskinerna för 

cirka 50 % av total stopptid.  
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5. Benchmarking 

Jämförelser har gjorts över MTTR & MTBF vid breakdowns mot Coca-Colas systerfabriker 

i Belgien, Frankrike och Storbritannien. Maskinerna som data har inhämtats ifrån är av 

samma märke och årsmodell som i Jordbro.  

Information har även hämtats från fabriken i Belgien om hur användandet av TWI 

fungerar och hur de tillämpar metoden för kompetensöverföring. 

 Belgiens användning av TWI 

Fabriken I Belgien använder främst TWI för snabb upplärning av temporär personal, 

exempelvis inför sommaren. TWI instruktionen fokuseras på en mycket avgränsad del där 

deras operatörstekniker är utbildaren. De utför utbildningen totalt sju gånger där den nya 

operatören får observera tre gånger och sedan utföra arbetet 4 gånger. Fabriken i Belgien 

anser att TWI kan användas på alla typer av instruktioner, både för operatörer och 

tekniker. Processen är praktisk där en erfaren operatör får bryta ner uppgiften och lära ut 

till nu personal, nackdelen är att det är relativt tidkrävande men de anser att det är värt 

det eftersom de anser sig uppnått fantastiska resultat.  

 Sammanställning av MTBF & MTTR i minuter 

MTBF   MTTR 
S10 Blåsmaskin  S10 Blåsmaskin 

Jordbro 20  Jordbro 16 

Antwerp 6 79  Antwerp 6 10 

Edmonton 4 48  Edmonton 4 21 

S10 Etikettmaskin  S10 Etikettmaskin 

Jordbro 15  Jordbro 12 

Grigny 3 33  Grigny 3 14 

Edmonton 4 19  Edmonton 4 31 

S8 Blåsmaskin  S8 Blåsmaskin 

Jordbro 43  Jordbro 18 

Wakefield 8 43  Wakefield 8 27 

Antwerp 3 111  Antwerp 3 13 

S8 Etikettmaskin  S8 Etikettmaskin 

Jordbro 12  Jordbro 13 

Edmonton 2 32  Edmonton 2 23 

Eastkilbride 3 32  Eastkilbride 3 13 

Sidcup 2 31  Sidcup 2 9 

Marseille 1 34   Marseille 1 21 

Tabell 5.1 Översikt över medeltid MTBF & MTTR i minuter för hela år 2017.  
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 MTBF – Meantime between failures 

Meantime between failures är genomsnittstiden mellan oplanerade stopp och i detta fall 

är det stopp som är längre än fem minuter. I diagrammen nedan kan de tydligt ses att 

anläggningen i Jordbro i snitt har kortare tid mellan stoppen.  

5.3.1 Linje S10
 

 

5.2 MTBF S10 jämfört med Belgien & 

Storbritannien 
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Storbritannien 
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 MTTR – Meantime To Repair 

Meantime to repair är genomsnittstiden till att orsaken till de oplanerade stoppen är 

reparerade. I diagrammen visas att Jordbro ligger ungefär på samma nivå eller till och med 

bättre än de andra anläggningarna.  

5.4.1 Linje S10
 

 

5.6 MTTR jämfört med Belgien & 

Storbritannien 
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 Slutsats av benchmarking 

All datainsamling visar tydligt att Coca-Cola i Jordbro har i snitt kortare tid mellan 

breakdowns men samtidigt ligger på samma nivå eller bättre i hur lång tid det tar för att 

reparera dessa stopp. Detta tyder på att teknikerna enligt oss har blivit bra på att släcka 

bränder. Att det är möjligt att samma typ av fel blir åtgärdat på liknande provisoriska sätt 

upprepade gånger. Utan någon form av uppföljning för hur felen ska hanteras långsiktigt 

och på sätt inte inträffa lika ofta. I graferna över MTTR syns även spikar vilket tros orsakas 

av stopp där kunskap och förutsättningar saknas för att lösa problemet inom rimlig tid.  
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6. Resultat & Analys  

Följande kapitel behandlar resultatet av rapporten från ett analytiskt perspektiv.  

 Utnyttjandet av stop i produktion 

Kapiteldelen behandlar hur stopp i produktion kan utnyttjas på ett sätt som främjar 

kompetensöverföring samt hur en förändring kan ske för att långsiktigt öka MTBF. 

Produktionsstörningarna kan delas in I två grupper, mindre produktionsstopp (<5min) 

och större produktionsstopp (>5min) där fokusområdet kommer bli olika 

6.1.1 Små produktionsstopp 

Det återkommande problemet med små stopp som stör produktion är stora, vilket också 

statistiken visar gällande MTBF. För att arbeta bort produktionsstörningarna som i 

dagsläget är mer eller mindre accepterade behöver fokus ligga på att kartlägga de problem 

som återkommer flitigast.  

Frågan som konstant behöver ställas är varför ett problem uppkommer istället för att 

endast göra akuta åtgärder för att få igång produktionen. Bilden som fås av produktionen 

är ett fullt fokus på att producera, där de mer långsiktiga effekterna faller bort. Det finns 

idag inget eller mycket lite fokus på att ibland stanna upp ett par minuter extra och försöka 

hitta rotorsaken till problemet. Paralleller kan dras vid jämförelser hos fabrikerna med 

liknande utrustning där den största skillnaden är att de har markant längre tid mellan 

stoppen men också längre tid innan de har utrustningen igång igen. 

För att bygga upp en kultur där fokus ligger på att komma åt rotorsaken behöver 

teknikernas närmaste chefer börja efterfråga ett långsiktigare tänk.  

6.1.2 Större produktionsstopp 

Större haverier i produktion är mer ovanliga men inträffas flera gånger per år, där 

kompetensen för att lösa problemet tillfredställande saknas. Saknades av kompetens kan 

bero på personalomsättningen eller att informationen om hur problemets ska lösas har 

glömts bort. 

Efter varje inträffat större produktionsstopp behöver beslut tas om kort och långsiktiga 

åtgärder. Hur tolkningen sker kring större produktionsstopp är en öppen fråga som 
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gemensamt måste beslutas av ledningen. Ledningen måste därefter under något av sina 

dagliga möten behandla en kort och långsiktiga åtgärd som exempelvis kan innefatta nya 

rutiner, instruktioner, standarder eller att en utförlig problemlösningsguide ska skapas av 

teknikern som löste problemet.  

Anledningen till att det bör ske på daglig basis är hur snabbt individer glömmer bort stora 

delar av informationen. Önskarvärt är att dokumentera samma dag eller senast dagen 

efter för att få med alla de viktiga detaljerna. 

 Styrning av tekniker 

Frekvent återkommande respons från tekniker är bristen på tid gällande att utföra alla 

dagliga arbetsuppgifter samt avhjälpande underhåll. Flertalet tekniker och observerats 

och slutsatser kring om tiden är ett problem kan inte göras. Innan bedömningen kan göras 

om teknikerna är underbemannade behöver styrningen ses över. I dagsläget har 

teknikerna ett underhållsmöte 8:15 samt att de bör närvara under linjernas SIC-möten. 

Det är väldigt sällan de medverkar på SIC-möten samt att under underhållsmötet 

diskuteras främst kommande planerat underhåll. 

Relaterat till tidsbrist och bemanningen idag är det extremt viktigt att teknikerna hela 

tiden är informerade kring läget på linjerna samt vet hur prioriteringen ser ut. Med en 

tekniker utan styrning flytandes omkring på linjen och inväntande stopp eller kontakt från 

medarbetare får arbetsuppgifter från flera led där de kan bli kontaktade av operatörer, 

Teamleader, produktionschef eller underhållsingenjör. Med information från flera led blir 

prioriteringen svår för enskild tekniker då olika personer prioriterar olika. 

Vill organisationen idag använda SIC-möten som styrning för både operatörer och 

tekniker behöver intervallen mellan dem sänkas. Att under en arbetsdag ha två möten är 

för lite, framförallt när teknikerna börjar 06:00 och första mötet är 07:30.  

 Tekniker tränar varandra 

För att få en fungerande organisation som står emot förändring i personal och kompetens 

är det nödvändigt med en kultur som främjar ett lärande av varandra. Varje morgon 

diskuterad gårdagens avvikelser där kompetens är ett vanligt förekommande problem. 

För att täcka de luckor som finns i kompetensen (bör vara visuellt i kompetensmatrisen) 

har två metoder föreslagits. 
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6.3.1 TWI 

Rimligheten för att Coca-Cola ska använda TWI programmen som de ursprungligen såg ut 

är låg, men det finns relevanta delar som kan användas. Det är framförallt delarna som 

beskriver betydelsen av att träna tränaren och hur upplägget ser ut för träningen. TWI 

förespråkar att den person som utbildar inte ska ha vanliga arbetsuppgifter att göra för 

att minska stress från båda parter. Stressen är en faktor som uttryckts av tekniker och de 

får en känsla av att det inte finns ett slut då nya medarbetare behöver träning konstant. 

TWI fokuserar på att först träna tränarna och sedan träna medarbetarna som grundligt 

ska tränas till den nivå där de i sin tur kan träna nästkommande person och skapa en 

multipeleffekt. 

Metoden kommer initialt vara tuff tidsmässigt då TWI är tidkrävande, enligt teorin ska 

träningen pågå i tio timmar uppdelade på tvåtimmarspass. För att lyckas med det på Coca-

Cola kommer det krävas en nedbrytning av läroprocessen där det initialt inte fokuseras på 

att lära sig alla olika maskiner löpande utan fokuserar på enskilda maskiner till tränaren 

anser att träningen är tillfredställande.  

Intressanta nyckelfaktorer för Coca-Cola: 

• Fokusera först på att träna tränaren 

• Tränaren ska inte utföra andra arbetsuppgifter samtidigt 

• Vid flera tränare för samma process i samverkan kommer standardisera processen. 

• Multipeleffekt vid väl utförd utbildning 

6.3.2 Enpunktslektion 

Enpunktslektionen är tillämpbar för att täppa igen väldigt specifika luckor i 

kompetensområden. Exempelvis när ett produktionsstopp eskalerat i tid pga. 

Kompetensbrist mellan skiften. För att täcka luckan på en snabbt och enkelt sätt skapar 

den person som har tillräcklig kompetens en enpunktslektion, eftersom lektionen ska 

hållas mycket kort och specificerad kan medarbetaren med korrekt kompetens utbilda 

flertalet medarbetare under samma dag. För att bevara kompetensen av lektionen krävs 

det att medverkande personer tar anteckningar för att möjliggöra uppfräschning av 

minnet vid ett senare tillfälle. Alternativt kombineras denna metod med 

interfolieringsmetoden som beskrivs i 3.2.1 där t.ex. tre enpunktslektioner lärs ut enligt 

ordningen ABC för att underlätta för personalen att minnas inlärningen.  



42 

 

6.3.3 Skapandet av nya instruktioner 

Vid skapandet av nya instruktioner behövs en baktanke kring vilket pedagogiskt mål 

instruktionen ska ha. Frågan är om fokus ska vara på att skapa en instruktion för att främja 

långsiktig kompetens eller initial prestation är avgörande för de kort och långsiktiga 

effekterna. 

 Kompetensöverföring och informationshantering 

En viktig komponent för att lyckas bevara kompetens i företaget är en fungerande 

plattform för sparandet av viktig information, en kunskapsbank. Flertalet tjänster 

erbjuder liknande lösningar där man mycket enkelt kan skapa en egen struktur på en 

hemsida. Coca-Cola använder idag Microsoft SharePoint som erbjuder en möjlighet att 

mycket enkelt skapa en struktur på en hemsida där dokument kan lagras, tanken är att 

skapa Coca-Colas egen kunskapsbank som ska vara enkel att navigera och addera nytt 

material för alla användare. 

Viktigt är att plattformen ska ha möjlighet att klara av flera olika format i form av filmer, 

bilder, ljud och vanliga dokument för att underlätta för enskilda individer då alla lär sig på 

olika sätt. 

6.4.1 Videoinstruktioner 

Dagens teknik erbjuder stora möjligheter med väldigt enkla medel att använda sig av video 

i utbildningssyfte. I det bästa av världar får de tillstånd att filma under utbildningstillfället 

men motstånd kan såklart mötas om det är en extern utbildning. Beroende på vad 

utbildningens syfte är finns fortfarande möjlighet att göra en video i utbildningssyfte efter 

avslutad utbildning. Exempelvis vid mer komplicerade inställningar av kvalitetskontroller 

är det möjligt att använda sig av en video tillsammans med förklarande steg. 

Utbildningsvideos bryter även den språkbarriär som ibland ställer till bekymmer mellan 

teknikerna där de även visuellt kan se hur det ska gå tillväga om de inte förstår.  

6.4.2 Dokumenthantering 

Behovet av dokumentering är stort men för att bygga upp nya rutiner för hur 

dokumenteringen ska gå till vid stopp i produktion ställs höga krav på hur det ska gå till. 

Dokumenteringen som sker idag går antingen via en arbetsorder i systemet SAP eller i 

samband med överlämningarna i mailform mellan alla tekniker. Möjligheterna med SAP 
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är stora där det främsta problemet är kompetens kring hur SAP fungerar. 

Dokumenteringen i SAP sker i efterhand vilken inte är tillräckligt för att få en helhetsbild 

av problemet samt att det är stor variation på nivån i arbetsorderna.  

Dokumenteringen som sker löpande vid problem ska vara mer visuell och tillgänglig, 

problemet med att små stopp inte följs upp på ett strukturerat sätt kan härstamma från 

att teknikerna inte har fått informationen om att produktionsutrustning har stannat flera 

gånger per skift. En rotorsak kan vara att småstopp ses idag som normalläge och är inget 

som det läggs fokus vid, Fokuseras det på att få ett mer visuellt perspektiv blir de enklare 

för teknikerna att följa upp och åtgärda. 

Statistiken visar tydligt vilka maskiner som stör produktion mest och antalet stopp per år 

är väldigt högt. En enkel lösning skulle vara att välja ut produktionsutrustning där fokus 

ska läggas komman veckor, att då fysiskt ställa en problemlogg vid maskin som fylls i 

kommer väldigt visuellt samla in data. Utifrån loggen kan en rotorsaksanalys göras för att 

arbeta bort de små stoppen som stör produktionen. 

Alternativ till fysisk tavla kan vara insticksmoduler i SAP eller andra program som kan 

eventuellt sammankopplas med SAP. Där möjligheter finns till mer levande överlämningar 

och loggar där enkelt bilder och problembeskrivningar kan sparas och följas upp senare.  

 Standardiserad felsökningsprocess 

Utfallet av studierna och intervjuerna som gjort pekar åt att det kan bli mycket 

problematiskt att standardisera. Ofta finns det lika många fel som lösningar och ett 

analytiskt tänkande krävs för att lösa ett problem strukturerat. Upplevelsen idag är att den 

strukturerade problemlösningen blir hämmad av stress från ledning och chefer vid 

problem. 

Trotts utfallet finns behov att ha tydliga riktlinjer att jobba mot vid störningar i 

produktion, rutiner för punkter som ska bearbetas innan kontakt med stödfunktioner. 

Samt att när en stödfunktion används ska teknikern som tillkallat stöd fokusera fullt ut på 

att lära sig, teknikerna ska inte se tillfället som ett ypperligt läge att ta rast utan problemet 

ska lösas tillsammans. 
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 Förbättringsförslag 

1. Sänkt intervall på SIC. 

Om teknikernas styrning ska försätta ske genom SIC-möten ska intervallen sänkas samt 

större krav på att de ska närvara. Prioriteringen över teknikernas arbete måste bli 

tydligare och ska vara en ständig punkt på SIC, otydligheterna idag resulterar i stora 

tidsförluster. 

2. Fokus på hur återkommande problem ska arbetas bort. 

Ledningen har dagliga möten där senaste dygnet presenteras, tillägg på agendan ska vara 

hur arbetet ska se ut långsiktigt och kortsiktigt för att förebygga liknande händelser. 

Exempelvis vid kompetensbrist direkt skapa en enpunktslektion eller använda sig av TWI, 

tiden är extremt relevant och detta ska ske direkt. 

3. Utvecklingssamtal med alla medarbetare halvår/årsvis. 

Kompetens är produkten av kunnande, vilja och förutsättningar. För att motivera och 

engagera teknikerna till högre kompetens får inte den utvecklande delen försummas. 

Samtalen ska ske med närmaste chef och pulsas av på högre nivå att de faktiskt utförs. 

4. Utveckling av kompetensmatris. 

Skapa en kompetensmatris för kartläggning av dagens kompetensnivå, kompetensnivå 

för normalläge och planering av framtida behov. Matrisen ska vara tillgänglig för alla och 

när ett behöv uppmärksammas ska det visuellt visas och planeras. Exempel markera med 

ett P när ett behov lokaliserats och planerats för. 

5. Påbörja arbetet med att bygga upp en kunskapsbank. 

Kompetens måste bevaras inom företaget även vid stor personalomsättning. Med en 

kunskapsbank kan utvald information sparas och användas av andra teknikern. Viktigt 

med tydligt och sökbar struktur för att vara enkel att använda.  

Vid större behov kan även egna webbaserade utbildningar skapas för att sprida specifik 

kompetens. 
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6. Undersök möjligheterna med att använda nya system, exempelvis Mobideo för 

dagliga överlämningar och som TSG-databas. 

Överlämningar bör inte ske över mail. För att få ett mer spårbart och levande flöde kn 

anpassade verktyg användas för ändamålet. Mobideo kan användas som insticksmodul i 

SAP. 

7. Flytta fokus från brandsläckning till långsiktighet. 

Statistiken visar i jämförelse med fabrikerna med liknande utrustning att Coca-Cola i 

Jordbro är mycket bra på att avhjälpa stopp i produktion. Men ändrat fokus på mer 

långsiktigt perspektiv kan innebära en klar förbättring med MTBF. Våga ta längre stopp 

för att hitta rotorsak och sprida kunskap kring stoppen. 

8. Test med fokusgrupp vid angripandet av små störningar. 

Antalet produktionsstopp i de värst drabbade produktionsutrustningarna är 

oroväckande och för att komma ikapp arbetet som krävs är en möjlighet att ta fram en 

specifik arbetsgrupp. Känslan idag är överlevnad vilket har lett till att mycket av 

underhållet är eftersatt och analyser för att hitta rotorsaker har uteblivit helt. En 

kraftsamling för att komma tillbaka till normalläge behövs.  

9. Dokumentering vid stopp i produktion. 

För att samla nödvändig information behöver det ställas krav på att dokumentera vid 

felsökning. Förslaget blir att göra tester och utvärdera hur dokumentationen ska gå till. 

Alternativen är fysiskt vid en tavla eller online med ett levande dokument. Riktlinjer 

behöver tas fram när dokumentationen ska påbörjas. 

10.  Ställ krav genom ett tydligt ledarskap. 

Ta ett gemensamt beslut om vem teknikerna ska tilldelas arbetsuppgifter ifrån, för att 

skapa en tydlighet kring prioriteringen. Olika ledande personer prioriterar olika maskiner 

av olika anledningar, vilket leder till oreda och förvirring. 
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 Kostnaden för förlorad kompetens 

Coca-cola har under de senaste fem åren tappat omkring 20 personer till andra företag. 

Bland de 20 personer fanns två driftledare, en operatör, en underhållsplanerare och fem 

personer med specialistkompetens. Resterande personal hade befattningen tekniker. 

Kostanden för förlorad personal med specialistkompetens är mellan 150–400 % av 

årslönen (Trugman-Nikol, 2011). Flera av de fem specialisterna bör räknas i den övre 

delen i skalan pga. delaktighet i linjernas uppbyggnad och underhållssystem. 

Resterande 15 personer anses haft baskunskaper och kostanden uppgår då till 150 % av 

årslönen.  

 

Tabell 4. Lönestatistik (Anon., 2018) 

Använda siffror är snittlöner i Stockholm. Kostnadsdrivaren är från forskning i USA, 

siffrorna är därmed lågt räknade då de inte har samma system för arbetsgivaravgifter. Den 

totala kostnaden uppgår till 1,7 mkr.  



47 

 

7. Diskussion  

Följande kapitel behandlar diskussion kring ämnen som kompetens, kostnad av förlorad 

kompetens, ständiga förbättringar, utbildning och sociala verktyg.  

  Kompetens 

Förmågan av att sprida kompetens som redan finns i organisationen samt kompetens 

utifrån är avgörande för slutresultat av förändring. På sikt resulterar det även i en 

kulturfråga till hur organisationens förmåga till lärande ser ut. En oroväckande kultur som 

flertalet medarbetare identifierar idag är en motsträvighet till att lära ut och dela med sig 

av kompetens till andra. Indikationer har visat att individer av olika anledningen behåller 

informationen, För att bedriva ett arbete kring kompetens behöver informationen 

förmedlas nedåt i leden att individer som innehar tillräckligt hög kompetens för att lära ut 

till andra är extremt värdefulla för företaget och dess konkurrenskraft i framtiden. En 

social kunskapsöverföring bör eftersträvas för att lättare få en jämnare kunskapsnivå. Att 

skapa en vilja till social kunskapsöverföring är samtidigt viktigt för att kunna bestämma 

vad som är kritisk kunskap genom rotanalys (Trees, et al., 2013).  

Att även sudda ut gränserna mellan operatörer, tekniker och specialister hade kunnat 

gynna företaget genom att produktiviteten ökar om operatörer skapar vilja att utvecklas 

genom att lära sig och ta en del av teknikernas enklare arbete. Då skapas mer tid för 

teknikerna att fokusera mer på avancerade problem och långsiktiga lösningar. Teknikerna 

kan även utvecklas och ta en del av specialisternas arbete. Detta är något Hagberg & 

Henriksson tar upp som en fungerande strategi, på ett liknande sätt i deras bok.  

  

Figur 16. Kärnuppgifter (Hagberg & Henriksson, 2010) 

Operatörer
Underhålls-
specialister 

Externa

Underhålls-

specialister
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 Kostnad av förlorad kompetens genom t.ex. personalomsättning 

Generellt finns det lite studierna gjorda på hur mycket personalomsättning egentligen 

kostar men en amerikansk studie visar på att någon på nybörjarnivå kostar runt 30–50 % 

av deras årliga lön och att en specialist kan kosta upp mot 400 % av den årliga lönen 

(Trugman-Nikol, 2011). I detta räknas även kostnader för rekrytering men största delen 

av kostnaden står för kompetensförlusten, förlorad produktivitet och upplärning av ny 

personal. Beräkningarna är gjorde av stora amerikanska företag som räknat på sina egna 

kostnader. Detta borde innebära att om svenska företag hade räknat på samma sätt borde 

siffran bli ännu högre pga. våra höga sociala avgifter.  

Hur ska företaget få personal att stanna kvar? Att höja lönen är det generellt enkla svaret 

men kanske inte detta rätta. Givetvis måste lönerna någorlunda kunna konkurrera med 

marknaden. Forskningen kring anledningarna till vad som motiverar människor att stanna 

kvar på ett företag är i första hand inte lönen utan möjligheter till utveckling enligt t.ex. 

(Branham, 2005) och (Orkan, 1974).  

Kompetensen är en produkt av kunnande, vilja och förutsättningar. Personalens vilja och 

engagemang på arbetsplatsen bygger främst på utveckling, en medvetenhet om ständig 

utveckling och framtida chanser till att klättra inom företaget. Erbjuds medarbetarna 

tydliga chanser till utveckling kommer engagemang främjas vilket i sin tur leder till ett 

ökat kunnande ur ett längre perspektiv. 

Att först skapa fokus på att personalen, främst att teknikerna kan utvecklas är enligt oss 

den viktigaste utgångspunkten. Sedan kan detta kombineras med en lönebonus som utgår 

ifrån en kompetensmatris som beskrivs kapitel 3.5. Detta bonussystem kan vara 

poängbaserat där ett stegvis årligt tillägg på lönen fås om individen uppnår ett visst 

kunnande. Även vilja till personlig och organisationens utveckling samt förbättringsarbete 

kan leda till högre poäng. Denna poäng är därmed inte permanent utan kan reduceras eller 

tas bort om individen vid senare tillfälle inte visar samma prestation. Detta system borde 

skapa större förutsättningar för att kunna behålla personal, mer specifikt den grupp som 

är specialister som står för den största kostnaden och kompetensförlusten.  
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 Ständiga förbättringar 

Coca-Cola i Jordbro har tidigare präglats av utmärkelser gällande ständiga förbättringar 

där de haft flest förbättringar per anställd. Det är utmärkelser som medarbetare på Coca-

Cola har varit väldigt stolta över och till viss del fortfarande är. Tyvärr är upplevelsen idag 

att kulturen för ständiga förbättringar har försvunnit efter förändringar i ägarstrukturen 

som skedde 2010.  

Tidigare har uppmuntran till små förbättringar som skett löpande vart stor och det har 

också funnits en specifik förbättringsbudget. Tanken är inte att sprida negativitet kring att 

förbättringsarbetet och Kaizen inte fungerar, utan endast att belysa vikten av att ständigt 

bli bättre för att företaget ska fortsätta vara konkurrenskraftigt i framtiden.  

 Utbildning 

Idag finns en specifik budget gällande utbildningar för personalen, budgeten sätts från år 

till år vilket är rimligt. Det som kan anses orimligt är dock de år då budgeten uteblivit helt 

av olika anledningar. Det har hänt att andra investeringar har gått över budget vilket 

resulterar i minskning av budgeten för utbildning. Kompetens tas dagligen upp av 

medarbetare som en av de faktorer som bidrar till förlorad produktion, för utomstående 

personer ses det som ett mycket märkligt beslut. Budgeten har vid flera tillfället vart noll, 

vilket stället höga krav på den interna utbildningen som inte medför externa kostnader. 

Utbildningar för en del utrustningar har upplysningsvis vart extremt dyra, framförallt 

utbildning kring utrustningen som utför kvalitetskontroller. Att göra stora investeringar i 

kompetens ställer höga krav på hur kompetensen ska överföras mellan medarbetare för 

att inte investeringen ska gå förlorad. Idag finns utrustning som endast en person har 

kompetens kring, det skapar ett mycket känsligt läge för företaget och bör undvikas. 

Tidigare nämnt är vikten av planering mycket stor för att lyckas behålla den information 

som ges under utbildningstillfällen.  
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8. Slutsats  

Kapitlet sammankopplar problemdefinition, syfte samt mål. Projektets slutsats 

presenterad efter en kort överblick av problembeskrivningen. 

  Överblick 

Kompetensbristen har under flera år vart en stor faktor till att produktionsmål inte 

uppnås. Utan rätt kompetens blir produktionslägen ansträngt och underhåll på 

produktionsutrustning åsidosatt, vilket skapar en negativ cirkel. Nya metoder behövde tas 

fram för att främja en kompetensöverföring mellan befintliga tekniker idag och underlätta 

framöver vid personalomsättning.  

 Orsaker till kompetensbrist 

• Brister i styrning av tekniker. 

• Ledningen efterfrågar inte konsekvent en långsiktig lösning. 

• Personlig utveckling prioriteras inte för teknikerna. 

• Utbildningar planeras inte för optimering av informationsflödet. 

• Kommunikationen mellan tekniker via överlämningsrutinen är bristfällig.  

• Fokus på vad investering i utbildningar kostar men inte vad förlust av kompetens 

medför för kostnader. 

• Befintliga instruktioner saknar pedagogiskt mål 

 Kompetensutveckling 

Strategin för att få personal med rätt kompetens idag bygger främst på att utveckla befintlig 

personal inom de egna leden. Lyckas arbete kommer personalen utformas efter behov i 

organisationen, samtidigt är det kostnadseffektivt. Strategin förutsätter en fungerande 

kompetensöverföring mellan befintlig personal om ny personal. 

8.3.1 Utbildning 

Investering i utbildning behöver få ett skyddsnät där ett säkerställande av att 

informationen inte går förlorad. Med en egen kunskapsbank säkerställs att kompetens inte 

försvinner helt pga. personalomsättning eller att information glöms bort. Planering kring 
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utbildningarna kommer bli avgörande där tid måste få avsättas direkt efter avslutad 

utbildning/träning. 

8.3.2 Instruktioner 

Befintliga instruktioner är generella och främjar därmed kompetensutveckling och lärande. 

Vill initial prestation uppnås behöver instruktionerna modifieras, beroende på hur 

bedömningen kring personalläget ser ut framöver. 

8.3.3 Kort och långsiktigt perspektiv 

Idag är brandsläckning ett normalläge där högsta prioritet är att få utrustningen i 

produktion tillgänglig vid stopp. För att bygga långsiktig kompetens kommer det krävas ett 

skifte från brandsläckning till att se värdet i att hitta rotorsaker och utföra arbetet korrekt 

första gången. Det behöver efterfrågas från ledningens sida att produktionsstopp tar längre 

tid att lösa men att då också arbeta för att det inte ska uppstå igen och att de utvecklas 

kompetensmässigt. 

Att ta lärdom av stopp i produktion med en utförlig logg över vad som utförts kommer 

skapa stora möjligheter för att skapa instruktioner och guider på hur problemet ska lösas 

nästa gång det inträffar. 

För att skapa förutsättningar för bättre kompetens har metoder för hur lärandet av 

varandra ska gå till tagits fram samt hur prioriteringen ska gå till för att inte investeringar 

i utbildningar ska gå förlorade.   



53 

 

 Rekommendationer 

För framtida studier rekommenderas följande: 

• Fortsätt arbetet kring ny plattform för överlämningar mellan tekniker med skarpa 

tester. 

• Ny studie kring vad kompetensförlusten verkligen kostar för Coca-Cola. 

• Ny studie kring varför tekniker lämnar företaget. Samt analys över varför en del 

väljer att komma tillbaka till Coca-Cola. 

Rekommendationer för Coca-Cola: 

• Fortsätt arbete kring kompetensutveckling, arbetet kräver vilja och engagemang 

vilket idag Daniel Raanaes erbjuder. 
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Bilaga – Mall för mejlöverlämning 

 

 

  

Pågående Haveri/Problem 

Linje Maskin/Område Problem Genomförda åtgärder ME AO 

Välj         Välj 

Välj         Välj 

Välj                     Välj 

Risk de kommande 8 timmar för haveri/problem 

Linje Maskin/Område Problem Genomförda åtgärder ME AO 

Välj                     Välj 

Välj                     Välj 

Välj                     Välj 

Välj                     Välj 

Observerad risk för haveri/problem som behöver åtgärdas långsiktigt 

Linje Maskin/Område Problem Genomförda åtgärder ME AO 

Välj                     Välj 

Välj                     Välj 

Välj                     Välj 

Välj                     Välj 

Linje/Maskin som behöver support/övervakning 

Linje Maskin/Område Problem Genomförda åtgärder ME AO 

Välj                     Välj 

Välj                     Välj 

Välj                     Välj 

Välj                     Välj 

Planerad stopptid de närmsta 8 timmarna som kan användas till underhåll 

Linje Maskin/Område Problem Genomförda åtgärder ME AO 

Välj                     Välj 

Välj                     Välj 

Välj                     Välj 

Välj                     Välj 

Support eller reservdelsbehov 

Linje Maskin/Område Problem Genomförda åtgärder ME AO 

Välj                     Välj 

Välj                     Välj 

Välj                     Välj 

Välj                     Välj 
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Bilaga – Mall enpunktslektion 
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Bilaga – Felsökning genom flödesschema 

 

 

 


